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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 2020 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. 

➢ 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: 

2020–ieji LR Seimo buvo paskelbti Ateitininkų (Ateitininkų federacija šiais metais minėjo savo veiklos 

110 metų sukaktį), UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje (Vilniaus istorinis centras minėjo 25 metų, 

Kernavės archeologinė vietovė – 15 metų, Kuršių nerija - 20 metų, Struvės geodezinis lankas – 15 metų 

įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą sukaktis), Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, 

habilituotos biologijos mokslų daktarės, vaistininkės, žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės (siekta pažymėti 
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E. Šimkūnaitės 100 metų gimimo jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis vaistiniais augalais), 

Japonijos konsulo Sugiharos, Tautodailės, Mokyklų bendruomenių, Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečio, Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-mečio, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Žygimanto Augusto 500-mečio, poeto, literatūros ir meno kritiko, vertėjo Henriko Nagio ir 

poeto Pauliaus Širvio 100-mečio, prozininkės, dramaturgės Julijos Beniuševičiūtės Žymantienės 

Žemaitės 175-mečio, LDK didikės, Lenkijos karalienės, Žygimanto Augusto žmonos Barboros 

Radvilaitės 500-mečio, publicisto, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signataro Jono 

Smilgevičiaus 150-mečio, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 100-mečio, Lietuvos metraščio 

(Bychovco kronikos) 500-mečio 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 – iškilaus mokytojo ir kraštotyrininko, Žiemgalos krašto praeities tyrėjo 

Juozo Šliavo 90-ąsias, tautodailininko, skulptoriaus, tapytojo Jono Danausko 165-ąsias, poeto, vertėjo 

Henriko Radausko 110-ąsias, prozininko, publicisto, žurnalisto Antano Čalnario 85-ąsias, Lietuvos 

tautosakos pateikėjos Onos Bluzmienės-Vaškaitės 115-ąsias, Europos Parlamento narės Vilijos 

Blinkevičiūtės 60-ąsias, Lietuvos kalbininko, humanitarinių mokslų daktaro, draugijos „Vilnija“ 

primininko Kazimiero Garšvos 70-ąsias, pirmojo Pakruojo r. Garbės piliečio, Lietuvos antinacinio ir 

antitarybinio pasipriešinimo dalyvio, JAV lietuvių visuomenės veikėjo Broniaus Nainio 100-ąsias, 

fizikochemiko Teodoro Grotuso 235-ąsias, poetės, politikės, kalinės Anastazijos Kanoverskytės – 

Sučylienės 95-ąsias, pedagogo, publicisto, vadovėlių ir psichologinių leidinių autoriaus, vertėjo Juozo 

Gobio 125-ąsias, gydytojo, oftalmologo Edvardo Meko 120-ąsias, poeto, prozininko Vaclovo Areimos 

85-ąsias, knygnešio, draudžiamos lietuvių spaudos platintojo Igno Bitaičio 145-ąsias, visuomenės 

veikėjos, pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos žmonos Sofijos Chodakauskaitės – Smetonienės 

135-ąsias, aktoriaus, pedagogo Algimanto Zigmantavičiaus 75-ąsias, poeto Vaidoto Spudo 85-ąsias, 

muzikos pedagogo, choro ir orkestro dirigento, kompozitoriaus Kazimiero Jovaišos 130-ąsias, literatūros 

tyrinėtojos, kritikės, humanitarinių mokslų daktarės Donatos Mitaitės 60-ąsias gimimo 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 literatūros savaitė“ - partneris – Šiaurės šalių asociacijų Norden sąjunga; 

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

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 ir kt. 

➢ 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. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV_lietuviai
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 – 0,82; 

▪ mieste – 4,29; 

▪ kaime -  0,51. 

     Bibliotekų tinklo prieinamumo koeficientas: 

▪ 1 rajono bibliotekai tenka -     823 gyventojai; 

▪ 1 miesto bibliotekai tenka –  4290 gyventojų; 

▪ 1 kaimo bibliotekai tenka -     508 gyventojai. 

 

Duomenys apie rajono bibliotekų tinklą 

 

Eil. 

nr. 
Padalinio 

pavadinimas 
Seniūnija Padalinio aptarnaujamo mikrorajono ypatybės 

Kaimų 

skaičius 

Gyven-

tojų 

skaičius 

Didžiausias 

nuotolis, 

skiriantis 

biblioteką ir 

jos 

aptarnauja-

mus kaimus 

/km/ 

Artimiausi 

padaliniai /km/ 

Atstumas 

nuo 

bibliotekos 

iki 

Pakruojo 

/km/ 

1. LINKUVOS 

MIESTO 

Linkuvos 20 2030 6 Triškoniai – 6 

Guostagalis – 8 

Rimkūnai – 8 

Ūdekai - 9 

16 

2. BALSIAI Klovainių 8 500 9 Titoniai – 7 

Klovainiai - 7 

12 

3. BARDIŠKIAI Žeimelio 12 545 8 Mikoliškis – 4 

Žeimelis –  7 

Ūdekai – 8 

Grikpėdžiai - 10 

32 

4. DEGESIAI Guostagalio 8 380 7 Guostagalis – 6 

Mikoliškis – 11 

29 

5. GAČIONIAI Klovainių 6 220 11 Žvirbloniai – 7 

Klovainiai - 10 

17 

6. GRIKPĖDŽIAI Žeimelio 14 270 5 Bardiškiai – 10 

Žeimelis – 11 

Pašvitinys – 9 

40 

7. GUOSTAGALIS Guostagalio 9 732 9 Degesiai – 6 

Linkuva – 8 

23 
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8. KLOVAINIAI Klovainių 9 771 12 Balsiai – 7 

Gačioniai – 10 

Rozalimas - 7 

7 

9. LYGUMAI Lygumų 14 854 10 Pamūšis – 11 

Stačiūnai - 12 

14 

10. MEDIKONIAI Rozalimo 11 380 7 Rozalimas – 8 

Šukioniai - 12  

18 

11. MIKOLIŠKIS Žeimelio 14 316 7 Bardiškiai – 4 

Degesiai – 11 

Žeimelis – 10 

36 

12. PAMŪŠIS Pašvitinio 11 450 12 Lygumai – 11 

Pašvitinys – 13 

26 

13. PAŠVITINYS Pašvitinio 17 897 10 Pamūšis – 13 

Rimkūnai – 7 

Triškoniai - 10  

31 

14. PLAUČIŠKIAI Rozalimo 4 320 3 Rozalimas – 6 

Žvirbloniai – 12 

17 

15. RIMKŪNAI Linkuvos 4 325 4 Pašvitinys – 7 

Linkuva - 8 

24 

16. ROZALIMAS Rozalimo 11 885 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 7 393 5 Balsiai – 7 

Linkuva - 12 

14 

20. TRIŠKONIAI 

 

Linkuvos 7 370 4 Linkuva – 6 

Pašvitinys - 10 

22 

21. ŪDEKAI Linkuvos 6 422 6 Bardiškiai – 8 

Linkuva - 9  

24 

22. ŽEIMELIS Žeimelio 17 845 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 165 vartotojus 

(2019 m. – 132), iš jų: miestuose – 85 (2019 m. – 73), kaimuose – 80 (2019 m. – 59). Skaitytojams į 

namus nunešta 3810 fiz.vnt. dokumentų (2019 m. – 5035 fiz.vnt.), iš jų: miestuose – 1562 fiz.vnt. (2019 

m. – 2037 fiz.vnt.), kaimuose – 2248 fiz.vnt. (2019 m. – 2998 fiz.vnt.). Spaudinius nešė 49 knygnešiai 
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(2019 m. – 40). Patirtis rodo, kad tokių skaitytojų yra ženkliai daugiau ir juos aptarnauja jų šeimų nariai ar 

kaimynai, imdami knygas savo vardu.  

 

 Knygnešių skaičius 

 

Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

2020 m. 

 

2019 m. 

 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 

SVB 49 40 165 132 3810 5035 

VB 2 2 79 68 1284 1960 

Linkuvos MP 6 5 6 5 278 77 

KP 41 33 80 59 2248 2998 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 
 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 604 (12,6%) (2019 m. – 595) pensinio 

amžiaus vartotojų ir 191 (4%) (2019 m. – 204) neįgalusis. Daugiausia pensinio amžiaus vartotojų 

aptarnavo viešoji biblioteka – 178, Linkuvos miesto – 52, Žeimelio – 32, Mikoliškio,  Žvirblonių – po 27 

padaliniai. Neįgaliųjų daugiausia aptarnavo viešoji biblioteka – 46, Linkuvos miesto – 26, Mikoliškio – 31, 

Rozalimo – 29, Bardiškių ir Lygumų – po 27 ir Guostagalio - 26 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 2020 m. naudojosi 17 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 

 2020 m. 2019 m. Skirtumas 

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

Iš viso rajono fonde yra 

dokumentų 

 

182441 

 

42497 

 

198989 

 

43563 

 

-16548 

VB 50313 35600 52734 36846 -2421 

Linkuvos MP 15874 9240 19724 12095 -3850 

KP 116254 26857 126531 26865 -10277 

 

     2020 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 9,1% dokumentų mažiau negu 2019 m. 24,3% fondai 

sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, kaimo padaliniuose - 8,8% ir viešojoje bibliotekoje – 4,8%. 

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

susidėvėję leidiniai. 2020 m. vidutiniškai viename kaimo padalinyje liko 5,5 tūkst. fiz.vnt. dokumentų.  
 

Dokumentų fondas (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2011 – 2020 m.              

 

 
 

     Per dešimtmetį rajono bibliotekų fondas sumažėjo 17,9% (32702 fiz.vnt.). 

 

     Rajono bibliotekų fondų sudėtis: 

 

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai 

leidiniai 

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

SVB 182441 42497 110282  60,4  72159  39,6  17067  9,4 

VB 50313 35600 23427  46,6  26886  53,4  6716  13,4 

Linkuvos MP 15874 9240 9442  59,5  6432  40,5  1822  11,5 

KP 116254 26857 77413  66,6  38841  33,4  8529  7,3 

      

     Rajono bibliotekų fonduose dominuoja grožinė (60,4%) literatūra. Šakinės literatūros daugiausia 

sukaupta viešojoje bibliotekoje – 53,4%, mažiausiai jos turi kaimo padaliniai – tik 33,4%.  

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

9,4%. Kylant prenumeratos kainoms tenka jų užsakyti vis mažiau. 

 

 

 

215143 220724
210387 207606 212271 219651 224420

203823 198989
182441

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
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     Rajono bibliotekų fondų sudėtis pagal dokumentų rūšis: 

 

Dokumentų rūšis Fiz. vnt. % Pav. 

 

Knygos ir serialiniai leidiniai 180134 98,7 36965 

Rankraščiai 225 0,1 214 

Kartografiniai 33 0,02 13 

Spausdintiniai natų 286 0,2 279 

Vaizdiniai 20 0 20 

Garsiniai regimieji 1040 0,6 761 

Kiti dokumentai (trimačiai, grupuojamieji) 555 0,3 410 

Kiti skaitmeniniai 148 0,08 121 

 

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

leidiniai, kurie sudaro net 98,7%. Mažiausiai yra vaizdinių, kartografinių, rankraščių, kitų skaitmeninių 

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

dokumentų – tik 0,3%, nors rajone 19 bibliotekų veikia „Žaislotekos“ ir trimačių dokumentų išdavimas 

yra 5,9% nuo visos dokumentų išduoties. 

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

trimačiai, grupuojamieji ir kiti skaitmeniniai dokumentai sudaro tik 0,96%.  

 

2.2.  Aprūpinimas dokumentais 
 

Aprūpinimas dokumentais 2010 – 2020 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 

2020 7,7 10,4 0,5 0,5 0,1 0,02 0,02 0,01 33,4 42,4 1,5 2,0 

      
     Ataskaitiniais metais vienam miesto gyventojui teko 7,7 dokumentai, o naujai gautų – 0,5. Vienam 

kaimo gyventojui teko 10,4 dokumentai, o naujai gautų - 0,5. Iš kaimo padalinių vienam gyventojui 

daugiausiai tenka dokumentų: Gačioniuose – 21,3 fiz. vnt., Medikoniuose – 16,6 fiz. vnt., Mikoliškyje – 

13,6 fiz. vnt.,  Ūdekuose – 12,8 fiz. vnt.,  Triškoniuose – 12,6 fiz. vnt., Žeimelyje – 12,0 fiz. vnt. 

Mažiausiai: Guostagalyje – 7,8 fiz. vnt., Klovainiuose – 7,9 fiz. vnt., Pamūšyje – 8,0 fiz. vnt., Rozalime - 

8,3 fiz. vnt., Pašvitinyje – 8,6 fiz. vnt., Rimkūnuose – 9,5 fiz. vnt. 

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

Mikoliškyje – 0,7 fiz. vnt., Medikoniuose – 0,8 fiz. vnt., Grikpėdžiuose – 0,7 fiz. vnt., Rozalime, 

Rimkūnuose ir Žeimelyje - po 0,6 fiz. vnt. Mažiausiai vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:  
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Guostagalyje, Pašvitinyje, Titoniuose - po 0,4 fiz. vnt., Ūdekuose, Triškoniuose, Klovainiuose, 

Lygumuose, Bardiškiuose, Pamūšyje - po 0,5 fiz. vnt. 

     Vienam miesto bibliotekos vartotojui 2020 m. teko 33,4 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 1,5 

fiz.vnt. Kaimuose vienam vartotojui teko 42,4 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 2,0. Iš kaimo 

padalinių vienam vartotojui daugiausiai tenka dokumentų: Pašvitinio padalinyje - 69,7 fiz. vnt., Ūdekų 

padalinyje - 65,7 fiz. vnt., Lygumų padalinyje - 50,9 fiz. vnt., Rimkūnų padalinyje – 48,4 fiz.vnt., 

Rozalimo padalinyje - 48,4 fiz. vnt. Mažiausiai: Titonių padalinyje - 28,9 fiz. vnt., Guostagalio padalinyje 

- 29,0 fiz. vnt., Balsių padalinyje - 29,1 fiz. vnt., Bardiškių padalinyje - 31,6 fiz. vnt., Klovainių padalinyje 

- 35,5 fiz. vnt. 

     Vienam vartotojui daugiausiai tenka naujai gautų dokumentų: Pašvitinio padalinyje - 3,4 fiz. vnt., 

Rozalimo padalinyje - 3,2 fiz. vnt., Rimkūnų padalinyje - 3,0 fiz. vnt., Pamūšio padalinyje - 2,6 fiz. vnt.,  

Ūdekų padalinyje - 2,5 fiz. vnt. Mažiausiai vienam vartotojui tenka naujų dokumentų: Bardiškių, Balsių 

padaliniuose - po 1,6 fiz. vnt., Gačionių padalinyje - 1,7 fiz. vnt., Mikoliškio padalinyje - 1,8 fiz. vnt., 

Triškonių, Medikonių padaliniuose - po 1,9 fiz. vnt. 

                                                                                

2.3.  Dokumentų gautis 
 

              Dokumentų gautis    Gauti dokumentai, įrašyti į vienetinę 

              apskaitą (inventorinti) 

2020 m. 2019 m. Skirtu- 

mas 

+/- 

2020 m. 2019 m. Skirtu- 

mas 

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

SVB 8503 1354 7811 1449 + 692 6128 1344 5320 1431 + 808 

VB 2228 1354 2613 1665 - 385 1564 1344 1756 1651 - 192 

Linkuvos MP 810 399 779 393 + 31 439 394 434 390 + 5 

KP 5465 1231 4419 750 + 1046 4125 1229 3130 851 + 995 

    

     2020 m. rajono bibliotekose buvo gauta 8,1% dokumentų daugiau nei 2019 m. Net 19,1% dokumentų 

gautis padidėjo kaimo padaliniuose, 3,8% - Linkuvos miesto padalinyje, o viešojoje bibliotekoje 

dokumentų gautis sumažėjo net 17,3%.  

     Įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų) dokumentų ataskaitiniais metais gauta 6128 fiz.vnt. ir 

tai 13,2% daugiau nei 2019 m. Inventorintų dokumentų daugiau buvo gauta kaimo padaliniuose – net 

24,1% ir Linkuvos miesto padalinyje - 1,1%. Viešojoje bibliotekoje inventorintų dokumentų 12,3% buvo 

gauta mažiau. 

     2020 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija rajono bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 

18759 eurus ir gegužės mėn. dar papildomai - 13830 eurų. Iš viso skirta 32589 eurai. Tai yra net 16030 

eurų daugiau nei 2019 m. Už šias lėšas buvo įsigyta 3612 fiz. vnt. dokumentų ir tai 1610 fiz. vnt. daugiau 

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 „BALTO trader“, UAB “Tyto alba“, UAB 

„Baltų lankų leidyba“, UAB „Jotema“, UAB “Nieko rimto“, 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 - 3612 fiz.vnt. (+ 1610);  

Lietuvos kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai -   132 fiz.vnt. (- 186); 

Fizinių, juridinių asmenų parama (dovanoti dokumentai):                             - 1928 fiz.vnt. (+ 232); 

Rašytojo Vytauto Račicko -   248 fiz.vnt.; 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ -   468 fiz.vnt.; 

Kraštiečio Alfredo Šimkaus -     13 fiz.vnt.; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos -   108 fiz.vnt.; 



 

12 

 

Pakruojo Rotary klubo                                                                -     16 fiz.vnt.; 

2020 m. „Knygų Kalėdos“  akcijos                                                -   349 fiz.vnt.; 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos -     46 fiz.vnt.; 

“Žiemgalos“ leidyklos -   117 fiz.vnt.; 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo viešosios bibliotekos -     15 fiz.vnt.; 

Asmenų dovanos  -    168 fiz.vnt.; 

Vartotojų dovanos -    380 fiz.vnt.; 

2020 m. gauti periodiniai leidiniai  -  2375 fiz.vnt. (- 116); 

Patikrinimo metu rasto dokumentų trūkumo padengimas -    137 fiz.vnt.; 

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

Gauta perdavimo metu (po kaimo padalinius keliaujantys 

knygų lagaminai)                                                                                             

 

-    294 fiz.vnt.; 

 
▪ Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 1519 fiz.vnt. dokumentų; 

▪ Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys  –  260 fiz.vnt. dokumentų.   

         
Dokumentų gautis (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2011 - 2020 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 5055 889 1073 456 2375 109 9 22 

VB 1150 935 414 410 664 109 9 22 

Linkuvos MP 338 304 101 90 371 55 5 5 

KP 3567 693 558 531 1340 22 7 6 

      

     Pagal turinį ataskaitiniais metais daugiausiai buvo įsigyta grožinės literatūros – 59,4%, o šakinės 

literatūros, tik 12,6%. 

     Periodinių leidinių gautis ataskaitiniais metais sudaro 28% nuo visos dokumentų gauties.  

▪ Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 518 fiz.vnt. periodinių leidinių; 

▪ Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys -    67 fiz.vnt. periodinių leidinių. 

 

     Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka gavo 2228 fiz. vnt., 1354 pav. dokumentų. Gauta 385 fiz. vnt. 

mažiau nei praėjusiais metais. Gauta 1564  fiz. vnt. (-192 fiz. vnt.), 1354 pav. dokumentų įrašytų į 

vienetinę apskaitą (inventorintų) ir 664 fiz. vnt. (-193 fiz. vnt.), 109 pav. periodinių leidinių, iš jų 22 pav. 

buvo prenumeruojami. Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta 788 fiz. vnt. (-15 fiz. vnt.) 

dokumentų. Fizinių, juridinių asmenų paramos (knygomis) gauta 776 fiz. vnt. (-177 fiz. vnt.).   
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       Linkuvos miesto padalinys gavo 810 fiz. vnt. (+31), 399 pav. dokumentų. Gauta 439 fiz. vnt. (+5), 

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

nupirkta 325 fiz. vnt. (+74) dokumentų, o paramos būdu (knygomis) gauta 114 fiz. vnt. (-69). Periodinių 

leidinių gauta 371 (+26) fiz. vnt., 55 pav., iš kurių 6 pav. prenumeruoti. 

     2020 m. kaimo padaliniuose iš viso buvo gauta 5465 fiz.vnt., 1231 pav. dokumentų, iš kurių 

vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo 260 fiz.vnt. (+50 fiz.vnt.). Už Kultūros ministerijos skirtų lėšų 

nupirkta 2499  fiz. vnt. (+ 1508 fiz.vnt.) dokumentų, iš kurių vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko 

114 fiz. vnt. (+67 fiz. vnt.). Asmenų dovanoti dokumentai (inventorinti): 1626 fiz. vnt.(-368 fiz. vnt.), iš 

kurių vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko po 77 fiz. vnt. (-18 fiz.vnt.). Per metus vidutiniškai 

inventorintų dokumentų gavo vienas kaimo padalinys  – 196  fiz. vnt. (+47 fiz. vnt.). Nauji dokumentai 

paskirstomi atsižvelgiant į padalinio vartotojų skaičių, poreikius.  

     Ataskaitiniais metais daugiausiai inventorintų dokumentų gavo šie padaliniai: Klovainiai - 299 fiz. 

vnt., Žeimelis – 273 fiz. vnt., Rozalimas – 252 fiz. vnt., Balsiai – 243 fiz. vnt., Lygumai – 235 fiz. vnt., 

Guostagalis – 223 fiz. vnt. Mažiausiai: Žvirbloniai – 132 fiz. vnt., Titoniai – 147 fiz. vnt., Stačiūnai, 

Grikpėdžiai - po 158 fiz. vnt., Gačioniai, Rimkūnai -  po 163 fiz. vnt. 
     Kaimo padaliniuose buvo gauta 22 pav. periodinių leidinių, iš kurių 6 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. 2019 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. Ataskaitiniais metais knygų lagaminai pasiekė Guostagalio, Balsių, 

Lygumų, Stačiūnų, Medikonių, Bardiškių, Klovainių, Mikoliškio padalinius. 

 

2.4.  Naujai gautų dokumentų proc. fonde 

 
 2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

Rajone 4,7 3,9 + 0,8 

VB 4,4 5,0 - 0,6 

Linkuvos MP 5,1 4,0 + 1,1 

KP 4,7 3,5 + 1,2 

      

     Ataskaitiniais metais naujai gautų dokumentų yra 4,7% ir tai 0,8% daugiau nei 2019 m. 

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

Triškoniuose – 6,0%, Balsiuose – 5,6%, Grikpėdžiuose – 5,5%, Bardiškiuose – 5,1%. Mažiausias: 

Gačioniuose, Triškoniuose - po 4,1%, Guostagalyje, Titoniuose - po 4,2%, Stačiūnuose -  4,4%.  
 

2.5.  Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 
 

 Gauta lėšų 

(EUR) 

Tenka lėšų 

vienam 

gyventojui 

(EUR) 

Skirtumas 

+/- 

 

LR Kultūros ministerijos skirtos lėšos 32589,00 1,65 + 0,82 

Savivaldybės skirtos lėšos 5100 ,00 0,26 + 0,05 

Iš viso 37689,00 1,91 + 0,87 

Fizinių ir juridinių asmenų parama, dovanos (1928 

fiz.vnt.), patikrinimo metu rasto dokumentų 

trūkumo padengimas (137 fiz.vnt.), Lietuvos 

kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai (132 fiz. 

vnt.) 

 

12170,06 

 

0,62 

 

- 0,01 

VISO: 49859,06 2,53    + 0,86 
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     2020 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 37,6 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 32,5 tūkst. eurų (86,5%), rajono savivaldybė periodinių leidinių 

prenumeratai skyrė 5,1 tūkst. eurų (13,5%). 

     Ataskaitinias  metais buvo gauta 1928 fiz.vnt. dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų, dovanų, 137 

fiz.vnt. patikrinimo metu rasto trūkumo padengti dokumentai, 132 fiz.vnt. finansuoti Lietuvos kultūros  

rėmimo fondo, kurie pinigine išraiška sudaro 12170,06 Eur. Iš viso buvo gauta dokumentų už 49859,06 

Eur. 

                             
2.6.  Dokumentų nurašymas 
 
 Nurašyta iš 

viso 

% 

nuo 

viso 

doku- 

men-

tų 

fondo 

Nurašyta iš 

viso 

Skir-

tu- 

mas 

+/- 

Nurašymo priežastis 2020 m. 

2020 m. 2019 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 25051 2420 13,7 12645 1154 +12406 17342 7011 22 352 324 

VB 4649 2600 9,2 3661 2037 +988 3521 1113 10 0 5 

Linkuvos 

MP 

 

4660 

 

3254 

 

29,4 

 

1956 

 

1527 

 

+2704 

 

4209 

 

447 

 

4 

 

0 

 

0 

KP 15742 1239 13,6 7028 801 +8714 9612 5451 8 352 319 

 

     Ataskaitiniais metais buvo nurašyta 25051 fiz. vnt. dokumentų ir tai yra 13,7% nuo viso dokumentų 

fondo. Palyginus su 2019 m. dokumentų nurašyta 49,5% daugiau. Pagal nurašymo priežastį daugiausiai 

buvo nurašyta susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų - 69,2%. Praradusių aktualumą nurašyta 

28%. Mažiausiai nurašyta patikrinimų metu rastų trūkstamų (1,4%) ir vartotojų prarastų (0,09%) 

dokumentų. 

       

2.7.  Fondo naudojimas 
 
 Fondo apyvartos rodiklis Skirtumas 

+ / - 

Fondo panaudojimo koeficientas 

2020 m. 2019 m. Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros 

Periodinių 

leidinių 

Rajone 0,64 0,75 -0,11 0,91 0,36 3,27 

VB 0,66 0,69 -0,03 1,57 0,37 0,5 

Linkuvos MP 0,69 0,69 0 0,85 0,52 2,44 

KP 0,62 0,79 -0,17 0,70 0,31 5,79 

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

bendras rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 0,11 karto. Taip pat 0,17 karto sumažėjo kaimo 

padaliniuose ir 0,03 karto sumažėjo viešojoje bibliotekoje. Linkuvos miesto padalinyje fondo apyvartos 

rodiklis išliko nepasikeitęs. 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.  
     Bibliotekos fondo naudojimą atspindi ir jo naudojimo koeficientas. Pastaruosius metus situacija  

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

didžiausias (3,27), palyginti su grožinės (0,91) ir šakinės (0,36) literatūros naudojimu. Kaimo padaliniuose 

periodinių leidinių naudojimo koeficientas yra didžiausias – net 5,79. Periodiniai leidiniai yra viena 

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

Periodinių leidinių įsigyjimas ataskaitiniais metais sudarė 28% nuo visos dokumentų gauties.  

     Einamaisiais metais grožinės literatūros fondo naudojimas rajono bibliotekose buvo 0,55 karto 

intensyvesnis nei šakinės, viešojoje bibliotekoje – net 1,2 karto. Rajone komplektavimo prioritetai  
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teikiami grožinei literatūrai (gauta 59,4%). Naujų šakinio fondo leidinių per metus įsigyjama labai mažai 

(ataskaitiniais metais gauta 12,6%), tad ir fondų atnaujinimas vyksta labai lėtai ir tai yra viena iš 

pagrindinių menko šio fondo naudojimo priežasčių. 

 

Fondo apyvarta rajono bibliotekose 2016 – 2020 m. 

 

 
            

     Rajono bibliotekose per paskutiniuosius penkerius metus fondo apyvarta sumažėjo 0,15 karto.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 nebuvo papildytas. 

 

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 nebuvo papildytas. 
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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. 2020 m. Pakruojo rajone gyveno 18607 gyventojai*. 

Palyginus su 2019 m. gyventojų sumažėjo 2,5%.    

     2020 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, 2020 m. rajone gimė 154 vaikai. Tėveliai susilaukė daugiau 

berniukų – 83, negu mergaičių, kurių gimė 69. Gimė ir 3 dvynių poros. Mirusių gyventojų išregistruota 

net 355. Natūrali gyventojų kaita – minus 201.               

     Miestuose (Pakruojis, Linkuva) gyvena 30,1% ir kaimuose – 69,9% gyventojų. Pagal lytį gyventojai 

pasiskirsto taip: moterų – 52,8% (9829), vyrų – 47,2% (8778). 

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

▪ Rajono  gyventojų  sutelkimo  procentas            

o SVB                                     - 24,2% (- 1,2); 

o VB                                       - 23,8% (+ 0,6); 

o Linkuvos miesto padalinyje - 21,7% (- 3,6); 

o Kaimo padaliniuose             - 24,6% (- 1,8). 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 24,2% rajono gyventojų. Palyginus su 

2019 m. gyventojų sutelkimas rajone sumažėjo 1,2%. Daugiausiai gyventojų sutelkimas sumažėjo 

Linkuvos miesto padalinyje - 3,6%. Kaimo padaliniuose sumažėjo 1,8%. Viešojoje bibliotekoje gyventojų 

sutelkimas padidėjo 0,6%. 

     Iš kaimo padalinių gyventojų daugiausiai sutelkta Gačioniuose - 53,6%, Mikoliškyje – 42,1%, 

Medikoniuose – 41,8%, Šukioniuose – 37,5%, Titoniuose – 36,4%. Mažiausiai: Pašvitinyje – 12,3%, 

Rozalime – 17,2%, Rimkūnuose  – 19,1%, Ūdekuose – 19,4%, Pamūšyje – 20,4%. 
 

Gyventojų telkimas rajono bibliotekose 2016 - 2020 m. 

 

 
      

     Per paskutiniuosius penkerius metus, rajono bibliotekose, gyventojų sutelkimas sumažėjo 4,3%. 
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• Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai   
o Rajone   -      823;   

o Mieste    -   4290;   

o Kaime    -     508.  

 

3.2.  Vartotojų aptarnavimas 
 
                    Registruotų vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2020 m. 

 

 Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai užregistruoti 

vartotojai 

Viso 

vartotojų 

Palyginimas 

su 2019 m. 

+/- Skaičius % Skaičius % 

SVB 4247 88,8 537 11,2 4784 -301 

VB 1452 90,8 148 9,2 1600 +20 

Linkuvos MP 406 92,3 34 7,7 440 -73 

KP 2389 87,1 355 12,9 2744 -248 

      

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 6,3% vartotojų mažiau. Labiausiai vartotojų 

skaičius sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje – net 16,6%. 9% vartotojų sumažėjo ir kaimo padaliniuose.  

Viešojoje bibliotekoje 1,25% vartotojų buvo sulaukta daugiau. 
     Rajone naujų vartotojų buvo užregistruota tik 11,2%, o perregistruota – 88,8%. Daugiausiai naujų 

vartotojų sulaukta kaimuose (355) ir viešojoje bibliotekoje (148).  

     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 Pamūšyje – 41, Šukioniuose – 32, 

Bardiškiuose – 29, Stačiūnuose – 28, Balsiuose – 25, Lygumuose - 23. 

     Didžioji dalis vartotojų skaito kaimuose – 57,4%  ir viešojoje bibliotekoje – 33,4%, o Linkuvos miesto 

padalinyje – 9,2% nuo visų vartotojų.  

 
Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2013 - 2020 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. 

 

 

+ 

- 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

1. Balsiai - - 165 192 - - - - - - -27 

2. Bardiškiai - - 171 173 - - - - - - -2 

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

4. Gačioniai - - 118 120 - - - - - - -2 

5. Grikpėdžiai 84 - - 116 - - - - - - -32 

6. Guostagalis - - 198 - - 208 - - - - -10 

7. Klovainiai - - 172 195 - - - - - - -23 

8. Lygumai - - 192 - - 206 - - - - -14 

9. Medikoniai - - 159 162 - - - - - - -3 

10. Mikoliškis - - 133 142 - - - - - - -9 

11. Pamūšis 92 95 - - - - - - - - -3 

12. Pašvitinys - - 110 110 - - - - - - 0 

13. Plaučiškiai 12 43 - - - - - - - - -31 

14. Rimkūnai 62 72 - - - - - - - - -10 

15. Rozalimas - - 152 166 - - - - - - -14 

16. Stačiūnai - - 109 107 - - - - - - +2 

17. Šukioniai - - 150 150 - - - - - - 0 

 18. Titoniai - - 143 134 - - - - - - +9 

19. Triškoniai 100 - - 107 - - - - - - -7 

20. Ūdekai 82 - - 103 - - - - - - -21 

21. Žeimelis - - - - 220 230 - - - - -10 

22. Žvirbloniai - - 120 161 - - - - - - -41 

 VISO: 6 3 14 15 1 3 - - - - - 

 % 28,6 14,3 66,7 71,4 4,7 14,3 - - - - - 

 

     Rajone yra 6 (28,6%)  bibliotekos, turinčios  iki 100 vartotojų; turinčių 101 – 200  vartotojų yra 14 

(66,7%) bibliotekų; 201 – 300  vartotojų - 1 (4,7%);  301 - 400 vartotojų - nėra; 401 – 500 vartotojų – nėra. 

     Daugiausiai  kaimo padalinių (14), kuriuose skaito nuo 100 iki 200 žmonių. Tai sudaro 66,7%. 

     Kaimuose vartotojų skaičius išaugo tik 2, o sumažėjo net 17 padalinių. 

     Daugiausiai vartotojų sutelkta Žeimelyje – 220, Guostagalyje – 198, Lygumuose – 192, Klovainiuose – 

172, Bardiškiuose – 171. Mažiausiai  vartotojų yra Plaučiškiuose – 12, Rimkūnuose – 62, Ūdekuose – 82, 

Grikpėdžiuose – 84, Pamūšyje – 92. 

 

Vartotojų telkimas 2011 – 2020 m. 

 

 
 
     Rajone nuo 2011 m. vartotojų sumažėjo 35,4%, Linkuvos miesto padalinyje – 52%, kaimo 

padaliniuose – 39,7% ir viešojoje bibliotekoje - 23,4%.        
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3.3.  Vartotojų sudėties pokyčiai 
 

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

ir socialinius visuomenės pokyčius – didžioji dalis vartotojų yra dirbantieji (32,4%), vaikai (26,4%) bei 

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

metais bibliotekos paslaugomis naudojosi ir 28 (0,6%) virtualūs lankytojai. 

 
       Pagal sudėtį viešojoje bibliotekoje skaitė sekančiai: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2020 metai 2019 metai 

Vaikai (24,1%) 385 411 -26 

Studentai, moksleiviai (13,8%) 221 215 +6 

Dirbantieji (36,9%) 590 581 +9 

Pensininkai (11,1%) 178 159 +19 

Neįgalieji (2,9%) 47 46 +1 

Kiti (2,6%) 41 38 +3 

Bedarbiai (6,9%) 111 116 -5 

Virtualūs (1,7%) 27 14 +13 

VISO: 1600 1580 +20 
 

      2020 m. viešojoje bibliotekoje dominuojančios vartotojų grupės buvo dirbantieji (36,9%), vaikai 

(24,1%) ir studentai, moksleiviai (13,8%). Mažiausiai lankosi kitų (2,6%) ir neįgaliųjų (2,9%) vartotojų. 

Ataskaitiniais metais bibliotekos paslaugomis naudojosi ir 27 (1,7%) virtualūs lankytojai. 
     Palyginus su 2019 m. net 26 sumažėjo vaikų vartotojų ir penkiais - bedarbių. Kitų grupių vartotojų buvo 

sulaukta daugiau, ypač pensininkų (+19) ir virtualių (+13).  

     Pagal lytį: moterys sudaro 69% (1106), o vyrai – 31% (494). 

     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.  

     DGĮ paslaugos naudotojų skaičius kasmet vis augo. Jai 2010 metais ja pasinaudojo tik 55 vartotojai, tai 

2020 metais aktyviųjų abonentų gretose jau yra 636 vartotojai. Palyginus su 2019 m., šis skaičius išaugo 

beveik dvigubai (+237). Padidėjusiam naudotojų skaičiui įtakos turėjo ir prasidėjusi COVID-19 pandemija, 

apribojusi vartotojų lankymąsį bibliotekoje, todėl ir perskaitytus spaudinius buvo patogiau bei saugiau 

grąžinti, paliekant juos Knygų grąžinimo dėžėje. Šia paslauga daugiausiai naudojosi dirbantieji, 

pensininkai, vaikai iki 15 metų ir moksleiviai. 
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     Vartotojų sudėtis Linkuvos miesto padalinyje: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2020 metai 2019 metai 

Vaikai (26%) 114 140 -26 

Studentai, moksleiviai (16,8%) 74 100 -26 

Dirbantieji (26,6%) 117 128 -11 

Pensininkai (11,8%) 52 50 +2 

Neįgalieji (4,5%) 20 26 -6 

Kiti (4,3%) 19 13 +6 

Bedarbiai (10%) 44 56 -12 

VISO: 440 513 -73 

 

     2020 metais sutelkta 73 vartotojais mažiau nei 2019 m. Aktyviausi padalinio vartotojai - dirbantieji, 

kurie sudaro – 26,6%. Pagal aktyvumą, toliau seka vaikai – 26%, studentai ir moksleiviai – 16,8% ir 

pensininkai – 11,8%. Mažiausiai bibliotekoje yra kitų (4,3%) ir neįgaliųjų (4,5%) grupių vartotojų.   

     Vartotojų sudėtis pagal lytį: moterys sudaro 62% (275), o vyrai – 38% (165).                                                                                       
 

     Vartotojų sudėtis kaimo padaliniuose: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2020 metai 2019 metai 

Vaikai (27,7%) 760 906 -146 

Studentai, moksleiviai (10%) 274 297 -23 

Dirbantieji (30,7%) 843 864 -21 

Pensininkai (13,6%) 374 386 -12 

Neįgalieji (4,5%) 124 132 -8 

Kiti (4,2%) 114 133 -19 

Bedarbiai (9,3%) 254 274       -20 

Virtualūs 1 - +1 

VISO: 2744 2992 -248 
 

     Kaimuose daugiausia lankosi dirbantieji (30,7%), vaikai (27,7%)  ir pensininkai (13,6%). Mažiausiai yra 

kitų (4,2%) ir neįgaliųjų (4,5%) vartotojų. Palyginus su 2019 m., ataskaitiniu laikotarpiu smarkiai 

sumažėjo vartotojų vaikų (-146). Taip pat mažiau buvo sulaukta ir visų kitų grupių vartotojų.  

     Vartotojai pagal lytį: 

▪ moterys  - 1773 (64,6%); 2019 m. – 1892 (63,2%); 

▪ vyrai       -   971 (35,4%); 2019 m. - 1100 (36,8%). 
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3.4.   Apsilankymų  skaičius ir lankomumas 
 

 Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 63357 95504 -32147 13,2 18,8 -5,6 

VB 23935 37920 -13985 15,0 24,0 -9,0 

Linkuvos MP 6793 8117 -1324 15,4 15,8 -0,4 

KP 32629 49467 -16838 11,9 16,5 -4,6 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 63,3 tūkst. lankytojų. Viešojoje bibliotekoje 

apsilankė 37,8%, Linkuvos miesto padalinyje - 10,7% nuo visų lankytojų. Kaimo padaliniuose vidutiniškai 

apsilanko 1,6 tūkst.  

     Palyginus su 2019 m. lankytojų skaičius sumažėjo net 33,7%. 36,9% lankytojų mažiau sulaukta 

viešojoje bibliotekoje, 34% - kaimo padaliniuose ir 16,3% - Linkuvos miesto padalinyje. 

     Iš kaimo padalinių daugiausiai lankytojų turėjo Lygumų padalinys – 3340, Rozalimo padalinys – 3166, 

Medikonių padalinys – 2434, Žeimelio padalinys – 2350, Guostagalio padalinys – 2308. Mažiausiai 

lankytojų buvo Plaučiškiuose – 42, Rimkūnuose – 383, Žvirbloniuose – 771,  Triškoniuose – 850, 

Gačioniuose – 958, Ūdekuose – 998. 

     2020 m. vidutiniškai vienas vartotojas bibliotekose apsilankė 13,2 karto (2019 m. – 18,8), viešojoje 

bibliotekoje – 15,0 (2019 m. – 24,0), Linkuvos miesto padalinyje – 15,4 (2019 m. – 15,8) ir kaimo 

padaliniuose – 11,9 (2019 m. – 16,5). Didžiausi lankomumo vidurkiai buvo Rozalimo padalinyje – 21, 

Pamūšio padalinyje – 19, Lygumų padalinyje – 18,  Grikpėdžių padalinyje – 16, Medikonių ir Šukionių 

padaliniuose – po 15 kartų. 

 

Rajono bibliotekų lankytojai 2011 – 2020 m. 

 

 
 
     Per dešimtmetį rajono bibliotekose lankytojų skaičius sumažėjo net 43,1% (47982). 2020 m. 

lankytojų skaičiaus sumažėjimui didelį neigiamą poveikį padarė ir metų pradžioje kilusi naujojo 

koronaviruso (COVID-19 ligos) pandemija. 

 
3.5.  Dokumentų išduotis 
 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

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

SVB 116499 100 89620 76,9 26879 23,1 

VB 32998 28,3 28179 85,4 4819 14,6 

Linkuvos MP 10963 9,4 6445 58,8 4518 41,2 

KP 72538 62,3 54996 75,8 17542 24,2 
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     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vartotojams buvo išduota 116499 fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2019 m., išduotis sumažėjo net 32823 fiz.vnt. (28,2%). Viešojoje bibliotekoje išduota 32998 

fiz.vnt. Tai 3406 fiz.vnt. (10,3%) mažiau nei 2019 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 10963 fiz.vnt. 

Palyginus su 2019 m., išduotis sumažėjo 23,8% (2614 fiz.vnt.). Kaimo padaliniuose išduota 72538 fiz.vnt. 

dokumentų. Tai 26803 fiz.vnt. arba 37% mažiau nei 2019 m.  

     Daugiausia dokumentų nuo visos išduoties išduodama kaimo padaliniuose – 62,3% (2019 m. - 66,5%),  

o viešojoje bibliotekoje – 28,3% (2019 m. - 24,4%) ir Linkuvos miesto padalinyje – 9,4% (2019 m. - 

9,1%). 

     Dokumentų į namus išduodama 76,9% (2019 m. - 64,3%), o vietoje – 23,1% (2019 m. - 35,7%).  

     Iš kaimo padalinių daugiausiai literatūros išduota Medikoniuose – 8323 fiz.vnt., Lygumuose – 5998 

fiz.vnt., Žeimelyje – 5947 fiz.vnt., Guostagalyje – 5187 fiz.vnt., Klovainiuose – 4919 fiz.vnt. Mažiausias 

literatūros išdavimas buvo Plaučiškiuose -  32 fiz.vnt., Grikpėdžiuose – 1185 fiz.vnt., Rimkūnuose – 1190 

fiz.vnt., Triškoniuose – 1585 fiz.vnt., Pašvitinyje – 2028 fiz.vnt. 
 

Dokumentų išduotis rajono bibliotekose 2011 – 2020 m. 

 

 
 

     Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2011 m. sumažėjo net 43,6% (50824 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. 2020 m. dokumentų išduoties sumažėjimui didelį neigiamą 

poveikį padarė ir metų pradžioje kilusi naujojo koronaviruso (COVID-19 ligos) pandemija.  
 

Dokumentų išduotis pagal turinį 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

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

SVB 63958 54,9 16608 14,3 35923 30,8 

VB 24185 73,3 6602 20,0 2201 6,7 

Linkuvos MP 5572 50,8 2315 21,1 3076 28,1 

KP 34201 47,1 7691 10,6 30646 42,3 

               

     Vertinant vartotojų skaitymo prioritetus, daugiausiai išduota grožinės literatūros - 54,9% ir periodinių 

leidinių – 30,8%. Mažiausiai – šakinės literatūros - 14,3%. Kaimo bibliotekų skaitytojai ataskaitiniais 

metais taip pat prioritetą teikė grožinės literatūros skaitymui, kurios buvo išduota - 47,1%, o periodinių 

leidinių išduota - 42,3%. Vartotojų požiūriu šakinis kaimo padalinių fondas yra gerokai pasenęs, todėl ir 

šakinės literatūros išduotis tik 10,6%. Šakinės literatūros daugiausiai išduota Linkuvos miesto padalinyje - 

21,1%. 

      LIBIS duomenimis 2020 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje grožinės literatūros skaitomiausių 

kūrinių penketukas: 

1. Neišleisk iš akių: romanas / Mary Higgins Clark. - Vilnius, 2018. (paimta 28 kartus). 

2. Gyvulių ūkis ; 1984-ieji / Džordžas Orvelas. - Vilnius, 1991. (paimta 20 kartus). 

3. Tamsios gelmės: romanas / Nora Roberts. - Kaunas, 2020. (paimta 20 kartus). 

4. Rytoj vėl patekės saulė: autobiografinis romanas / Inga Juodkūnė. - Vilnius, 2019. (paimta 20 kartų). 

5. Tūla: romanas / Jurgis Kunčinas. - Vilnius, 1993. (paimta 19 kartų). 
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     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos vartotojai skaitė ir periodinius leidinius, kurių buvo išduota 

6,7% nuo visos dokumentų išduoties. Populiarūs buvo šie žurnalai: “Stilius“ (paimta 115 kartų), 

“Žmonės“ (paimta 70 kartų), „Mano sodyba” (paimta 64 kartus), „Ji“ (paimta 40 kartų), „Moteris“ (paimta 

33 kartus). Iš laikraščių, bibliotekos vartotojai, labiausiai skaitė: „Šiaulių kraštą“ (paimta 212 kartų), 

„Vakaro žinias“ (paimta 187 kartus), „Lietuvos rytą“ (paimta 166 kartus), „Auksinę varpą“ (paimta 159 

kartus), „Mūsų Respubliką” (paimta 102 kartus), „Kaimo laikraštį“ (paimta 32 kartus). 

     Linkuvos miesto padalinyje LIBIS duomenimis grožinės literatūros skaitomiausių kūrinių 

penketukas: 

1. Šalutinis poveikis: mirtis: išpažintys iš farmacijos virtuvės / John Virapen. - Vilnius, 2011. (paimta 

18 kartų). 

2. Aš stebiu tave: psichologinis trileris / Teresa Driscoll. - Vilnius, 2018. (paimta 17 kartų). 

3. Pelenės mirtis: romanas / Mary Higgins Clark ir Alafair Burke. - Vilnius, 2016. (paimta 16 kartų). 

4. Vien tik tu: romanas / Lisa Kleypas. - Vilnius, 2019. (paimta 16 kartų). 

5. Anyta: kasdieniškas romanas / Daina Avotiņa.- Vilnius, 2018. (paimta 15 kartų). 

     Linkuvos miesto padalinio skaitytojai ypatingai didžiulį poreikį teikia periodinių leidinių skaitymui. 

Ataskaitiniais metais periodinių leidinių buvo išduota net 28,1%. Iš laikraščių, bibliotekos vartotojai, 

labiausiai skaitė: „Lietuvos rytą“ (paimta 735 kartus), „Auksinę varpą“ (paimta 725 kartus) „Šiaulių 

kraštą“ (paimta 625 kartus). Populiarūs buvo šie žurnalai: “Stilius“ (paimta 188 kartus), “Žmonės“ 

(paimta 164 kartus), „TV antena“ (paimta 131 kartus), „Savaitė“ (paimta 72 kartus), „Moters savaitė“ 

(paimta 63 kartus), „Bitutė“ (paimta 34 kartus). 

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

laisvalaikio pramogai. Skaitytojai teigia, kad skaityti smagu ir gera, kad jiems skaitymas – gyvenimo 

būdas, kad dažnai skaito pagal nuotaiką, todėl kartais knygų lentynose ieško kažko lengvo, o kartais – 

kažko pamokančio, kažko rimtesnio. Vieni, bibliotekų fonduose esantys leidiniai, sulaukė ypatingo 

dėmesio, kiti - turėjo siaurą gerbėjų ratą, dar kiti buvo skirti tik tam tikrai auditorijai. 

     Ataskaitiniais metais daugelyje padalinių nemažo susidomėjimo sulaukė knygos, paremtos tikrais 

faktais, pasakojančios nesuvaidintas istorijas apie drąsias ir stiprias moteris. Iš tokių knygų galima 

paminėti Noelle Salazar ,,Karo lakūnės“, Pam Janoff ,,Dingusios Paryžiaus merginos“. Neišdildomą 

pėdsaką skaitytojoms paliko korėjiečių rašytojos Marry Lynn Bracht romanas ,,Baltoji chrizantema”, 

rašytojos Min Jin Leen romanas, nuostabus šeimos epas ,,Pačinko” bei Lijia Zhang romanas ,,Lotosas”. 
     Kas skaitė H. Morris romaną ,,Aušvico tatuiruotojas”, tęsė knygų holokausto tema skaitymą. Ne vienas 

skaitytojas perskaitė H. Morris romaną ,,Cilkos kelias”, Tatianos De Rosnay ,,Saros raktas”, John Boyne 

,,Berniukas dryžuota pižama”, Eddy de Wind ,,Galutinė stotis – Aušvicas”. 

     Skaitytojų moterų susidomėjimo sulaukė L. Riley knygos ,,Angelų medis” ir ,,Drugelių kambarys”, Jodi 

Picoult kūrinys ,,Mano sesers globėjas”, Keith Stuart knyga ,,Stebuklų dienos”.   

     Skaitytojų, tiek moterų, tiek vyrų, simpatijas sėkmingai rinko detektyvinio žanro literatūra. Ypač 

pamėgti detektyvai: L. J. Ross ,,Didžioji galia“, K. Engberg ,,Kruvinasis mėnulis“, N. Ellwood ,,Diena kai 

įvyko nelaimė“, C. Carter ,,Šešėlis naktyje“ ir ,,Mirties skulptorius”, N. L. Maier ,,Gimdyvės padėjėja“, S. 

MacBride ,,Skerdykla“, K. Chambers ,,Geluonis“ ir kt. 

     Vis dar populiarios ataskaitiniais metais buvo Š. Jasiukevičiaus ,,Černobylis“, R. Braithwaite 

,,Afgancai“, ,,Svajonių laivas Wilhelm Gustloff“ ir R. Šepetys knyga ,,Druska jūrai“. 

     Iš naujai gautų lietuvių autorių knygų skaitomiausios buvo Kristinos Sabaliauskaitės ,,Petro 

imperatorė“, R. Sepetys ,,Kuždesių fontanas“, Donatos Kontenienės ,,Barakuda“, Dovilės Štuikienės 

,,Antrininkė“, Jolitos Herlyn ,,Žinau, kad nieko nežinau“, L. Lavastės ,,Rytojaus niekada nebus“.  

     Senjorai skaitė klasiką: A. Vienuolio ,,Viešnia iš Šiaurės“ ir ,,Išdukterė“, J. Vaižganto ,,Dėdės ir 

dėdienės“, A.Vaičiulaičio ,,Valentina“, o taip pat ir R. Vanagaitės ,,Višta strimelės galva“, lenkų rašytojo 

W.S. Reimont ,,Kaimiečiai“, pageidavo poezijos knygų.  

     Vyresniųjų klasių mokiniai skaitymui rinkosi programinę literatūrą – V. Šekspyro ,,Romeo ir 

Džiuljeta”, K. Borutos ,,Baltaragio malūną”, S. Šaltenio ,,Riešutų duona”, Džeimso Kriuso ,,Timas Taleris, 

arba parduotas juokas”, A. Vaičiulaičio ,,Valentina”, V. Mykolaičio-Putino ,,Altorių šešėly” ir kt. 

     Analizuojant šakinės literatūros išdavimą, populiarios buvo psichologinės knygos: „Ar sugebate 

valdytis?“, „Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“, „Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų 

santykius“, „Pasitikėjimo savimi paslaptys“, „Penkios sutuoktinių meilės kalbos: kaip išreikšti nuoširdų 

atsidavimą savo sutuoktiniui“, „Kaip mesti rūkyti per 30 dienų“, „Kaip užauginti tikrą vyrą be tėvo 

šeimoje“ ir kt. Didelio populiarumo susilaukė knygos: „Mano svajonių gėlynas“, A. Unikausko „Klauskite 

daktaro“, R. Šilenskienės „Sveikata nuo pirmo šaukšto“, A. O. Jurkštienės ir kt. ,,Mano svajonių gėlynas“, 

,,Viskas apie sodo medžius ir krūmus“, ,,Viskas apie sodo gėles“, Nijolės Narmontaitės ,,Žvaigždžių alėja“ 

ir kt. 
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     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: “Moters savaitė”, “Žmonės”, 

“Stilius”, “TV antena”, “Prie kavos”. Žurnalas „Justė” buvo aktualus paauglėms. Skaitytojai domėjosi ir 

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

     Skaitytojų susidomėjimo nesulaukė žurnalai: „Žiemgala“, „Savivaldybių žinios“, „Durys“, „Kelionė“ 

„Naujoji Romuva“, „Naujasis židinys“, „Pašvaistė“, „Kultūros barai“, laikraštis „Šiaurės Atėnai“. 

     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. 2020 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. Ataskaitiniais metais knygų lagaminai pasiekė Guostagalio, Balsių, 

Lygumų, Stačiūnų, Medikonių, Bardiškių, Klovainių, Mikoliškio padalinius. Skaitomiausios buvo A. 

Toliato „Gerumo liūnas“, J. Deveraux „Mergina iš Samer Hilio“, R. Sagė „Laimingi žmonės keliauja 

dviračiais“, J. Garwood „Karališkoji dovana“. 

 

     Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui –  3758 fiz.vnt. (2019 m. – 4817 

fiz.vnt.). 

 

3.6.  Skaitomumas 
 

 Skaitomumo rodiklis Skirtumas 

+/- 2020 m. 2019 m. 

SVB 24,4 29,4 -5 

VB 20,6 23,0 -2,4 

Linkuvos MP 24,9 26,5 -1,6 

KP 26,4 33,2 -6,8 

              

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (26,4) ir Linkuvoje (24,9). Mažiausiai 

dokumentų vienam vartotojui išduota viešojoje bibliotekoje (20,6), kur išdavimas 3,8 karto mažesnis ir už 

bendrą išdavimą rajono bibliotekose.  

     Palyginus su 2019 metais, bendras skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo net 5 kartus. 

Skaitomumas net 6,8 karto sumažėjo kaimo padaliniuose, 2,4 karto viešojoje bibliotekoje ir 1,6 karto 

Linkuvos miesto padalinyje. 

 

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 242 108 108 108 45 

VB 50 20 20 20 22 

Linkuvos MP 20 6 6 6 2 

KP 172 82 82 82 21 

 

     Rajono bibliotekose vartotojams yra skirtos 242 darbo vietos, iš kurių - 108 yra kompiuterizuotos. 

Darbuotojams yra skirta 45 kompiuterizuotos darbo vietos. 

         



 

25 

 

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 

2020 87 1380 66 558 1792 725 8484 1939 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose buvo organizuojamos ekskursijos, kurių pravedimui sugaišta 

87 val. ir jose dalyvavo 1380 dalyvių. Pakruojo sinagogą aplankė 1252 lankytojai. Pravestos 83 

ekskursijos, kurių pravedimui buvo sugaišta 62,40 val. (plačiau žr. priedą Nr. 3, psl. 111). 

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

bendra trukmė – 66 val. Dalyvių skaičius – 558.  

     Apmokymuose, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis, dalyvavo 725 dalyviai ir sugaišta 1792 val. 

     Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 1939 lankytojams, trukmė – 8484 

val.    
 

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

 

 

 

 

2020 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 68 2 70 234 

Vasaris 259 134 393 212 

Kovas 10 1 11 95 

I ketvirtis 337 137 474 541 

Balandis 0 0 0 21 

Gegužė 0 0 0 66 

Birželis 220 33 253 141 

II ketvirtis 220 33 253 228 

Liepa 39 35 74 109 

Rugpjūtis 10 23 33 133 

Rugsėjis 107 11 118 211 

III ketvirtis 156 69 225 453 

Spalis 152 11 163 259 

Lapkritis 13 0 13 66 

Gruodis 14 0 14 37 

IV ketvirtis 179 11 190 362 

VISO (per metus) 892 250 1142 1584 

VISO (per metus apmokyti 

ir konsultuoti gyventojai) 
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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 3,5% rajono gyventojų.  
     2020 m. rajono bibliotekose pagal pradedančiųjų mokymų programą (18 val.) „Skaitmeninės 

technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“ suorganizuotos 9 grupės ir apmokyti 98 gyventojai. 

     Pagal pažengusiųjų mokymo programas (6 val.) „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“, 

„Būkime saugūs internete“, „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Viešosios 

paslaugos internetu kiekvienam“, „Planuokime laisvalaikį internetu“, „E. bendruomenės TAU: Būk 

aktyvus, unikalus ir verslus!“, „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs pristatymas“, „Skaičiuoklė 

darbui ir namams“, „Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“, „Dokumentų kūrimas internete ir 

dalijimasis su kitais“, „Pristatymų rengimas“ buvo suorganizuotos 67 grupės ir apmokyta 682 

gyventojai. Nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 4,2% rajono gyventojų.  

     2019-2020 metais pagal pradedančiųjų mokymų programas (18 val.) suorganizuotos 37 grupės ir 

apmokyta 391 gyventojas. Pagal pažengusiųjų mokymo programas (6 val.) suorganizuotos 103 grupės 

ir apmokyta 1051 gyventojas. Viso buvo suorganizuota 140 grupių ir apmokyti 1442 gyventojai. 

Planas įvykdytas 160%. Per du metus nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 7,7% rajono 

gyventojų. (Plačiau žr. psl. 60). 

     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 

https://mokymai.vipt.lt/taxonomy/term/2509
http://www.ignitis.lt/
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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:   Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 

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

Bibliografijos Duomenų Bankas) - einamoji valstybinė bibliografija (garso ir vaizdo įrašų, kartografinių 

dokumentų, serialinių leidinių, knygų, grafikos dokumentų, elektroninių dokumentų bibliografiniai įrašai 

(nuo 1998 m.).  

     - prenumeruojamomis užsienio duomenų bazėmis:  

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

straipsnių duomenų bazių paketas, kuriame yra šios atskiros duomenų bazės: Academic 

Search Complete,  Business Source, ERIC, GreenFILE, Health Source: Nursing/Academic 

Edition, Health Source - Consumer Edition,  Library, Information Science & Technology Abstracts 

Library. Šia DB buvo galima naudotis visuose bibliotekos padaliniuose. Visiems bibliotekos lankytojams, 

norintiems naudotis DB, suteikti individualūs slaptažodžiai naudotis ne bibliotekoje. Atsisiųsta visateksčių 

dokumentų – 126 (2019 m. – 80). Viso pateikta užklausų – 198. Iš savo  

kompiuterių prie EBSCO duomenų bazės galėjo jungtis 58 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 101 (2019 m. – 

27) lankytojas. Atsisiųsta dokumentų - 132. 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. Ja galėjo 

naudotis tik iš bibliotekoje esančių kompiuterių. Atsisiųsta dokumentų - 264.   
   Šios duomenų bazės užsakytos iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos lėšų.         

     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.             
Lankytojams dalinti lankstinukai, informuojantys apie prenumeruojamas duomenų bazes. 

     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 2020 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 400 „Vyturio“ katalogo knygų. Skaitytojai, atėję į 

viešąją biblioteką ir prisijungę prie svetainės www.vyturys.lt  per bibliotekos bevielio ryšio tinklą,  gali 

nemokamai skaityti pateikiamus kūrinius per asmeninius mobiliuosius įrenginius bei kompiuterius 

(planšetinius, nešiojamus).       
            

Darbo valandos  
 

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

– 15.45 val. 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.      

http://www.libis.lt:8082/
https://www.vyturys.lt/user/dashboard
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     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. 

     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, Pašvitinys, 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, Rimkūnai, Stačiūnai, 

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

–18.00. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.  

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

trumpiau. 
           

Darbo dienos 
 

     Viešojoje bibliotekoje ataskaitiniais metais vartotojai aptarnauti 242 darbo dienas. Balandžio – rugpjūčio 

ir lapkričio - gruodžio mėnesiais vartotojai šeštadieniais neaptarnauti. 

     Linkuvos miesto padalinyje vartotojai buvo aptarnauti 242 darbo dienas. Balandžio – rugpjūčio ir 

lapkričio - gruodžio mėnesiais vartotojai šeštadieniais neaptarnauti. 

     Kaimo padaliniuose vartotojai vidutiniškai buvo aptarnauti 200 darbo dienų. 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2020 m. kovo 13 d. visoje šalyje paskelbus karantiną dėl 

COVID-19 pandemijos, Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir jos padaliniai turėjo atšaukti visus 

renginius savo patalpose ir laikinai sustabdyti lankytojų aptarnavimą bei paslaugų teikimą. Bibliotekos 

lankytojams buvo uždarytos iki balandžio 27 dienos, kuomet įsigaliojo antras karantino švelninimo etapas 

ir bibliotekos galėjo vėl atnaujinti lankytojų aptarnavimą. Pradėta teikti dalis įprastų paslaugų – buvo 

galima tik pasiskolinti ir grąžinti knygas bekontakčiu būdu. Į knygų fondus lankytojai nebuvo įleidžiami. 

Biblioteka dirbo įprastu laiku, šeštadieniais lankytojų neaptarnavo. Atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos informaciją, bibliotekose nuo gegužės 12 d. buvo leidžiama naudotis suaugusiųjų interneto 

skaityklos paslaugomis (tik suaugusiems), o nuo gegužės 27 d. atnaujintos visos bibliotekose teikiamos 

paslaugos. Bibliotekos dirbo įprastu laiku, šeštadieniais lankytojų neaptarnavo. Nuo rugsėjo 1 d. viešoji 

biblioteka, Vaikų erdvė ir Linkuvos miesto padalinys lankytojus aptarnavo ir šeštadieniais. 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2020 m. lapkričio 07 d. visoje šalyje vėl paskelbus karantiną dėl 

COVID-19 pandemijos, viešoji biblioteka ir jos padaliniai iki metų pabaigos turėjo apriboti paslaugas ir 

teikė tik knygų išdavimo paslaugą vaikams ir suaugusiems bekontakčiu būdu. Periodinių leidinių ir 

interneto skaitykla, knygų ir periodinių leidinių fondai neatveriami. Bibliotekos dirbo įprastu laiku, 

šeštadieniais lankytojų neaptarnavo. 

 

3.10. TBA 
                

 Vartotojų, 

pasinaudo-

jusių TBA 

paslauga, 

skaičius 

Išsiųsta 

užklausų 

kitoms 

bibliotekoms 

Gauta dokumentų Neigiami 

atsakymai  

Iš viso 

 

Originalų 

 

Kopijų 

SVB 1 1 1 1 0 3 

VB 1 1 1 1 0 3 

Linkuvos MP 0 0 0 0 0 0 

KP 0 0 0 0 0 0 
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     Tenkinant vartotojų poreikius, biblioteka yra sudariusį TBA paslaugos sutartis su Lietuvos nacionaline 

Martyno Mažvydo ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosiomis bibliotekomis. Šiais metais buvo 

gautas vienas užsakymas iš Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos. Su šia biblioteka buvo 

sudaryta TBA paslaugos teikimo sutartis ir pageidaujamas dokumentas išsiųstas. 

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

paslauga naudojosi 84 vartotojai, tai 2020 m. - tik 1. TBA populiarumo sumažėjimo priežastis - brangios 

pašto išlaidos, sumažėjęs ištęstinėse studijose besimokančių gyventojų skaičius bei didėjantis vartotojų 

skaičius, besinaudojančių elektroninėmis duomenų bazėmis, elektroninėmis knygomis. 

     2020 m. iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fondų buvo užsakytas ir gautas 

vienas dokumentas, kurį vartotojas užsisakė mokymosi tikslais. 

       

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

buvo surengti 657 renginiai (2019 m. – 835), kuriuose apsilankė 10444 lankytojai (2019 m. – 19784). Iš 

visų renginių net 74,1% organizuoti kaimuose. 

     Ataskaitiniai metai rajono bibliotekoms buvo sudėtingi, pilni naujų iššūkių. Juos iš nusistovėjusio ritmo 

išmušė Covid-19 ir dėl jo paskelbtas karantinas. Tačiau bibliotekų veikla nesustojo, tik teko susidurti su 

naujais iššūkiais, perplanuoti veiklas ir teikti gyventojams nuotolines, virtualias ir ekstensyvias paslaugas.  

     Smagu, kad rajono bibliotekininkai, pasinaudodami savo išradingumu ir idėjomis organizavo 

nuotolinius ir virtualius kultūros renginius, vedė edukacijas, pristatė parodas, įgyvendino skaitymo 

skatinimo komunikacijos kampanijas. Surengta 90 virtualių renginių, kuriuos peržiūrėjo 4913 

lankytojų.  

 

 Renginiai Lankytojų 

skaičius 
Virtualių 

renginių 

lankytojų 

skaičius 

Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 657 140 91 336 90 10444 4913 

VB 114 37 2 42 33 3527 1509 

Linkuvos 

MP 
 

56 

 

25 

 

3 

 

16 

 

12 

 

1065 

 

1211 

KP 487 78 86 278 45 5852 2193 

 

 

 
   

     Rajono bibliotekose net 51,1% visų organizuojamų renginių sudaro vaizdiniai renginiai. Kompleksiniai 

renginiai sudaro 21,3%, žodiniai  – 13,9%, virtualūs renginiai - 13,7%.   

     Einamaisiais metais viešojoje bibliotekoje buvo surengta 114 renginių, kuriuose apsilankė 3527 

lankytojai. 

     Linkuvos miesto padalinyje surengti 56 renginiai ir juose apsilankė 1065 lankytojai. 

21,30%

13,90%

51,10%

13,70%

Renginių organizavimas rajono bibliotekose 2020 m.

Kompleksiniai - 140 Žodiniai - 91 Vaizdiniai - 336 Virtualūs - 90
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     Kiekviename kaimo padalinyje 2020 m. vidutiniškai buvo surengta 8 žodiniai ir 13 vaizdinių  

renginių. Surengti 45 virtualūs renginiai. Daugiausia virtualių renginių surengė Klovainių padalinys – 10,  

Bardiškių padalinys – 8, Grikpėdžių padalinys – 5, Guostagalio ir Medikonių padaliniai – po 4.  

 (plačiau žr. Priedą Nr. 1, psl. 82) 

 

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. 2020 m. buvo aktyviai bendradarbiauta ir su Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos  Klovainių, Lygumų, Medikonių, Rozalimo padaliniais. 

     Ataskaitiniais metais Pakruojo literatų klubui „Židinys“ minint 

veiklos 25-metį, židiniečiai savarankiškai išleido literatūrinį 

almanachą „Jausmų labirintai“ - įprasmino savo veiklą karantino 

bei pokarantininiu laikotarpiu, susidariusį dėl šalyje paskelbtos 

COVID-19 pandemijos ir įgyvendino Pakruojo rajono savivaldybės 

NVO rėmimo programos finansuojamą projektą „Dalinsimės 

obuolį, medų ir duoną...“. Literatūrinio almanacho „Jausmų 

labirintai“ ruošimas įtraukė klubo narius į prasmingą savanorišką 

veiklą, skatino židiniečių kūrybingumą, išmonę, subūrė naujoms 

idėjoms. Leidinį sudarė ir klubo veiklos (2014 - 2020 m.) istoriją 

parengė E. Kurauskienė; maketavo ir iliustravo I. Bulaitienė; redagavo: P. Kvedarienė, I. Bulaitienė, E. 

Kurauskienė. Savo naują kūrybą publikavo 14 „Židinio“ literatų.  
Almanacho ,,Jausmų labirintai“ bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke. Išleido leidykla „Naujasis lankas“ 

(Kaunas). Tiražas 500 egz. Dalis tiražo bus skirta Pakruojo rajono savivaldybei, bibliotekoms. Klubo 

„Židinys“ atstovai, dalyvaudami rajono, kitų šalies rajonų literatų klubų, viešųjų bibliotekų 

organizuojamuose respublikiniuose tradiciniuose renginiuose, jų organizatoriams bei dalyviams dovanos 

projekto dėka išleistą literatūrinį almanachą, knyga bus pristatyta rajono visuomenei. 

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

bibliotekoje vykusiuose tradiciniuose naktiniuose skaitymuose ,,Kas švyti vasario nakties danguje?", 

renginyje „Posmai iš aukštaitiško kuparo“; Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos, to 

krašto literatų klubų „Vieversys“ ir „Be rėmų“ organizuotame virtualiame ,,Poezijos pavasarėlyje 2020“; 

Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ kvietimu, E. ir L. Matuzevičių sodybos Atminimo sode surengtoje 

poezijos šventėje „Krinčino verdenės 26“; Tradiciniuose 12-uose „Naktiniuose skaitymuose prie Pyvesos“, 

skirtuose P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms „Iš versmės man atnešk tą mėnulį“; Tarptautinio 

poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2020“ renginyje „Poezijos pavasaris Šiauliuose“, vykusiame 

Venclauskių namuose; almanacho ,,Už tų langų” sutiktuvėse Jonavos viešojoje bibliotekoje, knygų 

terasoje; Jakiškių dvare, poezijos skaitymuose; Virtualiame Šiaulių miesto sav. viešosios bibliotekos, 

Šiaulių krašto literatų, bardų eilėraščių ir dainų projekte „Vasarvidžio medunešis“; Rokiškio r. sav. Juozo 

Keliuočio viešojoje bibliotekoje, atidarytame P. Širvio kiemelyje, popietėje, skirtoje P. Širvio 100-ajam 

gimtadieniui paminėti; Poezijos ir kitų menų asociacijos „Menų šaltinis“ Šiaulių apskrities P. Višinskio 

viešojoje bibliotekoje surengtoje šventėje, skirtoje poeto P. Širvio 100-ajam gimtadieniui paminėti; Ūdekų 

kultūros namuose vykusiose židinietės Vilijos Kaškelytės-Narvydienės jau penktos eilėraščių knygos ,,Kol 

laša ilgesio medus” sutiktuvėse; Virtualiame Rokiškio r. sav. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 

skelbtame Panevėžio regiono poezijos konkurse Trioletas, skirtame  poetui Vytautui Mačerniui; 

Virtualiame eilėraščių konkurse meilės tema, skirtame P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 

kurį organizavo Kelmės profesinio rengimo centro kūrėjų klubas „Be rėmų“, kartu su partneriais - Kelmės 

r. sav. Žemaitės viešaja biblioteka ir Kelmės r. literatų klubu „Vieversys“. 

     Literatų klubo „Židinys“ atstovai prisidėjo prie Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos organizuoto 

Tarptautinio poezijos festivalio baigiamojo renginio „Poezijos pavasaris 2020“ Pakruojo krašte, vykusio 
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rugpjūčio 5 d. poeto Eduardo Mieželaičio gimtinėje, Kareiviškio k. Dalyvavo aktorė Gražina Urbonaitė, 

poetai: Meilė Kudarauskaitė, Ieva Gudmonaitė, Agnė Žagrakalytė, Vytautas Kaziela, bardas Vygantas 

Kazlauskas; „Židinio“ klubo nariai Inta ir Mindaugas Bulaičiai skaitė savo kūrybą. Iš viso dalyvavo 9 

literatų klubo ,,Židinys“ atstovai (Vilija Kaškelytė- Narvydienė savo kūrybą skaitė Žeimelyje). 

     Viešinta Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos ir Pakruojo literatų klubo 

„Židinys” FB paskyrose, reklaminiame filmuke „Pakruojo literatų klubo „Židinys“ veikla, 2020 metai“ 

(Parengė E. Kurauskienė). 

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

narė Regina Pupinytė ir klubo vadovė Edita Kurauskienė. 2020 m. paskelbti 35 nauji įrašai (2019 m. – 22). 

     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. Jau tampa problema, 

kad buvę aktyviausi klubo nariai paseno, pasiligojo ir nebenori išeiti iš 

namų, o jaunesnius sunku sudominti. Kiekvieno namuose yra internetas, 

televizija, dauguma turi išmaniuosius telefonus, tad bibliotekos veikla juos 

mažai domina. Pasikviesti įžymesnio rašytojo ar šiaip įdomesnio žmogaus 

nėra galimybių. Bibliotekininkė visus renginius organizuoja savo jėgomis, o 

įžymesni žmonės už „ačiū“ į kaimą nevažiuoja.  
     Per ataskaitinius metus „Šviesuolių“ klubas suorganizavo 2 renginius. 

Vasario mėn. vyko edukacinis renginys „Kuriame papuošalus iš odos“. 

Papuošalų kūrėja A. Petrevičienė pristatė papuošalų iš odos parodą ir 

pravedė edukacinį užsiėmimą, kurio metu lankytojos pasigamino sagę. 

Liepos mėnesį vienas užsiėmimas buvo skirtas ruošimuisi į Klovainiuose organizuojamą „Oninių“ šventę. 

Užsiėmimo metu puoštos skrybėlaitės, kurios pristatytos į parodą „Skrybėlaitė Onutei“.  

     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: Vera/ 

Anne Swärd, Bloga duktė/ J. Fielding, Druska jūrai/ R. Sepetys, Stebuklų dienos/ K. Stuart. Meilės 

prekeiviai/ Yossi Avni-Levy. 

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

pastatė Akleksandro Tarasonio komediją „Nesusipratimas dėl kelnių“, kurią dėl šalyje paskelbto karantino 

galėjo parodyti tik vieną kartą Guostagalio kultūros namuose, minint veiklos 15-os metų sukaktį. 

     Nuo 2015 m. balandžio mėn. prie Medikonių padalinio veikia suaugusių bibliotekos bičiulių klubas 

„Baltasis Topolis“. Klubas visada prisideda organizuojant bibliotekos renginius.  
     Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Linkuvos miesto padalinyje 2020 m. birželio mėnesį 

veiklą pradėjo skaitovų klubas „Linkis“, kurio tikslas suburti panašius skaitymo pomėgius turinčius 

žmones, tuo pačiu sudarant sąlygas laisvai, savanoriškai veiklai – skaitymui. Organizuoti susitikimus su 

rašytojais, edukatoriais. Garsinti žymius kraštiečius, kurie paliko pėdsaką mokslo, meno, literatūros 

raidoje. 

     Veiklos formos: teminės knygų aptarimo popietės, skaitovų konkursai, susitikimai, literatūrinės 

poezijos skaitymų popietės, vietinės ekskursijos, kino filmai, garsiniai skaitymai, skaitymai netradicinėse 

erdvėse. Planuojama veikla – paskutinis mėnesio ketvirtadienis. 

     Klubo kuratorė: vyresn. bibliotekininkė Rasma Mieliauskaitė. 

     Veikla pradėta popiete „Poezijoje sutalpintas 

visas gyvenimas“. Klubo narė Irena Bažadragienė 

visus susirinkusius užbūrė iš gyvenimo, rūpesčių, 

meilės, ilgesio, gamtos grožio gimusiomis eilėmis. 

Poniai Irenai poezija – atgaiva dūšiai ir palaima 

mintims. Nors moters eilės nepublikuotos, 

nespausdintos, bet nepaliko abejingų, visi rado savo 

širdžiai mielą žodį. Linkuvos kultūros centro meno 

vadovas Simonas Kilius visus užbūrė ir 

dainuojamosios poezijos gaidomis. 
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3.12.  Mokamos  paslaugos 
 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje teikiamos šios atlygintinos paslaugos:  

➢ Skaitytojo pažymėjimo išdavimas suaugusiems ir vaikams; 

➢ Dokumentų kopijavimas nespalvotu kopijavimo aparatu (A4 ir A3 formato); 

➢ Bibliotekos dokumentų kopijavimas nespalvotu kopijavimo aparatu (A4 ir A3 formato); 

➢ Retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. ir rankraštinių dokumentų kopijavimas (A4 ir A3 formato); 

➢ Dokumentų nuskaitymas (skenavimas); 

➢ Retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. ir rankraštinių dokumentų skenavimas (A4 formato); 

➢ Dokumentų spausdinimas (iš kompiuterio) lazeriniu nespalvotu spausdintuvu (A4 formato); 

➢ Dokumentų spausdinimas lazeriniu spalvotu spausdintuvu (A4 formato); 

➢ Dokumentų spausdinimas rašaliniu spalvotu spausdintuvu (A4 formato); 

➢ 3D spausdinimo paslaugos; 

➢ Spalvotų nuotraukų spausdinimas 10x15 cm.; 

➢ Kopijos atsiuntimas; 

➢ Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA); 

➢ Dokumentų įrišimas; 

➢ Dokumentų laminavimas; 

➢ Informacijos rinkimo paslaugų teikimas pagal užsakymą (už 0,5 val. bibliotekininko darbo); 

➢ Salės nuoma renginiams (Be konferencijų įrangos ir su konferencijų įranga (1 val.))            

(Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, jos padalinių ir įstaigų bei nevyriausybinių 

organizacijų renginiams patalpos nemokamos); 

➢ Kino edukacija (suaugusiam, moksleiviui, ikimokyklinio amžiaus vaikui) (gali būti taikomos 

nuolaidos iki 50%);  

➢ Edukacinės programos (trukmė – iki 1 val.) (suaugusiam, moksleiviui, studentui, pensininkui, 

neįgaliajam, ikimokyklinio amžiaus vaikui). 

 

     Rajono bibliotekų vartotojai dažniausiai naudojasi dokumentų atgaminimo reprografiniu būdu 

(kopijavimo) paslauga. Per ataskaitinius metus viešojoje bibliotekoje padarytos 3485 (2019 m. – 3409) 

kopijos iš bibliotekoje esamų knygų fondo bei periodinių leidinių. Per metus 1 dokumentas įrištas ir 1 

laminuotas.  

     Linkuvos miesto padalinyje padaryta 917 (2019 m. – 1365), kaimo padaliniuose – 4190 (2019 m. –  

5178) fotokopijų popieriuje. Iš viso rajono bibliotekose buvo padaryta  8592 (2019 m. – 9952) fotokopijos 

popieriuje.    

     Ataskaitiniais metais sinagogoje įvyko 25 kino seansai ir juose apsilankė 796 lankytojai. Lėšų už kino 

edukacijų paslaugas gauta 2300,00 EUR. 

     Už mokamas paslaugas surinkta 3720,00 EUR., iš kurių: 81,7% - viešojoje bibliotekoje, 23,4% - kaimo 

padaliniuose ir 3,3% - Linkuvos miesto padalinyje. Daugiausia lėšų gauta už kino edukacijų paslaugas – 

64,3%, kopijavimo paslaugas – 25,5%, kitas interneto paslaugas – 4,2%, skaitytojų bilietus -  3,9% nuo 

visų gautų lėšų už mokamas paslaugas. Mažiausiai gauta delspinigių, už dokumentų įrišimo, skenavimo 

paslaugas. 

 

3.13.  Bibliotekos  įvaizdžio  formavimas ir ryšiai su visuomene 
      

 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 2 29 119 150 3 39 43 85 3 512 

VB 1 22 59 82 3 20 12 35 2 274 

Linkuvos 

MP 

 

0 

 

5 

 

42 

 

5 

 

0 

 

2 

 

1 

 

3 

 

0 

 

2 

KP 1 2 18 21 0 17 30 47 1 236 
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     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.  2020 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. 

     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 235 straipsniai ir 515 žinučių bei informacinių pranešimų.  

     Spaudai ir interneto šaltiniams 87% visos informacijos parengė bibliotekos darbuotojai, o 13% – 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. 112). 

     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/, https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/, www.klovainiubendruomene.lt, 

www.pakruojokc.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 1 31 0 0 0 31 425 

VB 1 30 0 0 0 30 255 

Linkuvos MP 0 0 0 0 0 0 20 

KP 0 1 0 0 0 1 150 

 

     Birželio mėn. Pakruojo sinagogoje lankėsi LRT komanda. Vyko atkuriamosios dokumentikos „Zachor. 

Atsimink. Žydiškasis Pakruojis: kur mieste rinkdavosi žydų elitas ir kas iki Antrojo pasaulinio karo laikė 

degtinės monopolį?“ filmavimas. Scenarijaus autorė bei režisierė Julija Ciurupa, laidos vedėjai – aktoriai 

Dovilė Kundrotaitė ir Elijus Martynenko. „Du draugai – Dovilė ir Elijas keliauja po Pakruojį ieškodami 

tarpukario litvakų palikimo. Jie pasakoja apie štetlų skirstymą į varginguosius ir turtinguosius, buvusį 

degtinės monopolį bei žydų elitui skirtą restoraną ir viešbutį. Gitana Maasienė supažindina su Pakruojo 

miesto pasididžiavimu – Pakruojo sinagoga. Tai seniausia iki šių dienų išlikusi medinė sinagoga, pastatyta 

1801 metais. Kaip pavyko ją restauruoti remiantis lingvisto Chackelio Lemcheno negatyvais, pasakoja 

restauratoriai Aidonas ir Indrė Valkiūnai. Prisimenami garsūs ir nusipelnę Pakruojo žydai – broliai 

Maizeliai, įvedę miestelio elektros tiekimą, gydytojas Markas Šreiberis ir kiti.“  

Nuoroda į filmą: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120811/zachor-atsimink-zydiskasis-

pakruojis-kur-mieste-rinkdavosi-zydu-elitas-ir-kas-iki-antrojo-pasaulinio-karo-laike-degtines-

monopoli?fbclid=IwAR1sj29t3liGI-

6V4XdbFUh49gQqD8NYi9zGwgAFVPEFoESeVp4k0mMpwh4 
     Ataskaitiniais metais buvo parengtas 31 bibliotekai skirtas informacinis reklaminis leidinys bei 

lankstinukas ir 425 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.                

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/
https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/
http://www.klovainiubendruomene.lt/
http://www.pakruojokc.lt/
http://www.bendruomenes.lt/
http://www.rozalimas.lt/
http://www.lbd.lt/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120811/zachor-atsimink-zydiskasis-pakruojis-kur-mieste-rinkdavosi-zydu-elitas-ir-kas-iki-antrojo-pasaulinio-karo-laike-degtines-monopoli?fbclid=IwAR1sj29t3liGI-6V4XdbFUh49gQqD8NYi9zGwgAFVPEFoESeVp4k0mMpwh4
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120811/zachor-atsimink-zydiskasis-pakruojis-kur-mieste-rinkdavosi-zydu-elitas-ir-kas-iki-antrojo-pasaulinio-karo-laike-degtines-monopoli?fbclid=IwAR1sj29t3liGI-6V4XdbFUh49gQqD8NYi9zGwgAFVPEFoESeVp4k0mMpwh4
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120811/zachor-atsimink-zydiskasis-pakruojis-kur-mieste-rinkdavosi-zydu-elitas-ir-kas-iki-antrojo-pasaulinio-karo-laike-degtines-monopoli?fbclid=IwAR1sj29t3liGI-6V4XdbFUh49gQqD8NYi9zGwgAFVPEFoESeVp4k0mMpwh4
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120811/zachor-atsimink-zydiskasis-pakruojis-kur-mieste-rinkdavosi-zydu-elitas-ir-kas-iki-antrojo-pasaulinio-karo-laike-degtines-monopoli?fbclid=IwAR1sj29t3liGI-6V4XdbFUh49gQqD8NYi9zGwgAFVPEFoESeVp4k0mMpwh4
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     Viešosios bibliotekos  populiarumui  nemažai  pasitarnauja Interneto  skaitykla, Vaikų  erdvėje veikianti 

“Žaisloteka”, 2015 m. įkurtas IRT kilnojamasis centras (BP2). Kaimo padaliniuose didelio lankytojų būrio 

susilaukia įsikūrusios “Žaislotekos”, „Vaikų ir paauglių laisvalaikio praleidimo centrai“, Viešosios 

interneto prieigos taškai, prie bibliotekų veikiantys klubai, būreliai, organizuojami įdomūs renginiai, 

susitikimai. Lankosi daugiau vaikų, jaunimo. Įkurtame IRT kilnojamajame centre (BP2) ataskaitiniais 

metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvės bei padalinių lankytojams panaudojant įsigytas informacines 

technologijas ir mokomąsias priemones organizuoti kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai, įvairūs renginiai.            
 

 

 

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 – 60534. 

     Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą įdiegta 2113 naujų bibliografinių įrašų (be analizikos).  

     Iš viso rekataloguota 137912 fiz. vnt., 27388 pav. dokumentų. 

                  

4.2.  Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika ir 
problemos 

 
 Informacinio 

fondo dydis 

(fiz.vnt.) 

% nuo viso 

dokumentų 

fondo 

SVB 8376 4,6 

VB 3625 7,2 

Linkuvos MP 825 5,2 

KP 3926 3,4 

 

     Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir finansines 

galimybes. Viešosios bibliotekos informacinis fondas sudaro 7,2%, Linkuvos miesto padalinio - 5,2% 

visų turimų dokumentų išteklių. Vidutiniškai viename kaimo padalinyje yra 187 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. 
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     Bibliografinis informacinis fondas pagal mokslo šakas pasiskirsto sekančiai: 

Skyriai 0 1 2 3 5 6 7 8 grož. lit. 9 Viso 

fiz. vnt. 1142 27 43 201 106 212 218 302 9 248 2508 

 

     Pagal mokslo šakas viešosios bibliotekos bibliografiniame informaciniame fonde daugiausiai yra 

bendrojo skyriaus (1142 fiz.vnt.), kalbotyros bei literatūros mokslo (302 fiz.vnt.) ir geografijos, biografijų, 

istorijos (248 fiz.vnt.) leidinių. Mažiausią dalį sudaro grožinė literatūra (9 fiz.vnt.) ir filosofijos bei 

psichologijos mokslų leidiniai (27 fiz.vnt.). 

     Ataskaitiniais metais bibliografinis informacinis fondas papildytas 23 fiz.vnt. (2019 m. – 53 fiz.vnt.). 

Gauti tokie leidiniai: „Lietuvos bibliografija. Serija B: periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823-1940“, 

„Audronė Girdzijauskaitė: bibliografijos rodyklė“, „Lietuvos paukščių pažinimo vadovas“, Jurkštienė A. 

O., Saunoriūtė S. „Mano svajonių gėlynas“, Švarcaitė I. „Dešimtkalbis gamtinės geografijos terminų 

žodynas“, Judickytė I. „Žodis po žodžio“,  „Lietuva ir žmogaus teisės“, „Marcinkonys tekstuose: 

bibliografija“ ir kt. Iš garso įrašų gauta: Jonas Mekas „Semeniškių idilės“, „Petronėlė Gerlikienė: 

tapytoja“, Juozas Naujalis „Kūriniai vargonams“, „Jonas Stasiūnas“, Sigitas Geda „Septynių vasarų 

giesmės“, Orff Carl „Carmina Burana“ ir kt.  

     Iš skaitomiausių informacinių leidinių paminėtini: „Žymiausios pasaulio mįslės“, Piesarskas B. 

„Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas“, Biederman H. „Naujasis simbolių žodynas“, „Psichologija“, 

„Lietuviški-ispaniški pasikalbėjimai“, „Lietuviški-rusiški pasikalbėjimai“, McHoy P. „Sodininko 

vadovas“, Wolf R. „Sodo augalai“, „Gėrybės iš gamtos“, Semaškaitė I. „Lietuvos pilys ir dvarai“, Simon 

H. „Sodas“, Semaškaitė I. „Atgimę dvarai“, „Sveikatos enciklopedija“, Sinočkienė B., Navasaitis A. 

„Lietuvos dendroflora“, Navasaitis A. „Dendrologija“ ir kt. 

     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: “Europos Sąjunga. Kas ji yra ir ką veikia?“, „Europa ir 

tu“, „Mokėdamas kalbą toliau nukeliausi“ ir kt. 

 

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 194720 116957 3517 2951 180131 3369 

VB 53039 48230 0 1604 43596 481 

Linkuvos MP 20955 20955 463 463 9001 133 

KP 120726 47772 3054 884 127534 2755 
 

     Bibliotekoje įdiegta (2003 m.) LIBIS programa. Viešosios bibliotekos dokumentai suvesti į elektroninį 

katalogą, paieškai naudojamasi NBDB. Viešojoje bibliotekoje esančios sisteminė straipsnių, personalijų, 

citatų, teminė eilėraščių kartotekos perkeltos į archyvus. Nuo 2019 m. naujais aprašais šios kartotekos 

nebepildomos, nes esant laisvai prieigai prie NBDB, LIBIS elektroninio katalogo, jos tapo nebepopuliarios 

ir vartotojams neaktualios. Suteikus informaciją, lankytojai gebėjo ieškoti informacijos savarankiškai. 

Šiomis paieškos sistemomis daugiausia naudojosi studentai, įvairaus išsilavinimo bibliotekos vartotojai, 

bibliotekos darbuotojai, ieškantys atsakymų įvairiais aktualiais klausimais.   
     Ataskaitiniais metais Vaikų erdvėje buvo vedama tik Suaugusių vartotojų registracijos kartoteka – 200 

naujų aprašų. Į Pjesių kartoteką įlieta 270 kortelių. Per metus parengtų aprašų skaičius kortelinėse 
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kartotekose – 470. Iš viso kortelinėse kartotekose (eilėraščių, antraščių, kraštotyros, personalijų, testų, 

pjesių, vartotojų registracijos) dabar yra 9195 aprašai. 

     Kaimo padaliniai abėcėlinį katalogą papildė 3054 (2019 m. – 1718) aprašų kortelėmis. Turimos 

kartotekos papildytos 2755 (2019 m. – 1646) aprašų kortelėmis. Daugiausiai papildytos  knygų antraščių, 

kraštotyros, gyventojų, internetinių svetainių adresų, įvairenybių,  kartotekos. Vidutiniškai vienas 

padalinys turimus katalogus ir kartotekas papildė 328 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 133 (2019 m. – 90) aprašų kortelėmis. Nuo 2009 

metų balandžio mėn. nebepildoma knygų antraščių kartoteka. 

   

 4.4.  Bibliografinis  ir informacinis  vartotojų  aprūpinimas 
 

     Bibliotekos informacinės bazės kūrimas, vartotojų informacinių poreikių tenkinimas – vienas iš 

svarbesnių bibliotekai keliamų uždavinių. Bibliografiniame darbe svarbiausia - sudaryti kokybiškas 

sąlygas informacinėms paslaugoms teikti, teikiant informaciją, panaudoti visus turimus informacijos 

šaltinius ir fondus, ugdyti vartotojų kompiuterinį raštingumą, skatinti vartotojus naudotis bibliografiniais 

informaciniais leidiniais, katalogais, kartotekomis ir visomis kitomis pagalbinėmis priemonėmis, 

esančiomis dokumentuose. 

     Per pastaruosius metus gerėjo rajono bibliotekų galimybės plėtoti informacinę veiklą ir gerinti jos 

kokybę, ypač galimybė informacijos paieškai naudotis interniatiniame tinkle esančiais informacijos 

ištekliais. 

       
▪ Informacinės užklausos 

 

 Gauta 

užklausų 

Gauta 

užklausų   

elektroninėmis 

priemonėmis 

Įvykdyta 

užklausų 

Įvykdyta 

užklausų 

elektroninėmis 

priemonėmis 

Neigiami 

atsakymai 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

SVB 15346 12690 1009 184 15346 12690 460 219 1162 957 

VB 8225 5432 700 63 8225 5432 150 98 804 631 

Linkuvos MP 787 1066 0 0 787 1066 0 0 107 131 

KP 6334 6192 309 121 6334 6192 310 121 251 195 

      

     Per ataskaitinį laikotarpį rajono bibliotekose buvo gauta 15346 užklausos. Tai 2656 užklausomis 

daugiau nei 2019 m. Tiek pat ir įvykdyta. 2793 užklausomis daugiau buvo gauta viešojoje bibliotekoje. 

Linkuvos miesto padalinyje buvo gauta 787 užklausos ir tai net 279 užklausomis mažiau nei 2019 m. Nuo 

visų atsakytų užklausų 53,6% buvo viešojoje bibliotekoje ir 5,1%  - Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis 

užklausų skaičius, tenkantis vienam kaimo padaliniui – 302 (+ 7). 

     Plečiasi nuotolinio vartotojų informavimo paslauga. Bibliotekose gaunama užklausų naudojantis 

elektroniniu paštu, telefonu. Ataskaitiniais metais jų buvo gauta 1009 (2019 m. – 184), o įvykdyta 

užklausų elektroninėmis priemonėmis – 460 (2019 m. – 219). 

     Neigiamai buvo atsakyta į 1162 (2019 m. – 957) užklausas,  t.y.  į  7,6% visų užklausų. 

    

     Per ataskaitinį laikotarpį atsakyta užklausų pagal rūšį: 

 

Atsakyta 

užklausų 

 

VB Linkuvos miesto 

padalinyje 

Kaimo 

padaliniuose 

SVB 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 

Faktografinių 145 65 0 0 108 91 253 156 

Tikslinamųjų 33 40 0 2 123 74 156 116 

Adresinių 7426 4673 646 827 3311 3556 11383 9056 

Teminių 621 654 141 237 2792 2471 3554 3362 

IŠ VISO 8225 5432 787 1066 6334 6192 15346 12690 
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Rajono bibliotekose atsakytos užklausos 2020 m. 

 

 
      
     Rajono bibliotekose didžiausią užklausų skaičių sudaro adresinės (74,2%) ir teminės (23,2%) 

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 –  7426 (90,3%)  ir teminės – 621 (7,6%)  užklausos.   

     Pateiktų užklausų tematika labai įvairi. Padaugėjo užklausų įmonių valdymo, finansų, rinkodaros, 

ekonomikos, verslo etikos, audito, kainodaros klausimais. Nemažai užklausų pateikta psichologine bei 

filosofine tema, taip pat dažnai prašyta informacijos verslo temomis. Lankytojai taip pat domėjosi atskirų 

šalių istorija, lankytinomis vietomis, kultūra.  

     Atsakant į užklausas buvo naudojamasi informaciniu fondu: enciklopedijomis, žinynais, žodynais, 

vadovais, bendruoju bibliotekos fondu, LIBIS katalogu, NBDB (Nacionalinės bibliografijos duomenų 

banku), duomenų bazėmis: EBSCO Publishing (8 duomenų bazių paketas), Naxos Music Library, Infolex. 

Nemaža dalis vartotojų, atsakymų į dominančius klausimus bei naujausių leidinių jiems aktualia tema, 

ieškojo internete savarankiškai. Prireikus, jiems suteikta konsultacija individualiai.  

     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, 

organizuojamus renginius, edukacinius užsiėmimus, sekti bibliotekos naujienas, sužinoti apie naujai gautus 

leidinius, gyventojams rengiamus skaitmeninio raštingumo mokymus, pasinaudoti paslauga „Klausk 

bibliotekininko“ ir kt. 

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

www.ibiblioteka.lt portalo. Tačiau ši paslauga vartotojų tarpe išlieka nepopuliari.  Ataskaitiniais metais 

šiuo portalu nepasinaudojo nei vienas lankytojas. Vartotojai daugiausia naudojosi el. paštu 

j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt. 

     Kaimo padaliniuose daugiausia buvo sulaukta adresinių – 52,3% ir teminių - 44,1% užklausų. Pateiktų 

užklausų tematika gana įvairi – psichologija, liaudies medicina, grožis ir sveikata, kraštotyra, naujos 

technologijos, papročiai ir tradicijos, etnografija, sportas, muzika, dailė, istorija bei kt. Buvo prašoma 

literatūros apie sveiką gyvenimo būdą, įvairius rašytojus, dailininkus, muzikus, įvairias istorines  

asmenybes, knygų apie muziejus, gamtos įdomybes, ES ir kitas užsienio šalis, vaistažoles, kačių, šunų 

priežiūrą, jų dresiravimą, sentencijų apie kalbą, gražių žodžių apie Lietuvą.  

     Skaitytojai labai dažnai prašė surasti knygų pagal autorių arba pagal knygos pavadinimą, moksleiviai – 

pagal rekomenduojamos literatūros sąrašus, arba pagal tam tikrą temą, pvz. knygų apie meilę, detektyvų, 

siaubo, apie indėnus, eilėraščių, knygų apie karą, tremtį, partizanus, vaistinguosius augalus, prieskonius ir 

kt. Moksleiviai taip pat domėjosi stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygomis, ieškojo literatūros lietuvių 

kalbos brandos egzaminams. Ne vieną kartą buvo prašyta surasti citatų, užuojautos žodžių, sveikinimų.  

     Linkuvos miesto padalinyje per ataskaitinį laikotarpį buvo gautos 787 užklausos. Tai yra 279 

užklausomis mažiau nei per 2019 metus. Neigiamai buvo atsakyta į 107 užklausas, kai tuo tarpu 2019 m. – 

131. Didžiausią dalį sudaro adresinės (82,1%) ir teminės (17,9%) užklausos. 

1,60% 1%

74,20%

23,20%
Faktografinės - 253

Tikslinamosios - 156

Adresinės - 11383

Teminės - 3554

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
mailto:j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt
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     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. Visas pateiktas adresines 

užklausas stengtasi įvykdyti. Neturint pageidaujamų leidinių, jie buvo parvežti iš viešosios ir kitų 

bibliotekų fondų. 

     Populiariausios užsienio autorių knygos, kurių ieškojo suaugusieji buvo:  L. Kleypas / Netikra 

kurtizanė, S. Brown / Avarinis nusileidimas, J. Nought / Vitne, mano meile, L. Riley / Drugelių kambarys, 

A. Richmon / Prarasta žmona, E. Shafau / Stambulo pavainikė, H. Kent / Gerieji žmonės, N. Roberts / 

Saugus prieglobstis, D. Owels / Ten kur gieda vėžiai, S. Montefior / Namas prie jūros. Iš lietuvių autorių 

populiariausios buvo – R. Šepetys / Tarp pilkų debesų, K. Gudonytė / Blogos mergaitės, K. Sabaliauskaitė 

/ Petro Imperatorė, S. S. Stano / Kodėl aš, U. Radzevičiūtė /Grožio ir blogio biblioteka, I. Vakarė / Tą 

vasarą prie jūros.  

     Galima išskirti ir knygas, kurių ypatingai ieškojo vyrai, tai: D. Sinkevičius / Policijos dievai, S. Brown / 

Pergudrauti žudiką, S. MacBride / Skerdykla, D. Dargis / Holivudo monstras iš Lietuvos, J. Fairweather / 

Savanoris, C. Kepnes / Paslėpti kūnai, E. Kempka / Aš sudeginau Adolfą Hitlerį.  

     Populiariausios temos, pagal kurias ieškota literatūros buvo slauga, mezgimas, tremtiniai, antrasis 

pasaulinis karas, meilės romanai, Linkuvos krašto istorija, kompiuterių mokslas, raganos, žydai, 

detektyvai, pasaulio stebuklai. Autoriai, kuriais daugiausia domėjosi lankytojai – J.  Marcinkevičius, L. 

Kleypas, J. Biliūnas, A. Marinina, J. Savickis, P. Širvys, V. Mačernis, S. Brown, D. Owens.  

     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. 

▪ Interneto vartotojų skaičius, jų sudėtis     

      

 Interneto vartotojų skaičius Interneto 

vartotojai vaikai 

Interneto vartotojai pagal amžiaus 

grupes 

2020 m. 2019 m. Skirtu-

mas 

+/- 

Skaičius % Moksleiviai 

(iki XII kl.) 

Jaunimas 

(18 – 29 

 m.) 

Suaugusieji 

(virš 29 m.) 

SVB 1585 1843 -258 586 37,0 687; 

43,3% 

162; 

10,2% 

736; 

46,5% 

VB 479 563 -84 163 34,0 192; 

40,1% 

62; 

12,9% 

225; 

47,0% 

Linkuvos 

MP 

166 191 -25 40 24,1 62; 

37,3% 

19; 

11,4% 

85; 

51,3% 

KP 940 1089 -149 383 40,7 433; 

46,1% 

81; 

8,6% 

426; 

45,3% 

 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 1585, tai 14% mažiau nei 2019 m. 

Interneto vartotojų didžiausias sumažėjimas buvo viešojoje bibliotekoje - 14,9%. Kaimo padaliniuose 

sumažėjo 13,7%, o Linkuvos miesto padalinyje - 13,1%. 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 37% (2019 m. - 41,6%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 

vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 40,7%. 

     Pagal amžiaus grupes interneto vartotojų didžiausią dalį sudaro suaugusieji – 46,5%, moksleivių iki 

XII klasės buvo 43,3% ir mažiausiai - jaunimo nuo 18 iki 29 m. – 10,2%. Interneto paslaugomis 

daugiausiai naudojasi suaugusieji ir Linkuvos miesto padalinyje (51,3%) bei viešojoje bibliotekoje (47%). 

Kitokia situacija yra tik kaimo padaliniuose, kur interneto vartotojų daugiausiai yra moksleivių iki XII 

klasės – 46,1%, o suaugusiųjų (virš 29 m.) - 45,3% ir mažiausiai - jaunimo (18-29 m.) – 8,6%.  

 

 

 



 

39 

 

▪ Interneto vartotojų sudėtis pagal lytį:  

o Vyrų    – 744 (46,9%); (2019 m. - 956 (51,9%));  

o Moterų – 841 (53,1%); (2019 m. - 887 (48,1%)). 

 

Interneto vartotojai rajono bibliotekose 2011 – 2020 m. 

 

 
 

     Interneto vartotojų skaičius rajono bibliotekose per pastarąjį dešimtmetį didžiausias buvo 2013 m. 

(2756) ir daugiau kiekvienais metais vis mažėjo. 2019 m. jų vėl buvo sulaukta daugiau, o 2020 m. 

interneto vartotojų skaičius sumažėjo net 14%. 

     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 33,1% visų vartotojų. Tai 3,1% mažiau  nei 

2019 m.  

 

▪ Interneto lankytojų skaičius, naudojimasis interneto ir kitomis kompiuterio paslaugomis, 

vartotojų internete praleistų valandų skaičius 

 Interneto lankytojų 

skaičius 

Interneto 

paslaugomis 

pasinaudota 

kartų 

Kitomis kompiu- 

terio paslaugomis 

pasinaudota 

kartų 

Vartotojų  

internete praleista 

valandų 

2020 

m. 

2019 

m. 

Skir- 

tumas 

+/ - 

2020 

m. 

2019 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2020 

m. 

2019 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2020 

m. 

2019 

m. 

Skir- 

tumas 

+/- 

SVB 20983 32407 -11424 23342 37636 -14294 1305 1834 -529 24718 35061 -10343 

VB 5608 10215 -4607 5608 10215 -4607 289 401 -112 5198 9048 -3850 

Linkuvos 

MP 

 

1095 

 

3314 

 

-2219 

 

1095 

 

3314 

 

-2219 

 

105 

 

123 

 

-18 

 

740 

 

2333 

 

-1593 

KP 14280 18878 -4598 16639 24107 -7468 911 1310 -399 18780 23680 -4900 

 

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais interneto lankytojų buvo 20,9 tūkst. Tai net 35,3% mažiau 

nei 2019 m. Interneto lankytojų labai sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje – net 67% ir viešojoje 

bibliotekoje - 45,1%. Kaimo padaliniuose interneto lankytojų sumažėjo - 24,4%.  

     2020 m. interneto paslaugomis buvo pasinaudota 23,3 tūkst. kartų. Palyginus su 2019 m., 

naudojimasis interneto paslaugomis sumažėjo 38%. Linkuvoje naudojimasis interneto paslaugomis 

sumažėjo net 67%, viešojoje bibliotekoje - 45,1% ir kaimo padaliniuose - 31%.  

     Kitomis kompiuterio paslaugomis pasinaudota 1,3 tūkst. kartų. Tai 28,8% mažiau nei 2019 m.  

     Ataskaitiniais metais vartotojai internete praleido 24,7 tūkst. valandų. Palyginus su 2019 m., 

vartotojų internete praleistų valandų skaičius sumažėjo 29,5%. Šis rodiklis labiausiai sumažėjo kaimo 

padaliniuose (-4900) ir viešojoje bibliotekoje (-3850).     
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Vasario 11 d. jau 17-ąjį kartą daugiau nei 120 šalių buvo paminėta 

Saugesnio interneto diena, kurią organizuoja jungtinis „Insafe“/ 

„INHOPE“ tinklas, padedant Europos Komisijai. 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 

ir 17 jos padalinių. Saugesnio interneto savaitės metu vyko įvairūs renginiai, susiję su saugesniu internetu, 

kuriuose dalyvavo 99 vaikiai (iki 5-os klasės imtinai), 155 paaugliai (šeštų ir vyresnių klasių 

moksleiviai), 230 suaugusiųjų. Viso akcijoje dalyvavo 484 dalyviai. 

     Organizatoriai, suskaičiavę akcijoje dalyvavusių Lietuvos viešųjų bibliotekų rezultatus, paskelbė, kad 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka kartu su padaliniais užėmė garbingą trečiąją vietą.  

 
             Kovo 23 - 29 d. - „Skaitmeninė savaitė 2020“ (ALL DIGITAL 

Week) bibliotekoje 

 
     ALL DIGITAL Week“ (lietuviškai „Skaitmeninė savaitė“) – kasmetinė 

skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija, rengiama 

skaitmeninių kompetencijų centruose, bibliotekose, bendruomenių centruose, 

mokyklose ir kitose vietose visoje Europoje. Jos tikslas 2020 m. – atkreipti 

gyventojų dėmesį į skaitmeninių įgūdžių svarbą tiek darbe, tiek kasdieniame 

gyvenime. Lietuvoje šią akciją nuo 2010 m. koordinavo asociacija „Langas į ateitį“, o šiemet – projektas 

„Prisijungusi Lietuva“: Efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” drauge su 

partneriais. 2020 m. “Skaitmeninė savaitė” pasitikta šūkiu – Išmani biblioteka: erdvė augti ir kurti! 

     „Skaitmeninės savaitės“ veiklos, dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos, Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose nevyko. Organizuojamas transliacijas, kitas veiklas, gyventojai 

kviesti saugiai internetu stebėti bei dalyvauti iš namų, portale www.prisijungusi.lt. 

 

     2020 m. rajono bibliotekininkai ir bibliotekų lankytojai dalyvavo tiesioginėse transliacijose: 
     Sausio 9 d. vyko transliacija bibliotekininkams. Vasario 10-15 d. projektas „Prisijungusi Lietuva“ 

organizuoja kasmetinę teminę akciją „Saugesnio interneto savaitė“, prie kurios veiklų kviečia prisijungti 

visas Lietuvos bibliotekas. Transliacijos metu pristatyta teminė akcija „Saugesnio interneto savaitė“. 

Klausytojai supažindinti su siūlomomis teminės akcijos veiklomis bibliotekoje. Transliacija skirta visų 

Lietuvos bibliotekų atstovams, besidomintiems „Saugesnio interneto savaitės“ tema bei jos veiklomis. 

     Sausio 30 d. vyko tiesioginė transliacija, kurioje buvo pristatytas naujausias Lietuvos viešųjų bibliotekų 

interneto vartotojų tyrimas. Tarptautinė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanija „Kantar“, 

bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, 2019 m. atliko Lietuvos 

bibliotekų interneto vartotojų tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip bibliotekų lankytojai vertina teikiamų 

paslaugų kokybę, ką jie mano apie bibliotekų interneto paslaugas, kokie yra viešosios interneto prieigos 

vartojimo įpročiai, motyvai ir nauda vartotojams (tyrime dalyvavo 4668 respondentai). Surinkti duomenys 

lyginti su 2011 m. projekto „Bibliotekos pažangai 1“ metu atliktos viešosios interneto prieigos vartotojų 

apklausos duomenimis. Tyrimą pristatė 

„Kantar“ atstovės Renata Sadunišvili, Skaistė 

Varnienė ir Alicija Miliauskienė bei 

Nacionalinės bibliotekos Projektų valdymo 

skyriaus vadovė Giedrė Čistovienė. 

     Vasario 10-14 dienomis vyksta Saugesnio 

interneto savaitė. Kiekvienais metais 

Saugesnio interneto savaite siekiama atkreipti 

dėmesį į kylančias problemas internete ir 

pasirinkti temą, atspindinčią dabarties 

aktualijas. Vasario 10 d. tiesioginė renginio 

transliacija vyko projekto “Prisijungusi 

Lietuva” Facebook kanale https://www.facebook.com/prisijungusi.  

      „Influenceris” – ar tikrai svajonių gyvenimo būdas?“. Diskusija jaunimui aktualia tema apie socialinių 

tinklų iššūkius, nuomonės formuotojų gyvenimo būdą. Realybė prieš virtualią realybę. Nematoma 

socialinių tinklų pusė. Skaitmeninės erdvės pavojai. Su kokiais iššūkiais susiduria žinomi Lietuvos 

http://www.prisijungusi.lt/
https://www.facebook.com/prisijungusi
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/
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influenceriai? Diskusijos moderatorius: televizijos ir radijo laidų vedėjas Lukas Keraitis. 

Dalyviai: nuomonės socialiniuose tinkluose formuotojas Naglis Bierancas, radijo laidų vedėja Simona 

Albavičiūtė–Bandita, broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. 

     Vasario 11 dieną vyko transliacija „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“. Seminaro metu dalyvavo 

Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas bei Lietuvos banko ir komercinių bankų 

ekspertai, kurie gyventojus supažindino su dažniausiai pasitaikančiais sukčiavimo būdais ir kaip išsaugoti 

budrumą, pasidalino pavyzdžiais bei patarimais.  

     Vasario 13 d.  transliacija internetu „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“.  Sekstingas (anglų k. 

žodžių sex ir texting junginys) – tai seksualaus turinio žinučių, apnuoginto kūno vaizdų, filmukų siuntimas 

ar gavimas naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Sekstingo proveržis yra neatsiejamas nuo 

išmaniųjų įrenginių, socialinių tinklų, pažinčių programėlių. Šis bendravimo pobūdis itin populiarus 

paauglių tarpe, tačiau neretai gali virsti virtualaus intymumo spąstais. Kada sekstingo „žaidimai“ gali tapti 

nusikaltimu? Kaip elgtis nukentėjus ir kur kreiptis pagalbos? Moderatorė: žurnalistė Živilė Kropaitė. 

Pašnekovai: VšĮ “Vaikų linija” psichologė dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė, Kovos su prekyba žmonėmis ir 

išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė, Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-osios 

valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas Sergej Chaniutko. 

     Vasario 24 d. Edmundo Jakilaičio moderuojama diskusija, vykusi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje „Kodėl regionuose gimę vaikai pasmerkti pasiekti mažiau?“. Buvo bandoma rasti 

atsakymus į  šiuos klausimus: kaip visiems Lietuvos vaikams suteikti vienodą bilietą į gyvenimą? Kodėl 

šiandien regionuose gimę vaikai vis dar pasmerkti pasiekti mažiau? Kaip keisti padėtį? Ar nacionalinis 

susitarimas dėl švietimo garantuos geresnę šalies vaikų ateitį ir išsilavinimą? Forume dalyvavo: Mantas 

Adomėnas, Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD); Viktorija Čmilytė-

Nielsen, Liberalų Sąjūdis; Gintautas Paluckas, Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP; Arūnas Plikšnys, 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras; Sonata Šulcė, Prezidento vyriausioji patarėja. 

     Vasario 25 d. bibliotekininkai kviesti į virtualų susirinkimą – tiesioginę transliaciją. Transliacijos metu 

aptartos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu“ einamosios veiklos, problemos. 

Transliacijos dalyviai: Aidas Sinkevičius – projekto vadovas; Mantas Janavičius – IT veiklų 

koordinatorius, Adriana Daškevič – mokymų koordinatorė. Moderatorė Giedrė Čistovienė. 

     Vasario 27 d. vyko internetinis seminaras bibliotekininkams apie teminę akciją „Skaitmeninė savaitė“ ir 

jos veiklas. Kovo 23 – 29 d. projektas „Prisijungusi Lietuva“ organizuoja kasmetinę tarptautinę akciją 

„Skaitmeninė savaitė“ (angl. ALL DIGITAL Week). Šių metų akcijos Lietuvoje tema – Išmani biblioteka: 

erdvė kurti ir augti! Transliacijos metu buvo pristatomos akcijos veiklos.  

     Kovo 12 ir 27 dienomis vyko transliacijos, skirtos daugiau suteikti gyventojams žinių apie 

koronavirusą. Jų metu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius prof. dr. Saulius Čaplinskas paskaitų 

„Profesorius S. Čaplinskas: apie COVID-19 ligą ir jos grėsmes visuomenėje“, „Naujas koronavirusas: 

kaip jo išvengti?“ metu aiškiai ir operatyviai pateikė informaciją apie koronovirusą. Paskaitose profesorius 

papasakojo, kodėl atgimsta senos ir atsiranda naujos užkrečiamos ligos, kas yra zoonozės ir koronavirusai, 

išsamiai pateikė informaciją apie koronavirusinę ligą, jos greitą plitimą, jai būdingus simptomus ir, kaip 

galima ją atpažinti, kaip gydyti bei apsisaugoti naudojant prevencines priemones. 

     Kaip ir kiekvienais metais, Nacionalinė mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, kovo 13 d. pakvietė stebėti tiesioginę transliaciją, tema 

„Parama asbestinių stogų dangos keitimui“. Transliacijos metu specialistai pasidalino praktiniais 

patarimais, ką turėtų žinoti gyventojai ir kur kreiptis dėl šios paramos.  

     Balandžio mėn. vyko transliacijų ciklas „Rankdarbiai namisėdoms“. 13 pamokėlių vaikams, jų 

tėveliams laisvalaikio praleidimui: „Eskizų knygutė“, „Žaislinė katapulta“, „Savadarbis ženkliukas“, 

„Medžiaginis maišelis“, „Kartoninis automobilis“, „Velykinis krepšelis“, „Lėktuvėlių laidyklė“, 

„Aborigenų lietaus lazda“, „Virtuali ekskursija po moksleivių dirbtuvėles“, „Popierinė sapnų gaudyklė“, 

„Skudučiai“, „Namelis“, „Papuošalas mamai“. 

     Balandžio 23 d. vyko Šventinė laida, skirta 20-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. 2020 m. 

balandžio 23–29 d. Lietuvoje jau 20-tą kartą vyksta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios metu 

bus atskleista, kaip pasikeitėme per 20 metų. Per šį laikotarpį Lietuvos bibliotekos nuėjo didžiulį kelią – 

modernėjo bibliotekų pastatai ir teikiamos paslaugos, daugėjo kokybiškų, įtraukių renginių, drąsėjo 

projektinė mintis. Bibliotekų specialistai įgijo naujų įgūdžių, leidžiančių kurti įvairius virtualius produktus 

– elektroninių informacijos šaltinių portalus, kraštotyros svetaines, edukacinius žaidimus ir programas. 

Bibliotekos tapo matomu, veikliu ir drąsiu kultūros lauko žaidėju, o Lietuvos bibliotekos ir bibliotekininkai 

- žinomi ir pasaulio bibliotekininkystės arenoje. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės atidarymui 

skirtoje šventinėje laidoje - Prezidento Gitano Nausėdos ir kultūros ministro dr. Mindaugo Kvietkausko 

https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/
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sveikinimai, geriausių 2019 m. bibliotekininkų apdovanojimai ir Nacionalinės bibliotekos generalinio 

direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko įžvalgos. 

     Gegužės 14 d. vyko tiesioginė transliacija „Pajamų deklaravimas“. Laidoje dalyvavo VMI atstovai 

Gintaras Arbutavičius bei Gediminas Žilinskas, kurie gyventojus supažindino su bendrais deklaravimo 

klausimais. Moderatorė Inga Žemaitienė. 

     Birželio 3 d. prof. dr. Saulius Čaplinskas viešoje paskaitoje „Naujas koronavirusas: kaip gyvensime po 

karantino?“ dalinosi žiniomis ir įžvalgomis apie gyvenimą po karantino.  

     Birželio 9 d. vyko transliacija, skirta bibliotekininkams „Nuotolinių mokymų platformos „Moodle“ 

galimybės“. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistai pristatė atnaujintą „Moodle“ 

mokymų platformą (pasiekiamą adresu mokymai.lnb.lt) ir papasakojo, kaip bibliotekininkų bendruomenė 

galėtų ją efektyviai išnaudoti nuotoliniams mokymams organizuoti ir kvalifikacijai kelti. Mokymų 

platformą pristatė ir pagrindines funkcijas pademonstravo Komunikacijos ir rinkodaros departamento 

Ryšių su visuomene skyriaus kultūros projektų vadovas Vygaudas Juozaitis, aktualijas bibliotekininkų 

bendruomenei aptarė Bibliotekininkystės skyriaus vadovė dr. Rasa Januševičienė, susitikimą moderavo 

Komunikacijos ir rinkodaros departamento Ryšių su visuomene skyriaus vadovė Žydrė Vėtienė. 

     Rugsėjo 7 dieną, leidykla „Tyto alba“ tradiciškai kvietė į susitikimą su autoriais, kurių knygos 

pasirodys rudenį ir žiemą. Tai puiki proga ne tik pabendrauti su mėgstamais rašytojais, bet ir iš pirmų lūpų 

išgirsti apie naujas knygas. Karantino laikotarpis parodė, koks svarbus žmonėms yra skaitymas, paskatino 

juos ypač aktyviai domėtis knygomis. Pasirodysiančias knygas pristatė Rimantas Kmita, Gediminas 

Kulikauskas, Donaldas Kajokas, Genovaitė Bončkutė-Petronienė, Donatas Katkus drauge su Rasa 

Murauskaite, Aidas Puklevičius, Vaidas Jauniškis, Violeta Palčinskaitė, Eglė Aukštakalnytė-Hansen, Gina 

Viliūnė, Tomas Dirgėla.     

     Rugsėjo 24 d. vyko nuotolinė transliacija, tema „Draudimo paslaugos internetu: kaip apsidrausti ir 

deklaruoti eismo įvykį internetu“.  Naujienomis dalinosi LR transporto priemonių draudikų biuro atstovai: 

Vaidotas Survila bei Tomas Rudzkis. Moderatorė Inga Žemaitienė. 

     Rugsėjo 30 d. bibliotekininkams, „Prisijungusi Lietuva“ bibliotekų koordinatoriams, skaitmeniniams 

konsultantams skirta transliacija „Senjorų dienos internete“ apie spalio 19 – 23 d. projekto „Prisijungusi 

Lietuva“ organizuojamą senjorų pamėgtą kasmetinę teminę akciją, kuria siekiama sudominti ir paskatinti 

Lietuvos senjorus naudotis šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis, esamomis e. paslaugomis, 

kritiškai vertinti informaciją ir pan. Transliacijos žiūrovai buvo supažindinti su akcijos naujovėmis, 

tiesioginių transliacijų temomis, priemonėmis bei metodiniais patarimais (kaip parengti ir pritaikyti 

kompiuterį silpnaregiams lankytojams viešojoje bibliotekoje). Kadangi projektas artėja į pabaigą, 

transliacijos metu trumpai apžvelgtos likusios projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.  

     Spalio 2 d. mokymai, skirti bibliotekininkams „Kaip sudominti paauglius knyga?“. Tai mokymai, skirti 

bibliotekininkams, tačiau aktualūs įvairių sričių specialistams, susiduriantiems su paaugliais ir jų ugdymu, 

bei tėvams. Seminarą sudarė trys paskaitos: Psichologė dr. Jolanta Sondaitė skaitė paskaitą „Psichologiniai 

paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai“, kurioje buvo aptariami paauglio tapatybės formavimosi ypatumai 

ir sąsajos su knygų skaitymu. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoja Vilija 

Janušauskienė savo paskaitoje „Lanksčios didaktikos galimybės bibliotekoje“ siekė atskleisti, kaip 

didaktika gali būti naudinga, siekiant ugdyti paauglio skaitymo kompetencijas, bei supažindino su 

skaitymo skatinimo strategijomis. Literatūrologė Eglė Baliutavičiūtė skaitė pranešimą „Lietuvių paauglių 

literatūros dešimtmetis“, kuriame išryškino, kas žinotina apie svarbiausius ir aktualiausius šio laikotarpio 

lietuvių rašytojus ir jų knygas. 

     Spalio 30 d. transliacijoje iš Panevėžio viešosios bibliotekos pristatytas projektas „Praeitis įprasmina 

dabartį“, skirtas Panevėžio rajono istorinės atminties išsaugojimui, įprasminimui ir kultūrinio turizmo 

objektų populiarinimui. Panevėžio rajono viešoji biblioteka 2019 m. išleido istorinį-administracinį žinyną 

„Smilgių seniūnijos gyvenamosios vietos“, kurį parengė istorikas Petras Juknevičius. Petras Juknevičius, 

pristatydamas žinynus, supažindino su pagrindiniais istoriniais šaltiniais, kurių pagalba rašomos kaimų 

istorijos. Kartu su leidiniais pristatė interaktyvų žemėlapį, kurį sukūrė biblioteka, pasitelkusi naujausias 

informacines technologijas. Žemėlapyje integruoti QR kodai pasirinktiems 22-iems kultūriniam turizmui 

patraukliems Panevėžio rajono objektams. 

     Lapkričio 13 d. vyko Šiaulių apskrities Regioninės kultūros tarybos nuotolinė konferencija. 

Programoje: Sveikinimo žodis. Konferencijos tikslai. Tolygios kultūrinės raidos programos įgyvendinimas 

(Šiaulių apskrityje Virginija Šiukščienė, Šiaulių apskrities Regioninės kultūros tarybos pirmininkė); 

Lietuvos kultūros tarybos pristatymas: 2021 m. finansavimo akcentai (Mindaugas Bundza, Lietuvos 

kultūros tarybos administracijos direktorius); Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio patirtys, 

įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos programos finansuojamus projektus (Laura Prascevičiūtė, 

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktorė); Projekto „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė 
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kiemų intervencija“ („Kiemai“) patirtys ir perspektyvos (Roberta Stonkutė, Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios bibliotekos kultūros renginių organizatorė, projekto vadovė). 

     Gruodžio 7 d. vyko mokymai, skirti bibliotekininkams, tačiau aktualūs įvairių sričių specialistams, 

dirbantiems su vaikais bei paaugliais ir jų ugdymu. Mokymus sudarė trys paskaitos: Šiaulių universiteto 

profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Džiuljeta Maskuliūnienė skaitė paskaitą „Grožio pajauta vaikų 

literatūros kūriniuose“, kurioje nagrinėjama grožį patiriančios sąmonės vaizdavimo tema vaikų ir jaunimo 

literatūroje. Vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė pranešime „Tie, kurių nepažįstame: knygos 

apie vaikus ir paauglius iš tolimų šalių“ atskleidė, kodėl verta atkreipti dėmesį į vis gausėjančią verstinę 

literatūrą, kuri leidžia pažinti kitas tautas. Lektorė pristatė kelias vertingas knygas ir aptarė jų pažintinę bei 

edukacinę vertes.  Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė 

Asta Skujytė-Razmienė paskaitoje „Atėjau, pamačiau, užsinorėjau: socialinių medijų poveikis paauglių 

skaitymo skatinimui“ kėlė klausimus: ar bibliotekos gali veikti kaip skaitymą skatinantys nuomonės 

formuotojai? Ar pasitelkus socialines medijas galima pritraukti naujų skaitytojų?  

 

     Teminė akcija „Senjorų dienos internete“ spalio 19–23 d. 

 

     Jau trečius metus Lietuvoje organizuota nacionalinė akcija „Senjorų dienos 

internete“ sulaukia vis didėjančio susidomėjimo. Akcijos tikslas – sudominti ir paskatinti Lietuvos senjorus 

naudotis šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis, e. paslaugomis, kritiškai vertinti informaciją, 

tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. Visą savaitę projektas „Prisijungusi Lietuva“ rengė tiesiogines 

transliacijas. Internetiniuose seminaruose, įvairių sričių ekspertai ir žinomi Lietuvos žmonės dalinosi 

žiniomis, patirtimi apie interneto ir informacinių technologijų privalumus skirtingose sferose. 

     Spalio 19 d. stebėta tiesioginė transliacija „E. sveikata: 

judėkime ir sau padėkime“. Laidoje buvo kalbama apie tai, 

kaip savo išmanųjį įrenginį panaudoti geros savijautos 

palaikymui, o gamtos turtais sustiprinti imunitetą.  

     Spalio 20 d. stebėta tiesioginė transliacija „E. 

laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“. Šio virtualaus 

susitikimo metu gyventojai buvo pakviesti pakeliauti po … 

praeitį! Supažindinti su LRT mediatekos galimybėmis, kur 

ir kaip galima peržiūrėti vakar ar dar anksčiau Lietuvos 

televizijos rodytas mėgstamas laidas ar filmus.  

     Spalio 21 d. stebėta tiesioginė transliacija „E. 

paslaugos: patogiai ir saugiai“. Transliacijos  metu 

specialistai supažindino su paštomatų veikla, kaip greitai ir 

saugiai išsiųsti ar atsiimti siuntą.  

     Spalio 22 d. stebėta tiesioginė transliacija „E. saugumas: 

draugaukime ir neapsigaukime“. Virtualaus susitikimo 

metu buvo kalbama, kaip bendrauti internetu etiškai, saugiai ir atsakingai.  

     Spalio 23 d. stebėta tiesioginė transliacija „E. sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai“. Jos 

metu buvo kalbama, kaip technologijos susiję su daržu ir sodu. Praktiniais patarimais mielai dalinosi dr. 

Algirdas Amšiejus.   

     Visų vykusių transliacijų metu gyventojai turėjo galimybę pašnekovams užduoti klausimus ir sulaukti 

išsamių, patariančių atsakymų. 

 

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 153 108 108 108 45 45 

VB 42 20 20 20 22 22 

Linkuvos MP 8 6 6 6 2 2 

KP 103 82 82 82 21 21 
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     Nuo 2019 m. dalyvaujame Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamame 

projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“. Projekto tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto 

infrastruktūrą šalies viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių 

kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos 

iniciatyvose. 

     Įgyvendinant projektą, jau atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga viešojoje bibliotekoje 

ir 65,2% padalinių. Gauti nauji kompiuteriai, multifunkciniai spausdintuvai, projektoriai. Visose rajono 

bibliotekose gyventojams suteiktos galimybės naudotis spartesniu negu 30 Mb/s interneto ryšiu, 

sudarytos sąlygos dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir 

kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. 

            

4.6.  Elektroninės paslaugos  
 

2013 – 2020 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 

2020 27485 26791 6176 val. 37 min. 30061 5195 0 522 

 

     Seansų internete skaičius – 10668 (2019 m. – 8692) (seansai, sąveikaujantys per bibliotekos svetainę. 

Duomenys paimti iš www.google.com/analytics).  

           

4.7.  Kraštotyros veikla  
 

▪ Veiklos turinys ir kryptys 

     Ataskaitiniais metais, kurių didžioji dalis prabėgo karantino sąlygomis, bibliotekos kraštotyrinės 

veiklos tikslai išliko tie patys: rinkti, kaupti medžiagą apie Pakruojo rajono istorinę praeitį ir dabartį, 

kultūros paveldą, įžymius žmones. Keitėsi tik būdai, kaip tą veiklą organizuoti, kad ji būtų prieinama 

vartotojui. Įsigalėjus karantino ribojimams, prasmės neteko dokumentų parodų rengimas bibliotekoje. Ilgą 

laiką nebuvo galimybės rengti ir įprastų renginių: susitikimų su kraštiečiais, jų naujų knygų pristatymų. 

Dėl tų priežasčių, didžioji dalis planuotų darbų buvo perkelti į elektroninę erdvę: Pakruojo rajono 

savivaldybės, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos tinklalapius, bibliotekos veidaknygę (FB). Per juos 

socialinių tinklų lankytojams pateikta įvairių žinių, įdomių faktų apie Pakruojo kraštą. Iš rajono laikraščio 

„Auksinė varpa“ kurti elektroniniai straipsnių įrašai ir persiųsti NBDB. Kraštotyros medžiaga populiarinta 

renginių metu, jos populiarinimui pasitelktas ir rajono laikraštis „Auksinė varpa“, elektroninė erdvė. 

 

▪ Vartotojai 

        2020 metais metais fondu naudojosi 34 lankytojai. Jie apsilankė 93 kartus. Lankytojams išduota 248 

fiz. vnt. dokumentų. Iš kurių 63 vnt. knygų, 7 vnt. rankraščių, 176 vnt. periodikos, 2 vnt. tęstinių leidinių. 

Palyginus su 2019-aisiais, vienu vartotoju padaugėjo. Padaugėjo ir apsilankymų: 2019-aisiais jų buvo 80, 

2020-aisiais – 93. Deja, išduotų dokumentų skaičius sumažėjo (2019-aisias – 342, 2020-aisiais – 248 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. Deja, šiais metais vartotojų poreikius apribojo karantinas. 

Gyvenant jo sąlygomis, nebeturėta galimybės pasinaudoti fondu. Kraštotyros leidiniai į namus 

neišduodami, o karantino metu prieiga prie fondų buvo uždrausta.    
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▪ Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas, parengti kraštotyros darbai: 
 

 Kraštoty-

ros 

fondas 

(fiz.vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų 

skaičius 

Iš viso Parengta 2020 m. Iš viso Parengta 

2020 m. Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

SVB 6148 37048 13238 567 561 225 0 

VB 3399 17345 13238 11 561 147 0 

Linkuvos MP 371 4010 0 71 0 0 0 

KP 2378 15693 0 485 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. 

     2020-ųjų gruodžio 31 d. viešosios bibliotekos kraštotyros fonde buvo 3140  fiz. vnt., 2056 pavadinimų 

dokumentų. Iš jų: 2051 fiz. vnt., 1756 pavadinimų knygų, 781 fiz. vnt., 46 pavadinimų periodinių leidinių, 

56 fiz. vnt., 56 pav. grupuojamųjų, 81 fiz. vnt., 45 pavadinimų tęstinių, 5 fiz. vnt., 4 pavadinimų 

elektroninių, po 1 fiz. vnt. garsinių, regimųjų, mišrių garsinių regimųjų, spausdintų natų,  19 fiz. vnt., 9 

pav.  vaizdinių, 4 fiz. vnt., 4 pav. kartografinių, 139 fiz. vnt., 84 pav. rankraščių, 10 fiz. vnt., 6 pav. kitokių. 

Fondo dokumentų pasiskirstymas pagal turinį išsidėstytų taip: grožinės literatūros turima 664 fiz. vnt., 

šakinės – 2474 fiz. vnt., ikimokyklinio amžiaus - 2 fiz. vnt. 

     2020-aisiais įsigyta 52 fiz. vnt., 33 pavadinimų dokumentų. Dokumentų gavimas ženkliai sumažėjo. 

Ataskaitiniais metais gauta net 85 dokumentais mažiau. Sunku nurodyti sumažėjimo priežastis, nes jų gali 

būti įvairių. Kraštotyros fondas – specifinis, nes jis komplektuojamas dokumentais, atsiliepiančiais į tą 

kraštą: jo istoriją, kultūrą, švietimą, pramonę, žemės ūkį, įžymius žmones. Atskirą fondo dalį sudaro 

kraštiečių knygos bei leidiniai apie kaimyninius Joniškio, Radviliškio, Pasvalio, Panevėžio rajonus. Todėl 

fondo papildymas priklauso nuo to, kiek tokių dokumentų einamaisiais metais buvo išleista ir kiek jų 

turėjo galimybę įsigyti biblioteka. Ataskaitiniais metais kraštotyros fondas pasipildė keliomis knygomis, 

susijusiomis su Pakruojo kraštu ir jo žmonėmis. Didžioji dalis knygų gauta iš leidyklų pagal 

komplektavimo skyriaus darbuotojų užsakymus. Taip įsigyta istorikės Ingridos Jakubavičienės knyga 

„Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ (Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė – mūsų kraštietė), kraštiečio 

fotomenininko Algimanto Kunčiaus vaizdaknygė „Fotorefleksijos“. Keletą knygų padovanojo kraštiečiai. 

Knygos gautos po jų pristatymų. Pakruojo rajono vietovių istorija pasipildė kraštiečio, senjoro, 

technologijos mokslų dr. Vytauto Venckevičiaus nauju leidiniu „Juos Mūša viliojo: Mišeikiai, Pociūnai ir 

jų apylinkės XVIII-XXI a.“. Kraštietė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo 

departamento metodininkė Ramunė Korenkienė padovanojo savo parengtą knygą „Jonas Korenka. Teatro 

gyvybės ratas“. Beje, Ramunės vyras, Rokiškio liaudies teatro vyr. režisierius Jonas Korenka savo 

gyvenimo keliais faktais yra susijęs ir su Pakruoju. Buvęs ilgametis Pakruojo kultūros skyriaus vedėjas 

Alfredas Šimkus  kraštotyros fondą papildė savo naująja knyga „Palikę brydę“, pasakojančia apie iškilias 

Pakruojo krašto asmenybes. Šviesios atminties kraštiečio dailininko Adolio Jono Krištopaičio anūkė 

menotyrininkė Violeta Jocienė padovanojo porą dailininko parodų katalogų ir katalogą „Ieškoti moters“, 

skirtą dailininkių Marcės Katiliūtės, Černės Percikovičiūtės, Marijos Račkauskaitės-Cvirkienės, Domicėlės 

Tarabidaitės-Tarabildienės 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti.    

     Nemažą fondo dalį sudaro kraštiečių knygos. Turime 66 kraštiečių knygas, išleistas iki 1940 m. 

Seniausios iš jų – ilgamečio Pakruojo kunigo ir  poeto Mikalojaus Šeižio – Dagilėlio knygelės „Dainos ir 

sakmės“ (1903) bei „Dainų dainelės“ (1909). 2020 metais buvo nupirkos 4 kraštiečių knygos: V. 

Bičiūno „Mano apysakos“ (1928), J. Gobio „Moterų psichikos bruožai“ (1927), P. Kasparaičio „Žvilgiai 

nuo kalno“ (1930), A. Šešplaukio-Tyruolio „Pavasario saulėj“ (1935) ir Vaižganto raštų 14-asis tomas 

(1929).         
     Viešosios bibliotekos kraštotyros fonde yra ir 153 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 
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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. 2019 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 561 (2019 m. – 556) elektroniniai įrašai iš „Auksinės varpos“. 

     Ataskaitiniais metais kraštotyros kartotekos rajono bibliotekose pasipildė 567 (2019 m. – 463) naujomis 

aprašų kortelėmis.   

     Kraštotyros darbai. Medžiagą apie Pakruojo kraštą paįvairina rajono kraštotyrininkų bei viešosios 

bibliotekos ir jos padalinių darbuotojų parengti 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. Kartu su padalinių 

bibliotekininkėmis dalyvauta kraštotyros projekte „Ar dar pamos malūnai sparnais?“. Surinkta medžiaga 

apie Sigutėnų ir Pakruojo dvaro vėjo malūnus. Karantino metu rengti vaizdo įrašai, pasakojantys apie 

iškilius Pakruojo krašto žmones, įdomesnius įvykius ir faktus. Ataskaitiniais metais parengta ir bibliotekos 

veido knygoje (FB) publikuota 13 vaizdo įrašų, kuriuos peržiūrėjo 243 lankytojai. Iš tokių darbų minėtini: 

„Žiemgalos krašto praeities tyrėjas, pedagogas ir kraštotyrininkas Juozas Šliavas“, „Suprasti pasaulį reikia 

pradėti nuo savęs: kraštietis dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis“, „Senieji Pakruojo krašto liaudies 

meistrai“, „Kalbininkas Jonas Jablonskis ir Pakruojo kraštas“, „2021 metų Pakruojo krašto žmonių 

sukakčių kalendorius“ ir kt.    

     Kaip ir kiekvienais metais, parengtas 2021 metų sukakčių kalendorius.  

     Kaimo padalinių bibliotekininkės parašė 2019-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 316 užklausų (2019 m. – 201, 2018 m. – 223, 2017 m. – 237, 2016 m. – 226, 2015 m. – 

232, 2014 m. – 229, 2013 m. – 227). Iš jų - 91 gauta elektroniniu paštu. Į visas užklausas atsakyta. Jei 

keletą metų užklausų mažėjo, tai šįmet ryškiai jų padaugėjo (+115). Mėginta išsiaiškinti to priežastis. 

Pasirodo, žmonėms, daugiau laiko praleidžiant namuose, lieka daugiau jo ir savišvietai. Ne vienas tą laiką 

skyrė žinioms apie savąjį kraštą. Daug kraštotyros užklausų pateikė asociacijos „Pakruojo gidai“ nariai. 

Vieniems jų žinių prireikė, ruošiantis ekskursijoms, kiti žinias gilino savišvietos tikslais. Jau eilė metų 

daugiausia užregistruojama teminių užklausų. Tačiau šįmet į viršų šoktelėjo ir faktografinių užklausų 

skaičius, ir jis mažai nusileidžia teminėms. Tarp populiariausių vartotojų užklausų – Pakruojo krašto 

istorinė praeitis ir iškilios asmenybės. Ir tai nesikeičia jau daug metų. 

 

▪ Renginiai   

     Ataskaitiniais metais vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė surengė 29 kraštotyros renginius, 

iš kurių 7 buvo kompleksiniai, 4 – vaizdiniai ir 18 – virtualių. Kompleksiniuose ir vaizdiniuose renginiuose 
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apsilankė 442 lankytojai, virtualiuose – 612. Eksponuota 217 dokumentų. (plačiau žr. priedą Nr. 1, psl. 

82). 

 

▪ 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 publikuota 12 straipsnių ir 1 informacinė žinutė. Bibliotekos 

tinklalapyje publikuoti vertingi straipsniai apie krašto žmones: etnologą Juozą Lingį, kultūros veikėją 

Povilą Višinskį ir Pašvitinio kraštą,  kraštiečius – Lietuvos Steigiamojo Seimo narius. 

 

▪ 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. Šių metų 

vasarą po nedidelės pertraukos kraštietis vėl aplankė mūsų 

biblioteką.  Bendraujant svečio mintys sukosi apie artėjančią 95-ąją gyvenimo 

sukaktį, jos įprasminimą, apie šiandienos mokslo situaciją. Kraštietis domėjosi 

Žiemgalos draugijos veikla, išleistomis monografijomis apie rajono vietoves, 

bendravo su Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojomis, „Auksinės 

varpos“ laikraščio žurnalistais Nijole ir Algiu Padoromis, aplankė sinagogoje 

eksponuotą klasės draugo iš Linkuvos gimnazijos laikų, šviesios atminties 

dailininko Adolio Jono Krištopaičio tapybos parodą. 

     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 ir jo kaimynystėje buvę kaimai. 2019 metais 

gimtinę ir jos apylinkes įamžino, išleisdamas istorinį-kraštotyrinį leidinį „Juos Mūša viliojo: Mišeikiai, 

Pociūnai ir jų apylinkės XVIII-XXI a.“. Lyg nujausdamas kažką negero, labai troško, kad knyga būtų kuo 

greičiau pristatyta. Norėjo, kad pristatymas vyktų Pakruojyje šių metų pavasarį. Deja, karantinas to 

padaryti neleido. Vis tik baigiantis vasarai, knygos sutiktuves pavyko surengti. Praėjus mėnesiui po 

renginio, kraštietis sunkiai susirgo. Rašant 2020-ųjų ataskaitą, sužinota skaudi žinia – kraštietis mirė. 

     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 kraštiečių: poeto Eduardo Mieželaičio dukra Daina Mieželaityte, rašytojos, politinės 

kalinės Anasazijos Kanoverskytės-Sučylienės dukra pasichologe, poete Jūrate Sučylaite, dailininko 

Adolio Jono Krištopaičio anūke menotyrininke Violeta Jociene, rašytojo Antano Čalnario žmona 

žurnaliste Regina Jokantaite , muziko, profesoriaus ir tautodailininko Valento Leimonto sūnumi ir kt.  

     Šiais metais renkant medžiagą būsimai lokalinei monografijai apie Pakruojį, užmegzti ryšiai su 

keliasdešimt iškilių kraštiečių. Tie nauji ryšiai pasufleravo bibliotekininkei ir naujų sumanymų. Vienas iš 

jų – pasakojimų ciklas apie jaunesnės kartos kraštiečius, pasiekusius pasiekimų moksle, kultūroje, sporte, 

nuo 2021-ųjų sausio bus talpinamas viešosios bibliotekos veido knygoje. 

     Bardiškių padalinio vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė bendradarbiauja su diržiečio Motiejaus 

Čepo giminaičiais, steigviliečiu, renkančiu kaimo istoriją Aleksu Pašuškevičiumi, nykstančio Gelčių  

kaimo gyventojais.  

     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.  

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

Evelina Brinkyte-Rouault, gyvenančia Prancūzijoje.  
     Pašvitinio padalinio vyresn. bibliotekininkė Jovita Martišienė bendrauja su kraštiečiais Algirdu Diliūnu, 

Rapolu Kriaučiūnu, Juzefa Kurlyte–Šachova. Kraštiečiai domisi krašto istorija, dovanoja bibliotekai 

knygų, atsiunčia informacijos ir nuotraukų apie mūsų krašto vietoves ir juose gyvenusius žmones. 
Kraštietė Juzefa Kurlytė–Šachova Pašvitinio bibliotekoje eksponavo savo rankdarbių parodą.  
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     Rimkūnų padalinio bibliotekininkas Marijus Alenčikas bendrauja su kraštiečiais Algirdu Diliūnu, 

Elena Tankūnaite – Macevičiene, Juzefa Kurlyte–Šachova, kurie domisi mūsų krašto kultūros paveldo 

objektais, dovanoja bibliotekai knygų, atsiunčia informacijos ir nuotraukų apie mūsų krašto vietoves ir 

juose gyvenusius žmones. Kraštietė Juzefa Kurlytė–Šachova bibliotekai padovanojo išleistą knygą apie 

netoli Rimkūnų esantį, jau išnykusį kaimą „Jenelioniai“. Knyga skirta Vietovardžių metams paminėti. 

 
 

 

 
Gyventojų vaikų skaičius, sutelkimo proc. 
      

 Gyventojų 

vaikų 

skaičius 

Vaikų sutelkimo % 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 2362 53,3 57,2 -3,9 

VB 680 56,6 57,9 -1,3 

Linkuvos MP 380 30 36,4 -6,4 

KP 1302 58,4 62,4 -4 

        
     Gyventojų vaikų (0 - 14 m. amžiaus) skaičius rajone yra 2362*. Palyginus su 2019 m., vaikų sumažėjo 

7,3%. 
     Pakruojo viešosios bibliotekos aptarnaujamam mikrorajonui priklauso miesto vaikai, kurių yra 582 ir 30 

aplinkinių kaimų, kuriuose gyvena 98 vaikai, iš viso 680 vaikų. 

     Linkuvos miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone gyvena 380 vaikų (164 vaikai gyvena 

Linkuvos miestelyje ir 216 – aptarnaujamo mikrorajono kaimuose), o kaimo padalinių mikrorajonams 

priklauso 1302 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 2020 metais gyventojų vaikų sutelkta 

3,9% mažiau nei praėjusiais. Gyventojų vaikų sutelkimas Linkuvos miesto padalinyje sumažėjo 6,4%, 

kaimo padaliniuose - 4% ir 1,3% viešojoje bibliotekoje. 

           
Vartotojų, apsilankymų skaičius, lankomumas 
 

 Vaikų vartotojų skaičius Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2020 m. 2019 m. Skirtu-

mas +/- 

2020 m. 2019 m. Skirtu-

mas +/- 

2020 m. 2019 m. Skirtu-

mas +/- 

SVB 1259 1457 -198 24113 41471 -17358 19,2 28,5 -9,3 

VB 385 411 -26 9993 18843 -8850 26,0 45,9 -19,9 

Linkuvos MP 114 140 -26 2505 3476 -971 22,0 24,8 -2,8 

KP 760 906 -146 11615 19152 -7537 15,3 21,1 -5,8 

             

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 13,6% vaikų vartotojų mažiau. 18,6% vaikų 

vartotojų sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, 16,1% - kaimo padaliniuose ir 6,3% - viešojoje 

bibliotekoje. 
     2020-aisiais iš kaimo padalinių daugiausiai vartotojų vaikų sulaukta Žeimelyje – 88, Balsiuose – 83, 

Rozalime – 56, Bardiškiuose - 55, Lygumuose - 52, Šukioniuose – 51, o mažiausiai: Plaučiškiuose – 2, 

Rimkūnuose – 9, Grikpėdžiuose – 13, Gačioniuose – 14, Pašvitinyje – 16. 
     Pakruojo viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais lankėsi 380 vartotojų vaikų. 2019 m. 

jų buvo - 406. Sumažėjo 26 vartotojais.  
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Vartotojų vaikų telkimas rajono bibliotekose 2011 – 2020 m. 

 

 
      

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 24,1 tūkst. lankytojų vaikų. Palyginus su 2019 m., 

vaikų apsilankė net 41,9% mažiau. Vaikų lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje sumažėjo net 47%. 

Kaimo padaliniuose sumažėjo 39,4% ir Linkuvos miesto padalinyje - 27,9%. 

     Rajono bibliotekose vaikų lankomumas yra 19,2 ir šis rodiklis, palyginus su 2019 m., sumažėjo net 9,3 

karto. Daugiausiai vaikų lankomumas sumažėjo viešojoje bibliotekoje – net 19,9 karto.  

     Per pastaruosius dešimt metų vaikų vartotojų skaičius rajono bibliotekose sumažėjo net 40%. 

                                       

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

 Yra fonde 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

2020 m. įsigyta 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

Yra fonde 

trimačių 

dokumentų 

2020 m. įsigyta 

trimačių 

dokumentų 

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

SVB 19789 10,9 232 3,6 499 0,28 39 0,03 

VB 1980 4,0 62 3,1 63 0,13 12 0,03 

Linkuvos MP 1708 10,8 44 4,7 53 0,34 2 0,02 

KP 16101 13,9 126 3,7 383 0,39 25 0,03 

   
     Ikimokyklinio amžiaus literatūros rajono bibliotekų fonduose yra 10,9%. Mažiesiems skirtos literatūros 

gauta 3,6% nuo visos dokumentų  gauties. Ikimokyklinio amžiaus literatūros išduotis einamaisiais metais 

buvo 5164 fiz.vnt. (18,7% 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 0,28% nuo viso dokumentų fondo ir 

ataskaitiniais metais jų gauta tik 39 fiz.vnt., o trimačių dokumentų išduota buvo 6915 fiz.vnt., tai net 

25,1% nuo visų vaikams išduotų dokumentų skaičiaus.  

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvės fondas papildytas 461 fiz.vnt., 346 pav. 

leidiniais, iš jų: 404 fiz.vnt., 345 pav. įrašyti į Inventoriaus knygą. Fondas papildytas naujomis 

ikimokyklinio amžiaus  knygomis: Vilko pilis / Martynas Vainilaitis; Kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo / 

Marius Marcinkevičius; Barkšt! / Alan MacDonald; Kada tu žydėsi / Katarina Macurova; Klykt! / Alan 

MacDonald; Šiaušius ir lokys / Charlotte Habersack; Pelytės Merės mandagumo mokyklėlė / James 

Maclaime; Raudonsnapio Čarlio dantukai / Marta Zafrilla; Maksas ir 92 musės / Aušra Kiudulaitė; Katės 

namai / Samuilas Maršakas; Monstropedija su Kake Make / Lina Žutautė ir kt.  

      Vaikų erdvėje buvo prenumeruoti 10 pavadinimų periodiniai leidiniai: „Bitutė“, „Justė“, „Laimiukas“, 

„Lututė“, „Vakaro žvaigždelė“, „SU P.E.R“, „Naminukas“, „Labas“, „Panelė“ ir „Tipu tapu“.  
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Ikimokyklinio amžiaus literatūros ir trimačių dokumentų gautis, išduotis (fiz.vnt.) 2016 – 2020 m. 

 

 
      

     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. 

     Pandemijos metu visas „Vyturio“ knygų lobynas buvo atvertas nemokamai. Skaitmenines knygas buvo 

galima skaityti: https://vyturys.lt/kodas/corona. Garso knygas skaitytojai galėjo rasti adresu: 

http://bit.ly/vyturioknygos. 

     Linkuvos miesto padalinio fondas papildytas ikimokyklinio amžiaus literatūra, tai: Klykt! / Alen 

MacDonald; Išranki pelytė; Maksas ir 92 musės / Aušra Kiudulaitė; Kaip išmokyti drakonus žemę tausoti / 

Debi Gliori; Kas yra upė? / Monika Vaicenavičienė; Istorija apie namelį, kuris norėjo būti namais / Piret 

Raud ir kt. 

     Ikimokyklinio amžiaus literatūra papildyti ir kaimo padalinių fondai - Klykt! / Alan MacDonald; 

Monstropedija su Kake Make / Lina Žutautė; Katės namai / Samuilas Maršakas; Mylėsiu tave, kad ir kas 

nutiktų / Debi Gliori; Išranki pelytė; Maksas ir 92 musės / Aušra Kiudulaitė; Istorija apie namelį, kuris 

norėjo būti namais / Piret Raud ir kt. 

 

 Vaikams išduota dokumentų (fiz.vnt.), skaitomumas 
 

 Dokumentų išduotis (fiz.vnt.) Skaitomumas 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 27570 37959 -10389 21,9 26,1 -4,2 

VB 6834 8057 -1223 17,8 19,6 -1,8 

Linkuvos MP 3471 4717 -1246 30,4 33,7 -3,3 

KP 17265 25185 -7920 22,7 27,8 -5,1 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vaikams buvo išduota 27,5 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2019 m., išduotis sumažėjo 27,4%. Viešojoje bibliotekoje vaikams buvo išduota 6,8 tūkst. 

fiz.vnt. Tai 15,2% mažiau nei 2019 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 3,4 tūkst. fiz.vnt. Palyginus su 
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2019 m., išduotis sumažėjo 26,4%. Kaimo padaliniuose vaikams išduota 17,2 tūkst. fiz.vnt. dokumentų ir 

tai 31,4% mažiau nei 2019 m.  

     Daugiausia dokumentų vienam vaikui išduota Linkuvoje (30,4) ir kaimuose (22,7). Viešojoje 

bibliotekoje dokumentų vienam vaikui buvo išduota 17,8. 

     Palyginus su 2019 metais, bendras vaikų skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 4,2 karto. 

Skaitomumas 5,1 karto sumažėjo kaimo padaliniuose, 3,3 karto - Linkuvos miesto padalinyje ir 1,8 karto - 

viešojoje bibliotekoje. 

     LIBIS duomenimis 2020 m. Vaikų erdvėje skaitomiausių kūrinių penketukas: 

1. Meilė, džiazas ir velnias: pjesės / sudarė D. Venclovaitė.- Vilnius, 1989. (paimta 64 kartus). 

2. Pakruojo "Žemynos" pagrindinei mokyklai 30 metų / [rengė Liongina Kanapickienė, Regina 

Gasparavičienė, Valdas Gasparavičius, Aida Stakutienė, Vytautas Girdzijauskas]. - Šiauliai, 2012. 

(paimta 48 kartus). 

3. Benedikto slenksčiai: romanas / Laura Sintija Černiauskaitė.- Vilnius, 2017. (paimta 45 kartus). 

4. Stebuklingi senelio batai: apysaka / Ignė Zarambaitė. - Vilnius, 2019. (paimta 38 kartus). 

5. Išsiduosi. Balsu: esė, pokalbiai / Vanda Juknaitė.- Vilnius, 2015. (paimta 36 kartus). 

     Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais labiausiai skaitomi žurnalai buvo „Laimiukas“ (paimta 38 kartus), 

„Lututė“ (paimta 34 kartus),  „Justė” (paimta 34 kartus), „Rubinaitis“ (paimta 32 kartus) ir „SU P.E.R“ 

(paimta 29 kartus). 

     Linkuvos miesto padalinyje ikimokyklinio amžiaus vaikai domėjosi pasakomis apie gyvūnus, 

nuotykių knygelėmis, išlieka populiarūs užsienio rašytojai, knygos su spalvotais paveikslėliais – Kakė 

Makė ir baisi neteisybė / Lina Žutautė, Aš galiu / Niels van Hove, Slibinas vardu Nerimas / Sharie 

Coombes, Pasaka apie dantukų fėją / Odeta Venckienė. 

     Patys mažiausi skaitytojai ypatingai ieško knygučių, kuriose yra jiems žinomi personažai - drakonai 

arba gyvūnai, kaip skruzdėlytė, voveriukas, boružėlė, kačiukas – Gerda / Adrian Macho, Peštukai 

voveriukai / Rachel Bright, Kaip išmokyti drakonus Žemę tausoti / Debi Gliori, Boružėlė Liputė ieško 

namų ir draugų / Ilona Bakšė, Ieva Zalepugaitė, Išranki pelytė / Asta Bartkevičiūtė, Skruzdėliukas 

Nežiniukas / Rasa Dmuchovskienė.            

     Pradinukai  mėgsta lietuvių autorių knygeles, tai:  Jei sliekas būtų paukštis / Selemonas Paltanavičius, 

Žiogas stiklinėje / Vytautė Žilinskaitė, Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes / Vytautas V. Landsbergis, 

Vieno pavasario istorija / Vytautas Račickas, Maksas ir 92 musės / Aušra Kiudulaitė. Iš užsienio rašytojų, 

pradinukų mėgstamos  – Apleistosios pilies paslaptis / Kristina Ohlsson, Padangių užkariautojai / Emma 

Carroll, Vilkolakiukas Dolfas / Paul van Loon, Kalėdų paslaptis / Jostein Gaarder.  

     Paauglių skaitomiausios – Radau tave tarp žvaigždžių / Francesca Zappia, Ilgiausia naktis / Isabel 

Abedi, Lota / Diana Ganc, Nebaigtas dienoraštis / Vytautas Račickas, Nippė namie / Vytautas Račickas, 

Mano karalienė / Jean-Baptiste Andrea, Juodavandeniai / Ignė Zarambaitė. 

     3-4 klasių moksleiviai iš privalomosios programinės literatūros skaitymui rinkosi – Bitės Vilimaitės / 

Čiuožyklos muzika, Anzelmo Matučio / Margaspalvio genio kalvė, Cristine Nostlinger / Ateina šuo, 

Janinos Degutytės / Nepalink manęs, Sigito Gedos eilėraščius. 5-6 klasės moksleiviai iš programinės 

literatūros rinkosi – Rimanto Černiausko / Slieko pasaka, Astridos Lindgren / Rasmusas klajūnas, Vilės 

Vėl / Kaip mes išgarsėjome, Jono Biliūno / Jonukas, Kazio Borutos / Jurgio Paketurio kelionės. 7-8 klasių 

moksleiviai rinkosi – Kazio Binkio / Atžalynas, A. Sent de Egziuperi / Mažasis princas, Lois Lowry / 

Siuntėjas, Anos Frank / Dienoraštis, Sauliaus Šaltemio / Riešutų duona. 

     Kaimo padaliniuose patys mažiausieji skaitytojai rinkosi gausiai iliustruotas ikimokyklinio amžiaus 

vaikams skirtas knygeles - ,,Katinėlis ir gaidelis“, L. Žutautė ,,Du paršeliai“, „Kakė Makė“, J. Donaldson 

,,Kam sugalvota skraidanti šluota“, M. Kunnas „12 dovanų Kalėdų seneliui“ bei naujai gautas knygas - D. 

Gliori ,,Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų”, R. Rooney, Z. Hicks ,,Bėdos ir bėdelės”, N.van Hove ,,Aš galiu” 

ir M. Vaicenavičienės ,,Kas yra upė?” ir kt.  

     Pradinių klasių mokinių širdeles pavergė H. Webb knygos, pilnos nuostabių istorijų apie šuniukus ir 

kačiukus. 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 ir iš naujo atrado jau kiek 

primirštas knygeles – Trys sakalai / A.Vambutas, Aukštyn kojom / D. Bisetas, Emilis iš Lionebergos / A. 

Lindgren ir daug kitų. 

     5-8 kl. moksleiviai skaitymui rinkosi programinę literatūrą – Būrimas obuolio sėklom / K. Saja, 

Brisiaus galas / J. Biliūnas, Vaikų karas / P. Cvirka, Poliana / E. H. Porter, Mažasis princas / A. De Sent-

Egziuperi, Metai / K. Donelaitis, Baltaragio malūnas / K. Boruta, Romeo ir Džiuljeta / V. Šekspyras, 

Timas Taleris, arba parduotas juokas / Dž. Kriusas ir kt. Be programinės literatūros dar skaitė naujai gautas 
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Vytauto Račicko knygas bei Berniukas dryžuota pižama / J. Boyne, Broliai Kalėdos / G. Papi, Lukas 

Šiaudelis deda iš viršaus / T. Dirgėla, Slaptoji ,,Kornelijaus van Drebelio misija” / V. Šidlauskas ir kt.  

 

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

    Vaikų erdvėje, kaip naudotis fondu, paslaugomis, informaciniais ištekliais buvo apmokyti 373 

lankytojų, apmokymams sugaišta 35 val., kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis buvo apmokyti 264 

lankytojai, apmokymams sugaišta 26 val. 

     Vasario 11-12 dienomis Vaikų erdvėje vyko edukacinės dirbtuvėlės „Linksmosios širdutės“. Po 

pamokų sugužėję mokinukai savo rankutėmis prigamino ne tik širdelių – mirksinčių, besišypsančių, viena 

už kitą gražesnių, bet ir įvairiausių dovanėlių Šv. Valentino dienai. Bibliotekininkės dalyviams padovanojo 

3D spausdintuvu pagamintas širdeles. Vasario mėn. dar buvo suorganizuota skrebinimo pamokėlė ir 

Laisvės vėjo malūnėlių gaminimo dirbtuvėlės, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti.  

    Birželio 17-19 d. vyko Monstriukų gamyba Kakės Makės gimtadieniui.  

     Liepos 14-17 d. atostogaujantys vaikučiai buvo pakviesti į Vaikų erdvės kūrybinius „Pelės Švaruolės 

rytmetėlius“, kuriuose gaminti įvairiausi peliukai. Darbelių tema pasirinkta neatsitiktinai: anglų rašytojos ir 

dailininkės Potter Beatrix (Beatričė Pòter) sukurtos knygelių serijos vienam iš personažų Pelei Švaruolei 

šįmet – 110 metų. Rytmetėlių dalyvių triūsas vainikuotas darbelių parodėle Vaikų erdvėje.  

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvę aplankė Pašvitinio pagrindinės mokyklos 

mokiniai (mokytoja Birutė Jonaitienė), kurie dalyvavo Pakruojo verslo ir informacijos centro 

organizuotame linksmame žaidime, kurio metu reikia aplankyti penkias vietas, kiekvienoje gaunant 

užšifruotą nuorodą, kur eiti toliau. Viena iš lankomų vietų buvo ir Vaikų erdvė. Įvykdę visas Verslo ir 

informacijos centro organizuoto žaidimo užduotis, jaunieji svečiai sudalyvavo ekskursijoje po Vaikų 

erdvę. Apžiūrėjo čia esančias teatro lėles, nuotraukų galeriją, Kakei Makei skirtą parodėlę, pasklaidė 

naujausias knygeles, susipažino su bibliotekos naujovėmis. Vėliau – linksmai laiką leido prie interaktyvaus 

stalo ir žaidimų konsolės.  

    

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 2663 2663 271 6 0,2 49 1,8 1909 71,7 699 26,3 

VB 751 751 113 0 0 0 0 735 97,9 16 2,1 

Linkuvos MP 236 236 60 0 0 0 0 193 81,8 43 18,2 

KP 1676 1676 98 6 0,4 49 2,9 981 58,5 640 38,2 

 
Atsakytos užklausos vaikams  2020  m. 

 

 
               

Faktografinės - 6; 
0,20%

Tikslinamosios - 49; 
1,80%

Adresinės - 1909; 
71,70%

Teminės - 699; 
26,30%
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     Vaikų pateiktos užklausos sudaro 17,4% nuo visų užklausų. Jie daugiausiai pateikė adresinių 

užklausų, jos sudaro 71,7%. 
     Vaikų erdvėje per atskaitinius metus atsakyta į 751 lankytojų pateiktą užklausą, iš kurių 16 buvo 

teminės. Daugiausia atsakyta adresinių užklausų – 735. Neigiamų atsakymų – 113.  

     Linkuvos miesto padalinyje buvo atsakyta į 236 vaikų pateiktas užklausas, iš kurių net 81,8% sudaro 

adresinės. Neigiamų atsakymų - 60. 

     Kaimo padaliniuose vaikai pateikė 1676 užklausas. Daugiausiai pateikta adresinių - 58,5%  ir teminių - 

38,2%. Neigiamų atsakymų – 98. 

 

Renginiai 
 

 Renginiai Lankytojų 

skaičius 
Virtualių 

renginių 

lankytojų 

skaičius 

Iš viso Komplek-

siniai 
Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 266 67 57 111 31 2931 2229 

VB 45 22 0 17 6 714 168 

Linkuvos MP 24 10 2 5 7 354 1038 

KP 197 35 55 89 18 1863 1023 

 
Renginiai vaikams 2020 m. 

 

 
      

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais vaikams buvo suorganizuota 266 renginiai, iš kurių 41,7% 

sudaro vaizdiniai renginiai. Kompleksiniai renginiai sudaro 25,2%, žodiniai – 21,4%. Renginiuose 

apsilankė 2931 lankytojas vaikas. Vaikams buvo surengta ir 31 virtualus renginys - 11,7%. Virtualūs 

renginiai sulaukė 2229 lankytojų susidomėjimo.  

     Einamaisiais metais viešojoje bibliotekoje vaikams buvo surengti 45 renginiai, kuriuose apsilankė 714 

lankytojų. Daugiausiai suorganizuota kompleksinių renginių – 22. Surengti ir 6 virtualūs renginiai, kurie 

susilaukė 168 lankytojų susidomėjimo. 

     Linkuvos miesto padalinyje vaikams surengti 24 renginiai ir juose apsilankė 354 lankytojai. 

Daugiausiai suorganizuota kompleksinių renginių – 10. Surengti ir 7 virtualūs renginiai, kurie susilaukė 

didelio būrio lankytojų - net 1038. 

     Kiekviename kaimo padalinyje 2020 m. vaikams vidutiniškai buvo surengti 4 žodiniai ir 4 vaizdiniai  

renginiai. Surengta 18 virtualių renginių. Daugiausiai virtualių renginių vaikams surengė Bardiškių  

padalinys – 7, Klovainių – 4, Guostagalio – 2, Balsių, Grikpėdžių, Medikonių, Rimkūnų ir Titonių padaliniai 

- po 1. (plačiau žr. Priedą Nr. 1, psl. 82) 

     

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) 

Kompleksiniai - 67; 
25,20%

Žodiniai - 57; 21,40%

Vaizdiniai - 111; 
41,70%

Virtualūs - 31; 
11,70%
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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.  

     2020 m. rugpjūčio 6 d. sinagogoje lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorius 

Lietuvoje Robert‘as S. Gilchrist‘as ir jo komandos nariai – politikos pareigūnas Rennie Sylva, viešųjų 

ryšių komandos vadovė Sara Stealy, informavimo veiklų koordinatorė Jurgita Jacovskienė, fotografas 

Vytas Naviera. Garbius svečius lydėjo Pakruojo r. savivaldybės vadovai. Ambasadorius domėjosi 

autentiškai atkurtu sinagogos interjeru, restauravimo darbais, iki Antrojo pasaulinio karo Pakruojyje 

gyvenusių žydų istorija, šios tautos paveldu mūsų mieste.  

     Rugpjūčio 21 d. Pakruojo sinagogoje apsilankė Izraelio ambasadorius Lietuvoje Yossefas Levy. 

Garbų svečią lydėjo rajono meras Sauliaus Margis. Svečią domino autentiškai atkurta sinagoga bei 

žydiškoji Pakruojo istorija. Ekskursija vyko dalyvaujant vertėjui.  

 

▪ Vaikų erdvės sinagogoje lankytojų aptarnavimas 

     Nuo pat Pakruojo sinagogos atidarymo dienos, čia dirbanti vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė 

kruopščiai registravo lankytojus. Nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. jau apsilankė  

35396 lankytojai.  

 

 
      

     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 

2020 83 1252 62,40 

(plačiau žr. Priedą Nr. 3, psl. 111) 

 

     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 
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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. 2020 m. įvyko 32 kino seansai ir juose apsilankė 

1045 lankytojai. (plačiau žr. Priedą Nr. 4, psl. 115) 

 
▪ 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 Vaikų erdvės sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė suorganizavo 

16 renginių: 6 kompleksinius, 1 žodinį, 5 vaizdinius ir 4 virtualius. Renginiuose apsilankė 1891 

lankytojas. Virtualius renginius peržiūrėjo 93 lankytojai. (plačiau žr. Priedą Nr. 1, psl. 82) 

  
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 buvo papildytas 12 fiz. vnt. naujų žaidimų.   

     2020 metais „Žaislotekoje“ užregistruota 112 (-39) vartotojų, kurie apsilankė 564 (-1399) kartus. 

Išduota žaislų ir žaidimų – 1164 fiz.vnt. (-1150).  

 

▪ 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. 

 

▪ 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 309 (2019 m. – 438) vartotojai, kurie apsilankė 1720 (2019 m. – 3477) kartų ir jiems 

buvo išduota 4457 fiz.vnt. (2019 m. - 7335 fiz.vnt.) žaislų ir žaidimų. 

     Linkuvos miesto padalinyje ataskaitiniais metais „Žaislotekoje“ buvo užregistruoti 53 (2019 m. – 72) 

vartotojai, kurie apsilankė 683 (2019 m. – 1045) kartus ir jiems buvo išduota 1293 fiz.vnt. (2019 m. - 2281 

fiz.vnt.) žaislų ir žaidimų. 

     Nuo 2001 m. prie Bardiškių padalinio veikia lėlių teatras. Dalyvauja 1 – 6 klasių moksleiviai.  

Ataskaitiniais metais lėlių pagalba sukurtas virtualus spektakliukas „Pagrandukas“, kuris susilaukė didelio  

lankytojų susidomėjimo. Vaikų gynimo dienos proga virtualiai buvo parodytas ir lėlių spektaklis, pastatytas  

pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko meilė“. Veiklą tęsė ir 2017 metais suburtas vaikų dramos  
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būrelis. Per tris metus pastatyti trys spektakliukai: „Išprotėjęs dramblys“ pagal J. Lauciaus pjesę, „Mergytė  

ieško pasakos“ pagal R. Skučiaitės pjesę ir „Emilio laiškas“ pagal I. Zarambaitės pasaką. 2020 m. su  

jaunaisiais artistais buvo pradėtas repetuoti spektakliukas pagal B. Buivydaitės pjesę „Stebuklingoji  

radasta“, tačiau dėl prasidėjusios pandemijos jo parodyti žiūrovams nepavyko. Atnaujintas V.V.  

Landsbergio dviejų dalių lėlių  spektaklis „Arklio Dominyko meilė“. Būrelio veikloje dalyvauja 9  

savanoriai vaikai.  
     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.  

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 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 2020 metais. Viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvėje buvo užregistruoti 588 (-413) lankytojai prie Žaidimų konsolės ir 575 (-498) – 

prie Interaktyvaus stalo. Rankinis skrebinimo aparatas ir kitos priemonės intensyviai buvo naudojamos 

vasario ir liepos mėnesiais, kai vyko edukaciniai užsiėmimai: „Linksmosios širdutės“, „Skrebinimo 

pamokėlė“, „Pelės Švaruolės rytmetys“. Juose dalyvavo 60 vaikų. 

      Medikonių padalinys pasinaudojo IRT kilnojamojo centro planšetėmis, kurios buvo panaudotos 

suaugusiųjų mokymams, vaikai naudojo žaidimams. 

 

Internetas 
 

 Interneto vartotojų vaikų 

skaičius 

Interneto lankytojų vaikų 

skaičius 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

2020 m. 2019 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 586 766 -180 12587 24352 -11765 

VB 163 198 -35 4493 8522 -4029 

Linkuvos MP 40 73 -33 688 2399 -1711 

KP 383 495 -112 7406 13431 -6025 

 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 47% (2019 m. - 41,6%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 

vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 40,7% ir viešojoje bibliotekoje – 34%. Linkuvoje 

interneto paslaugomis naudojasi 24,1% vaikų. 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų vaikų skaičius rajone, palyginus su 2019 m., sumažėjo net 

23,5%. Linkuvos miesto padalinyje jų sumažėjo net 45,2%, kaimo padaliniuose - 22,6%, o viešojoje 

bibliotekoje - 17,7%. 

     Rajono bibliotekose buvo sulaukta 12,5 tūkst. interneto lankytojų vaikų, kurie sudaro 60% nuo visų 

interneto lankytojų. Palyginus su 2019 m., interneto lankytojų vaikų sumažėjo net 48,3%. Jų skaičius 

smarkiai sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - net 71,3% ir viešojoje bibliotekoje – 47,3%. Kaimo 

padaliniuose interneto lankytojų vaikų sumažėjo 44,9%.  

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvė įsijungė į Lietuvoje vasario 10–15 d. vykstančios Saugesnio 

interneto savaitės šviečiamąsias veiklas. Vasario 12 d. jauniausiems lankytojams parodyta smagių 

filmukų apie internete tykančias grėsmes bei saugų elgesį socialiniuose tinkluose. Po filmukų vaikai 

atsakinėjo į klausimus, dalinosi savo patirtimi. Kitą dieną mokiniai buvo pakviesti jungtis prie interneto 

svetainės https://epilietis.eu ir spręsti žaismingą edukacinį testą „Ar esi saugus internete?“. Buvo labai 

https://epilietis.eu/
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naudinga pasitikrinti savo žinias, parungtyniauti su bendraamžiais. Visi dalyviai gavo projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ organizatorių prizus. Patiems aktyviausiems įteikti papildomi prizai. Vaikams buvo 

organizuotos ir viktorinos „Internetas – draugas ir priešas”.  

 

JAUNIMO  SAVANORIŠKOS  TARNYBOS  VEIKLA 
 

     Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka bendradarbiaudama su Lietuvos 

samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi dalyvauja savanoriškoje veikloje ir suteikia galimybę visiems 

norintiems jauniems žmonėms savanoriauti. 

     Nuo 2019 m. spalio 15 d. Linkuvos miesto padalinyje sutartį pasirašė ir savanoriauti pradėjo Linkuvos 

gimnazijos X kl. mokinė Gabrielė Meškonytė, kuri savanoriavo iki 2020 metų balandžio 15 d. 

Savanoriška veikla buvo vykdoma kiekvieną darbo dieną, 40 valandų per mėnesį. Užduotys buvo 

skiriamos individualiai, atsižvelgiant į padalinio metinį veiklos planą, veiklą aptariant kiekvienos savaitės 

pokalbiuose. Gabrielė savarankiškai atliko daug įvairiausių darbų – tvarkė knygų lentynas, dėliojo knygas 

pagal abėcėlę, rūšiavo senas, nurašymui skirtas knygas. Padėjo vedant skaitmeninio raštingumo mokymus 

– pristatė skaidres, mokė, kaip naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Prisidėjo organizuojant 

edukacinius renginius, gaminant įvairias dekoracijas (Helovynui, 

Kalėdoms), rašant renginių scenarijus, kūriant įdomias parodas. Padėjo 

sutvarkyti vaikų skaitymo kambarį, sukūrė naujų edukacinių žaidimų.  

     Savanoriavimas bibliotekoje Gabrielę paskatino sudalyvauti ir 

Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamame 

Didžiojo knygų pristatymo 

konkurse, kur ją lydėjo sėkmė -  IX-

XII klasių amžiaus kategorijoje ji 

tapo laimėtoja. 

     Ataskaitiniais metais Linkuvos miesto padalinys turėjo ir dar vieną 

savanorį.  Nuo sausio 17 d. sutartį pasirašė ir savanoriauti pradėjo 

Linkuvos gimnazijos mokinys Ernestas Grubliauskas, kuris 

savanoriavo iki 2020 metų liepos 17 d. Ernestas taip pat savarankiškai 

atliko daug įvairiausių bibliotekinių darbų, prisidėjo prie skaitmeninio 

raštingumo mokymų organizavimo, padėjo ruoštis edukaciniams užsiėmimams, kūrė žaidimus. Dalyvavo 

minint Gedulo ir Vilties dieną (birželio 14-ąją), skaitė krašto tremtinių sąrašus.  

     Linkuvos miesto padalinio bibliotekininkės džiaugiasi turėtais savanoriais bei jų atliktais darbais. 

Smagu, kad ir baigę savo savanorišką veiklą, neužmiršta bibliotekos, visada lankosi ir prisideda prie 

vykdomos veiklos. Organizuotame renginyje „Lituanistai ir lituanistiniai dalykai“  Gabrielė Meškonytė 

priminė, kaip kovojo dėl lietuvių kalbos teisių Mikalojus Daukša. Po renginio, bibliotekos savanoris 

Ernestas Grubliauskas pakalbino gerbiamą svečią Kazimierą Garšvą. Interviu su kalbininku publikuotas 

vietiniame laikraštyje. Gegužės mėnesį dalyvauta akcijoje „Lietuva skaito“. Savanorė Gabrielė padėjo 

pasirinkti tekstus iš kraštiečio Juozo Paukštelio knygų ir dalyvavo skaitymuose prie šalia bibliotekos 

esančio Juozo Paukštelio paminklo.   

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvėje savanoriavo šauni Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 

moksleivė Lina Povilionytė. Savanorė padėjo pasiruošti 

pirmokų šventei (skirtukų knygoms darymas, eilėraštukų 

apie mokyklą, mokytojus rinkimas); dalyvavo skaitymo 

skatinimo konkurso „Vasaros skaitymėliai“ rytmetyje 

Pakruojo sinagogoje (dalyvių apdovanojimai, knygų 

pristatymas); vaidino spektaklyje „Kiškio daržovės“, 

gamino dekoracijas; dalyvavo kūrybiniuose rytmetėliuose 

„Pelei Švaruolei – 110 metų“; dalyvavo ir padėjo pasiruošti 

Helovyno dienai skirtame renginių cikle „Raganaitės Vinės 

iššūkis“; padėjo paruošti edukacinę programą „Kelionė į burbuliuojantį jausmų pasaulį“; padėjo papuošti 

Vaikų erdvės langus (snaigių, kalėdinių trafaretų darymas); surinko 45 įdomius faktus apie knygas, 

bibliotekas ir skaitymą; parengė internetinę viktoriną „Ką žinai apie Kalėdas?“; parengė „Kalėdinį 

kryžiažodį“ mažiesiems.  
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     2020 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 Informacijos ir komunikacijos mokslų 

departamento Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus, 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 781 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 nebuvo aplankyti. 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.   

     Ataskaitiniai metai buvo neeiliniai, COVID-19 viruso sukelta pandemija sujaukė visus planus ir 

nusistovėjusią tvarką. Karantino laikas buvo sudėtingas, teko adaptuotis prie naujų aplinkybių bei išmokti 

dirbti nuotoliniu būdu. Norėdami užtikrinti bibliotekos vartotojų ir darbuotojų saugumą – visi stengėmės 

prisitaikyti prie esamos situacijos, ieškoti sprendimų, palaikyti vieni kitus. Svarbiausia buvo, kad kuo 

mažiau nukentėtų mūsų skaitytojai, todėl mes jiems pasiūlėme interaktyvią biblioteką, nurodėme, kaip 

susirasti nemokamas elektronines knygas, pasinaudoti įvairiomis duomenų bazėmis ir kitais elektroniniais 

ištekliais. Smagu, kad bibliotekininkai pasinaudodami savo išradingumu ir įdėjomis organizavo 

nuotolinius ir virtualius kultūros renginius, vedė edukacijas, pristatė parodas, sudarinėjo rekomenduojamos 

literatūros sąrašus, įgyvendino skaitymo skatinimo komunikacijos kampanijas, konsultavo skaitytojus 

telefonu ir elektroniniu paštu. Bibliotekose vykstantys kasdieniai procesai taip pat nenutrūko – padalinių 

darbuotojai tikrinosi turimus dokumentų fondus, analizavo, atrinkinėjo nurašymui nepaklausius ir 

susidėvėjusius leidinius, rašė scenarijus renginiams, tvarkėsi bibliotekų patalpas. Buvo darbuotojų, kurie 

susikūrė nuotolines darbo vietas namuose, tęsė bibliotekų dokumentų fondo komplektavimo, 

katalogavimo, rekatalogavimo darbus, atliko neaktualių dokumentų nurašymą, analizavo bibliotekų veiklą, 

atliko vartotojų poreikių analizę. Pakruojo viešoji biblioteka prisidėjo prie „Robotikos mokyklos“ 

iniciatyvos ir  3D spausdintuvu spausdino rėmelius veido apsaugoms, reikalingas apsaugoti medikus ir 

kartu padėti gelbėti žmonių gyvybes savo savivaldybėje. 

     Didelis dėmesys buvo skirtas bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos tobulinimui. Darbuotojai 

profesines žinias ir kompetencijas tobulino kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.  

     Pateikti duomenys dėl kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugų poreikio. Užpildytas didelės 

apimties klausimynas „Patalpų prieinamumas neįgaliesiems“.  

     Dalyvauta LNB tyrime “Viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų tobulinimo ir metodinės pagalbos 

poreikiai“, kurio tikslas – optimizuoti viešųjų bibliotekų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo 

procesą ir aktualizuoti metodinės veiklos turinį, atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytus bibliotekų 

specialistų poreikius. 

     Ataskaitiniais metais atliktas padalinių darbuotojų veiklos vertinimas už 2019 metus. Parengtas rajono 

bibliotekų 2021-2023 strateginis veiklos planas (94 psl.), parengtos viešosios bibliotekos ir padalinių 2019 

metų statistinės ataskaitos, duomenys suvesti į LIBIS statistikos modulį, parengta viešosios bibliotekos ir 

jos padalinių veiklos ataskaita už 2019 metus (109 psl.). Surinkta informacija apie 2020 metais rajono 
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bibliotekose organizuotus virtualius kultūrinius renginius, mokymus, edukacijas ir virtualius apsilankymus 

iš viešosios bibliotekos internetinės svetainės, facebook paskyros ir kitų įvairių virtualių kanalų. Visus 

metus vykdyti viešieji pirkimai, pagal reikalavimus sutvarkyta dokumentacija. 

     Spalio 8 d. Pakruojo sinagogoje vyko konferencija „Senieji vėjo malūnai: istorija, atmintis, 

paveldas“, skirta Pakruojo krašto seniesiems vėjo malūnams. 

     Vilniaus universiteto doktorantė Kamilė Daugėlienė konferenciją pradėjo pranešimu „Istorija: vėjo 

malūnai Lietuvoje“, kuriame apžvelgė vėjo malūnų raidą ir pokyčius. Pranešėją papildė dr. Salvijus 

Kulevičius iš Vilniaus universiteto, pasakojęs apie malūnų kelią į lietuvių protus ir širdis. 

     Vėjo malūnų, kaip lietuvių kultūros ir istorijos paveldo temą nagrinėjo VšĮ „Kultūros paveldo 

išsaugojimo pajėgos“ direktorius, paveldotvarkos ekspertas Zenonas Baubonis. Pranešėjas pabrėžė, kad 

nuo XX a. vidurio vėjo malūnai ėmė sparčiai nykti. Tik maža dalis jų išliko, o dauguma iš išlikusių buvo 

pritaikyti bendruomenių reikmėms. Senieji ir šiandienos reikmėms pritaikyti vėjo malūnai jau daug kuo 

skiriasi, netenka autentiškumo, tačiau dažnai paveldosaugininkams tenka prieiti kompromisą – susitaikyti 

su malūno sumoderninimu, šitaip jį bent išsaugant ateities kartoms. 

     Pakruojiečiams ypač aktualią temą – Pakruojo krašto senuosius vėjo malūnus – savo pranešime aptarė 

Kultūros paveldo centro specialistė Alina Borzenkaitė, o apie rajone įgyvendintą projektą “Ar dar pamos 

malūnai sparnais?” mintimis pasidalino projekto vadovė, Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė Rita 

Prialgauskienė.  

     Konferenciją vainikavo vėjo malūnų, atvaizduotų 

Antano Krištopaičio akvarelėse, pristatymas. 

Pranešimą skaitė dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas iš 

Lietuvos liaudies buities muziejaus. Paroda „Vėjo 

malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse“ veikė viso 

renginio metu. 

    Renginys organizuotas įgyvendinant projektą 

Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties 

archyvas (Šiaulių apskritis). 

     Po konferencijos vyko rajono bibliotekininkų 

metodinis pasitarimas, kurio metu vyr. metodininkė 

Regyna Rakauskė apžvelgė 2019 metų veiklos rodiklius, aptarti kiti einamieji klausimai. 

     Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė ir vyriausioji 

metodininkė Regyna Rakauskė inicijavo vasario 20 d. viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojų 

išvyką į parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusią tarptautinę Vilniaus knygų mugę. Šių metų 

šūkiu tapo Jono Meko ištarti žodžiai „Gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram“. Šia J. Meko citata ir 

juodai balta vizualika skaitytojus, rašytojus ir visus kuriančius žmones jau 21-ą kartą pasitiko mugė ir 

kvietė laužyti formules ir stereotipus, svarstyti, ką reiškia būti, kurti ir gyventi atviram šiuolaikiniame 

pasaulyje. 

     Knygų mugė - pagrindinė leidėjų, autorių ir skaitytojų susitikimų ir bendravimo vieta. Kiekviena diena 

turi savo pavadinimus. Ketvirtadienis ne veltui pavadintas „Bičiulių diena“ – tą dieną į LITEXPO rūmus iš 

visos Lietuvos suvažiuoja geriausi knygų bičiuliai - bibliotekų darbuotojai, turintys galimybę ne tik pigiau 

nusipirkti knygų ar gauti autografų, bet ir progą pabendrauti su kuriančiais žmonėmis, žinomais 

visuomenės veikėjais ir šiaip seniai regėtais bendramoksliais bei bendraminčiais, sudalyvauti daugelyje 

pristatymų, susitikimų. 

                     

 

7.1.  Atlikti tyrimai, dalyvavimas respublikiniuose tyrimuose 
  

     Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvės bibliotekininkės š. 

m. balandžio 14 – lapkričio 14 dienomis  kvietė penktų – aštuntų  klasių mokinius užpildyti elektroninę 

anketą, skirtą išsiaiškinti paauglių skaitymo ypatumus, literatūros poreikį, požiūrį į Vaikų erdvės 

veiklą. Anketa buvo paskelbta viešosios bibliotekos ir Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos internetinėse 

svetainėse bei facebook paskyrose. 

     Susumuoti septynių 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. 
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      Į kvietimą dalyvauti elektroninėje apklausoje atsiliepė 59 jaunieji skaitytojai (39 mergaitės ir 20 

berniukų). Vidutinis amžius – 12,5 metų. Po 20 apklausos dalyvių (toliau – respondentai) vaikų erdvėje 

apsilanko 1-2 kartus per mėnesį (35,7 proc.) ir kelis kartus per metus (35,7 proc.), 12 respondentų – 1-2 

kartus per savaitę (21,4 proc.), keturi nurodė, kad lankosi kasdien (7,1 proc.). Apsilankymo trukmė 

įvairi.  Dauguma čia pabūna iki 15 min. (33,3 proc.), kiti – nuo 30 min. (22,2 proc.) iki poros valandų (29,6 

proc.) ir visą popietę bibliotekoje praleidžia aštuoni apklausoje dalyvavę respondentai (14,8 proc.). 

     Klausimas „Į biblioteką ateini?“  buvo skirtas nustatyti apsilankymo  tikslui. Susumavus rezultatus 

paaiškėjo, kad didžioji dauguma – 49 respondentai čia užsuka skolintis knygų (43,8 proc.), tuo tarpu 

susitikti su draugais (21,4 proc.) ar tiesiog pažaisti (12,5 proc.) ateina trisdešimt aštuoni respondentai. 25 

apklausos dalyviai Vaikų erdvėje lankosi naudotis internetu (22,3 proc.). 

     Sekantys du klausimai atskleidė preliminarų  penktų-aštuntų klasių mokinių skaitomumą ir literatūros 

poreikį. Remiantis anketos duomenimis matyti,  kad daugiau nei pusę respondentų (51,8 proc.) per metus 

perskaito iki dešimties knygų, devyniolika – iki dvidešimt (33,9 proc.), šeši vaikų erdvės lankytojai nurodė 

per metus perskaitantys iki trisdešimties (10,7 proc.), o du – daugiau nei trisdešimt knygų (3,6 proc.). 

     Asakymai į klausimą „Skaitai, nes...“ parodė, kad 45 respondentų knygų pasirinkimą įtakojo mokytojų 

rekomendacijos (60,8 proc.), 15-ai tiesiog patinka skaityti (20,3 proc.), 12 respondentų knygas renkasi 

vadovaudamiesi draugų ar tėvelių nuomone (16,2 proc.), jokios priežasties nenurodė 2 respondentai (2,7 

proc.). 

     Norint kuo tiksliau išrinkti 2020-ais skaitomiausių knygų penketuką, anketoje buvo paprašyta 

kiekvienam nurodyti po tris labiausiai patikusias knygas. Respondentai įvardijo net 125 knygas. Galima tik 

pasidžiaugti, kad populiarumo nepraranda užsienio rašytojų Astrid Lindgren, John Green, Holly Webb, 

Jeff Kinney bei lietuvių autorių Jurgos Vilės ir Linos Itagaki, Rūtos Šepetys, Kristinos Gudonytės knygos. 

Keletas apklausos dalyvių nurodė skaitantys vien programines knygas. Iš visų gautų atsakymų ryškiu balų 

skirtumu išsiskyrė šių metų Vaikų erdvės skaitomiausių knygų penketukas: 

     I vieta: Haris Poteris, J. K. Rowling. 

     II vieta: Tarp pilkų debesų, Rūta Šepetys. 

     III vieta: Nevykėlio dienoraštis, Jeff Kinney. 

     IV vieta: Sibiro haiku, Jurga Vilė ir Lina Itagaki; Blogos mergaitės dienoraštis, Kristina Gudonytė. 

     V vieta: Dėl mūsų likimo kaltos žvaigždės, John Green; Anos Frank dienoraštis, Ana Frank; Močiutė 

plėšikė, David Walliams. 

     7 anketos klausimas buvo skirtas išsiaiškinti, koks vaikų požiūris į elektronines knygas. 10 respondentų 

pažymėjo, kad mielai tokias knygas skaitantys (17,9 proc.), tuo tarpu net 46 – ne (82,1 proc.). 

     Atsakymai į 8-9 anketos klausimus parodė, kad dauguma paauglių žino Vaikų erdvėje galintys ne tik 

skolintis knygas (22,8 proc.), bet ir žaisti stalo žaidimus (21 proc.), konstruoti naujausiais Lego 

konstruktoriais (13,4 proc.), skraidinti droną (12,1 proc.), dalyvauti edukacinėse programose (14,3 proc.) ar 

kituose renginiuose (16,5 proc.). Apie bibliotekoje vykstančias veiklas respondentai sužino iš draugų (21,8 

proc.), mokytojų (18,2 proc.), skelbimų internetinėje erdvėje ( 7,3 proc.). 

     Įvairių atsakymų sulaukta į paskutinį anketos klausimą „Ką įdomaus ir naujo pasiūlytum mūsų 

bibliotekai?“. Tradiciškai – naujų knygų, „galingesnių“ kompiuterių, įdomių stalo žaidimų. 

     Nors gauti elektroninės anketos (klausimyno) duomenys tik iš dalies atskleidžia paauglių skaitomumą 

bei literatūros poreikį, 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.  

     Ataskaitiniais metais dalyvauta LNB tyrime “Viešųjų bibliotekų specialistų kompetencijų 

tobulinimo ir metodinės pagalbos poreikiai“, kurio tikslas – optimizuoti viešųjų bibliotekų specialistų 

profesinių kompetencijų tobulinimo procesą ir aktualizuoti metodinės veiklos turinį, atsižvelgiant į tyrimo 

metu nustatytus bibliotekų specialistų poreikius.  

 

7.2.  Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose 
projektuose 
 

„Skaitymo iššūkis“ - Skaitymas mus jungia! 
 
     Skaitymo skatinimo programą 2019–2024 metams parengusi  Kultūros ministerija, kartu su Švietimo 

ir mokslo ministerija, siekia įgyvendinti nacionalinę skaitymo skatinimo politiką – didinti įvairaus 

amžiaus visuomenės narių susidomėjimą skaitymu, užtikrinti skaitančios aplinkos kūrimą bei 

prieinamumą.        
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     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. Jau penktus metus iš eilės ,,Skaitymo iššūkį” organizavo 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešosios 

bibliotekos bei Lietuvos aklųjų biblioteka. Šiemetis projekto šūkis – 

„Skaitymas mus jungia!“. 

Knygas skaitymui dalyviai galėjo rinktis iš savo namų knygų lentynų, 

skolintis bibliotekoje, skaityti elektronines knygas, klausyti audio knygų.    

     Dalyvauti jame pakvietė ne tik didžiųjų miestų, bet ir rajonų, miestelių bei 

kaimų įvairaus amžiaus skaitytojus. Jie turėjo įveikti 5, su knygų skaitymu 

susijusias užduotis: perskaityti knygą, kurios autorius yra iš Šiaurės šalių; knygą, kurios pavadinime yra 

skaičius; knygą apie gamtą; knygą apie draugystę ir eiliuotą knygą. Knygas skaitymui dalyviai galėjo 

rinktis iš savo namų knygų lentynų, skolintis bibliotekoje, skaityti elektronines knygas, klausyti audio 

knygų.    

     Šiemet „Skaitymo iššūkyje“ dalyvavo daugiau kaip 20 tūkst. žmonių, kurie iš viso perskaitė per 93 

tūkst. knygų.  

     Kaip ir kiekvienais metais, į šį projektą įsijungė ir mūsų rajono bibliotekos ir jų skaitytojai. „Skaitymo 

iššūkį“ priėmė 348 pakruojiečiai. Visas užduotis įveikė 259 skaitytojai, perskaitė 1535 knygas.   
     Ryžtingiausi dalyviai, kaip ir praėjusiais metais buvo Šukionių padalinio (vyresn. bibliotekininkė 

Jolanda Tamošaitienė) skaitytojai. Čia į varžytuves įsijungė 44 knygų mylėtojai. Į varžytuves įsijungė 

ir 40 viešosios bibliotekos skaitytojų. Nemažai dalyvių pritraukė ir padalinių bibliotekininkės: Guostagalio 

(vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė) – 32, Medikonių (vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė) 

– 32, Linkuvos miesto (vyresn. bibliotekininkės Rasma Mieliauskaitė ir Nijolė Lipinskienė) – 28, Titonių 

padalinio (vyresn. bibliotekininkė Virginija Auksutienė) – 19, Bardiškių (vyresn. bibliotekininkė Gitana 

Norgailienė) – 20, Grikpėdžių (vyresn. bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė) – 16, Klovainių (vyresn. 

bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė) – 16, Žvirblonių (vyresn. bibliotekininkė Aušra Kasparienė) – 13, 

Žeimelio (vyresn. bibliotekininkė Virginija Balčiūnienė) – 13. 

     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. Burtai lėmė, kad mūsų rajono skaitytojai nelaimėjo pagrindinių prizų, bet kiekvienas dalyvis 

buvo apdovanotas diplomu, o įveikusiems visas užduotis įteikti organizatorių įsteigti prizai – skirtukas su 

paslaptingomis vaistažolių sėklomis. Dešimt aktyviausių bibliotekininkų atminimui gavo po akcijai skirtą 

ženklelį. 

 

 
      

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje „Skaitymo iššūkį“ koordinavo vyresn. 

bibliografė Genė Urbienė. 

„Literatūriniai protmūšiai bibliotekose“ 

     Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pakvietė šalies 

mokinius spręsti literatūrinį protų mūšį, tiesiogiai transliuojamą iš 

Nacionalinės bibliotekos. 

     Iššūkį priėmė ir Pakruojo rajonui atstovavo Linkuvos miesto 

padalinys ir Linkuvos gimnazijos trečiokai (mokytojos Ligita 
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Masilionienė ir Lora Kriščiūnienė). Protmūšiui buvo ruoštasi labai atsakingai, tačiau pasiekti gerų 

rezultatų sutrukdė nenumatytos aplinkybės, bet žaidimas visiems patiko, sukėlė daug iššūkių ir teigiamų 

emocijų. 

 

    Rajono bibliotekos jau dešimtą kartą dalyvavo Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotose ir toliau globojamose „Knygų Kalėdose“.  

     Šių metų akcija „Knygų Kalėdos“ po visą Lietuvą skleidė žinią – 

dalinkimės skaitymo džiaugsmu ir dovanokime knygas bibliotekoms; 

pasitinkant ir palydint gražiausias metų šventes kartu skaitykime knygas, 

dalinkimės įspūdžiais ir mintimis prie arbatos puodelio ir nepamirškime tų, 

kuriems šiuo metu knygų labiausiai trūksta; paskirkime šį laikotarpį geriems 

darbams – padovanokite ir pakvieskite savo draugus bei artimuosius 

padovanoti skaitymo džiaugsmą, naujus atradimus ir turtingą žinių pasaulį 

Lietuvos vaikams. 

     Rajono bibliotekose organizuota knygų pristatymų, parodų, akcijų.Vyko 

dovanotų knygų parodos, akcijos dalyviams dovanojami skirtukai „Knygų 

Kalėdos“. Iš viso lankytojams surengti 3 renginiai. Akcijos metu 58 

gyventojai ir organizacijos padovanojo 227 knygas.  

 

     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. 

     2020-ųjų tema „Šiaurės šalys ir pasaulis“ pakvietė visus - vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius - pamąstyti 

apie tai, ką reiškia būti pasaulio piliečiu, ir rasti pasaulyje savo vietą. Rajono bibliotekose vyko renginiai, 

popietės, garsiniai skaitymai, skirti šiai savaitei. Balsių padalinyje vyko piešimo popietė „Šiaurės šalių 

vėliavos“. Bibliotekininkė dalyvavo virtualiame susitikime su  garsia islandų rašytoja Auður Ava 

Ólafsdóttir. 

     Grikpėdžiuose buvo surengta literatūros paroda ,,Mylimiausi Šiaurės šalių vaikų rašytojai“. 

     Lygumų padalinio mažieji lankytojai skaitė ištrauką iš Kristine Roskifte kūrinio „Visi iki vieno“. 

Namuose padarė laivelius ir vėliavėles Šiaurės šalims. Bibliotekoje buvo parengta paroda. 

     Ūdekų padalinyje dėl karantino tradiciniai garsiniai skaitymai nevyko. Buvo parengta Šiaurės šalių 

literatūros paroda.  
    
     Projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, 

komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems 

asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ 

inicijavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka. Jį finansuoja LR kultūros ministerija. 

Projekto vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų 

bibliotekų asociacija. Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos 

autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“. Informacinis partneris – Lietuvos 

nacionalinis radijas ir televizija. 

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

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

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

paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti 

toleranciją. Pirmasis žingsnis jau padarytas – bibliotekose vieningai taikomi infrastruktūriniai sprendimai, 

tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, 

komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams. 

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

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

įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekose. 

https://www.knygukaledos.lt/


 

63 

 

     Vaikams su autizmo spektro sutrikimais būdingas jautrumas ir reakcija į sensorinius dirgiklius, 

sukeliančius nerimo, panikos priepuolius. Kaip ir kiekviena iš viešųjų bibliotekų, taip ir mūsų biblioteka 

gavo specialų rinkinį („sensorinį gesintuvą“), kurį sudaro palapinė bei taktilinės, garsinės ir vizualinės 

priemonės, padedančios lankytojams suvaldyti kilusį nerimą, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Šios priemonės 

skirtos ne tik autizmo spektro, bet ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems lankytojams. 

Daugiau informacijos: https://www.pakruojis.rvb.lt/.../6037-biblioteka-visiems... 

#bibliotekavisiems 

#autizmuidraugiskosbibliotekos 

 

     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. Šešioliktą 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 keturiose kategorijose: vaikų, paauglių, knygų suaugusiesiems 

ir poezijos knygų. 

     Rajono bibliotekos ir jų lankytojai aktyviai įsijungė į knygų rinkimus. 

     Vaikų erdvė kasmet aktyviai ir su naujomis idėjomis įsijungia į akciją „Metų knygos rinkimai“. Šį 

kartą bibliotekininkės pradinių klasių mokinukus pakvietė į teatralizuotą literatūrinį teismą. 

Liudininkais ir teisėjais tapo Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos 3c kl. mokiniai su mokytoja I. 

Albavičiene, 3a kl. mokiniai su mokytoja A. Daubariene, 2b kl. mokiniai su mokytoja Ž. Pileckiene, 3b kl. 

mokiniai su mokytoja E. Ilgavičiene ir 2a kl. mokiniai su mokytoja A. Aperavičiene, Lygumų pagrindinės 

mokyklos 1-2 kl. mokiniai su mokytoja D. Rimkuviene ir 3-4 kl. mokiniai su mokytoja I. Dūdėniene ir 

Žeimelio gimnazijos 2 kl. mokiniai su mokytoja N. Bernotaite, 3-4 kl. mokiniai su mokytojomis R. 

Orlauskiene ir R. Ovaldaite. Byla „Geriausia 2019 metų lietuvių autorių knyga vaikams“ buvo 

nagrinėjama nuo sausio 20 d. iki vasario14 d. Įvyko devyni 

„teismo procesai“, kuriuose dalyvavo apie 200 jaunųjų 

skaitytojų. Teisiamųjų suole – knygų penketukas: Tomo Dirgėlos 

„Benas – sapnų siuvėjas“, Vytauto V. Landsbergio „Pūkis karalius“, 

Pauliaus Norvilo „Strykt pastrykt!“, Ignės Zarambaitės „Stebuklingi 

senelio batai“ ir Dovilės Zavedskaitės „Lietus ir skafandras“. 

Kaltintoja (bibliotekininkė Lina Ramonienė) bandė įrodyti, kad šios 

knygelės neva neteisėtai užima garbingą vietą geriausių knygų 

vaikams sąraše, tuo tarpu gynėja (bibliotekininkė Gitana Maasienė), 

pasitelkdama į pagalbą vaikus, mokytojus bei medijos priemones, 

knygeles gynė. Vaikai greitai perprato žaidimo taisykles ir pateikė 

daugybę argumentų, kodėl teisiamos knygelės turi teisę pretenduoti 

į geriausios metų knygos vaikams titulą. Mokinukai „teismo atstovėms“ išaiškino tikros draugystės 

prasmę, gebėjimo fantazuoti svarbą, skaitymo teikiamą naudą ir džiaugsmą. Pastarasis teiginys 

bibliotekininkes nudžiugino labiausiai: vaikai tikrai skaito! Visos knygelės buvo apgintos. Valandos 

trukmės edukacinės programos metu taip pat supažindinta su akcijos „Metų knygos rinkimai“ taisyklėmis, 

aptarta, kodėl reikia balsuoti bei kaip tai padaryti. Tradiciškai išrinkta ir knygelė nominantė 

Pakruojyje. Jaunųjų skaitytojų sprendimu, daugiausia balsų surinko Ignės Zarambaitės knyga 

„Stebuklingi senelio batai“.  

     Linkuvos miesto padalinys teikė paraišką „Metų knygos rinkimų“ akcijai ir laimėjo bibliotekai 5 

knygas, skirtas suaugusiems skaitytojams. 

     Medikonių padalinyje “Metų knygos rinkimai” vyko jau penktą 

kartą. Bibliotekininkė pateikė paraišką poezijos knygoms įsigyti ir 

džiaugiasi papildžiusi bibliotekos fondą geriausiomis poezijos 

knygomis: Kazielos V. Alyvmedžiai, Kazlauskaitės G. Gintaro 

kambarys, Šlepiko A. Mano tėvas žūsta, Grainytės V. Gorilos 

archyvai, Jasponytės J. Vartai Auštrieji.  

     Šie rinkimai – suaugusiųjų skatinimas domėtis ir suprasti lietuvių 

poetų kūrybą, praturtinti savo dvasinį pasaulį. Bibliotekoje siūloma 

skaitytojams domėtis šiuolaikine lietuvių poezija ir atkreipti dėmesį 

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/95-naujienos/6037-biblioteka-visiems-autizmui-draugiskos-lietuvos-viesosios-bibliotekos?fbclid=IwAR2Q_fugjRTRdbGi-PSAr0uxkcNO02--TBhRszai-DDkRp0oDGPuSaX7Kso
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotekavisiems?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVewQxlVz8T7UVOEIwWI9NG2lyVIJiROwSPZj31Mn2qymEm_JiqOXVucIc2HIV-6neA0gfrOriNgaaCAS4uHXs2lfCBqVR97DKhTL4nHmSJUFKzqwEZrgXKwnln3RIf4o5jQiZxTEhf7fWHPgIcjK2tI5qrnOvL9BVa_J__tg2ygsPwT7RTx7ggkgWVkvVh5nA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autizmuidraugiskosbibliotekos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVewQxlVz8T7UVOEIwWI9NG2lyVIJiROwSPZj31Mn2qymEm_JiqOXVucIc2HIV-6neA0gfrOriNgaaCAS4uHXs2lfCBqVR97DKhTL4nHmSJUFKzqwEZrgXKwnln3RIf4o5jQiZxTEhf7fWHPgIcjK2tI5qrnOvL9BVa_J__tg2ygsPwT7RTx7ggkgWVkvVh5nA&__tn__=*NK-R
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į geriausius kūrinius, taip populiarinti skaitymą, kaip prasmingą, turiningą užsiėmimą.  

     Geriausią poezijos penketuką pristatė ir eilėraščių paskaitė Žydrūnė, Inga, Vanda, Rasa, Vida ir Vilius. 

Diskusijos metu visi pasidalijo savo įžvalgomis ir už labiausiai patinkančią balsavo svetainėje 

www.metuknygosrinkimai.lt . Veikė geriausių 2015 – 2019 m. poezijos knygų paroda. 

 
     Gegužės 7-osios – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga 

Lietuvių kalbos draugija kvietė dalyvauti jau trečią kartą rengiamoje 

virtualioje viktorinoje.  

     Viktorinos tikslas – skatinti visuomenę labiau domėtis lietuvių kalba. 

Viktorinoje buvo pateikti 25 klausimai iš kalbos, literatūros, etninės kultūros. 

     Labai džiugu, kad mūsų rajono bibliotekininkės aktyviai įsitraukė - įvairiais 

kanalais platino informaciją, kvietė skaitytojus dalyvauti virtualioje viktorinoje ir 

pačios joje sudalyvavo.  

     Sėkmė neaplenkė ir mūsų kolegės, Linkuvos miesto padalinio vyresn. bibliotekininkės Rasmos 

Mieliauskaitės, kuri tapo viktorinos III vietos laimėtoja. 

      

     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. 

    Šiemet skaitytojai pasitikti su šūkiu „Atrask klasiką!”, nes gera klasika 

yra amžina ir ją skaityti galima visur, o ypač namuose ir gryname ore. 

Stačiūnų padalinio vyresn. bibliotekininkė Laura su Angelės, Kristinos ir Godos pagalba pabandė į 

klasikų kūrinius pažvelgti trijų kartų akimis. Buvo pasirinkti: Vytauto Mačernio „Mano gyvenimas“, 

Justino Marcinkevičiaus eilėraštis „Vėjo malūnai“, Kazio Binkio „Vėjavaikis“, Pauliaus Širvio „Aš 

beržas“, Liutauro Degėsio „Pienės“ ir Salomėjos Nėries „Saulės kūdikėlis“.  

     Šią svarbią dieną Rozalimo padalinys linkėjo visiems prasmingų akimirkų su knyga ir kvietė 

pasiklausyti bibliotekos bičiulės Vidos Ignatjevienės skaitomo Antano Miškinio eilėraščio „Elegantiškai 

sninga“. 

     Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė parengė virtualią viktoriną  „Atrask 

lietuvių klasikus“.  

     Šukionių padalinio vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė apie patikusias, įsimintas knygas ir jų 

ištraukas, leidinius parengtė darbą „Perskaičiau ir prisimenu...“. 

     Linkuvos miesto padalinio bibliotekininkės Rasma Mieliauskaitė ir Nijolė Lipinskienė parengė virtualų 

video pristatymą “Linkuva skaito”.   

 

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 

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 

http://www.metuknygosrinkimai.lt/?fbclid=IwAR2VhJzyFyVBQX4koQom-sorXk3DYTuxVVNojWerJx_lskbcanCNC8YbXiU
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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. 

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

mokymai. 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 3,5% rajono 

gyventojų.  
     2020 m. rajono bibliotekose pagal pradedančiųjų mokymų programą (18 val.) „Skaitmeninės 

technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“ suorganizuotos 9 grupės ir apmokyti 98 gyventojai. 

     Pagal pažengusiųjų mokymo programas (6 val.) „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“, 

„Būkime saugūs internete“, „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Viešosios 

paslaugos internetu kiekvienam“, „Planuokime laisvalaikį internetu“, „E. bendruomenės TAU: Būk 

aktyvus, unikalus ir verslus!“, „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs pristatymas“, „Skaičiuoklė 

darbui ir namams“, „Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“, „Dokumentų kūrimas internete ir 

dalijimasis su kitais“, „Pristatymų rengimas“ buvo suorganizuotos 67 grupės ir apmokyta 682 

gyventojai. Nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 4,2% rajono gyventojų.  

     2019-2020 metais pagal pradedančiųjų mokymų programas (18 val.) suorganizuotos 37 grupės ir 

apmokyta 391 gyventojas. Pagal pažengusiųjų mokymo programas (6 val.) suorganizuotos 103 grupės 

ir apmokyta 1051 gyventojas. Viso buvo suorganizuota 140 grupių ir apmokyti 1442 gyventojai.  

     Planas įvykdytas 160%. Per du metus nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 7,7% 

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 jau 

prisijungė 32 jaunuoliai. Šiais aktyviais e. skautais džiaugėsi Linkuvos, Titonių, 

Žeimelio Guostagalio, Klovainių, Gačionių, Grikpėdžių, Bardiškių, Balsių, 

Rimkūnų, Medikonių 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.  

     Įgyvendinant projektą, jau atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga viešojoje bibliotekoje 

ir 65,2% padalinių. Gauti nauji kompiuteriai, multifunkciniai spausdintuvai, projektoriai. Visose rajono 

bibliotekose gyventojams suteiktos galimybės naudotis spartesniu negu 30 Mb/s interneto ryšiu, 

https://mokymai.vipt.lt/taxonomy/term/2509


 

66 

 

sudarytos sąlygos dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir 

kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. 

     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. 

     Nuo 2018 m. balandžio mėn. asociacijos „Langas į ateitį“ ir partnerių vykdomam projektui 

„Prisijungusi Lietuva“ jau gerokai įpusėjus, vertinimo komisija apžvelgusi ir įvertinusi vykdomo projekto 

pirmosios pusės rezultatus, organizavo konkursą, kuriuo siekė išrinkti projekto „Prisijungusi Lietuva“ 

šauniausią 2019 m. skaitmeninį konsultantą-bibliotekininką. Projekto partnerių vertinimo komisija įvertino 

projekte dalyvaujančių bibliotekų šių veiklų rezultatus: įsitraukimas ir kūrybingas dalyvavimas teminėse 

akcijose „Senjorų dienos internete 2018 ir 2019“, „Saugesnio interneto savaitė 2019“, „Skaitmeninė 

savaitė 2019“, projekto e. skautų veiklos koordinavimas, o taipogi aktyvumas socialiniuose tinkluose bei 

skaitmeninių lyderių ir konsultantų Facebook grupėje. 

     Projekto „Prisijungusi Lietuva“ konkurso vertinimo komisija 

kiekvienoje apskrityje atrinko šauniausių rezultatų projekto veiklose 

pasiekusią biblioteką. Džiaugiamės, kad Šiaulių apskrities nugalėtoja 

tapo Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. Labiausiai 

prisidėjusi prie puikių bibliotekos rezultatų aukščiau įvardintose 

projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose įvertinta konsultantė–

bibliotekininkė Genė Urbienė. 

     Klovainių biblioteka ir bendruomenė sėkmingai įgyvendina projektą 

„Skaitmeninė erdvė – rinkti, saugoti, atrasti, dalintis“. Projektas buvo 

parengtas VšĮ „Baltijos edukacinių technologijų institutui“ kartu su 

„Nacionaline distancinio mokymo asociacija“, įgyvendinant projekto 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ bendruomenių įtinklinimo konkursą.  

     Projekto „Skaitmeninė erdvė – rinkti, saugoti, atrasti, dalintis“ tikslas - 

skatinti gyventojus įsitraukti į bendruomenės veiklą elektroninėje erdvėje. 

     Nuskenuota daugiau nei 400 senų nuotraukų, dokumentų. Dalis jų sukeltos į Klovainių bendruomenės 

internetinę svetainę www.klovainiubendruomene.lt (psl. "Nuotraukos 2020", Senus albumus pavarčius). 

Kitos nuotraukos saugomos skaitmeniniame archyve. 

     Parengti video pristatymai: 

https://www.facebook.com/klovainiu.bendruomene/videos/1959843947480562 

https://www.facebook.com/klovainiu.bendruomene/videos/1959879177477039 

https://www.facebook.com/klovainiu.bendruomene/videos/1965003793631244 

Festivalis „Nepatogus kinas“ Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

     Pandemijai visame pasaulyje koreguojant kino premjerų ir festivalių 

planus, „Nepatogaus kino“ organizatoriai pakeitė festivalio formatą ir 

džiaugiasi, kad šiemet filmai ir renginiai buvo prieinami visiems Lietuvos 

žiūrovams. 14–asis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis 

spalio 7-18 d. per šalį keliavo virtualiai, o žiūrovai įspūdžiais galėjo dalintis po seansų pasilikę virtualioje 

kino salėje. 

     Festivalis „Nepatogus kinas“ kvietė žiūrėti daugiau nei 50 nepatogių, 

įkvepiančių ar susimąstyti verčiančių dokumentinių filmų. Iš viso festivalio 

metu šalies bibliotekose užfiksuotos 2423 peržiūros ir pilnai peržiūrėtas 1501 

filmas! 

 

     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. 

Šiais metais išskirtinis dėmesys buvo skirtas Europos Sąjungos žaliojo kurso ir 

prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos prioritetams. Šiame 

konkurse dalyvavo 15 žmonių. Norime pasidžiaugti, kad pirmos vietos 

https://www.pakruojis.rvb.lt/images/Naujienos/2020/10/20201005_1.png
http://www.prisijungusi.lt/
http://www.klovainiubendruomene.lt/?fbclid=IwAR1EpTuaI9d4F91vuwPXhyAFJO1KzFXgcZFDFvZ1Arcw-w3zNHIhGkxdy2c
https://www.facebook.com/klovainiu.bendruomene/videos/1959843947480562/?__cft__%5b0%5d=AZWHj5kw7YfSJMbGsvYio9oFddDIV83zCqB-RS2FEjJqvPGaDTeYbk-2ZD02hqUIuZf3Igt4rTZNqs3UxYQ6vt8fQOCevY2Rq2MQfex7qzjlTvH40mP7q4_aBml5K42A2-NyjC0mCddeNx6pJ638n3eFCMqpeuF1kMduTjmrWuvtwxE2uBUyjSfLqZ0ERo3iWpqTC_VEchTVS_JN2eeWIDU1&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/klovainiu.bendruomene/videos/1959879177477039
https://www.facebook.com/klovainiu.bendruomene/videos/1965003793631244/?__cft__%5b0%5d=AZWHj5kw7YfSJMbGsvYio9oFddDIV83zCqB-RS2FEjJqvPGaDTeYbk-2ZD02hqUIuZf3Igt4rTZNqs3UxYQ6vt8fQOCevY2Rq2MQfex7qzjlTvH40mP7q4_aBml5K42A2-NyjC0mCddeNx6pJ638n3eFCMqpeuF1kMduTjmrWuvtwxE2uBUyjSfLqZ0ERo3iWpqTC_VEchTVS_JN2eeWIDU1&__tn__=-UK-R
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diplomas bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje įsteigtas pagrindinis prizas už puikias žinias atiteko 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkei Vidai 

Grigaliūnienei. Vida dalyvaus ir antrame egzamino etape. Antrosios vietos laimėtojos diplomas atiteko 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Titonių padalinio vyresn. bibliotekininkei Virginijai 

Auksutienei, trečiosios – Lygumų padalinio vyresn. bibliotekininkei Raimondai Miškūnienei.  

 

     Linkuvos miesto padalinys jau kelerius metus iš eilės jungiasi prie socialinės 

akcijos #Nenurašyk, o palaikyk, skirtos išreikšti paramą jautriai visuomenės 

ląstelei, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės 

požiūrį į žmones su Dauno sindromo negalia. Mūvėjome skirtingas kojines, kartu 

įtraukėme ir Linkuvos Kultūros centro darbuotojus, Moterų klubą ir lankytojus.  

     Sausio 27 d. minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, kuri šiemet 

buvo siejama su 75-osiomis Aušvico mirties stovyklos išvadavimo metinėmis. 

Minint šią dieną, Pasaulio žydų kongresas sausio mėnesį (iki 27 d.) kvietė 

prisijungti prie pasaulinės akcijos „We remember“ („Mes prisimename“), 

skirtos pagerbti Holokausto aukų atminimą 

ir skleisti žinią, kad tai negali pasikartoti nei 

vienai tautai, rasei ar socialinei žmonių grupei. 

     Dalyvaujantys akcijoje buvo kviečiami nusifotografuoti su 

užrašu We remember arba Mes prisimename  ir dalintis savo 

nuotrauka socialiniuose tinkluose.  

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka taip pat prisijungė 

prie Pasaulio žydų kongreso inicijuojamos pasaulinės akcijos, 

skirtos pagerbti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. 

 
     Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka kartu su Lietuvos nacionaline 

Martyno Mažvydo bei kitomis šalies viešosiomis bibliotekomis įsijungė ir 

aktyviai dalyvavo Robotikos mokyklos iniciatyvoje - 3D spausdintuvais 

spausdino medikams skirtus rėmelius apsauginiams skydams. Balandžio pirmąją 

keturiolika skydelių, dengiančių veidą nuo lašeliniu būdu plintančio koronaviruso 

buvo perduota VŠĮ Pakruojo ligoninės medikams.  

     Viešoji biblioteka turi du 3D spausdintuvus. Vienu spausdintuvu per dieną buvo 

pagaminama tik porą apsaugos priemonių. Prie įrenginių budėjo bibliotekininkės, 

programą prižiūrėjo IT specialistas. Per visą laikotarpį buvo pagaminta ir perduota 

rajono medikams daugiau nei pusšimtis apsaugos priemonių.        

          

7.3.   Projektų rengimas 
 

▪ Parengta projektų SVB tinklo bibliotekose – 5 

▪ Finansavimą gavusių projektų skaičius – 2  

▪ Lėšos, gautos iš projektinės veiklos – 2250,00 EUR  

▪ Projektinės veiklos analizė      

Įgyvendinti projektai:    

     Įgyvendintas bendrai parengtas Klovainių, Plaučiškių, Rozalimo, Medikonių, Balsių, Gačionių ir 

Žvirblonių bibliotekų projektas „Ar dar pamos malūnai sparnais?“. Teiktas Lietuvos kultūros tarybai, 

TKR Šiaulių aps. prioritetui: istorinės atminties puoselėjimas. Projektas buvo pateiktas 2019 m., 

finansavimas gautas 2020 m. Skirtas 1500,00 eurų dalinis finansavimas. Pakruojo rajono savivaldybė 

projekto įgyvendinimui skyrė 450,00 eurų. Projekto vadovė – Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė Rita Prialgauskienė. (Plačiau psl. 73) 

     Projekto įgyvendinimo metu organizuota išvyka į Žaliūkų malūą (Šiaulių r.). Parengtas kraštotyros 

darbas „Pakruojo rajono vėjiniai malūnai“ (rajono bibliotekininkės malūnus aprašė remiantis įvairiais 

šaltiniais, papildė ekspedicijos metu darytomis bei kituose šaltiniuose publikuotomis nuotraukomis). 

Parengta foto nuotraukų paroda (fotografė Genė Navadunskienė), kurioje įamžinti rajono malūnai 2020 

metais. Paroda kilnojama, apkeliaus visus rajono kampelius.  

     LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų 
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rėmimo programai teiktas projektas „Kad galėtum padėti – reikia pažinti“. Numatytas tikslas buvo rajono 

bibliotekininkams sudaryti sąlygas skatinti  bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, gilinti žinias apie 

šiandieninį rajono išskirtinumą, edukacinių programų įvairovę, ieškant naujų užimtumo formų. Projektą 

parengė LBD Pakruojo skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė. Gautas finansavimas – 300,00 EUR. 

 

Gautas finansavimas: 

     Vaikų erdvės darbuotojos parengė paraiškas edukacinėms programoms „Skrebinimo dirbtuvėlės“, 

„Žąsies plunksna ant beržo tošies“ ir „Ką pietums valgo krokodilas?“ įtraukimo į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį. Deja, bet nei viena paraiška nebuvo patenkinta, todėl spalio mėn.  tos pačios paraiškos 

buvo siųstos pakartotiniam svarstymui. Metų pabaigoje paaiškėjo, kad edukacinė programa „Žąsies 

plunksna ant beržo tošies“ (parengė Birutė Šlivinskienė) įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį.   

 

Laukiama atsakymo dėl finansavimo: 

     Bendrai parengtas Linkuvos miesto, Bardiškių, Guostagalio ir Žeimelio bibliotekų projektas (Lietuvos 

kultūros tarybai, TKR Šiaulių aps. prioritetui: istorinės atminties puoselėjimas) papildomam finansavimui 

gauti „Virtualiomis pėdomis po Mūšos kraštą“. Projekto tikslas: sukurti interaktyvų internetinį žemėlapį, 

aktualizuoti ir populiarinti mūsų krašto palikimą, išskirtinumą, naudojant interaktyvias technologijas, 

paminėti kraštiečių jubiliejus, skatinti kūrybiškumą, bendradarbiavimą, ugdyti jaunimo pilietiškumą, 

pagarbą kraštui, kalbai. Projekto paraiška pateikta lapkričio mėn., bet atsakymas dar negautas.  

     Bendrai parengtas Balsių, Klovainių, Gačionių, Medikonių, Rozalimo ir Titonių bibliotekų projektas 

(Lietuvos kultūros tarybai, TKR Šiaulių aps. prioritetui: istorinės atminties puoselėjimas) papildomam 

finansavimui gauti „Pakruojo krašto bažnyčios - dvasingumas, kultūros paveldas ir istorija“. Projektas 

pateiktas Lietuvos kultūrai tarybai 2020 m. lapkričio mėn. Informacija apie (ne)gautą finansavimą bei balų 

skaičių KT svetainėje dar nepateikta. Tikslas – užfiksuoti visas rajono teritorijoje esančias bažnyčias, 

surinkti apie jas medžiagą, parengiant rankraštinį kraštotyros darbą, kad informacija galėtų naudotis visi 

besidomintys ir medžiaga būtų laisvai prieinama; parengti kilnojamą parodą, kurios eksponatai keliautų po 

visą rajoną; bibliotekininkai bus skatinami domėtis istorija; bus sudarytos sąlygos rinkti, kaupti ir viešinti 

rajono istorinę atmintį. 

    Parengtas ir Lietuvos Kultūros tarybai pateiktas projektas „Pakruojo sinagoga: atminties takais“ 

(prioritetas: istorinės atminties puoselėjimas). Projektų svarstymas vyks 2021 m. vasario-kovo mėn. 

Projektas „Pakruojo sinagoga: atminties takais...” – 2019 m. įvykdyto Lietuvos Kultūros tarybos 

finansuoto projekto „Tarpkultūriniai tiltai“ tęsinys, skirtas skatinti visuomenę domėtis savo krašto istorija, 

geriau suprasti tautinių skirtumų savitumus, šviesti apie litvakų istorinį reikšmingumą, taip pat įvairiais 

renginiais paįvairinti bendruomenės kultūrinį gyvenimą, garsinti Pakruojo sinagogą.   

     Vaikų erdvės parengtas ir Lietuvos Kultūros tarybai pateiktas skaitymo skatinimo projektas 

„Edukacinė kelionė į vaikų knygos šventę“. 

 

Negautas finansavimas: 

     Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus parengtas ir Lietuvos Kultūros tarybai pateiktas 

projektas „Vytauto Mačernio poetiniu keliu“ nebuvo finansuotas. 

     Titonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Virginija Auksutienė parengė paraišką edukacinei programai 

“Literatūrinė-pažintinė pamoka” įtraukimo į Kultūros paso paslaugų rinkinį. Deja, ši programa nebuvo 

įtraukta.  

     Kultūros pasui paraišką edukacinei programai „Ar tu ragana?“ teikė ir Linkuvos miesto padalinys. 

Programos tikslas – ugdyti kūrybingą asmenybę, suteikiant plačias fantazijos galimybes, kurios įtrauktų 

vaiką į kūrybą, meninį procesą, netradiciškai skaitant, piešiant ir žaidžiant. Edukacija leis suvokti vaikui, 

kad kultūra yra prasminga veikla, o įgyta patirtis, dalyvaujant  šioje programoje, bus pagalba ugdymo 

procesuose. Nes pasaka – tautosakos saugojimas, gerų vertybių, pasiekimų, tikėjimo, sunkumų sprendimų, 

pasitikėjimo ir draugiškumo lobyno puoselėjimas. Labai gaila, bet ši programa nebuvo įtraukta į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį. 
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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 40 34 7 19 55,9 13 38,2 2 5,9 

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 19 18 7 13 72,2 3 16,7 2 11,1 

 
     Rajono bibliotekose dirba 40 darbuotojų (50,25 etatai), iš kurių 34 (34 etatai) yra profesionalūs 

bibliotekininkai. Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną yra 7 ir tai sudaro 20,6%.  

 

 
 
     Ataskaitiniais metais darbuotojų kaita buvo padaliniuose. Keitėsi darbuotojai Ūdekų padalinyje – išėjus 

iš darbo vyresn. bibliotekininkei Nijolei Guževičienei, šioje bibliotekoje išdirbusiai 22 metus, ją pakeitė 

Mantas Kremenskas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą (Šiaulių universitetas, istorijos 

bakalauras). Iš Plaučiškių padalinio išėjo bibliotekininkė Orinta Maksimavičienė, išdirbusi tik  4 metus. 

Išėjo iš darbo ir Stačiūnų padalinio vyresn. bibliotekininkė Laura Žurauskaitė, kuri šioje įstaigoje buvo 

išdirbusi 10 metų, o iš Žvirblonių padalinio išėjo vyresn. bibliotekininkė Aušra Kasparienė, išdirbusi 14 

metų. Situacija liūdina, nes jau keletas mėnesių šiuose padaliniuose neatsiranda darbuotojų. 

     Pašvitinio ir Rimkūnų padaliniuose po 0,5 etato dirbusi vyresn. bibliotekininkė Jovita Martišienė 

ataskaitiniais metais Pašvitinio padalinyje pradėjo dirbti visu etatu, o Rimkūnų padalinyje ją pakeitė 

Marijus Alenčikas, turintis profesinį išsilavinimą (Vilniaus ekonomikos mokykla). 

     Liūdina tai, kad dirbančiųjų amžius sensta. Rajone, iš 40 dirbančių darbuotojų, 6 yra pensinio amžiaus – 

4 - viešojoje bibliotekoje ir 2 – kaime. Darbuotojų amžiaus vidurkis rajone – 51 m., viešojoje bibliotekoje 

– 56 m., padaliniuose – 51 m. 

 

Bibliotekininkių dalyvavimas gėlių kompozicijų konkurse „Žiedų 
valdovai“ 

 

     Pakruojo dvaras, besiruošdamas didžiausiam vasaros renginiui – 

festivaliui "Vasarvidžio nakties sapnas", birželio 6 d. surengė gėlių 

kompozicijų konkursą "Žiedų valdovai". Konkurse dalyvavo kelios 

dešimtys gėlių meno mylėtojų, floristų ir gėlininkų komandų iš visos 

Lietuvos. Ne viena iš dalyvavusių komandų savo meistriškumą jau yra 

išbandžiusi panašiuose konkursuose užsienyje. O Pakruojo dvare 

komandos kūrė įkvėptos Viljamo Šekspyro romantiškos komedijos 

"Vasarvidžio nakties sapnas" jausmų. Kūrė iš gėlių bei natūralių 

Aukštasis; 55,90%
Aukštesnysis; 38,20%

Kitas; 5,90%

PROFESIONALIŲ BIBLIOTEKININKŲ IŠSILAVINIMAS 2020 M.
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gamtoje randamų medžiagų. Į konkursą įsijungė ir pakruojietės bibliotekininkės: Genė Juodytė, 

Sigyta Kavaliauskienė, Gitana Maasienė, Asta Sutkienė, Birutė Šlivinskienė. Jas į komandą subūrė 

Vaikų erdvės darbuotoja Lina Ramonienė. Pasivadinusios Raganėmis, moterys plėtojo ir magija 

dvelkiančią temą "Gėlių užkalbėjimas". Konkurso darbus vertino autoritetinga komisija, kurioje buvo ir 

Lietuvos gėlių augintojų sąjungos tarybos pirmininkė Daiva Gasiūnienė, ir garsiausia Lietuvos žolininkė 

Jadvyga Balvočiūtė. Bibliotekininkių kompozicija nepelnė prizinių vietų. Ji buvo įvertinta Padėkos raštu, o 

jos kūrėjoms padovanota Pakruojo dvariškio kortelė. Pačios bibliotekininkės didžiausiu konkurso 

laimėjimu laiko savęs išbandymą naujoje veikloje ir įgytą patirtį.  

  

8.2. Darbo taryba 
 

     Ataskaitiniais metais įvyko pasikeitimų darbo tarybos 

veikloje. Daugiau nei pusei kolektyvo darbuotojų pareiškus 

nepasitikėjimą dviems darbo tarybos narėms ir joms 

atsistatydinus bei likus mažiau kaip trims darbo tarybos 

nariams, vadovaujantis LR darbo kodekso 171 str. 2 d., 

2020 m. vasario 18 d. vyko naujos darbo tarybos rinkimai. 

      Darbuotojų pasitikėjimą pelniusios kolegės Gražina 

Vilemaitė (viešosios bibliotekos Knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė), Vida 

Grigaliūnienė (Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė) ir Rasma Mieliauskaitė (Linkuvos miesto 

padalinio vyresn. bibliotekininkė) buvo išrinktos į naują darbo tarybą. 

 

8.3.  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 bei nuotoliniu būdu. 

     2020 m. naujų žinių įgijo bei kvalifikaciją kėlė 37 tinklo darbuotojai, t. y. 92,5% visų dirbančiųjų. 

  

▪ Kvalifikacijos tobulinimas už bibliotekos ribų 

 
Mokymosi tema Data Vieta Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokymai „Vietos demokratijos 

įgyvendinimas Lietuvos 

savivaldybėse: seniūnaičio 

vaidmuo“. 

2020-01-23 Pakruojo rajono 

savivalybė 

4 1 padalinio 

darbuotojas 

Mokymai „Prieinamumo ir įtraukties 

principai bibliotekoje: tarp 

specialumo ir universalumo“. 

2020-02-27 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

6 1 padalinio 

darbuotojas 

Seminaras „Naujos ir efektyvios 

dokumentų valdymo galimybės 2020 

m.“ 

2020-02-24 Organizavo UAB 

„Mokesčių srautas“ 

8 1 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojas 

Mokymai „Bendravimo su 

asmenimis, turinčiais negalią, 

ypatumai“. 

2020-03-09 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka 

6 1 viešosios 

bibliotekos ir 1 

padalinio 

darbuotojai 

Paskaita „Darbas su savanoriais: 

naudos ir šiandienos iššūkiai“. 

2020-06-19 Pakruojo švietimo 

centras 

 

1,5 1 padalinio 

darbuotojas 

Skaitmeninio raštingumo mokymai 

„Skaitmeninės technologijos TAU: 

ateik, sužinok, išmok”. 

2020-07-24 Organizavo VIPT 

asociacija.Vyko 

Pakruojo viešojoje 

bibliotekoje, lektorė 

Genė Urbienė 

 

18 1 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojas 
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Projekto „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“ 

mokymai „Kūrybinio paketo įrangos 

praktinio panaudojimo galimybės“. 

2020-09-

16-17 

Organizavo 

Prisijungusi Lietuva 

16 1 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojas 

Projekto „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“ 

mokymai „Inžinerijos paketo įrangos 

praktinio panaudojimo galimybės“. 

2020-10-

23-24 

Organizavo 

Prisijungusi Lietuva 

16 2 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai 

 

▪ Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimas  

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekininkės kvalifikaciją tobulino ir nuotoliniuose video mokymuose. 

Mokymosi temos buvo šios: 

 

Mokymosi tema Data Vieta Valandų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Nuotoliniai mokymai „Prieinamumo 

ir įtraukties principai bibliotekoje: 

tarp specialumo ir universalumo“. 

2020-02-27 Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

6 1 padalinio 

darbuotojas 

Nuotoliniai mokymai „Debesų 

technologijos“. 

2020 m. 

kovo mėn. 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

20 3 viešosios 

bibliotekos ir 4 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotoliniai mokymai „Microsoft 

Office Word pagrindai“. 

2020 m. 

kovo mėn. 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 4 viešosios 

bibliotekos ir 2 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotolinių video mokymų projekto 

Egu.lt mokymai „Emocinis 

intelektas“. 

2020-04-13 Organizavo VšĮ 

„Gyvenimo 

Universitetas LT“ 

1 1 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojas 

Nuotoliniai mokymai „Įvadas apie 

streso ir emocijų valdymą įtampoje ir 

nesaugume“. 

2020-05-07 Organizavo Mokymosi 

mokykla 

www.mokymosi.lt 

2 1 padalinio 

darbuotojas 

Nuotoliniai mokymai „Virtualių 

parodų rengimo galimybės 

panaudojant skaitmeninį turinį“. 

2020 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 4 viešosios 

bibliotekos ir 5 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotoliniai mokymai „Microsoft 

Office Word pagrindai“. 

2020 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

 

10 1 viešosios 

bibliotekos ir 3 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotoliniai mokymai „Informacijos 

paieškos strategija“. 

2020 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 1 viešosios 

bibliotekos ir 4 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotoliniai mokymai „Raštvedybos 

pagrindai“. 

2020-08-31 Organizavo UAB 

„VISKAS 

LENGVAI“ 

4 1 padalinio 

darbuotojas 

Nuotolinių video mokymų projekto 

Egu.lt mokymai: „Įvadas“, „Konfliktų 

valdymas“, „Emocinis intelektas“, 

„Ateities internetinė reklama. Kaip 

rasti adatą šieno kupetoje?“, „Viešas 

2020 m. 

rugpjūčio-

spalio mėn. 

Organizavo VšĮ 

„Gyvenimo 

Universitetas LT“ 

9 1 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojas 

http://www.mokymosi.lt/
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kalbėjimas. Nuo ko pradėti ir kaip 

pasiruošti?“, „Įtakos menas“, „Greitas 

skaitymas“, „Retorika. Retoterapija 

(Viešojo kalbėjimo ir asmeninės 

lyderystės praktikumas)“. 

Projekto „KOMA – komunikacijos 

organizavimas medijų amžiuje“ 

nuotoliniai mokymai „Informacijos 

rengimo ir viešinimo principai“. 

2020-09-16 

– 2020-10-

09 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

5 2 viešosios 

bibliotekos ir 4 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotolinis seminaras „Kaip 

sudominti paauglį knyga?“. 

2020-10-02 Organizavo LNB 

Vaikų ir jaunimo 

literatūros 

departamentas 

6 17 padalinių 

darbuotojų 

Projekto „KOMA – komunikacijos 

organizavimas medijų amžiuje“ 

nuotoliniai mokymai „Vaizdinės 

medžiagos pateikimas viešojoje 

erdvėje“. 

2020-09-16 

– 2020-10-

09 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 1 viešosios 

bibliotekos ir 9 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotoliniai mokymai „Debesų 

technologijos“. 

2020-09-21 

– 2020-10-

09 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 3 padalinių 

darbuotojai 

Nuotoliniai mokymai „Virtualių 

parodų rengimo specifika ir 

galimybės”. 

2020-09-

21-2020-

10-09 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 1 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojas 

Projekto „KOMA – komunikacijos 

organizavimas medijų amžiuje“ 

nuotoliniai mokymai „Socialinės 

medijos kaip komunikacijos 

priemonės“. 

2020-10-13 Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

6 2 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai 

Projekto „KOMA – komunikacijos 

organizavimas medijų amžiuje“ 

nuotoliniai mokymai „Asmens 

duomenų tvarkymas: aktualus 

teisinis reguliavimas ir jo taikymo 

praktikoje aspektai“. 

2020-10-16 Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

6 2 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai 

Projekto „KOMA – komunikacijos 

organizavimas medijų amžiuje“ 

nuotoliniai mokymai „Turinio 

rinkodara ir partizaninis marketingas“. 

2020-10-27 Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

6 3 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai 

Projekto „Mokyklų bibliotekininkų 

žinių ir kompetencijų tobulinimo“ 

mokymai „Žaidybinimo taikymas 

bibliotekos veikloje“. 

2020-10-28 Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 1 padalinio 

darbuotojas 

Projekto “Skaitmeninių išteklių 

valdymo kompetencijų stiprinimas 

atminties institucijose” nuotoliniai 

mokymai „Skaitmeninės 

humanitarikos problematika ir 

praktika“. 

2020-11-20 Organizavo LNB 8 1 padalinio 

darbuotojas 

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 

mokymai „Planuokime laisvalaikį 

internetu“. 

2020-11-18 Organizavo VIPT 

asociacija 

6 7 viešosios 

bibliotekos ir 4 

padalinių 

darbuotojai 
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Nuotoliniai mokymai „Informacijos 

paieškos strategija“. 

2020-11-09 

– 2020-11-

20 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

5 1 viešosios 

bibliotekos ir 2 

padalinių 

darbuotojai 

Projekto „KOMA – komunikacijos 

organizavimas medijų amžiuje“ 

nuotoliniai mokymai „Informacijos 

rengimo ir viešinimo principai“. 

2020-11-09 

– 2020-11-

20 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

5 1 viešosios 

bibliotekos ir 2 

padalinių 

darbuotojai 

Projekto „KOMA – komunikacijos 

organizavimas medijų amžiuje“ 

nuotoliniai mokymai „Vaizdinės 

medžiagos pateikimas viešojoje 

erdvėje“. 

2020-11-16 

– 2020-11-

27 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

10 6 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai 

Projekto „Mokyklų bibliotekininkų 

žinių ir kompetencijų tobulinimo“ 

mokymai „Inovacijų kūrimas ir 

valdymas mokyklų bibliotekose“. 

2020-11-27 Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

6 2 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai 

Nuotoliniai mokymai „Vaikų ir 

paauglių literatūra: tarp stabilumo ir 

kismo“. 

2020-12-07 Organizavo LNB 

Vaikų ir jaunimo 

literatūros 

departamentas 

3 4 viešosios 

bibliotekos ir 16 

padalinių 

darbuotojų 

Projekto „Komunikacija: bibliotekų, 

muziejų ir e-paveldas viešinimas“ 

nuotoliniai mokymai „Turinio 

rinkodara ir partizaninis 

marketingas“. 

2020-11-

16-2020-

12-11 

Organizavo Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio viešoji 

biblioteka 

40 1 viešosios 

bibliotekos 

darbuotojas 

Nuotolinė paroda „Mokykla 2020“. 2020-11-

21-22 

Organizavo 

Nacionalinė švietimo 

agentūra 

2 2 viešosios 

bibliotekos ir 3 

padalinių 

darbuotojai 

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 

mokymai „Sumaniau apsipirkime ir 

atsiskaitykime internetu”. 

2020-12-23 Organizavo VIPT 

asociacija 

6 7 viešosios 

bibliotekos ir 3 

padalinių 

darbuotojai 

 

     Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:  

o vartotojų  skaičius  1  bibliotekininkui   –    154 (-10); 
o lankytojų  skaičius  1  bibliotekininkui  –   2044 (-1037); 
o išduotis  (fiz.vnt.)  1  bibliotekininkui    –   3758 (-1059).            

 

8.4. LBD Pakruojo skyriaus veikla 
     

     Skyrius buvo įregistruotas 2006 m. Ataskaitiniais metais sudėtyje buvo 21 narys. Skyriaus pirmininkė – 

Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. Tarybą sudaro 3 nariai.  

     Skyrius 2020 m. birželio – gruodžio mėn. įgyvendino Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų veiklos rėmimo programos lėšomis remtą (gauta 300,00 eur.) projektą „Kad galėtum padėti 

– reikia pažinti“. Projekto tikslas: rajono bibliotekininkams sudaryti sąlygas skatinti  bendradarbiavimą su 

kitomis organizacijomis, gilinti žinias apie šiandieninį rajono išskirtinumą, edukacinių programų įvairovę, 

ieškant naujų užimtumo formų. Bibliotekos padaliniai išsibarstę po visą rajoną, nenuostabu, kad retkarčiais 

pritrūksta žinių apie tai, kas randasi kitoje seniūnijoje. O mūsų rajone išties yra nuostabių kampelių, 

kuriuos verta aplankyti ir kitiems pasiūlyti apžiūrėti; yra edukacinių programų, parodančių mūsų krašto 

išskirtinumą, kuriose būtina sudalyvauti. Tuo tikslu lapkričio mėnesį buvo organizuota išvyka į muziejų 

„Myliu žirgą“, dalyvauta edukacinėje programoje „Šakočių kepimas“. 

     Įgyvendintas projektas „Ar dar pamos malūnai sparnais?“. Projekto paraiška buvo pateikta Lietuvos 

kultūros tarybai, gautas dalinis finansavimas. Pakruojo kraštas garsėjo unikaliais vėjo malūnais, teigiama, 

kad derlingose Pakruojo krašto žemėse buvo didelis malūnų poreikis – rajone kažkada jų būta per du 

šimtus, tad ne veltui vėjo malūnas įprasmintas ir Pakruojo rajono savivaldybės herbe. Tačiau malūnai 



 

74 

 

sparčiai nyksta (šiuo metu belikę tik dvi dešimtys), daugelio malūnų būklė bloga. Tikslas - užfiksuoti 

(aprašyti, nufotografuoti) išlikusius malūnus, kad informacija galėtų naudotis istorija besidominti jaunoji 

karta, kad būtų išsaugota dalelė rajono istorijos. Tuo pačiu bus atkreiptas visuomenės dėmesys į 

nykstančius, tik mūsų kraštui būdingus paveldo objektus.  

     Įgyvendinant projektą, rugpjūčio pabaigoje LBD 

Pakruojo skyriaus nariams buvo organizuota pažintinė 

išvyka į restauruotą vienintelį Šiauliuose išlikusį XIX 

a. antrosios pusės Lietuvos tradicinės medinės 

architektūros statinį su autentiška grūdų malimo įranga 

– Žaliūkių vėjo malūną. Išvykos dalyviai apžiūrėjo  ir 

pagilino žinias apie Lietuvos malūnus, klasifikaciją, 

sužinojo įdomią Žaliūkių malūno istoriją. Taip pat 

aplankė atkurtą malūnininko trobą su etnografine 

ekspozicija. Rajono bibliotekininkės ne tik daug 

sužinojo, bet ir pabandė akmens girnomis sumalti 

miltus, paskanavo senoviniame pečiuje keptos duonos. 

     Spalio 8 d. Pakruojo sinagogoje vyko konferencija „Senieji vėjo malūnai: istorija, atmintis, 

paveldas“, skirta Pakruojo krašto seniesiems vėjo malūnams. Vilniaus universiteto doktorantė Kamilė 

Daugėlienė konferenciją pradėjo pranešimu „Istorija: vėjo malūnai Lietuvoje“, kuriame apžvelgė vėjo 

malūnų raidą ir pokyčius. Pranešėją papildė dr. Salvijus Kulevičius iš Vilniaus universiteto, pasakojęs apie 

malūnų kelią į lietuvių protus ir širdis. Vėjo malūnų, kaip lietuvių kultūros ir istorijos paveldo temą 

nagrinėjo VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktorius, paveldotvarkos ekspertas Zenonas 

Baubonis. Pakruojiečiams ypač aktualią temą – Pakruojo krašto senuosius vėjo malūnus – savo pranešime 

aptarė Kultūros paveldo centro specialistė Alina Borzenkaitė, o apie rajone įgyvendintą projektą “Ar dar 

pamos malūnai sparnais?” mintimis pasidalino projekto vadovė, Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė 

Rita Prialgauskienė. Konferenciją vainikavo vėjo malūnų, atvaizduotų Antano Krištopaičio akvarelėse, 

pristatymas. Pranešimą skaitė dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas iš Lietuvos liaudies buities muziejaus. 

Paroda „Vėjo malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse“ veikė viso renginio metu. Renginys organizuotas 

įgyvendinant projektą Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties archyvas (Šiaulių apskritis). 

     Parengtas kraštotyros darbas „Pakruojo rajono vėjiniai malūnai“ (rajono bibliotekininkės malūnus 

aprašė remiantis įvairiais šaltiniais, papildė ekspedicijos metu darytomis bei kituose šaltiniuose 

publikuotomis nuotraukomis). Parengta foto nuotraukų paroda (fotografė G. Navadunskienė), kurioje 

įamžinti rajono malūnai 2020 metais. Paroda apkeliaus visus rajono kampelius. Parodos „Ar dar pamos 

malūnai sparnais?“ turas po rajono kultūros įstaigas startavo! Pirma stotelė – Klovainių kultūros namai. 

     Spalio viduryje projekto „Ar dar pamos malūnai 

sparnais?“ veiklos buvo pristatytos Balsių kaimo 

gyventojams. Iš vedančiosios R. Stonkuvienės, projekto 

vadovės R. Prialgauskienės, bibliotekininkės V. 

Auksutienės lūpų renginio dalyviai išgirdo daug gražių ir 

įdomių istorijų apie malūnų praeitį, V. Grigaliūnienė 

pristatė projekto idėją. Skambėjo Klovainių etnografinio 

ansamblio moterų atliekamos dainos, linksmu pasakojimu 

sužavėjo ansamblio dalyvė O. Liukpetrienė.  

     Renginio dalyviai apžiūrėjo foto nuotraukų parodą 

(fotografė G. Navadunskienė), kurioje įamžinti rajono 

malūnai 2020 metais, pavartė rankraštinį kraštotyros darbą. 

     Vasario 20 d. vykta į Vilniaus Knygų mugę, kuri svečius pasitiko su Jono Meko mintimi „Gyventi 

reikia be formulių, reikia būti atviram“. Prieš du dešimtmečius, 2000 m., gimė renginys, į kurį kasmet 

pasineria vis daugiau skaitančiųjų ir kuris užaugo į didžiausią knygų bičiulių susitikimą Baltijos šalyse. 

Dvidešimt metų čia kasmet susitinka rašytojai ir skaitytojai, leidėjai ir vertėjai, iliustruotojai ir 

spaustuvininkai, bibliotekininkai ir knygynų darbuotojai. Rajono bibliotekininkės turėjo galimybę rasti 

aktualių leidinių, žaidimų, dėlionių, edukacinių užsiėmimų, begalę vaizdų ir potyrių, mielų susitikimų, 

renginių. 

     Balandžio 23–29 dienomis bibliotekose vyko jubiliejinė, 20-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų 

savaitė – dėl karantino ji buvo visiškai kitokia, nes veiklos perkeltos į virtualią erdvę. Rajono 

bibliotekininkai kvietė savo bičiulius, lankytojus, skaitytojus, skaitymo ir kitų šviečiamųjų ir lavinamųjų 

veiklų gerbėjus į virtualius renginius: akcijas, konkursus, žaidimus, interviu, parodas, pristatymus, 

viktorinas ir kt. Renginių skaičius - 50, peržiūrų – apie 11000. 
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     Bibliotekos įsitraukė į panevėžiečių pasiūlytą akciją, dėl Padėkos paukščio, kuris galėtų atspindėti visų 

Lietuvos bibliotekų padėką įvairių struktūrų pareigūnams, savanoriams ir kt. Juk paukštis - tai vilties 

simbolis, kuris pavasarį prikelia gamtą, džiugina savo giesmėmis visus esančius aplinkui. Paukščio 

trafaretas su žodžiu „Ačiū“ buvo kabinamas bibliotekų languose. 

     Gegužės mėnesį vyko graži akcija „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. Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų 

asociacijos (LISPA) inicijuojama skaitymo skatinimo akcija. Šią dieną, akcijos rengėjai skatina lietuvius ir 

lietuviškai kalbančius pasaulio piliečius imti į rankas lietuvišką knygą ir skaityti kartu. 2020 m. akcijos 

„Lietuva skaito!“ šūkis: „Atrask klasiką“. Dėl karantino, veiklos buvo perkeltos į virtualią aplinką.  

     Taipogi daugelis rajono bibliotekininkių sudalyvavo ir savo skaitytojus paskatino sudalyvauti Lietuvių 

kalbos draugijos 3 kartą organizuotoje visuotinėje virtualioje kalbos viktorinoje.  Iš viso reikėjo atsakyti į 

25 klausimus. Viktorinos klausimus ir užduotis rengė LKD valdybos ir tarybos nariai, LKD skyrių ir 

grupių pirmininkai. Bibliotekos darbuotojai skaitytojus kvietė stebėti Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto Klasikos skaitymus. 

     Akcija „Knygų Kalėdos“ tarsi sujungia, artina prie knygos, skatina domėtis autoriais ir leidėjais, 

vieniems su kitais dalytis žiniomis, įspūdžiais, bendrauti, dažniau lankytis bibliotekose, jų renginiuose, 

glaudžiau bendradarbiauti su jomis. 2020 m. akcija „Knygų Kalėdos“, kurią inicijavo ir toliau globoja 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vyko 10 kartą: po visą Lietuvą skleidė žinią – dalinkimės skaitymo 

džiaugsmu ir dovanokime knygas bibliotekoms; pasitinkant ir palydint gražiausias metų šventes kartu 

skaitykime knygas, dalinkimės įspūdžiais ir mintimis prie arbatos puodelio ir nepamirškime tų, kuriems 

šiuo metu knygų labiausiai trūksta; paskirkime šį laikotarpį geriems darbams – padovanokite ir pakvieskite 

savo draugus bei artimuosius padovanoti skaitymo džiaugsmą, naujus atradimus ir turtingą žinių pasaulį 

Lietuvos vaikams. 2020 m. per akciją bibliotekoms buvo padovanotos 227 knygos, knygas dovanojo 

58 gyventojai, organizacijos. Organizuoti 3 renginiai. 

 

 

9.1.  Patalpų būklė 
 

 Avarinės 

patalpos 

Remontuotinos 

patalpos 

Per metus atlikta 

remontų 

SVB 0 11 0 

VB 0 1 0 

Linkuvos MP 0 0 0 

KP 0 10 0 

 

     Remontuotinos patalpos - Viešosios bibliotekos, Balsių, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, Pamūšio, 

Pašvitinio, Rimkūnų, Rozalimo, Šukionių ir Titonių padaliniuose. 

     Ataskaitiniais metais Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka įsigijo bibliotekinės technikos: 

bibliotekos dienoraščių, knygos grąžinimo lapelių, skaitytojų formuliarų, kataloginių kortelių su linijomis 

ir be linijų, skaitytojų pažymėjimų, lipdžių knygoms. Įsigyta įvairių ploviklių, valiklių, sanitarinių 

priemonių, oro gaiviklių, muilo, kibirų, grindų plovimo įrangos, šepečių grindims, šluotų, maišų šiukšlėms, 

šluosčių, lempų, įleidžiamų spynų, širdelių spynoms, elektros prekių, prailgintuvų ir kt. 

     Įsigyta kanceliarinių prekių – spalvoto popieriaus, markerių, rašiklių, dokumentų segtuvų, kopijavimo 

popieriaus, klijų, įmaučių, kalendorių, sąvaržėlių, pakavimo juostos, pieštukų, dvipusės lipnios juostos, 

spalvoto popieriaus ir kt. 

     Nupirkta spausdintuvų kasečių, ekranų valiklio, kompiuterių detalių, 3D spausdintuvui medžiagų ir 

detalių, maisto prekių, gėlių, vienkartinių indų, priemonių ir medžiagų lengvajam automobiliui, žurnalinis 

staliukas ir suvenyrai sinagogai ir kt. 

     Apmokėta už darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą ir rentgenogramas, gesintuvų patikrą, raktų 

gamybą, durų remontą, lengvojo automobilio draudimą ir techninę apžiūrą, maitinimo paslaugas, kelionės 

išlaidas į mokymus ir padalinių patikrinimus. 

     COVID-19 prevencijai buvo nupirkta baliklių, balinimo priemonių, natrio hipochlorito, maistinio acto, 

rankų ir paviršių dezinfekcinio skysčio, muilo, popierinių rankšluosčių ir servetėlių, vienkartinių pirštinių, 
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purkštuvų, maišelių šiukšlėms, valiklių, vaistų, šildytuvas vandeniui ir medžiagos jo pajungimui, 

informaciniai lipdukai grindims.  

     Kuras buvo nupirktas Bardiškių, Guostagalio, Gačionių, 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 153 45 108 0 2490 2406 3395 3078 

VB 42 22 20 0 923 923 847 530 

Linkuvos 

MP 

 

8 

 

2 

 

6 

 

0 

 

168 

 

153 

 

294 

 

294 

KP 103 21 82 0 1399 1330 2254 2254 

 

         

 

10.1.  Paprastosios išlaidos  
 

▪ Darbo užmokesčiui                     –  463400 EUR; 

▪ Dokumentams įsigyti                  –    37689 EUR; 

o Iš jų knygoms                      -     32315 EUR;  

o Periodikai                            -       5100 EUR; 

o Kitiems (dokumentams)      -         274 EUR; 

o Kitos paprastosios išlaidos –    44325 EUR. 

 

10.2.   Nepaprastosios išlaidos  
               

▪ Statyboms, pastatams, sklypams – neskirta;  

▪ Automatizacijai                          –  3500 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 

 

548914 

 

512605 

 

 

32589 

 

480016 

 

0 

 

5100 

 

3720 

 

1010 

 

31579 
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     2020 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 37689,00 EUR (6,9% visų gautų lėšų). Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija rajono bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 18759,00 EUR ir gegužės 

mėn. dar papildomai – 13830,00 EUR. Iš viso skirta 32589,00 EUR. Rajono savivaldybė knygoms ir 

kitiems dokumentams įsigyti neskyrė nei vieno euro, o periodinių leidinių prenumeratai skyrė tik 5100,00 

EUR. Gauta iš programų ir projektų – 31579,00 EUR (5,8%). Fizinių ir juridinių asmenų paramos, dovanų  

buvo gauta 1010,00 EUR (0,2%). Lėšos, surinktos už mokamas paslaugas sudaro 0,7%  bibliotekos 

biudžeto (3720,00 EUR).   
 

 

Sėkmės   
     
     Savanoriai knygnešiai aptarnaudami senyvo amžiaus skaitytojus namuose, talkina rajono bibliotekoms 

jau daugelį metų. Ataskaitiniais metais knygnešių buvo 49 ir jie aptarnavo 165 vartotojus.      

     2020 m. rajono bibliotekose buvo gauta 8,1% dokumentų daugiau nei 2019 m. Net 19,1% dokumentų 

gautis padidėjo kaimo padaliniuose, 3,8% - Linkuvos miesto padalinyje.  

     Įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų) dokumentų ataskaitiniais metais gauta 6128 fiz.vnt. ir tai 

13,2% daugiau nei 2019 m. Inventorintų dokumentų daugiau buvo gauta kaimo padaliniuose – net 24,1% 

ir Linkuvos miesto padalinyje - 1,1%. 

     2020 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija rajono bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 

18759 eurus ir gegužės mėn. dar papildomai - 13830 eurų. Iš viso skirta 32589 eurai. Tai yra net 16030 

eurų daugiau nei 2019 m. Už šias lėšas buvo įsigyta 3612 fiz. vnt. dokumentų ir tai 1610 fiz. vnt. daugiau 

nei praėjusiais metais. 

     Ataskaitiniais metais naujai gautų dokumentų yra 4,7% ir tai 0,8% daugiau nei 2019 m. 

     Pastaruosius metus situacija  nesikeičia – didžiausią paklausą turi periodiniai leidiniai, kurių naudojimo 

koeficientas išliko didžiausias (3,27), palyginti su grožinės (0,91) ir šakinės (0,36) literatūros naudojimu. 

Kaimo padaliniuose periodinių leidinių naudojimo koeficientas yra didžiausias – net 5,79. 

     Grožinės literatūros fondo naudojimas rajono bibliotekose buvo 0,55 karto intensyvesnis nei šakinės, 

viešojoje bibliotekoje – net 1,2 karto. 

     Rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 24,2% rajono gyventojų. Viešojoje bibliotekoje gyventojų 

sutelkimas padidėjo 0,6%. 

     Viešojoje bibliotekoje 1,25% vartotojų buvo sulaukta daugiau. 

     Daugiausiai  kaimo padalinių (14), kuriuose skaito nuo 100 iki 200 žmonių. Tai sudaro 66,7%. 

     Bibliotekose sulaukta 63,3 tūkst. lankytojų. Viešojoje bibliotekoje apsilankė 37,8%, Linkuvos miesto 

padalinyje - 10,7% nuo visų lankytojų. Kaimo padaliniuose vidutiniškai apsilanko 1,6 tūkst.  

     Vidutiniškai vienas vartotojas bibliotekose apsilankė 13,2 karto, viešojoje bibliotekoje – 15,0, Linkuvos 

miesto padalinyje – 15,4 ir kaimo padaliniuose – 11,9. 

     Vartotojams buvo išduota 116,5 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. 

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (26,4) ir Linkuvoje (24,9). 

     Rajono bibliotekose vartotojams yra skirtos 242 darbo vietos, iš kurių - 108 yra kompiuterizuotos. 

Darbuotojams yra skirta 45 kompiuterizuotos darbo vietos. 

     Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 1939 lankytojams, trukmė – 8484 

val.    
     Organizuosi nemokami gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai pagal projektą „Prisijungusi 

Lietuva“. Pagal pradedančiųjų mokymų programą (18 val.) suorganizuotos 9 grupės ir apmokyti 98 

gyventojai. Pagal pažengusiųjų mokymo programas (6 val.) buvo suorganizuotos 67 grupės ir apmokyta 

682 gyventojai. Nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 4,2% rajono gyventojų.  

     2019-2020 metais pagal pradedančiųjų mokymų programas (18 val.) suorganizuotos 37 grupės ir 

apmokyta 391 gyventojas. Pagal pažengusiųjų mokymo programas (6 val.) suorganizuotos 103 grupės ir 

apmokyta 1051 gyventojas. Viso buvo suorganizuota 140 grupių ir apmokyti 1442 gyventojai. Planas 

įvykdytas 160%. Per du metus nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 7,7% rajono 

gyventojų.  

     Operatyvi bibliotekos ir knygos populiarinimo forma yra organizuojami renginiai, kurių rajono  

bibliotekose buvo 657 ir juose apsilankė daugiau  nei 10,4 tūkst. lankytojų. Iš visų renginių net 74,1%  

organizuoti kaimuose. 
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     Bibliotekose veikla nenutrūko ir dėl Covid-19 pandemijos paskelbto karantino laikotarpiu. Rajono 

bibliotekininkai buvo aktyvūs, perplanavo savo veiklas ir pasinaudodami savo išradingumu bei idėjomis 

organizavo nuotolinius ir virtualius kultūros renginius, vedė edukacijas, pristatė parodas, įgyvendino 

skaitymo skatinimo komunikacijos kampanijas. Surengta 90 virtualių renginių, kuriuos peržiūrėjo 4913 

lankytojų.  

     Linkuvos miesto padalinyje 2020 m. birželio mėnesį veiklą pradėjo skaitovų klubas „Linkis“, kurio 

tikslas - suburti panašius skaitymo pomėgius turinčius žmones, tuo pačiu sudarant sąlygas laisvai, 

savanoriškai veiklai – skaitymui. Organizuoti susitikimus su rašytojais, edukatoriais. Garsinti žymius 

kraštiečius, kurie paliko pėdsaką mokslo, meno, literatūros raidoje. Klubo kuratorė: vyresn. bibliotekininkė 

Rasma Mieliauskaitė. 

     Už mokamas paslaugas surinkta 3720,00 EUR., iš kurių: 81,7% - viešojoje bibliotekoje, 23,4% - kaimo 

padaliniuose ir 3,3% - Linkuvos miesto padalinyje. 

     Apie bibliotekų veiklą, vykstančius renginius, pokyčius ir įdiegtas naujoves informuojama televizijoje, 

spaudoje bei internetinėje ervėje, kur einamaisiais metais paskelbta 235 straipsniai ir 515 žinučių bei 

informacinių pranešimų.  

     Spaudai ir interneto šaltiniams 87% visos informacijos parengė bibliotekos darbuotojai, o 13% – ne 

bibliotekos darbuotojai. 

     Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame  kataloge – 60534. 

     Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą įdiegta 2113 naujų bibliografinių įrašų (be analizikos).  

     Iš viso rekataloguota 137912 fiz. vnt., 27388 pav. dokumentų. 

     Rajono bibliotekose atsakyta į 15,3 tūkst. bibliografinių užklausų. Tai 2656 užklausomis daugiau nei 

2019 m. 2793 užklausomis daugiau buvo gauta ir viešojoje bibliotekoje. Nuo visų atsakytų užklausų 53,6% 

buvo viešojoje bibliotekoje ir 5,1%  - Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis užklausų skaičius, tenkantis 

vienam kaimo padaliniui – 302. 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 37% nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai vaikų naudojasi 

interneto paslaugomis kaimuose – 40,7%. 

     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 33,1% visų vartotojų. 

     Viešoji biblioteka ir 17 jos padalinių aktyviai dalyvavo Saugesnio interneto savaitėje. Organizatoriai, 

suskaičiavę akcijoje dalyvavusių Lietuvos viešųjų bibliotekų rezultatus, paskelbė, kad Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji biblioteka kartu su padaliniais užėmė garbingą trečiąją vietą.  

     Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ dėka jau 

atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga viešojoje bibliotekoje ir 65,2% padalinių.  Gauti nauji 

kompiuteriai, multifunkciniai spausdintuvai, projektoriai. Visose rajono bibliotekose gyventojams 

suteiktos galimybės naudotis spartesniu negu 30 Mb/s interneto ryšiu, sudarytos sąlygos dalyvauti 

skaitmeninių kompetencijų ugdymo, vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės 

informacijos iniciatyvose. 

     Kraštotyros fonde yra 66 kraštiečių knygas, išleistas iki 1940 m. Seniausios iš jų – ilgamečio Pakruojo 

kunigo ir  poeto Mikalojaus Šeižio – Dagilėlio knygelės „Dainos ir sakmės“ (1903) bei „Dainų dainelės“ 

(1909). 2020 metais buvo nupirkos 4 kraštiečių knygos: V. Bičiūno „Mano apysakos“ (1928), J. Gobio 

„Moterų psichikos bruožai“ (1927), P. Kasparaičio „Žvilgiai nuo kalno“ (1930), A. Šešplaukio-Tyruolio 

„Pavasario saulėj“ (1935) ir Vaižganto raštų 14-asis tomas (1929).         

     Yra ir 153 autografuotos knygos. Jas bibliotekoje pradėta kaupti nuo 1969 metų. 

     Biblioteka turi JAV gyvenusio kraštiečio, žurnalisto, visuomenės veikėjo, Pakruojo rajono Garbės 

piliečio Broniaus Nainio 784 vnt. dokumentų asmeninį archyvą. 

     NBDB parengta ir išsiųsta 561 elektroninis įrašas iš rajono laikraščio „Auksinė varpa“. 

     Rajono bibliotekose saugomi 225 kraštotyros darbai. 

     Daugiausia dokumentų vienam vaikui išduota Linkuvoje (30,4) ir kaimuose (22,7). Viešojoje 

bibliotekoje dokumentų vienam vaikui buvo išduota 17,8. 

     Vaikų pateiktos užklausos sudaro 17,4% nuo visų užklausų. Jie daugiausiai pateikė adresinių užklausų, 

jos sudaro 71,7%. 

       Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais vaikams buvo suorganizuota 266 renginiai. Renginiuose 

apsilankė 2931 lankytojas vaikas. Vaikams buvo surengta ir 31 virtualus renginys. Virtualūs renginiai 

sulaukė 2229 lankytojų susidomėjimo. 

     Rajono bibliotekose veikiančios „Žaislotekos” tikrai sėkmingai padeda sudominti vaikus biblioteka, 

prisideda prie sėkmingo jaunųjų vartotojų telkimo. Ataskaitiniais metais „Žaislotekų” paslaugomis 

naudojosi 37,6% vaikų.  

     IRT kilnojamasis centras savo veiklą tęsė ir 2020 metais. Veikla buvo vykdoma viešosios bibliotekos 

Vaikų erdvėje ir Medikonių padalinyje. 
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     Ataskaitiniais metais sinagogoje buvo užregistruota 6314 lankytojų. Įvairaus amžiaus žmonių grupėms 

pravestos 83 užsakomosios ekskursijos. Dalyvavo 1252 lankytojai. Nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. sinagogoje jau apsilankė 35396 lankytojai.  

     Įvyko 32 kino seansai ir juose apsilankė 1045 lankytojai.  
     Viešoji biblioteka bendradarbiaudama su Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi dalyvauja 

savanoriškoje veikloje ir suteikia galimybę visiems norintiems jauniems žmonėms savanoriauti. Linkuvos 

miesto padalinyje savanoriavo Linkuvos gimnazijos moksleiviai Gabrielė Meškonytė ir Ernestas 

Grubliauskas, viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje - Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleivė Lina 

Povilionytė. 

     Įgyvendintas bendrai parengtas Klovainių, Plaučiškių, Rozalimo, Medikonių, Balsių, Gačionių ir 

Žvirblonių bibliotekų projektas „Ar dar pamos malūnai sparnais?“. Teiktas Lietuvos kultūros tarybai, TKR 

Šiaulių aps. prioritetui: istorinės atminties puoselėjimas. Projekto vadovė – Balsių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rita Prialgauskienė. LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 

nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai teiktas projektas „Kad galėtum padėti – reikia pažinti“. 

Projektą parengė LBD Pakruojo skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė.  

     Metų pabaigoje paaiškėjo, kad edukacinė programa „Žąsies plunksna ant beržo tošies“ (parengė Birutė 

Šlivinskienė) įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį.   

     Rajono bibliotekos dalyvavo įvairiose programose, akcijose, kitų institucijų parengtuose projektuose – 

„Skaitymo iššūkis“, „Knygų Kalėdos“, „Šiaurės šalių literatūros savaitė“, „Metų knygos rinkimai 2019“, 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi 

Lietuva“), „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“, „Literatūriniai 

protmūšiai bibliotekose“, „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems 

asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ (Biblioteka visiems), „Lietuva skaito!“, festivalis 

„Nepatogus kinas“, „Europos egzaminas“, Lietuvių kalbos draugijos virtuali viktorina, „#Nenurašyk, o 

palaikyk“, „We remember“ („Mes prisimename“). 

     Dalyvauta „Skaitymo iššūkyje“, kurį priėmė 348 pakruojiečiai. Visas užduotis įveikė 259 skaitytojai, 

perskaitė 1535 knygas. Pagal perskaitytų knygų ir visas užduotis įveikusių dalyvių skaičių Šiaulių regione 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka su savo padaliniais užėmė antrąją vietą. 

Ryžtingiausi dalyviai, kaip ir praėjusiais metais buvo Šukionių padalinio (vyresn. bibliotekininkė Jolanda 

Tamošaitienė) skaitytojai. Čia į varžytuves įsijungė 44 knygų mylėtojai. 

     Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pakvietė šalies mokinius spręsti literatūrinį protų 

mūšį, tiesiogiai transliuojamą iš Nacionalinės bibliotekos. Iššūkį priėmė ir Pakruojo rajonui atstovavo 

vienintelis Linkuvos miesto padalinys ir Linkuvos gimnazijos trečiokai (mokytojos Ligita Masilionienė ir 

Lora Kriščiūnienė).  

     Rajono bibliotekininkės aktyviai įsitraukė ir dalyvavo Gegužės 7-osios – Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienos proga Lietuvių kalbos draugijos jau trečią kartą rengiamoje virtualioje viktorinoje. Sėkmė 

neaplenkė ir mūsų kolegės, Linkuvos miesto padalinio vyresn. bibliotekininkės Rasmos Mieliauskaitės, 

kuri tapo viktorinos III vietos laimėtoja. 

     Projekto „Prisijungusi Lietuva“ konkurso vertinimo komisija kiekvienoje apskrityje atrinko šauniausių 

rezultatų projekto veiklose pasiekusią biblioteką. Džiaugiamės, kad Šiaulių apskrities nugalėtoja tapo 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. Labiausiai prisidėjusi prie puikių bibliotekos rezultatų 

projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose įvertinta konsultantė–bibliotekininkė Genė Urbienė. 

     Viešosios  bibliotekos darbuotojai ir jos lankytojai dalyvavo „Europos egzamine“. Pirmos vietos 

diplomas bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje įsteigtas pagrindinis prizas už puikias žinias atiteko 

Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkei Vidai Grigaliūnienei. Antrosios vietos laimėtojos diplomas 

atiteko Titonių padalinio vyresn. bibliotekininkei Virginijai Auksutienei, trečiosios – Lygumų padalinio 

vyresn. bibliotekininkei Raimondai Miškūnienei. 
     Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo bei 

kitomis šalies viešosiomis bibliotekomis įsijungė ir aktyviai dalyvavo Robotikos mokyklos iniciatyvoje - 

3D spausdintuvais spausdino medikams skirtus rėmelius apsauginiams skydams. 

     Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai dalyvavo mokymuose ir kvalifikacijai tobulinti skirtuose 

renginiuose. 2020 m. naujų žinių įgijo bei kvalifikaciją kėlė 37 tinklo darbuotojai, t. y. 92,5% visų 

dirbančiųjų. 

     Bibliotekos bendradarbiavo su kultūros ir švietimo įstaigomis, mokyklomis, neįgaliųjų centrais, 

bažnyčiomis, vietos bendruomenėmis, Valstybine mokesčių inspekcija, Užimtumo tarnyba, įvairiais 

klubais, nevyriausybinėmis organizacijomis. 
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Trūkumai. Problemos. 
       

     Ataskaitiniai metai rajono bibliotekoms buvo sudėtingi, pilni naujų iššūkių. Juos iš nusistovėjusio ritmo 

išmušė Covid-19 ir dėl jo paskelbtas karantinas. Tačiau bibliotekų veikla nesustojo, tik teko susidurti su 

naujais iššūkiais, perplanuoti veiklas ir teikti gyventojams nuotolines, virtualias ir ekstensyvias paslaugas.  

     Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2020 m. kovo 13 d. visoje šalyje paskelbus karantiną dėl 

COVID-19 pandemijos, Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir jos padaliniai turėjo atšaukti visus 

renginius savo patalpose ir laikinai sustabdyti lankytojų aptarnavimą bei paslaugų teikimą. Bibliotekos 

lankytojams buvo uždarytos iki balandžio 27 dienos, kuomet įsigaliojo antras karantino švelninimo etapas 

ir bibliotekos galėjo vėl atnaujinti lankytojų aptarnavimą. Pradėta teikti dalis įprastų paslaugų – buvo 

galima tik pasiskolinti ir grąžinti knygas bekontakčiu būdu. Į knygų fondus lankytojai nebuvo įleidžiami. 

Atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją, bibliotekose nuo gegužės 12 d. buvo 

leidžiama naudotis suaugusiųjų interneto skaityklos paslaugomis (tik suaugusiems), o nuo gegužės 27 d. 

atnaujintos visos bibliotekose teikiamos paslaugos.  

     Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2020 m. lapkričio 07 d. visoje šalyje vėl paskelbus karantiną dėl 

COVID-19 pandemijos, viešoji biblioteka ir jos padaliniai iki metų pabaigos turėjo apriboti paslaugas ir 

teikė tik knygų išdavimo paslaugą vaikams ir suaugusiems bekontakčiu būdu. Periodinių leidinių ir 

interneto skaitykla, knygų ir periodinių leidinių fondai buvo lankytojams neatveriami.  

     Viešosios bibliotekos patalpos nėra pritaikytos turintiems judėjimo negalią skaitytojams, nes yra 

trečiame aukšte, nėra lifto. 

     2020 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 9,1% dokumentų mažiau. 24,3% fondai sumažėjo 

Linkuvos miesto padalinyje, kaimo padaliniuose - 8,8% ir viešojoje bibliotekoje – 4,8%.  

     Per dešimtmetį rajono bibliotekų fondas sumažėjo 17,9% (32702 fiz.vnt.). 

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

leidiniai, kurie sudaro net 98,7%. 

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

trimačiai, grupuojamieji ir kiti skaitmeniniai dokumentai sudaro tik 0,96%.  

     Viešojoje bibliotekoje dokumentų gautis sumažėjo net 17,3%.  

     Viešojoje bibliotekoje inventorintų dokumentų 12,3% buvo gauta mažiau. 

     Fondo apyvartos bendras rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 0,11 karto. Taip pat 0,17 karto 

sumažėjo kaimo padaliniuose ir 0,03 karto sumažėjo viešojoje bibliotekoje. 

     Rajono bibliotekose per paskutiniuosius penkerius metus fondo apyvarta sumažėjo 0,15 karto. 

     Gyventojų skaičius savivaldybėje kasmet mažėja. Palyginus su 2019 m. gyventojų sumažėjo 2,5%.    

     2020 m. statistika niekuo nesiskiria nuo ankstesnių metų, vėl anapilin išėjo perpus daugiau sodiečių, 

negu gimė naujų rajono gyventojų. Rajone gimė 154 vaikai, o mirusių gyventojų išregistruota net 355. 

Natūrali gyventojų kaita – minus 201.               

     Gyventojų sutelkimas rajone sumažėjo 1,2%. Daugiausiai gyventojų sutelkimas sumažėjo Linkuvos 

miesto padalinyje - 3,6%. Kaimo padaliniuose sumažėjo 1,8%.  

     Per paskutiniuosius penkerius metus rajono bibliotekose gyventojų sutelkimas sumažėjo 4,3%. 

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 6,3% vartotojų mažiau. Labiausiai vartotojų skaičius 

sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje – net 16,6%. 9% vartotojų sumažėjo ir kaimo padaliniuose.  

     Naujų vartotojų buvo užregistruota tik 11,2%. 

     Rajone yra 6 (28,6%)  bibliotekos, turinčios  iki 100 vartotojų. 

     Kaimuose vartotojų skaičius išaugo tik 2, o sumažėjo net 17 padalinių. 

     Lankytojų skaičius sumažėjo net 33,7%. 36,9% lankytojų mažiau sulaukta viešojoje bibliotekoje, 34% - 

kaimo padaliniuose ir 16,3% - Linkuvos miesto padalinyje. 

     Dokumentų išduotis sumažėjo net 32823 fiz.vnt. (28,2%). Kaimo padaliniuose išduota mažiau 37%,  

Linkuvos miesto padalinyje - 23,8% ir viešojoje bibliotekoje išduota mažiau 10,3%.  

     Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2011 m. sumažėjo net 43,6% (50824 fiz.vnt.).      

     Mažiausiai dokumentų vienam vartotojui išduota viešojoje bibliotekoje (20,6), kur išdavimas 3,8 karto 

mažesnis ir už bendrą išdavimą rajono bibliotekose.  

     Bendras skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo net 5 kartus. Skaitomumas net 6,8 karto 

sumažėjo kaimo padaliniuose, 2,4 karto viešojoje bibliotekoje ir 1,6 karto Linkuvos miesto padalinyje. 

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

paslauga naudojosi 84 vartotojai, tai 2020 m. – tik 1.  

     Sensta ir genda kompiuterinė įranga, kurią būtina atnaujinti. 

     Linkuvos miesto padalinyje buvo gauta 787 užklausos ir tai net 279 užklausomis mažiau nei 2019 m. 

     Neigiamai buvo atsakyta į 1162 užklausas,  t.y.  į  7,6% visų užklausų. 
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     Interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 14% mažiau nei 2019 m. Interneto vartotojų didžiausias 

sumažėjimas buvo viešojoje bibliotekoje - 14,9%. Kaimo padaliniuose sumažėjo 13,7%, o Linkuvos 

miesto padalinyje - 13,1%. 

     Kompiuterio paslaugų naudotojų sumažėjo 3,1%. 

     Interneto lankytojų buvo net 35,3% mažiau nei 2019 m. Interneto lankytojų labai sumažėjo Linkuvos 

miesto padalinyje – net 67% ir viešojoje bibliotekoje - 45,1%. Kaimo padaliniuose interneto lankytojų 

sumažėjo - 24,4%.  

     Gyventojų vaikų (0 - 14 m. amžiaus) skaičius rajone sumažėjo 7,3%. 

     Gyventojų vaikų sutelkta 3,9% mažiau. Gyventojų vaikų sutelkimas Linkuvos miesto padalinyje 

sumažėjo 6,4%, kaimo padaliniuose - 4% ir 1,3% viešojoje bibliotekoje. 

     Sulaukta 13,6% vaikų vartotojų mažiau. 18,6% vaikų vartotojų sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, 

16,1% - kaimo padaliniuose ir 6,3% - viešojoje bibliotekoje. 

     Vaikų apsilankė net 41,9% mažiau. Vaikų lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje sumažėjo net 47%. 

Kaimo padaliniuose sumažėjo 39,4% ir Linkuvos miesto padalinyje - 27,9%. 

     Vaikų lankomumo rodiklis sumažėjo net 9,3 karto. Daugiausiai vaikų lankomumas sumažėjo viešojoje 

bibliotekoje – net 19,9 karto.  

     Per pastaruosius dešimt metų vaikų vartotojų skaičius rajono bibliotekose sumažėjo net 40%. 

     Liūdina tai, kad mažiesiems skirtos literatūros gauta tik 3,6% nuo visos dokumentų gauties.  

     Rajono bibliotekose turimas žaislų ir žaidimų skaičius yra labai menkas, tik 0,28% nuo viso dokumentų 

fondo ir ataskaitiniais metais jų buvo gauta tik 39 fiz.vnt. 

     Vaikams dokumentų išduotis sumažėjo 27,4%. Kaimo padaliniuose vaikams buvo išduota dokumentų 

mažiau 31,4%. Linkuvos miesto padalinyje išduotis sumažėjo 26,4%, o viešojoje bibliotekoje - 15,2%.  

     Bendras vaikų skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 4,2 karto. Skaitomumas 5,1 karto 

sumažėjo kaimo padaliniuose, 3,3 karto - Linkuvos miesto padalinyje ir 1,8 karto - viešojoje bibliotekoje. 

     Interneto vartotojų vaikų skaičius rajone sumažėjo net 23,5%. Linkuvos miesto padalinyje jų sumažėjo 

net 45,2%, kaimo padaliniuose - 22,6%, o viešojoje bibliotekoje - 17,7%. 

     Interneto lankytojų vaikų sumažėjo net 48,3%. Jų skaičius smarkiai sumažėjo Linkuvos miesto 

padalinyje - net 71,3% ir viešojoje bibliotekoje – 47,3%. Kaimo padaliniuose interneto lankytojų vaikų 

sumažėjo 44,9%.  

     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.  

     Ataskaitiniais metais darbuotojų kaita buvo padaliniuose. Pasikeitė darbuotojai dviejuose padaliniuose, 

o dar trims padalinių darbuotojams išėjus iš darbo, jau keletas mėnesių neatsiranda norinčių juos pakeisti. 

     Kolektyvo amžius sensta. Rajone, iš 40 dirbančių darbuotojų, 6 yra pensinio amžiaus – 4 - viešojoje 

bibliotekoje ir 2 – kaime. Darbuotojų amžiaus vidurkis rajone – 51 m., viešojoje bibliotekoje – 56 m., 

padaliniuose – 51 m. 
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1 priedas 

 

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai 
 
     2020 metų balandžio 23–29 d. Lietuvoje vyko jubiliejinė 20-

oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios metu buvo 

atskleista, kaip šalies bibliotekos keitėsi per 20 metų. 

     Ši Savaitė buvo ypatinga ne tik tuo, kad buvo jubiliejinė, bet ir 

tuo, kad vyko neįprastomis aplinkybėmis, karantino sąlygomis: 

bibliotekos, užvėrusios duris lankytojams, savo paslaugas teikė tik 

nuotoliniu būdu. Taigi ir šiai progai skirti renginiai vyko nuotoliniu 

būdu, naudojantis socialiniais tinklais ir kitomis priemonėmis. Bibliotekininkai visos savaitės metu 

akcentavo, kad per šį laikotarpį Lietuvos bibliotekos nuėjo didžiulį kelią – modernėjo bibliotekų pastatai ir 

teikiamos paslaugos, daugėjo kokybiškų, įtraukių renginių, didėjo projektinių veiklų apimtys, bibliotekų 

specialistai įgijo naujų įgūdžių. 

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

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

„Jaunimo diena bibliotekoje: „Apsilankyk,  tau atviros durys“;  „Skirkite 1,2% pajamų mokesčio savo 

bibliotekai“.   

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

įvyko 50 renginių ir juose apsilankė 594 lankytojai.  

     Organizuotos akcijos - "Sukurk savo PADĖKOS PAUKŠTĮ" (Guostagalio padalinys); „Skaitymo 

iššūkis“ (Titonių padalinys). 

     Parengtos virtualios parodos - „Linksmiausios nacionalinės bibliotekų savaitės renginių akimirkos 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos padaliniuose“ (LBD Pakruojo 

skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė); Karikatūrų paroda „Apie bibliotekininkus ir skaitytojus 

linksmiau...“ (VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė); „Aš nestatau namų, aš nevedu 

tautos“, skirta kraštiečio poeto ir vertėjo H. Radausko 110-osioms gimimo metinėms (VB skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė); „Kaip keitėsi biblioteka...“ 

(Klovainių padalinys); Jurgitos Povilionienės darbų paroda „Tautinės juostos taku “ (Mikoliškio 

padalinys); „Kaip keitėsi biblioteka kaime“, mandalų paroda „Mano dovana bibliotekai“ (Žvirblonių 

padalinys). 

     Konkursai – „Knygų vagilė“ (Linkuvos miesto padalinys); „Koduota knygos žinutė“ (Gačionių, 

Grikpėdžių, Guostagalio, Lygumų padaliniai); “Mane supa grožis“ (Triškonių padalinys). 

     Linkuvos miesto padalinio bibliotekininkės 

pakvietė visus lankytojus į virtualią rankdarbių 

pamokėlę „Knyga – AČIŪ medikams“. Savaitės 

tema – paties sukurta knygelė, kuri visų fantazijos 

dėka gali virsti: dovana, padėka ar rankdarbiu. Vyko 

virtualus edukacinis užsiėmimas „Pirštelių 

skaičiuoklė“ ir Šventinės atvirutės gamyba. 

     Viktorinos – „Apie Pakruojo kraštą“, šeštasis 

turas (VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. 

bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė); „Pasakų 

pasaulyje“, „Vaikystės skaitiniai“ (Klovainių padalinys); „Dvidešimt bibliotekos metų“ (Kahoot) (Stačiūnų 

padalinys); „Kompiuterių ir informacijos pasaulyje...“ (Learningapps) (Žeimelio padalinys). 

     Vyko pristatymai – „Linkuvos miesto biblioteka. 20 metų spaudoje“ (Linkuvos miesto padalinys), 
nuotraukų albumo „Dvidešimt bibliotekos metų“ (Balsių padalinys); „Dramos būrelio veikla per 19 metų“ 

(Bardiškių padalinys); Bibliotekos veiklos pristatymas „Dvidešimt metų – dvidešimt įsimintinų akimirkų“ 

(Gačionių, Guostagalio, Medikonių padaliniai); „Prisiminkim ir atminkim“ (Ūdekų padalinys); „Vaikų 

Velykėlės“ (Rimkūnų padalinys). 

     Organizuotas šešėlių teatriuko vaidinimas mažiesiems „Kiškio lūpos“ (Balsių padalinys). 
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     Skaitymai - „Skaitau namuose, siunčiu bibliotekininkei“ (Lygumų padalinys). 

     Žaidimai - „Kur skaitau knygas?“, „Biblioteka - tai...“ (Klovainių padalinys). 

     Kraštotyrinės medžiagos „Asmeninės Šukionių krašto žmonių bibliotekos“ rinkimas (telefonu, SMS, 

e-paštu), užrašymas, e-medžiagos rengimas pristatymui, kraštotyros aplanko rengimas (Šukionių 

padalinys). 

 

Kraštotyros renginiai 
 
     2020 metais viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai Genės Juodytės vienas ryškiausių 

renginių buvo skirtas iškilaus mokytojo ir kraštotyrininko, Žiemgalos krašto praeities tyrėjo Juozo Šliavo 

(1930-1979) 90-osioms gimimo metinėms. Sukaktį nutarta paminėti kiek kitaip, nei įprasta. Svarbu buvo 

ne tik prisiminti šią iškilią asmenybę, bet ir paskatinti krašto žmones domėtis Juozo Šliavo rašytiniu 

palikimu, sudėtu į knygas „Žeimelio apylinkės“, „Žiemgalos tyrinėjimai“, „Žiemgalių pėdsakais“, lokalinę 

monografiją „Žeimelis“. Gimė idėja vasario 13-ąją surengti Protų mūšį ir pakviesti kraštiečius suremti 

jėgas intelekto kovose apie kraštotyrininką J. Šliavą, Žeimelio kraštą (Žeimelyje prabėgo brandžiausi J. 

Šliavo gyvenimo metai) ir jo įžymius žmones. Genė Juodytė parengė viktoriną, sudarytą iš 49 klausimų ir 

žodžių grandinėlių. Skaičius 49 pasirinktas neatsitiktinai. Tiek laiko truko kraštotyrininko žemiškoji 

kelionė. 

     Norą dalyvauti Protų mūšyje pareiškė 7 kraštiečių 

komandos: „Bildukai“ (buvę J. Šliavo mokiniai), 

„Galvočiai“ („Atžalyno“ gimnazistai), „Liako bitės“ 

(asociacija „Pakruojo gidai“), „Žiemgaliai“ (žeimeliečiai) 

ir 2 komandos iš intelekto žaidimo „Ko nežino Kazys“:  

(„Dyvų dyvai“, „Vajetau“). Buvo pakviesta ir kovose 

varžytis sutiko Žiemgalos draugijos Joniškio skyriaus 

komanda „Dunduliai“. Porą valandų truko įnirtinga protų 

kova. 

     Suvedus viktorinos rezultatus, paaiškėjo, kad nugalėjo 

„Žiemgaliai“, antroji vieta atiteko „Bildukams“, trečioji – 

„Dyvų dyvams“. Joniškio „Dunduliai“ savo žiniomis ne ką nusileido Pakruojo krašto komandoms. Jie 

pelnė ketvirtąją vietą. Komandai nugalėtojai atiteko Pakruojo rajono savivaldybės, antrosios vietos – 

Seimo nario Antano Matulo, trečiosios – Pakruojo rajono Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus 

dovanos. Saldžiais prizais buvo pamalonintos visos komandos. Juos dovanojo Pakruojo rajono Kultūros, 

paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius, Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. Daugiausia dovanų atiteko 

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleivių komandai. Labiausiai moksleiviai džiaugėsi viešosios 

bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos, Pakruojo kultūros centro Suaugusiųjų dailės studijos 

narės Juditos Jereckienės padovanotu tapybos darbu „Angelas“. Anot jų, jis papuoš gimnazijos istorijos 

kabinetą. Renginio dalyvius kava, arbata ir bandelėmis vaišino Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 

demokratų Pakruojo skyrius. 

     Birželio 3 dieną Pakruojo sinagogoje atidaryta pedagogo, fotomenininko, poeto, buvusio mūsų rajono 

Stačiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Algirdo Kontrimo fotografijų paroda „Tėviškės spalvos“. 

Atidarant parodą, dalyvavo jos autorius, rajono savivaldybės vicemeras Virginijus Kacilevičius, buvusi A. 

Kontrimo mokinė, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budrienė, bibliotekos 

darbuotojai, A. Kontrimo talento gerbėjai. Mini koncertą buvusiam kolegai dovanojo Pakruojo kultūros 

centro Pamūšio skyriaus vadovė Regina Šopienė ir jos vadovaujamas ansamblis „Radasta“. Moterys atliko 

dvi dainas pagal A. Kontrimo eiles. Renginyje mintimis apie gyvenimą ir meilę fotografijai dalijosi bei 

savo eilėraščius skaitė parodos autorius. Atsidėkodami jam, renginio dalyviai  negailėjo gražių žodžių ir 

gėlių.  

     Liepos 3-ąją Pakruojo sinagogoje prisimintas prieš du dešimtmečius Anapilin išėjęs kraštietis 

tapytojas, aktyvus Žiemgalos dailininkų plenerų dalyvis Adolis Jonas Krištopaitis (1925-2000). 

Atsiminimais apie kraštietį dalijosi buvęs Pakruojo rajono kultūros skyriaus vedėjas Alfredas Šimkus, 

senjorė ir aktyvi visuomenininkė Rūta Pocevičienė. Žurnalistė Nijolė Padorienė ne tik prisiminė dailininką, 

bet ir perdavė kraštiečio, Kaune gyvenančio grafiko, buvusio artimo A. J. Krištopaičio draugo Romualdo 

Čarnos linkėjimus ir jo džiaugsmą, kad gimtajame krašte gyva atmintis apie Adoliuką (taip švelniai draugų 

vadintas A. J. Krištopaitis). Renginio dalyviai turėjo galimybę pamatyti ir filmuotą medžiagą iš pokalbių 

su dailininku, jo kūrybos parodų atidarymų, išgirsti jo gyvą balsą. Žiemgalių plenerų (beje, šįmet sukanka 

30 metų nuo pirmojo, surengto Pakruojyje) atsiminimus ir nuotaikas gaivino Pakruojo kultūros centro 

Pagyvenusių žmonių vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija“ (vadovas Egidijus Šlapikas). Svarbiausias šio 
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renginio akcentas buvo dailininko tapybos parodos „Šešios šviesos“ atidarymas. Ją pristatė parodos 

kuratorė – dailininko anūkė menotyrininkė Violeta Krištopaitytė-Jocienė. Anot jos, „retai tenka daryti 

parodą vien iš tokių rinktinių paveikslų. „ŠEŠIOS ŠVIESOS“ – tai šeši paveikslai, dailininko sukurti 

paskutiniuoju kūrybos dešimtmečiu, artėjant link iškeliavimo į šviesą. Be to, šeši hebrajų kultūroje itin 

svarbus skaičius...“. Parodos pavadinimas gerai nusako eksponuojamų kūrinių turinį ir dvasią, jis gražiai 

sutaria ir su aplinka, kurioje darbai eksponuojami. Renginį sušildė mažosios jo dalyvės – dailininko 

proanūkės Elžbietos Jociūtės nedrąsus kreipimasis į susirinkusius ir paprašymas, kad ir ji norinti kalbėti. 

Nė penkerių metukų neturinti mergaitė nuoširdžiai prisipažino, kad visus labai myli, kad mėgsta piešti ir 

galvoja, kad Pakruojyje kažkada ir ji surengs savo darbų parodą. 

     Rugpjūčio 8 dieną surengtos kraštiečio senjoro, 

technologijos mokslų dr. Vytauto Venckevičiaus 

kraštotyrinio leidinio „Juos Mūša viliojo“ sutiktuvės 

priminė vienos didelės giminės suėjimą. Į jį suvažiavo 

gausus būrys knygoje įamžintų žmonių bei jų artimųjų. 

Renginio  metu netrūko kalbų, pajuokavimų, bendravimo, 

atsiminimų. To krašto dvasią gaivino „Pamūšio“ 

etnografinio ansamblio dainos. 

     Rugsėjo 18-ąją Pakruojyje pažymėta Europos 

paveldo diena. Savąjį renginį pakruojiečiai skyrė 

Tautodailės metams ir žymiausiam senosios kartos krašto 

dievdirbiui Jonui Danauskui. Renginys prasidėjo viename gražiausių miesto kultūros paveldo pastatų – 

restauruotoje sinagogoje. Joje kraštietis menotyrininkas Stasys Latonas skaitė paskaitą „Jono Danausko 

gyvenimo ir kūrybos apžvalgos eskizas“. Po jos surengta ekskursija į Pakruojo, Klovainių, Rozalimo 

bažnyčias. Paveldo dienų dalyvius menotyrininkas S. Latonas  supažindino su bažnyčiose esančiu Jono 

Danausko kūrybos palikimu. Stabtelta prie Moniūnų vienkiemio, kuriame prabėgo didžioji dievdirbio 

gyvenimo dalis, aplankyta Jono Danausko amžinojo poilsio vieta Rozalimo kapinėse. Paskutinė kelionės 

maršruto stotelė buvo Zigmantiškių kaime. Čia lankytasi pas šių dienų Rozalimo krašto medžio drožėją, 

pedagogą ir muzikantą Egidijų Impolį. Egidijus paveldo dienų renginio dalyvius sutiko skrabalų muzika 

(beje, skrabalai jo paties pagaminti). Jaukioje aplinkoje diskutuota apie šiandienos tautodailę, bendrauta su 

medžio drožėjais Pranciškumi Miežiu ir Eugenijumi Rimdžiumi, dalyvauta žaibo viktorinoje. Į 

Zigmantiškius susitikti su renginio dalyviais atvyko Seimo narys Antanas Matulas.  

     Rugsėjo 26 d. Pakruojo sinagogoje surengtos Vilniuje 

gyvenančios kraštietės pedagogės Ramunės Korenkienės knygos 

„Jonas Korenka. Teatro gyvybės ratas“ sutiktuvės. Tai pirmoji 

kraštietės knyga. Ji – apie kultūros žmogų: Rokiškio liaudies teatro 

vyriausiąjį režisierių Joną Korenką, ji – apie beveik dvidešimties 

metų  Rokiškio liaudies teatro istoriją. Tuo pat metu – apie labai 

artimą ir brangų Ramunei žmogų – vyrą, judviejų vaikų tėvą. 

Knygos sutiktuvėse dalyvavo jos autorė ir artimieji: 

devyniasdešimtuosius bebaigianti mama Danutė, brolis Arūnas ir 

sesuo Rasa. Gausiai susirinko ir žiūrovų. Daugiausia vyresnės 

kartos pakruojiečių, kuriems teko dirbti, bendrauti ar kitaip pažinti 

daugiau kaip prieš tris dešimtmečius Pakruojyje gyvenusių 

pedagogų Augučių šeimą. Ramunė Korenkienė papasakojo, kaip 

gimė knyga, kas inspiravo jos atsiradimą ir kokie svarbiausi akcentai joje sudėlioti. Paskaitė kelias 

ištraukas iš dukros aktorės Marijos Korenkaitės atsiminimų. Vaiko pastebėjimai, jo įžvalgos, jo santykis su 

Tėvu, autorės  nuomone, geriausiai apibūdina, koks buvo žmogus Jonas Korenka. Danutė Augutienė 

džiaugėsi ne tik Ramunės knyga, bet  ir šviesios atminties žentu, nuo paties pirmojo susitikimo papirkusiu 

jų šeimą draugiškumu, nuoširdumu, dėmesingumu kiekvienam, nesvarbu, kokio amžiaus bebūtų. Todėl jos 

atsiminimai apie žentą, kaip ir apie Pakruojį, išliko patys gražiausi.  

     Dailininką Arūną Augutį ir Joną Korenką siejo ne tik giminystės ryšiai, bet ir darbas. Kartu dirbo 

Rokiškio liaudies teatre. Anot Arūno, tai buvo žmogus – maksimalistas, žmogus – energijos vulkanas. 

Kūrybinis laikotarpis su Jonu, buvo jam labai įdomus, daug ko išmokęs ir suteikęs daugybę patirčių. 

Rokiškio liaudies teatre Arūnas sukūrė scenografiją septyniems Jono režisuotiems spektakliams. Buvusi 

Jono Korenkos mokinė, renginio vedėja Lina Ramonienė savo atsiminimus apie dėstytoją sudėjo į jos 

pačios improvizuotą klausimų ir atsakymų žaidimą „Laimei – nelaimei“. Senjoras, ilgametis rajono 

kultūros skyriaus vedėjas Alfredas Šimkus prisiminė Jono Korenkos, tuomečio studento praktiką Pakruojo 

kultūros namuose ir puikiai jo režisuotą rajono Dainų šventę. Aišku norėjosi, tokį specialistą turėti 
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Pakruojyje. Tik, kai rajono Kultūros skyrius kreipėsi į Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos 

fakultetų prorektorių Vytautą Jakelaitį, kad po studijų Joną Korenką paliktų Pakruojyje, buvo atsakyta, kad 

gero grūdo į neišpurentą dirvą neišmes. Knygos pristatymo metu skambėjo smuiko muzika, atliekama 

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos pedagogės Ligitos Stravinskienės. Renginio metu buvo daug 

visko: susitikimų po daugelio nesimatymo metų, gyvo bendravimo, džiaugsmo ir liūdesio ašarų. 

     Laiko aktualijos, kraštiečių sukaktys buvo pažymėtos ir dokumentų parodomis. Sausio 24 dieną 

viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryta dokumentų paroda „Bijau išnykt be pėdsako“, skirta mokytojo ir 

kraštotyrininko, Žiemgalos krašto etninės kultūros tyrinėtojo Juozo Šliavo (1930-1979) 90-mečiui. Joje 40 

dokumentų (knygų, nuotraukų) supažindino su unikalia šio krašto asmenybe, jos gyvenimu ir darbais. Tai 

buvo pirmasis renginys iš ciklo, skirto kraštotyrininko jubiliejui. 

     Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetis paminėtas susiejant jį su savuoju kraštu. 

Bibliotekos skaitykloje parengta dokumentų paroda ilgamečiui Žvirblonių žemės ūkio bendrovės 

vadovui, Kovo 11-osios Akto signatarui Algirdui Ražauskui (1952-2008). 29 parodos eksponatai 

nušvietė kelis dešimtmečius Pakruojo rajone gyvenusio ir dirbusio žemdirbio ir politiko gyvenimą bei 

veiklą.  

     Gegužės 18 d. skaitykloje atidaryta dokumentų paroda „Vargdienis artistas iš po šiaudinės 

pastogės“, skirta tautodailininkui, skulptoriui, tapytojui Jonui Danauskui (1855-1937). Ja buvo 

numatyta pradėti Tautodailės metams skirtą parodų ciklą „Pakruojo krašto liaudies meistrai“. Mintis 

pradėti ciklą paroda apie Joną Danauską kilo neatsitiktinai. Tai žymiausias senesnės kartos dievdirbys, 

tapytojas, gyvenęs ir kūręs Pakruojo krašte. Prisiminti buvo ir dar viena priežastis. Šių metų liepos mėnesį 

– Jono Danausko 165-osios gimimo metinės. Neatsitiktinis ir parodos pavadinimas. Vargdieniu artistu iš 

po šiaudinės pastogės save įvardino pats Jonas Danauskas. Iš įdomesnių parodos dokumentų – skulptoriaus 

skelbimas apie jo teikiamas paslaugas: daromus naujus ir taisomus senus altorius, kryžius, dažomas 

bažnyčių sienas iš  1905 m. kovo 24 d. laikraščio „Vilniaus žinios“. Eksponuota ir 1924 metais Jono 

Danausko mokiniui Kaziui Kazokaičiui išduoto pažymėjimo, bylojančio, kad šis keturis su pusę metų 

mokėsi pas skulptorių, kopija. Šalia minimo dokumento įdėta ir nuotrauka, kurioje skulptorius įsiamžino 

su savo mokiniu. Abu šie dokumentai gauti iš Kaune gyvenančios Kazokaičio dukros dailininkės Inos 

Kaziukaitytės. Su iki šių dienų išsaugotu Jono Danausko kūrybiniu palikimu supažindino parodoje 

eksponuojamos meniškos jo skulptūrų nuotraukos (nuotraukų autorius – kraštietis fotomenininkas 

Romualdas Kunčius). Gaila, kad dėl karantino nepavyko surengti daugiau parodų, skirtų Tautodailės 

metams. 

     Prasidėjęs karantinas ir su juo susiję apribojimai daugumą planuotų renginių paskatino perkelti į 

virtualią erdvę. Daugiausia jų persikėlė į bibliotekos veidaknygę. Balandžio 23 dieną, minint kraštiečio 

poeto, vertėjo Henriko Radausko 110-asias gimimo metines, bibliotekos FB lankytojai pakviesti į 

virtualų renginį. Jį sudarė: skaidrės „Aš nestatau namų, aš nevedu tautos“, supažindinančios su poeto 

gyvenimu, kūryba, ryšiais su Pakruojo kraštu ir meninė dalis: 1. - H. Radausko eilėraščio „Mėnesiena“ 

skaitymas (skaitovė Angelė Statkuvienė); 2. - Eilėraščio „Poetikai romantikai“ dainos versija (atlikėja – 

Pakruojo kultūros centro Pamūšio skyriaus vadovė Regina Šopienė). 

     Spalio 28-ąją į bibliotekos FB įkeltas vaizdo ir garso įrašas, skirtas Vėlinėms. Literatūrinė-muzikinė 

popietė Vėlinių paminėjimui ir tais metais mirusių iškilių kraštiečių pagerbimui rengiama nuo 2017-ųjų. 

Šįmet dėl karantino renginys perkeltas į virtualią erdvę. 2019 m. lapkritį - 2020 m. spalį Anapilin išėjusius 

iškilesnius kraštiečius priminė vaizdo įrašas, o visų, Amžinybėn pašauktų, atminimui skambėjo Kamilio 

Sen Sanso „Gulbė“, atliekama Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuiko pedagogės Ligitos 

Stravinskienės ir jos auklėtinių Ugnės Urbonaitės bei Jokūbo Gaškos. Renginyje apsilankė net 285 

lankytojai. 

     Šįmet pirmąkart virtualiai apie 2020-ųjų bibliotekos rengtus kraštotyros renginius informavome 

visuomenę. Tam bibliotekos FB pateiktas vaizdo įrašas „Metai su karantinu“. Į jį sudėtos skaidrės, 

atspindinčios įdomesnius kraštotyros veiklos momentus, kraštotyros renginius. Vaizdo įrašą pagyvino 

nuolatinės pagalbininkės, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos pedagogės, smuikininkės Ligitos 

Stravinskienės atliekama Elvio Presley daina "Negaliu nemylėti". Dalyvavo 61 lankytojas.  

     Vienas iš įdomesnių virtualių renginių – 6 turų viktorina „Ar pažįsti Pakruojo kraštą?“. Viktorina 

tikslas – karantino laiką, kai pasaulis sustojo pailsėti, išnaudoti pažinimui, savęs praturtinimui žiniomis. 

Pirmasis viktorinos turas paskelbtas kovo 19-ąją Pakruojo rajono savivaldybės, Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos tinklalapiuose bei bibliotekos veido knygoje. Viktorina buvo skelbiama kiekvieną 

ketvirtadienį. Tuomet su naujais klausimais būdavo pateikiami ir praėjusio turo atsakymai. Baigėsi 

balandžio 30-ąją. Per pusantro mėnesio surengti 6 turai, pateikta 60 klausimų. Viktorinos pagrindinės 

varžovės buvo pakruojietės Valentina Alekseriūnaitė ir Virginija Kvedarienė bei nuo antrojo turo 

įsijungusi Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Rimkūnų padalinio vyresn. bibliotekininkė Jovita 
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Martišienė. Viktorinos nugalėtoja tapo Valentina Alekseriūnaitė, 2-oji vieta atiteko Virginijai Kvedarienei, 

trečioji – Jovitai Martišienei. Viktorinos nugalėtoja, pirmosios ir antrosios vietos laimėtojos apdovanotos 

Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus bei Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos dovanėlėmis.  

     Balandžio 20 d. bibliotekos tinklalapyje paskelbta paroda kraštiečio poeto Henriko Radausko 110-

osioms gimimo metinėms. Parodoje nušviestas H. Radausko gyvenimas, kūryba, ryšiai su Rozalimo 

apylinkėmis. Kita paroda, skirta kraštiečio rašytojo ir žurnalisto Antano Čalnario 85-osioms gimimo 

metinėms. Parengta ji rugsėjo mėnesį bibliotekos tinklalapyje. Parodą parengė rašytojo žmona žurnalistė 

Regina Jokantaitė ir vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. Galime pasidžiaugti, kad turime 

tikrai unikalią virtualią parodą, kuri ne epizodiškai, o išsamiai nušviečia rašytojo gyvenimą ir veiklą.                     

     Metų pradžioje Linkuvos miesto biblioteką aplankė kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, 

Lietuvos kalbos instituto vyriausias mokslo darbuotojas, „Žiemgalos“ draugijos Vilniaus skyriaus 

prezidentas, kraštietis Kazimieras Garšva, kuris talkino vedant renginį „Lituanistai ir lituanistiniai 

dalykai“. Bibliotekininkės, bendradarbiaudamos su K. Garšva visus metus pildė ir rinko duomenis 

anketinėje apklausoje „Šiaurės panevėžiškių tarmės apklausa“. Buvo užpildytos 25 anketos, kurios, anot K. 

Garšvos yra labai didelis indėlis į naujos knygos rašymą ir medžiagos rinkimą, tai bus mokslinis darbas 

„Šiaurės panevėžiškių tarmė ir jos vardynas“. 

     Vasario 27 dieną lankytojai pakviesti pagerbti kraštietės 

Onos Bluzmienės-Vaškaitės ir paminėti jos 115-ąsias 

gimimo metines. Renginyje dalyvavo O. Bluzmienės dukra 

Elzytė Trasauskienė ir anūkės Gitana bei Rita. Taip pat 

Linkuvos kultūros namų folkloro ansamblis „Linkava“ (vadovė 

Aelita Garalavičienė).  

     Birželio 9 dieną pristatyti mūsų kraštietės Irenos 

Bažadragienės eilėraščiai “Poezijoje sutalpintas visas 

gyvenimas”. Irena Bažadragienė visus susirinkusius užbūrė iš 

gyvenimo, rūpesčių, meilės, ilgesio, gamtos grožio gimusiomis 

eilėmis. Poniai Irenai poezija – atgaiva dūšiai ir  palaima 

mintims. Nors moters eilės nepublikuotos, nespausdintos, bet nepaliko abejingų, kas ir ašarą nubraukė, kas 

nuklydo į prisiminimus ir visi rado savo širdžiai mielą žodį. Nepaliko abejingų ir dainuojamosios poezijos 

gaidos, atliekamos Linkuvos kultūros centro meno vadovo Simono Kiliaus.  

     Minint kraštiečio Vaidoto Spudo 85-ąsias gimimo metines buvo parengta virtuali paroda „Sutikt tave 

norėčiau vėlei“. Parodoje patalpinti 25 eksponatai - nuotraukos, prisiminimai, knygos.  

     Gruodžio mėnesį, kai karantinas buvo užvėręs bibliotekos duris, lankytojams surengta virtuali paroda 

“Ką kalba rankų darbo lėlės?”. Lėles gamina kraštietė Inga Badūnienė. Kiekviena lėlytė – skirtinga, 

kitos tokios nerasi. Pati kūrėja sukuria ir drabužėlius, ir nuotaiką lėlytės veide. Kaip teigia kūrėja, labai 

sunku išsiskirti su savo kūriniu, gal todėl dauguma lėlyčių ir randa sau jaukią vietelę Ingos namuose. O į 

naujus namus iškeliavę lėlės atneša jiems laimę, nes Inga kuria tik tada, kai jaučia vidinę harmoniją. 

Virtualioje parodoje eksponuota 19 lėlių. Paroda susilaukė didelio lankytojų skaičiaus – 911, ir daug 

komentarų. Lėlių autorė liko dėkinga už dėmesį ir gražius žodžius. Kūrėja bibliotekai padovanojo savo 

sukurtą lėlę – Pasakų senelį.  

     Balsių padalinyje popietėje „Ar dar pamos malūnai sparnais?“ buvo eksponuojama ir pristatyta G. 

Navadunskienės fotografijų paroda. Parodoje puikavosi išlikę 24 Pakruojo rajono vėjiniai  malūnai. 

Renginio lankytojams pristatyta vėjinių malūnų apžvalga. Popietėje skambėjo Klovainių folklorinio 

ansamblio atliekamos dainos. Dalyvavo 30 dalyvių.  

     Kiekvienais metais biblioteka skiria didelį dėmesį savo krašto istorijos populiarinimui. Jau keletą metų 

pravedami pasakojimų ciklai „Mylėkime ir pažinkime savąjį kraštą“. Buvo surengti du žygiai su 

Balsių pagrindinės mokyklos skautų būreliu ir jų vadove Aistra Kuiziniene. Jaunieji žygeiviai aplankė 

Vaišvydžių vėjinį malūną, Klovainių miestelį, susipažino su vietovės istorija.  

     Grikpėdžių padalinyje lapkričio mėn. virtualia paroda ,,Bronių Nainį atsimenant...“ paminėtas 

kraštiečio, pirmojo Pakruojo r. Garbės piliečio, Lietuvos antinacinio ir antitarybinio pasipriešinimo 

dalyvio, JAV lietuvių visuomenės veikėjo Broniaus Nainio 100-ąsias gimimo metines. 

     Guostagalio padalinyje parengtos literatūros parodos, skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti: 

„Gedučių mokslininkas – Teodoras Grotusas“ – kraštiečio fizikochemiko Teodoro Grotuso 235-osioms 

gimimo metinėms ir „Kraštotyrininkas, mokslininkas, literatas“ – Juozo Šliavo 90-osioms gimimo 

metinėms. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV_lietuviai
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     Klovainių padalinyje vyko Anastazijos Kanoverskytės – 

Sučylienės atsiminimų knygos „Pilnas ilgesio gyvenimas“ 

pristatymas. Autorė gimė Klovainių valsčiaus pakraštėlyje, 

Žvirgždžiūnų vienkiemyje. Sausio 5 d. Anastazijai sukako 

gražus jubiliejus - 95 metai. Renginio metu, keliaujant knygos 

puslapiais, pristatytas išskirtinis šios moters gyvenimas: 

saulėti vaikystės metai, studijos Vilniuje ir tas vienas nelemtas 

sakinys laiške Klovainių klebonui, apvertęs jaunos mergaitės 

gyvenimą ir tolesni įvykiai, nukreipę karčiai politinės kalinės 

daliai, ir sunkumai, laukę sugrįžusios iš tremties į gimtus 

namus. Kaip teigė literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas Marijus Šidlauskas, Anastazijos tekstai - tai 

oraus ir stipraus žmogaus, atlaikiusio kančios ir pažeminimo Golgotą, liudijimai, užrašyti kūrybinga ir 

inteligentiška, o sykiu ir moteriškai jautria ranka. Ši moteris išmoko didžiausią nepalaužiamos ir 

nesunaikinamos žmogaus dvasios pamoką - išmoko būti bejėgė, bet neapgailėtina. 

     Kraštiečiams buvo parengtos literatūros parodos: „Pedagogas ir švietėjas Juozas Gobis“, skirta 

kraštiečio pedagogo, publicisto, vadovėlių ir psichologinių leidinių autoriaus, vertėjo Juozo Gobio 125-

osioms gimimo metinėms. 

     Virtualios parodos: „Mėgėjų teatrui „Klovainių dramkė“ – 5-eri“. Pristatyta Klovainių bendruomenės 

www.facebook.com puslapyje. „Klovainių choras“ (Klovainių bendruomenės www.facebook.com 

puslapyje), priminė Klovainių choro, gyvavusio nuo 1965 iki 1990-ųjų istoriją, sužadino buvusių choristų 

prisiminimus. „Kaip klovainiečiai laukdavo šv. Velykų“ –pristatyta Klovainių bendruomenės 

www.facebook.com puslapyje. „Kaip laukdavome Šv. Kalėdų“ - pristatyta Klovainių bendruomenės 

www.facebook.com puslapyje. Joje - 15 metų tradicine tapusios popietės „Laukiame šv. Kalėdų“ 

užfiksuotos akimirkos. „Klovainių etnografiniam ansambliui – 5-eri“ - įkelta Klovainių bendruomenės 

www.facebook.com puslapyje. Parodoje – ansamblio veikla penkių metų bėgyje. 

     Paskelbtas virtualus konkursas „Šeima – tai meilės mokykla“. Sąlygos labai paprastos: po skelbimu 

įkelti šeimos nuotrauką! Kuri nuotrauka surinks daugiausia patiktukų, ta šeima bus paskelbta nugalėtoja. 

Gegužės 15 d. balsavimas buvo sustabdytas. Konkurse varžėsi net 16 šeimų. Suskaičiavus patiktukus, 

paaiškėjo, kad daugiausia jų surinko Kielų šeima ir jai atiteko pagrindinis prizas – šakotis. Prizą įsteigė 

ūkininkų Martyno ir Albino Navickų ūkiai. 

     „Įžiebkime Klovainius“ – Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, gyventojų linkėjimai švenčių proga. 

Filmukas pristatytas Klovainių bendruomenės www.facebook.com puslapyje. 

     Įgyvendinant projektą „Skaitmeninė erdvė – rinkti, saugoti, atrasti, dalintis“, nuskenuota 

daugiau nei 700 senų nuotraukų, dokumentų. Dalis jų sukeltos į bendruomenės internetinės svetainės 

www.klovainiubendruomene.lt  puslapį (psl. "Nuotraukos 2020", Senus albumus pavarčius). Parengti trys 

video pristatymai „Senus albumus pavarčius: klovainiečiai ekskursijose“, „Senus albumus 

pavarčius: renginiai, šventės“, „Senus albumus pavarčius: saugomos ne tik nuotraukos“.  

     Dalis filmukų, virtualių parodų yra sukeliami į www.youtube.com portalą, paviešinami bendruomenės 

internetinėje svetainėje www.klovainiubendruomene.lt. Nemaža dalis sukurtų video filmukų neviešinama 

(kai to pageidauja rengėjai), bet yra išsaugomi bendruomenės skaitmeniniame video archyve. 

     Lygumų padalinyje parengtos literatūros parodos kraštiečių paminėjimui - „Kraštiečiui, rašytojui 

Antanui Čalnariui – 85“ ir kraštiečio, gydytojo, oftalmologo Edvardo Meko 120 – osioms gimimo 

metinėms paminėti „Prisiminimai apie kraštietį“. 

     Medikonių padalinyje vyko renginys, skirtas kraštiečio, 

poeto, prozininko Vaclovo Areimos (1935-2013) 85-osioms 

gimimo metinėms paminėti „Už mano tamsos Žydi sodai 

baltai...“.   Bibliotekoje buvo parengta paroda, eksponuojama 

rašytojo kūryba ir literatūra apie jį. Grupė bendraminčių 

nuvyko į Rozalimo kapines prie poeto kapo, padėjo gėlių, 

uždegė žvakutes.    Bibliotekininkė Vida susirinkusiuosius 

supažindino su rašytojo kūryba, paskaitė eilėraščių -  K. 

Kazlauskienės „Nakties šviesa“, „Tuščia kėdė‘, „Prie poeto 

kapo“. Bibliotekininkė Sandra papasakojo, kad Vaclovas labai 

mylėjo savo Mamą ir skyrė nemažai savo eilėraščių. Skaitė 

eilėraščius, skirtus Mamai. Pakruojo KC Medikonių skyriaus renginių organizatorė Inga paskaitė daugiau 

eilėraščių iš jo kūrybos. Bibliotekininkė Vida paskaitė eilėraščius „Jasaičiai“, „Sudie, Jasaičiai“ ir visi 

http://www.klovainiubendruomene.lt/
http://www.youtube.com/
http://www.klovainiubendruomene.lt/
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nuvyko į Jasaičių kaimą prie išlikusio namo, kuriame rašytojas praleido didelę savo gyvenimo dalį. Jau 

mokydamasis Vilniuje, dažnai grįždavo į šiuos namus pas Mamą. 

     Paminint tautinio paveldo metus, rugpjūčio mėnesį Mikoliškio padalinyje vyko kompleksinis renginys 

„Tautinės juostos keliu“. Organizuotas susitikimas su tautinių juostų autore Jurgita Povilioniene. Parodos 

dalyviai apžiūrėjo juostų parodą (apie 200 vnt.) bei knygų skirtukų parodą. Padarytas buvo trumpas video 

apie autorę. Jurgita Povilionienė mums papasakojo, kaip pinamos juostos ir pravedė edukacinę pamokėlę. 

Parengta dokumentų paroda apie kraštietį Adolį Krištopaitį. 

     Pašvitinio padalinyje eksponuota dokumentų paroda „Ypatinga asmenybė – Sofija Chodakauskaitė – 

Smetonienė“. Paroda skirta kraštietės, visuomenės veikėjos, pirmojo Lietuvos prezidento Antano 

Smetonos žmonos Sofijos Chodakauskaitės – Smetonienės 135-osioms gimimo metinėms paminėti. Paroda 

„Žiemgalos tyrinėtojas“ buvo skirta kraštiečio, mokytojo, kraštotyrininko, literato, Žiemgalos krašto 

praeities tyrėjo Juozo Šliavo 90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

     Rimkūnuose sausio mėnesį buvo eksponuojama paroda „Profesija - prezidentienė“, skirta  prezidento 

A. Smetonos žmonos S. Chodakauskaitės-Smetonienės 135-osioms gimimo metinėms paminėti.  Parodoje 

eksponuojami straipsniai, nuotraukos. Vasario mėnesį buvo parengta paroda kraštiečio Juozo Šliavo 90-

osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje „Pasišventęs savo krašto praeičiai“ buvo eksponuojami 

straipsniai, nuotraukos, leidiniai. Rimkūnietės Kazimieros Vaškienės rankdarbių paroda biblioteką 

puošė visą balandžio mėnesį. Parodoje buvo eksponuojami įvairiausi rankdarbiai: siuvinėti paveikslai, 

staltiesės, pagalvės, servetėlės.  

     Rozalime ataskaitiniais metais vyko 2 kompleksiniai renginiai, skirti iškilių kraštiečių jubiliejinėms 

gimimo datoms paminėti: poeto, vertėjo Henriko Radausko 110-osioms ir poeto, prozininko Vaclovo 

Areimos 85-osioms gimimo metinėms bei buvo parengtos 2 dokumentų parodos: aktoriaus, pedagogo 

Algimanto Zigmantavičiaus 75-osioms ir pedagogo, kraštotyrininko Juozo Šliavo 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

     Titoniuose vyko popietės:  „Po Tėviškės beržais“, skirta Žiemgalos krašto tyrinėtojo, pedagogo, 

kraštotyrininko, literato Juozo Šliavo 90–osioms gimimo metinėms ir „Knygnešys, pravarde „Kaltūnas“, 

skirta knygnešio, draudžiamos lietuvių spaudos platintojo Igno Bitaičio 145-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

     Ūdekų padalinyje organizuotas kraštietės literatės Vilijos Kaškelytės–Narvydienės 5-osios knygos 

„Kol laša ilgesio medus” pristatymas. Buvo skaitomos eilės,  dainuojamos dainos pagal  autorės eiles. 

Dalyvavo kviestiniai svečiai.      

     Žeimelyje, kaip ir kiekvienais metais, vyko jau tradicija tapęs renginys „Pražydo jurginai Žeimely“. 

Bibliotekininkė parengė parodą „2019 metų jurginų šventę prisiminus“. Šis fotografijų stendas traukė 

žeimeliečius visos šventės metu, o po šventės parodą galėjo lankytojai žiūrėti bibliotekoje. Vasario 10 d.  

paminėtos mokytojo, kraštotyrininko Juozo Šliavo 90-osios gimimo metinės. Parengta dokumentų paroda  

„Kraštotyrininkas, mokytojas, literatas Juozas Šliavas“. Dar yra daug žeimeliečių, kurie pažinojo šią 

svarbią asmenybę, tad atėję aplankyti parodos, galėjo prisiminti, pasidalinti savo mintimis ir prisiminimais. 

Pasaulinio garso mokslininkui iš Gedučių  Teodorui Grothusui buvo skirta literatūros paroda „Teodoro 

Grothuso takais“.       

                  

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ 2020 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. 

     Šiemet Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2020“ dėl koronaviruso pandemijos 

buvo nukeltas į vasarą (liepos 26– rugpjūčio 9 d.). Į šventę atvyko poetai: Ieva Gudmonaitė, Meilė 

Marija Kudarauskaitė, Vytautas Kaziela, Agnė Žagrakalytė, skaitovė Gražina Urbonaitė, bardas 

Vygantas Kazlauskas. 

     Kaip ir kiekvienais metais, festivalio svečiai buvo tradiciškai sutikti Pakruojo rajono savivaldybėje, kur 

juos pasitiko rajono mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, administracijos direktorė Ilona 

Gelažnikienė, direktorės pavaduotojas Gintaras Šurna, kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Renata 

Budrienė. Po susitikimo savivaldybėje svečiai išlydėti į renginius Linkuvoje ir Žeimelyje. 

     Žeimelyje „Poezijos pavasrio“ šventė vyko „Žiemgalos“ muziejaus kiemelyje, kur susirinko nemažas 

būrys poezijos mylėtojų. Dalyvavo poetai: Agnė Žagrakalytė, Vytautas Kaziela ir skaitovė Gražina 

Urbonaitė. Pakruojo literatų klubą „Židinys“ atstovavo Vilija Kaškelytė–Narvydienė, kuri klausytojams 

https://lietuvai.lt/wiki/%C5%BDiemgala
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pristatė savo kurtus eilėraščius. Laikas neprailgo klausantis aktorės Gražinos Urbonaitės pristatomos 

lietuvių poetų kūrybos. Įdomu buvo klausytis poetų Agnės Žagrakalytės ir Vytauto Kazielos eilių. Autoriai 

išsakė savo mintis, kaip gimsta jų kūryba. Renginį savo dainomis paįvairino Žeimelio senjorių ansamblis, 

vadovaujamas Danutės Maižiuvienės. 

     Tradiciškai poezijos festivalis neaplenkė ir Linkuvos. Susitikti su poetais Ieva Gudmontaite, Meile 

Kudarauskaite ir bardu Vygantu Kazlausku į kultūros centro didžiąją salę susirinko net 60 klausytojų. 

Šventę vedė bibliotekininkė Nijolė Lipinskienė, o svečius į literatūrinę popietę kanklių gaidomis pakvietė 

mažoji kanklininkė Urtė, kuri kankliavo lietuvių liaudies kūrinius.  

      Baigiamasis susitikimas su „Poezijos 

pavasario 2020“ svečiais vyko poeto Eduardo 

Mieželaičio gimtinėje Kareiviškyje. 

Bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė 

pristatydama renginio svečius pasidžiaugė, kad 

renginys vyksta poeto gimtinėje. 2019 m. 

pabaigoje minėjome poeto Eduardo Mieželaičio 

šimtmetį, buvo teikiama jo vardo literatūrinė 

premija. Šiandienos poezijos skaitymai šioje 

netradicinėje vietoje kviečia ne tik prisiminti 

kraštietį poetą, bet ir susimąstyti apie poezijos 

prasmę kasdienybėje, pajausti poeziją širdimi ir išeiti iš šio susitikimo kitokiems. 

      Eduardo Mieželaičio eilėmis renginį pradėjo aktorė Gražina Urbonaitė. Skambia daina visus 

pasveikino Pakruojo kultūros centro folkloro ansamblis, vadovė Ramunė Petraitienė. Kiekvienas, renginyje 

dalyvaujantis poetas paskaitė savo eilėraščius, o į jų eiles gitaros akordais ir dainuojamąja poezija įsiliejo 

Vygantas Kazlauskas.                                                                                                                           

     Aktorė Gražina Urbonaitė netradicinėje erdvėje klausytojams skaitė ištraukas iš E. Mieželaičio, J. 

Marcinkevičiaus, M. Daukšos, J. Baltušio kūrinių.  

     Džiaugiamės, kad populiariausias Lietuvoje literatūrinis renginys „Poezijos pavasaris 2020“ aplankė 

Pakruojo kraštą, dovanojo šventę. Rajono savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius ir 

kultūros skyriaus vedėja Renata Budrienė renginio svečiams įteikė lauko gėlių puokštes. 

     Poezijos vakaro svečiai padovanojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai šių metų „Poezijos pavasario 

2020“ almanachą ir kompaktinę plokštelę „Poezija ir balsas 2020“, kurie bus prieinami visiems bibliotekos 

skaitytojams. 

 
Edukaciniai renginiai 
 
     Linkuvos miesto padalinyje organizuotas edukacinis renginys  „Teksto raitymo konkursas“. Dalyviai 

buvo kviečiami susipažinti su pagrindinėmis teksto rašymo taisyklėmis, su rašto ypatumais, atrasti 

kūrybingąją savo asmenybės pusę. Konkursu siekta įvairių visuomenės sluoksnių ir amžiaus žmones 

įsitraukti ir atrasti rašymo bei skaitymo naują patirtį, taip tyrinėjant ir save, ir savo galimybes. Konkurse 

dalyvavo net 26 darbai, kuriuos pateikė 20 dalyvių. Konkurso sąlygos – ranka parašyti tekstą kurį sudarytų 

ne mažiau, kaip 200 ženklų ir tekstas būtų nurašytas iš pasirinktos knygos. Pastebėta, jog  dalyviai citavo J. 

Biliūno kūrinius, taip pat kūrinius, kuriuose atsispindėjo žiemos vaizdai. Dėl esamos  karantino situacijos 

parodos aplankyti bibliotekos patalpose nebuvo galimybės, tačiau parengta virtuali paroda džiugino 

lankytojus. 

     Grikpėdžiuose organizuotas renginys ,,Belaukiant Velykų“. Biblioteka ir bendruomenės valdyba 

pakvietė gyventojus svarbiausią pavasario šventę praleisti kūrybingai ir pasiūlė kurti Velykines 

kompozicijas ir jomis dalintis su visais Grikpėdžių kaimo bendruomenės Facebook paskyroje. Iš renginyje 

dalyvavusių 18-kos moterų sulaukta 25 nuotraukų.  

     Guostagalio padalinyje vyko edukacinis užsiėmimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti „Su meile širdyje“, kurio metu gaminti magnetukai su Lietuvos simbolika, atliktos įvairios 

užduotys. Renginio partneriai: Šiaulių krašto EGLĖS draugovės skautai. 

     Klovainių padalinyje kartu su partneriais kūrybinėse dirbtuvėlėse organizuoti edukaciniai renginiai: 

„Krepšys pyragui“ (siuvimo technika). Krepšys netradicinis, jame lengvai galima nešti ne tik patį pyragą, 

bet ir kepimo skardą su pyragu.   
     Laukiant smagios ir nuotaikingos meilės dienos, gyventojai buvo kviečiami į renginuką pasidaryti 

šventinį stalo papuošimą „Servetėlę – širdelę”. 
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     Moterys visada nori būti išskirtinai pasipuošusios, tad 

rudenį pakviestos į užsiėmimą, kurio metu kurta sagė-

mozaika. Šis rankų darbo papuošalas, kuriamas mozaikos 

technika, pripildant jį meilės, šilumos ir geriausių emocijų. 

Naudojamos lengvutės mozaikos plytelės iš filco, 

kiekviena jų skaldoma bei klijuojama atskirai ant pagrindo. 

     Rudenį, atvėsus orams, eiti tamsiuoju paros metu be 

atšvaito labai pavojinga, tad gyventojai kviesti iš dirbtinio 

veltinio – filco ir šviesą atspindinčios medžiagos 

pasigaminti sagę – atšvaitą ir nešioti ją prisegus prie palto 

ar striukės. 

     Pirmąkart Pašvitinio miestelyje vyko „Moliūgų fiesta“. Miestelio gyventojai buvo kviečiami atnešti 

savo išskaptuotus ar dekoruotus moliūgus ar jų kompozicijas į miestelio skverelį. Spalio 23 d. miestelis 

pasipuošė įvairiausiais moliūgais ir jų kompozicijomis. Bibliotekininkė ir vadovė kultūrinei veiklai iš 

moliūgų padarė moliūgo ir moliūginės kompoziciją. Parodą vainikavo moterų ansamblio atliekamos dainos 

apie rudenį. 

     Spalio mėn. Žeimelio biblioteka kartu su daugiafunkciu centru pakvietė visus galinčius  skaptuoti  

moliūgų žibintus ir jais papuošti Žeimelio miestelio erdves. Prie šio darbo prisidėjo ir Žeimelio 

„Ąžuoliukas“ auklėtiniai, kurie puošė darželio teritoriją. Su skaptavimo subtilybėmis supažindino 

mokytoja Emilija Bumblienė. Bibliotekoje parengta spaudinių  paroda „Moliūgų fiesta“. 

      

Literatūriniai, muzikiniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
 

     Sausio 17 d. Pakruojo sinagogoje vyko popietė „Balta ir juoda 

kava arba vakaras kitaip su Andriumi ir Jurgita Seselskiais“. Jos 

metu svečiai pristatė atvežtą grafikos parodą, taip pat dalijosi 

gyvenimiška patirtimi, kaip išsaugoti tarpusavio santykius, nebijoti 

pasitaikančių krizių, kaip susidėlioti savo laiką, kad jo užtektų ne tik 

darbui bei planams įgyvendinti, bet ir šeimai. Pokalbį gražiai papildė 

Jurgitos skaitomos literatūrinės ištraukos, poezija. Laikas tarsi sustojo. 

Užburti nuoširdaus žodžio ir pieštuko pagalba išgautų vaizdų žaismo, 

sušildyti kavos ir jaukaus būvimo kartu, renginiui pasibaigus 

išsiskirstyti niekas neskubėjo. Susirinkusieji bendravo prie kavos 

puodelio, apžiūrinėjo eksponuojamus paveikslus, įsigiję autoriaus 

Andriaus Seselskio knygas „Vilniaus padavimai“ ar „Sielos sodai“ – 

išsirikiavo eilėje prie autografų. Liko ne tik šilti to vakaro įspūdžiai, bet 

ir paroda, kuri lankytojų lauks iki vasario 15 d. 

     Parodos atidarymą arba „Kavos vakarą kitaip su Seselskais“ organizavo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė. Direktorė Romualda Kulšytė 

dėkodama svečiams įteikė savo sudarytą ir praeitais metais viešosios bibliotekos išleistą knygą „Juozas 

Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“. 

     Rugsėjo 23 d. Pakruojo sinagogoje vyko jaunosios kartos 

rašytojos Aurikos Kriukaitės knygos „Psyche“ sutiktuvės. 

Tai debiutinė autorės knyga, parašyta keliaujant po Lietuvą ir 

Italiją pėsčiomis, visą mantą nešantis tik kuprinėje. 

Pastaruosius metus Aurika gyveno užsienyje, o grįžusi į 

Lietuvą gimtinę aplankydavo tik trumpam... 

     Įžvalgomis apie kūrinį pasidalijo „Atžalyno“ gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja Valda Juknienė. Aurika buvusi jos 

mokinė. Pasak pedagogės, parašyta tokia rimta knyga, kad 

perskaičius pirmus puslapius net sutrinki. Kiekviena mintis, 

pastraipa, argumentas,  autorės kuriamas siužetas, tarsi keliu, veda skaitytoją į savęs pažinimą bei 

gyvasties, tradicijų, meno suvokimą. Jaučiama ir lietuvių modernisto A. Škėmos įtaka. Autorė drąsiai 

atveria savo sielą, nepataikauja skaitytojui – knygoje nebijoma grubokų pasakymų. Labai jautriai kalba 

apie patį brangiausią žmogų –Mamą. Apibendrindama pristatymą, Valda Juknienė „Psyche“ įvardijo kaip 

labai modernų kūrinį. Tokią knygą parašyti gali tik daug išbandymų patyręs žmogus. 

     „Tai lėto skaitymo knyga" – perspėja ir į knygą įdėta skrajutė. Taip autorė primena, kad teks ne tik sekti 

siužetą, bet ir jį apmąstyti, kiekvienam sudėlioti savo gyvenimo dėlionę iš naujo. 
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     Renginio metu kalbėta ne tik apie kūrybą. Aurika Kriukaitė dalijosi mintimis apie keliones, sutiktus 

jose žmones, patirtus įspūdžius, išmoktas pamokas. O pažinta tikrai daug. Autorė apkelianvo ne vieną šalį 

Europoje, susipažino su Rytų ir Vakarų religija, žymiausiais rašytojų, filosofų, psichologų kūriniais, kurį 

laiką gyveno Italijos vienuolyne. Visa ši patirtis ir sugulė į debiutinės knygos lapus. Atsisveikindama 

Aurika užsiminė, kad mintyse planai parašyti dar vieną knygą, apie ką ji bus –  paslapties neatsleidė. 

     Popietė praėjo labai jaukiai. Nuoširdžiu žodžiu ir gėlėmis autorei dėkojo knygos sutiktuvių 

organizatorė, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 

Judita Jereckienė, aplodismentų negailėjo  renginio žiūrovai. 

     Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Minint šią reikšmingą datą, Pakruojo sinagogoje organizuotas 

susitikimas su Sausio 13-osios veteranais Loreta Tručiliauskaite-Šlekiene ir Vytautu Pečiukoniu. Minėjimo 

metu buvo rodomas dokumentinis filmas apie Laisvės gynėją Antaną Sakalauską. Renginio pabaigoje 

susirinkusieji turėjo galimybę pabendrauti su atvykusiais svečiais bei apžiūrėti jų atsivežtas nuotraukas. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Noreikonių kultūros ir edukacijos centru. Dalyvavo Pakruojo 

rajono savivaldybės vicemeras Virginijus Kacilevičius, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus 

vedėja Renata Budrienė, tarybos narė Erika Kižienė, „Atžalyno“ gimnazijos mokiniai (mokyt. Inga 

Ušinskaitė, Gražina Kairiūkštienė, Laimutė Činčienė), senjorai, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai. 

     Vasario 13 d. – Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metams skirtas renginys. Renginį reprezentavo susitikimas su 

režisieriumi Juliumi Dautartu, filmo-spektaklio „Getas“ peržiūra, 

ofortų ir atvirukų rinkinio „Gyvoji liudytoja. Esther Lurie“ 

parodos atidarymas. Apie tai, kad sinagoga tapo turistų traukos 

objektu ir kultūros židiniu mintimis dalijosi rajono meras Saulius 

Margis. Už iniciatyvas čia organizuojant švietėjiškus renginius, 

rajono vadovas Padėkos raštu apdovanojo Šiaulių apskrities žydų 

bendruomenės pirmininką Sanią Kerbelį. Sveikinimo žodį 

susirinkusiems tarė rajono Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budrienė. 

Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas Mauša Bairakas pakruojiškiams pristatė rabino Abraomo 

Izaoko Hakoheno Kuko (1865-1935) portretą (aut. K. Smilgevičius) iš asmeninės kolekcijos. A. Kukas, 

XIX amžiaus pabaigoje pasaulyje garsus rabinas, teologas ir filosofas – aštuonerius metus vadovavo 

Žeimelio (Pakruojo r.) žydų bendruomenei. M. Bairakas pakruojiečiams atvežė ir savo paties parengtą 

Esteros Lurje ofortų ir atvirukų parodą. Ją apžvelgė žydų kultūros tyrinėtoja Asia Gutermanaitė. Paroda 

Pakruojo sinagogoje buvo eksponuojama iki kovo 14 d. Renginį vainikavo susitikimas su režisieriumi, 

Nacionalinės premijos laureatu Juliumi Dautartu. Gerbiamą svečią padėkos žodžiais ir gėlėmis sveikino 

rajono vicemeras Virginijus Kacilevičius. 

     Salėje abejingų nepaliko filmo-spektaklio „Getas“ peržiūra. „Getas“ pastatytas Joshua Sobol pjesės 

motyvais. Filmo scenarijaus autorius ir režisierius – Julius Dautartas, vaidino Mykolo Romerio 

universiteto (MRU) studentai. Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Pakruojo r. savivaldybe, 

tarybos nare Erika Kižiene, Šiaulių apskrities žydų bendruomene, Kauno žydų religine bendruomene, 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centru, Pakruojo kultūros centru. 

     Rugsėjo 6-12 dienomis sinagogoje vyko Europos žydų kultūros dienos (EŽKD) renginiai. 2020-

aisiais Europos žydų kultūros dienos tema buvo „Žydų kelionės“. „Keliauti“ Pakruojyje visą savaitę 

pasirinkta neatsitiktinai – norėjosi parengti kuo įvairesnius renginius, kad visi, neabejingi žydų tautos 

istorijai, galėtų rasti sau artimą temą. Renginių ciklas prasidėjo rugsėjo 6 d., Valstybinio Vilniaus 

Gaono žydų istorijos muziejaus parengtos parodos „Lietuva litvakų kūryboje“ atidarymu bei 

paskaita „Pakruojo sinagogos simboliai ir interpretacijos“. Paskaitos pranešėja – Vytauto Kasiulio 

dailės muziejaus (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus) vyr. kuratorė, menotyrininkė, dr. Vilma 

Gradinskaitė. Lektorė trumpai pristatė ir eksponuojamą parodą, kuri sinagogoje veikė iki rugsėjo 30 d. 

     Renginyje dalyvavusius sveikino Pakruojo r. savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius. 

Popietę dainomis nuspalvino Pakruojo kultūros centro moterų vokalinis ansamblis (vad. Laura 

Dudnikienė). 

     Rugsėjo 9 d. Europos žydų kultūros dienų šventė Pakruojyje tęsėsi nemokama filmų peržiūra. 

Vyko du seansai. Pirmojo metu rodytas Lenkijos kino kompanijos 1924 m. sukurtas ir 1933 m. įgarsintas 

nebylus filmas „Vilniaus legenda“. Gausaus žiūrovų dėmesio sulaukė antrojo filmo peržiūra: 1964 m. 

Lietuvos kino studijoje režisieriaus Raimundo Vabalo sukurtas pirmasis spalvotas lietuviškas vaidybinis 

filmas-pamfletas „Marš, marš, tra-ta-ta!“ daugelio pakruojiškių kadaise buvo matytas, tad vieni atėjo 

vedini nostalgijos, kiti gi – smalsumo, kaip filmo siužetas bus suprastas po daugelio metų. 
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     Rugsėjo 10 d. sinagogoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Kelionė...“ į kurią pakruojiškius 

ir miesto svečius pakvietė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai Jūratė Budriūnaitė-Kamrazer, 

Rolandas Dovydaitis, Romanas Dudnikas bei Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeonistas 

Motiejus Dudnikas (mokyt. Marytė Markevičienė). Projekto autorius – Pakruojo kultūros centro režisierius 

Romanas Dudnikas. Popietėje dalyvavo ir padėkos žodį aktoriams ir jaunajam Lietuvos talentui Motiejui 

tarė Pakruojo r. savivaldybės meras Saulius Margis, Šiaulių 

apskrities Žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis. 

     Europos žydų kultūros dienai Pakruojyje paminėti 

renginių ciklas baigtas rugsėjo 12 d. grupės Rakija 

Klezmer Orkestar koncertu. Pažymint Vilniaus Gaono ir 

Lietuvos žydų istorijos metus, grupė dovanojo tradicinės 

žydiškos muzikos turą Lietuvoje, koncertui pasirinkdama 

erdves, susijusias su žydų tautos istorija. Projektas buvo 

skirtas supažindinti visuomenę su žydiškos muzikos 

tradicija, taip pat gaivinti žydišką paveldą ne tik 

didžiuosiuose miestuose, bet ir miesteliuose. 

     Linkuvos miesto padalinyje metų pradžioje organizuota literatūrinė popietė „Lituanistai ir 

lituanistiniai dalykai“. Mūsų valstybei itin ypatingas laikas nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios. Dvi 

svarbios datos, o vasario 21-oji - Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Simbolių kupinos datos ir subūrė 

visus į renginį  “Lituanistai ir lituanistiniai dalykai”. Bibliotekininkė Rasma susirinkusius pasitiko Juozo 

Šliavo eilėraščio eilutėmis „Po tėviškės dangum balti beržai siūruoja...“, o Rimkūnų padalinio 

bibliotekininkė Jovita Martišienė visus pakvietė prisiminti ir pagerbti Juozo Šliavo 90-ąsias gimimo 

metines. Mūsų kraštiečio, mokytojo gyvenimas ir visos veiklos bei veiklų rezultatai liko įrodymu, kad net 

gyvendamas provincijoje, gali pasišvęsti mokslinei veiklai, pasiaukojančiam darbui, nes meilė gimtajam 

kraštui ir jo žmonėms yra didesnė už visus pasaulio pinigus. Mūsų kraštas garsus lituanistais ir lituanistika, 

tuo neleido suabejoti gerbiamas svečias, kraštietis, lietuvių kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, 

draugijos „Vilnija“ pirmininkas Kazimieras Garšva. Bibliotekos savanorė Gabrielė Meškonytė priminė, 

kaip kovojo dėl lietuvių kalbos teisių Mikalojus Daukša. Po renginio bibliotekos savanoris Ernestas 

Grubliauskas pakalbino gerbiamą svečią Kazimierą Garšvą ir interviu su kalbininku publikuotas vietiniame 

laikraštyje.  

     Itin didelio susidomėjimo sulaukė bibliotekos organizuotas savaitinis renginys “Vasara su knyga ir 

kinu”. Birželio 29 d. buvo Knygos diena. Vyko konkurso „Skaitymas mus jungia“ aptarimas, naujų knygų 

pristatymas, rankdarbiai iš senų knygų. Birželio 30 d. – Informacinių technologijų diena. Filmų popietė 

suaugusiems, virtuali kelionė po Linkuvos kraštą. Liepos 1 d. bibliotekos kiemelyje gaminti įvairūs 

rankdarbiai. Liepos 3 d. paminėta Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Vyko Giesmės giedojimas, foto 

sienos gamyba ir foto sesija. Liepos 4 d. - Iškylos diena. Organizuota kelionė prie Linkuvoje pastatytų 

paminklų. Liepos 5d. buvo Sporto diena. Stalo futbolo varžybos, smiginio konkursas, šaškių ir šachmatų 

varžytuvės, karaokė šou.  

     Balsių padalinyje vyko renginys „Gimtosios tarmės 

skambesys“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

Renginį inicijavo  Valstybinė kalbos komisija. Popietėje 

dalyvavo D. Baublienė, J. Juciuvienė, L. Daubarienė, kurios 

perteikė dzūkų, žemaičių tarmių skambesį. Klovainių kultūros 

centro etnografinis ansamblis linksmino Žiemgalių krašto 

dainomis ir pasakojimais. Klovainių laisvalaikio klubo vadovė 

pristatė tarmiškai parašytas knygas. Renginyje dalyvavo 24 

dalyviai.  

     Bardiškių padalinyje paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena „Mes tikrai mylim Lietuvą”. ApieLietuvos valstybės 

atkūrimą pasakojo ŠU istorijos magistrantas Mantas Kremenskas. Gražiais šokiais džiugino Stačiūnų 

linijinių šokių kolektyvas, o romansus dainavo vokalinis ansamblis "Nostalgija". Parengta literatūros 

paroda "Jie kūrė Lietuvą". Renginyje dalyvavo 20 lankytojų. 

     Gedulo ir Vilties dienai buvo skirtas renginys „Ešelonų broliai ir sesės“. Steigvilių, Diržių, Bardiškių 

ir Lauksodžio kapinėse ant tremtinių kapų uždegtos atminimo žvakutės. Parengta paroda "Ešelonų broliai 

ir sesės". Surinkti tremtinių atsiminimai, kurie eksponuoti Bardiškių skyriaus salėje. Renginyje dalyvavo 

11 lankytojų.  

     Grikpėdžių biblioteka ir bendruomenės valdyba organizavo kompleksinį renginį ,,Kovo 11-oji – 

Lietuvos kelio pradžia“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Kovo 3-9 d. 
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vyko akcija „30 paukštelių Lietuvai“. Akcijos metu bibliotekos skaitytojai turėjo padaryti geltonus, žalius, 

raudonus paukštelius, kurie kovo 10 d. trispalvės vėliavos forma buvo susmaigstyti prie paminklo, 

žuvusiems Grikpėdžių kaimo jaunuoliams atminti. Kovo 10 dieną, susirinkusiems į paminėjimą 

bibliotekininkė pateikė įdomių faktų apie kovo 11-osios dieną Lietuvoje ir pasaulyje, apžvelgė kelio į 

Lietuvos nepriklausomybę svarbius etapus. Renginio pabaigoje visi susirinkusieji giedojo ,,Tautišką 

giesmę“.  

     Guostagalio padalinyje paminėtos poeto Pauliaus Širvio 

100-osios gimimo metinės. Organizuota  literatūrinė-muzikinė 

popietė „Milijonų širdžių plakime“. Parengta paroda „Tu 

likai amžinai“, trumpai apžvelgtas poeto gyvenimo ir kūrybos 

kelias, skaityti amžininkų atsiminimai, poeto pamąstymai apie 

gyvenimą. Skambėjo dainos Pauliaus Širvio tekstais, kurias 

atliko Danutė Maižiuvienė, pritariant visiems susirinkusiems. 

Poeto kūrybą skaitė: Vaida, Lina, Sandra, Akvilė, Simona, Lina 

ir Zita. Klausėme paties poeto skaitomo eilėraščio „Aš – 

beržas“ įrašo. 

     Vasario 29 d. minėta Guostagalio padalinio mėgėjų 

teatro 15-kos metų veiklos sukaktis. Per tą laikotarpį pastatyta 15 spektaklių, 5 scenos vaizdeliai, 

parodijuotos „žvaigždės“. Ataskaitiniais metais žiūrovams buvo pristatyta Aleksandro Tarasonio komedija 

„Nesusipratimas dėl kelnių“, kurioje vaidina: Valerija Kontautienė, Lina Varneckienė, Valerija Jonaitienė, 

Sandra Sabalytė, Raimondas Jurevičius, Valentas Mickevičius ir Ramūnas Baltokas. Scenoje verdanti 

gyvenimiška istorija prikaustė žiūrovus iki paskutinės minutės, netrūko juoko ir aplodismentų. Spektaklių 

premjeros – visada labai laukiamas ir svarbus įvykis kaimo gyvenime, todėl salė vos sutalpino žiūrovus. 

     Seimo paskelbtiems Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams bei Lietuvos žydų genocido 

aukų atminties dienai paminėti organizuotas renginys „Niekada nepamiršk“. Bibliotekoje parengta ir 

pristatyta to paties pavadinimo paroda, aplankyti prie Dvariukų kaimo esantys holokausto aukų kapai, 

padėta gėlių, uždegtos žvakutės, prisiminti šiame krašte gyvenę žydai.  

     Klovainių padalinio renginyje minint 1990-ųjų sausio 

įvykius, pasidalinta Lietuvos rašytojų ir poetų mintimis apie Laisvę 

ir Tėvynę bei klovainiečių atsiminimais apie skaudžius tos dienos 

įvykius. Pasidžiaugta, kad miestelyje gyvena Laisvės gynėjas 

klovainietis Gidas Špakis, kuris 1992 m. apdovanotas sausio 13-

osios atminimo medaliu už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir 

nepriklausomybę. Gidas tarnavo Krašto apsaugoje ir tų skaudžių 

įvykių laikotarpiu saugojo Aukščiausiąją Tarybą. Minėjimo metu 

skambėjo B. Brazdžionio, E. Mieželaičio, A. Sučylienės, A. 

Miškinio, K. Korsako ir kt. poetų eilės. 

     Lygumų padalinyje vyko liepos 6-osios minėjimas „Liepos 6 – oji kvepianti meduoliais“, 

„Sportadienis 2020“, „Susikaupimo valandėlė“. 

     Pamūšyje organizuota literatūrinė-muzikinė popietė ,,Saulėlydis svetur“, skirta paminėti Gedulo ir 

vilties dieną. Bibliotekoje esanti medžiaga leido sudaryti šiltą ir jaukią programą. Renginyje prisiminimais 

pasidalino tremtį išgyvenusi Pamūšio kaimo gyventoja Felicija Lukošaitienė. Skambėjo kultūros namų 

folklorinio ansamblio atliekamos dainos. 

     Užgavėnės – tai žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, norint prišaukti pavasarį. Ši šventė 

vasario 25 dieną paminėta ir Pašvitinio miestelyje. Šventę organizavo seniūnija, biblioteka, laisvalaikio 

salė, Pašvitinio pagrindinė mokykla, bendruomenė. Pašvitinio pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

moksleiviai persirengę įvairiais personažais traukė į miestelio aikštę linksmintis. Čia jie šoko, dainavo ir 

varė žiemą iš kiemo. Šventėje skambėjo smagi muzika ir dainos atliekamos Pašvitinio laisvalaikio salės 

kapelos. Šventei baigiantis užvirė arši kova tarp Lašininio ir Kanapinio, kurią, aišku, laimėjo Kanapinis. 

Šventę vainikavo vienas pagrindinių Užgavėnių simbolių – Morės sudeginimas. Kad per metus būtų sotūs 

ir sveiki, visi vaišinosi lauke ant laužo keptais blynais, koše ir arbata.  

     Birželio 12 dieną, negausus pašvitiniečių pulkelis ir Pašvitinio pagrindinės mokyklos dienos centro 

mokiniai rinkosi prie paminklo tremtiniams ir minėjo Gedulo ir vilties dieną. Mokytoja J. Mockūnienė ir 

mokiniai paruošė kompoziciją ,,Vilties aitvarai“. Joje išryškėjo skaudūs tremiamų žmonių išgyvenimai, 

netektys ir kartu viltis – mintys apie sugrįžimą į tėvynę. Tuo pačiu mokiniai sudalyvavo akcijoje ,,Vilties 

aitvarai“. Aitvarais papuošė kapą. Apie skaudžius to meto įvykius kalbėjo Pašvitinio seniūnė ir 

bibliotekininkė, apgailestauta, kad vis mažiau lieka tų įvykių liudininkų. Jų atminimas paminėtas tylos 
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minute. Pašvitinio laisvalaikio salės moterų ansamblis atliko tremtinių dainas, pritariant gitarai. Buvo 

uždegtos žvakutės ant tremtinių kapų. 

     Rugsėjo mėn. Pelaniškių piliakalnio papėdėje 

uždegtas vienybės laužas jau dvyliktą kartą sukvietė 

švęsti Baltų dieną ir rudens lygiadienį. Pašvitinio 

saviveiklininkės sveikino gausiai susirinkusius iš 

aplinkinių kaimų, kaimelių ir ne tik, eilėmis, 

dainomis, primindamos Saulės mūšio istoriją bei 

Baltų vienybės dienos reikšmę. Savos kūrybos 

eilėraštį mūsų krašto tarme skaitė Laima Užkuraitė. 

Šiai šventei dainas skyrė Pakruojo KC Rozalimo 

skyriaus mišrus ansamblis, vad. V. Kriščiūnas. 

Renginio metu rimkūniečiai J. ir A. Martišiai išvirė 

šiupinienę, o kvapniomis ir skaniomis bandelėmis vaišino daugialionietė Janina Vareikienė. Vienybės 

laužas liepsnojo E. Marcinkevičienės šeimos dėka.  

     Šukionių padalinyje suorganizuota popietė „Istorinė Sausio 13 – oji (Laisvės gynėjų diena). 

Prisiminkim, paminėkim, pagerbkim...“. Laisvės gynėjų diena paminima kiekvienais metais. Pasirinkus 

vienokią ar kitokią renginio formą, prisimenama Sausio 13-osios įvykių kronika, pagerbiami Tautos 

didvyriai, analizuojamas žmogaus orumo, pozicijos ir pilietiškumo išraiškos suvokimas. Nuo 2010-ųjų 

kasmet prisijungiama prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.  

     Sausio pradžioje buvo suorganizuota popietė „K. Borutos romano ,,Baltaragio malūnas“ gimimas, 

kritikai apie šio kūrinio ypatumus ir prasmę“. Pristatytas rašytojo K. Borutos kūrybinis palikimas, 

akcentuotas klasikos kūrinio – romano ,,Baltaragio malūnas“ gimimas, du dešimtmečius trukusi K. 

Borutos kova dėl savo kūrinio, bandymas jį įteisinti, rašytojo patirtos kančios, žeminimas, patyčios, 

dramatiškas šio kūrinio ir autoriaus likimas. Renginio pabaigoje įgytoms žinioms įtvirtinti atliktas testas.    

     Vasario 7 d. suorganizuota popietė  „Ko dar nežinojome apie Vasario 16-ąją?“ (Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti). Renginyje išklausytas istorinės Vasario 16-osios prasmės ir reikšmės 

pristatymas, supažindinta su šiai datai leidiniuose, spaudoje ir interneto svetainėse publikuota medžiaga, 

perskaitytomis citatomis, parodytomis atrinktų paveikslų ir nuotraukų kopijomis akcentuoti kai kurie 

svarbūs dalykai. Popietės dalyviai pasidalino prisiminimais, susijusiais su šios datos svarba šeimoje, 

giminėje. Renginys baigtas K. Trečiakausko linksmo pasakojimo „Datos, skaičiai...“ perskaitymu ir 

aptarimu, kokių faktų sužinota apie Lietuvos istorijai lemtingą skaičių „16“.  

      Popietėje „Ačiū Tau, Mama...“ pristatyta Motinos dienos prasmė ir reikšmė, perskaitytas parengtas 

proginis tekstas su įžymių žmonių (literatų, menininkų) prisiminimais bei žodžiais Motinoms, parodyta 

proginė vaizdinė medžiaga.  

      Padalinys prisidėjo prie Šukionių kaimo bendruomenės organizuojamos Joninių (Rasos) šventės. 

Padalinyje parengta literatūros ekspozicija „Apie vasaros saulėgrįžą ir Joninių (Rasos) šventę“, Šukionių 

Jono Noreikos daugiafunkcio centro vestibiulyje – vietos dailininkės E. Daknienės akvarelių ekspozicija 

„Mūsų senosios sodybos“, ,,Svečių erdvėje“ – kraštietės S. Juozapaitytės foto darbų paroda, Vaikų dienos 

centro patalpoje – S. Kairytės ir Ž. Kondrotaitės foto darbų ekspozicija „Vasara... Birželis... Žydėjimas...“. 

Padalinio bibliotekininkei patikėtas kupolių konkurso, „Šeimininkių kiemelio“ organizavimas, renginio 

įamžinimas ir stendinės ekspozicijos bei publikacijos spaudoje renginio rezultatams viešinti parengimas. 

Dalyvavo 70 padalinio lankytojų, eksponuota 30 dokumentų. 

      Rugsėjo 6 d. padalinyje suorganizuota popietė „Aš – beržas, lietuviškas beržas...“ (poeto klasiko, 

žurnalisto P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti). Popietei panaudota LRT PLIUS 2019-11-17 

laidos „Literatūros pėdsekys“ medžiaga „Pabaigos neturintis Paulius Širvys: velnio lašai, vienatvė ir taurus 

atlapaširdiškumas“, parengta P. Širvio ir leidinių apie P. Širvį paroda.  

     Spalio 24 d. suorganizuota popietė „Vieną kartą sugrįšiu vėl namo...“ (poeto klasiko, literatūros ir 

meno kritiko, vertėjo H. Nagio 100-osioms gimimo metinėms paminėti). Apie H. Nagio biografiją, 

asmenybę, veiklas ir kūrybinį palikimą pateikta naudojantis V. Babonaitės-Paplauskienės straipsniu 

„Atiduodamas save, save atrasi. Henrikui Nagiui – 100“ (bernardinai.lt).   

     Titoniuose organizuotos popietės: „Po Tėviškės beržais“, skirta Žiemgalos krašto tyrinėtojo, 

pedagogo, kraštotyrininko, literato Juozo Šliavo 90–osioms gimimo metinėms, „Didžioji Lietuvos 

„žiniuonė“, žiniuonės, žolininkės, botanikės, geografės, vaistininkės, gydytojos Eugenijos Šimkūnaitės 

100-osioms gimimo metinėms, „Aš - beržas. Lietuviškas beržas“, skirta Pauliaus Širvio 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti, „Kelionė į nuostabią knygų šalį“ – aktyviausių skaitytojų apdovanojimai, 

labiausiai patikusios knygos rinkimai, ,,Kur gyvena knygos?” - knygos atsiradimo istorija, „Meilė knygai 
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prasideda vaikystėje…“, skirta Tarptautinei Knygos dienai paminėti, „Vėl dega Vėlinių žvakelė...“ -

pamąstymui apie Vėlinių šventės prasmę. 

     Triškoniuose kartu su Vaikų dienos centru ir bendruomene suorganizuoti 4 renginiai: „Švęskime 

laisvę“ - popietė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Koncertavo Šiaulių neįgaliųjų klubo 

nariai. „Tautos kova už laisvę“ – popietė, skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Paminėti nuo tremties 

nukentėjusieji vietiniai gyventojai. Prisiminimais pasidalijo Rima Karvelienė, kurios tėvas kartu su šeima 

buvo išvežtas į tremtį. Bibliotekoje surengta literatūros paroda „Tremties pėdsakais“, kurioje atsispindėjo 

tremties išgyvenimai. Skelbtas piešinių, nuotraukų, darbų konkursas. Išrinkti geriausi ir apdovanoti. 

Renginys „Čigonėliui duos, duos, prisirišę prie tvoros“, skirtas Užgavėnių šventimui, žiemos išvarymui. 

Degė laužas. Persirengėliai buvo vaišinami blynais, arbata. Daugiausia lankytoju sulaukiama, kai renginiai 

vyksta bendradarbiaujant su bendruomene, Vaikų dienos centru. 

     Ūdekuose vyko vakaronė Laisvės gynėjų dienai 

„Gerbkime iškovotą laisvę“. Lauke prie laužo  skambėjo 

eilės ir dainos apie Lietuvą, tėvynę, gimtinę. Vakaronėje, 

skirtoje Valstybės dienai paminėti „Šaukiu aš tautą“ buvo 

pristatyta Valstybės dienos reikšmė, su ja susijusio Lietuvos 

karaliaus Mindaugo  istorinė  veikla. Skambėjo patriotinės 

dainos, atliekamos kultūros centro saviveiklininkų. Vyko 

viktorina „Aš pažįstu Lietuvą“. 21 val., vienu metu kartu su 

visa Lietuva, dalyviai sugiedojo tautos himną.  Popietė 

„Esame gamtos dalis“ buvo skirta biologijos mokslų 

daktarės, žolininkės ir vaistininkės Eugenijos Šimkūnaitės metams. Supažindinta su biografija, paskaitytos 

ištraukos iš knygų.  

     Žeimelyje metai pradėti renginiu „Prisimenant sausio 13-osios įvykius“. Papasakotos kelios 

liudininkų istorijos, prisiminti sausio įvykiai. Padalinti neužmirštuolių žiedai. Po to, visi renginio dalyviai 

ėjo prie liepsnojančio atminimo laužo, kur dar kartą pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. 

     Renginiu „Vasaros saulėgrįža“ pakviesti visi prisiminti Joninių, saulėgrįžos tradicijas ir papročius. 

Bibliotekininkė supažindino su žolynų reikšme ir nauda. Vyko vainikų pynimo burtai iš atsineštų žolynų. 

     Popietėje „Skaitiniuose atrandu save“ prie puodelio arbatos su senjoromis dalintasi perskaitytų knygų 

įspūdžiais. Moterys džiaugėsi, kad šiais neramiais laikais joms knygos, tarsi nusiraminimo šaltinis. 

Renginyje dalyvavo savanorės Gabija Narkevičiūtė, Roberta Šimaitytė, kurios perskaitė naujų knygų 

ištraukas.  

      
Netradicinės parodos 
 
     Viešojoje bibliotekoje 2019 metais pradėtos organizuoti įvairių kolekcijų ekspozicijos.  Bibliotekos 

lankytojams buvo eksponuotos jau trys: Žirgus pristatė pakruojietė Janina Šaparnienė, kalėdinius atvirukus 

iš viso pasaulio - Judita Jeeckienė. 2019 metų gruodžio pabaigoje parengta Pakruojo „Žemynos“ 

progimnazijos bibliotekininkės Astos Sutkienės „Batelių“ kolekcija, kuri  veikė iki  2020 m. vasario 

vidurio.  

     Bibliotekos lankytojai galėjo pratęsti pažintį su rajono žmonių pomėgiais ir 

ataskaitiniais metais. Pakruojo rajono savivaldybės darbuotoja, pakruojietė 

Janina Galvosienė eksponavo savo „Ąsotėlių“ kolekciją.  

     Penktoji ekspozicija skirta mums labai gerai 

pažįstamam gyvuliui – karvutei “Apie naminį galviją 

karvę, karvutę, kiek kitaip...“. Šios kolekcijos 

savininkė yra pakruojietė Rasa Kukutienė. Pati Rasa 

prieš kelis dešimtmečius laikiusi ūkyje dvi karves, bet 

kai susirado darbą, karvių teko atsisakyti, bet meilė 

šiam gyvuliui nedingo. Dabar moters namai pilni 

daiktų su karvių atvaizdais, statulėlių ir net drabužių su 

jai mielo gyvulio siluetu audinyje, o užsukančius į 

namus jau kieme pasitinka raguotosios karvutės. Kolekcijoje jau apie tūkstantis 

visokių daiktų su šio gyvulio atvaizdu ar skulptūrėlė.  

     Kita kolekcija „Katinai“ kvietė bibliotekos lankytojus susipažinti su labai mielu gyvūnėliu - katinu.Tai 

Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos mokytojos Onutės Morkūnaitės kolekcija. Kolekcijos iš privačių 

asmenų įdomios renkamų eksponatų įvairove ir atskleidžiančios žmogaus hobį ir domėjimąsį skirtingais 

dalykais. Jos yra gaisiai lankomos bibliotekos lankytojų. 
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     Pakruojo sinagogoje ir bibliotekos salėje buvo eksponuota vilnietės 

menininkės Erikos Petunovienės (Ayte) personalinė tapybos paroda „Nauja 

pradžia: Moters galia“.  

     Vilniuje gyvenanti ir kurianti tapytoja Erika Petunovienė (g.1983) meno 

pasaulyje daugiau žinoma kaip Erica AYTE. Menininkė yra abstraktaus stiliaus 

atstovė, kurios paveikslai išsiskiria dinamiškumu, šiuolaikišku polėkiu, drąsa, 

emocingumu ir ekspresyvumu, o kūryba atspindi holistinį požiūrį į pasaulį. 

Kūrėja jaučia ypatingą trauką gamtai, mano, kad svarbiausia žmogui grįžti prie 

savo ištakų ir būti kuo dažniau gamtos apsuptyje. Yra per 14 personalinių, 30 

grupinių parodų, simpoziumų Lietuvoje ir užsienyje (Austrijoje, Korėjoje, 

JAV, Australijoje, Vokietjoje, Indijoje, Italijoje ir kt.) autorė ir dalyvė. 2019 m. 

savo kūrybą pristatė 12-oje Florencijos bienalėje ir tapo antrąja lietuve 

pastebėta šios tarptautinės šiuolaikinės meno parodos. Kūryba publikuojama tarptautiniuose šiuolaikinio 

meno kataloguose bei meno žurnaluose (MUSA International, WE Contemporary, Universal Artist, Art 

International Contemporary ir t.t.). Paveikslų yra įsigiję fiziniai asmenys iš Lietuvos, Vokietijos, Anglijos, 

Australijos ir Norvegijos. 

     Aktyviai dalyvauja įvairiuose aukcionuose, paramos projektuose. Taip pat organizuoja „MENAS 

&amp;SAVIUGDA” kūrybines dirbtuves moterims, įmonėms. Tapytojai suteiktas meno kūrėjo statusas. 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos informacijos skaitykloje eksponuota Sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo Viltis“ lankytojų sukurtų žibintų paroda  „Šviesk ir šildyk, 

kiekvieno širdį“. 

     Balsių padalinyje parengta A. Dumbrienės tapybos darbų paroda „Gyvenimo spalvos“,  Godos ir 

Kotrynos Beirnoraičių piešinių paroda „Polėkis“.  

     Bardiškių padalinyje eksponuota Linkuvos KC tapybos plenero paveikslų paroda „Kuždesiai apie 

Linkuvą“, paslėpta paroda "Keturi metų laikai", kurią sukūrė Linkuvos KC kūrybinė studija "BITUTĖS",  

linkuvietės dailininkės Rūtos Valionienės Advento kalendorių paroda. 

     Klovainiuose organizuota įvairių dirbinių su pelėdomis paroda iš klovainietės R. V. asmeninės 

kolekcijos „Pelėda – išminties, erudicijos, intuicijos simbolis“. Eksponuota foto nuotraukų paroda „Ar dar 

pamos malūnai sparnais?“. Parodą matė daugiau nei pusantro šimto lankytojų. 

     Medikonių padalinyje eksponuota kraštietės Gintarės Baikaitės 

dailės darbų paroda, vyko parodos pristatymas. Gintarė Baikaitė 

gimė ir augo Medikonių kaime. Dabar gyvena Pakruojyje. 

Medikonių bibliotekoje buvo eksponuota 18 Gintarės darbų. 

Autorė dalyvavo parodos atidaryme, papasakojo apie savo kūrybą, 

įkvėpmo šsltinius, atsakė į žiūrovų klausimus. 

     Mikoliškio padalinyje, bendradarbiaujant su Pasvalio krašto 

muziejumi buvo pristatyta Vilniečių dainininkų Eugenijos ir 

Fausto Vaišvilų paroda „Kai išnyksta laikas“, Ritos Lauraitienės 

raižinių paroda „Jie gyvi... Ir šiandien mato tie langai“. 

     Pašvitinyje birželio mėnesį buvo eksponuojama kraštietes Juzefos Kurlytės-

Šachovos rankdarbių paroda. Parodoje eksponuojami megzti ir nerti rankdarbiai: 

pirštinės, kojinės, riešinės, staltiesės, servetėlės, kepuraitės. Paroda skirta Seimo 

paskelbtiems Tautodailės metams paminėti.  

     Rimkūnietės Kazimieros Vaškienės rankdarbių paroda Rimkūnų biblioteką 

puošė visą balandžio mėnesį. Parodoje buvo eksponuojami įvairiausi rankdarbiai: 

siuvinėti paveikslai, staltiesės, pagalvės, servetėlės.  

     Ūdekuose eksponuota bibliotekos vartotojos 

Ramutės Garnienės papuošalų iš odos paroda 

„Darbščios rankos kuria grožį”. 

     Žeimelio padalinyje metai pradėti fotografijos 

būrelio „Blykstė“ parengta fotografijų paroda „Vandens ženklai“. Šioje 

parodoje jaunieji fotografai užfiksavo gamtos peizažus, statinius, ieškodami 

žmogaus santykio su gamta, vandeniu. Buvo pateikta  31 fotografija.  

     2020-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės 

metais. Šiems metams paminėti bibliotekoje parengta žeimeliečių rankdarbių 

paroda „Iš žeimeliečių rankdarbių kraitės“. Parodoje buvo galima pamatyti 

megztų, siuvinėtų darbelių.  
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RENGINIAI VAIKAMS 
 
Edukaciniai renginiai 
 
     Vaikų erdvė kasmet įsijungia į akciją „Metų knygos rinkimai“. Šį kartą bibliotekininkės pradinių 

klasių mokinukus pakvietė į teatralizuotą literatūrinį teismą. Liudininkais ir teisėjais tapo Pakruojo 

„Žemynos“ progimnazijos 3c kl. mokiniai su mokytoja I. Albavičiene, 3a kl. mokiniai su mokytoja A. 

Daubariene, 2b kl. mokiniai su mokytoja Ž. Pileckiene, 3b kl. mokiniai su mokytoja E. Ilgavičiene ir 2a kl. 

mokiniai su mokytoja A. Aperavičiene, Lygumų pagrindinės mokyklos 1-2 kl. mokiniai su mokytoja D. 

Rimkuviene ir 3-4 kl. mokiniai su mokytoja I. Dūdėniene ir Žeimelio gimnazijos 2 kl. mokiniai su 

mokytoja N. Bernotaite, 3-4 kl. mokiniai su mokytojomis R. Orlauskiene ir R. Ovaldaite. Byla „Geriausia 

2019 metų lietuvių autorių knyga vaikams“ buvo nagrinėjama nuo sausio 20 d. iki vasario14 d. Įvyko 

devyni „teismo procesai“, kuriuose dalyvavo apie 200 jaunųjų skaitytojų. Teisiamųjų suole – knygų 

penketukas: Tomo Dirgėlos „Benas – sapnų siuvėjas“, Vytauto V. Landsbergio „Pūkis karalius“, Pauliaus 

Norvilo „Strykt pastrykt!“, Ignės Zarambaitės „Stebuklingi senelio batai“ ir Dovilės Zavedskaitės „Lietus 

ir skafandras“. Kaltintoja (bibliotekininkė Lina Ramonienė) bandė įrodyti, kad šios knygelės neva 

neteisėtai užima garbingą vietą geriausių knygų vaikams sąraše, tuo tarpu gynėja (bibliotekininkė Gitana 

Maasienė), pasitelkdama į pagalbą vaikus, mokytojus bei medijos priemones, knygeles gynė. Vaikai greitai 

perprato žaidimo taisykles ir pateikė daugybę argumentų, kodėl teisiamos knygelės turi teisę pretenduoti į 

geriausios metų knygos vaikams titulą. Mokinukai „teismo atstovėms“ išaiškino tikros draugystės prasmę, 

gebėjimo fantazuoti svarbą, skaitymo teikiamą naudą ir džiaugsmą. Pastarasis teiginys bibliotekininkes 

nudžiugino labiausiai: vaikai tikrai skaito! Visos knygelės buvo apgintos. Valandos trukmės edukacinės 

programos metu taip pat supažindinta su akcijos „Metų knygos rinkimai“ taisyklėmis, aptarta, kodėl reikia 

balsuoti bei kaip tai padaryti. Tradiciškai išrinkta ir knygelė nominantė Pakruojyje. Jaunųjų skaitytojų 

sprendimu, daugiausia balsų surinko Ignės Zarambaitės knyga „Stebuklingi senelio batai“.  

     Pastatytas edukacinis lėlių spektaklis „Kiškio 

daržovės“. Inscenizaciją pagal dzūkų liaudies 

pasaką „Kiškio daržovės“ surežisavo Lina 

Ramonienė, be Vaikų erdvės bibliotekininkių 

vaidino ir „Žemynos“ progimnazijos bibliotekininkė 

Asta Sutkienė, tai pat – Pakruojo „Atžalyno“ 

gimnazistės Urtė Sabeckytė bei Lina Povilionytė. 

Spektakliukas buvo parodytas Pakruojo „Žemynos“ 

progimnazijos 1a kl. (mokytoja Daiva Damauskienė) ir 2c kl. (mokytoja Genovaitė Zarakauskienė) 

mokinukams. Po spektakliuko mažieji žiūrovai susipažino su lėlių valdymu, kartu fotografavosi, patyrė 

puikių emocijų. 

     Paskutinėmis rugsėjo dienomis Vaikų erdvėje lankėsi Lygumų 

pagrindinės mokyklos pirmokai ir ketvirtokai. Juos lydėjo mokytojos Alma 

Vaivodienė ir Ilona Dūdėnienė, kurie dalyvavo edukacinėje programoje 

„Kelionė į burbuliuojantį jausmų pasaulį“. Pradinukai mokėsi pažinti 

savo ir kitų jausmus, sužinojo, kaip suvaldyti pyktį, kad jis nekenktų 

kitiems, o praktinėje dalyje eksperimentavo ir stebėjo, kaip „burbuliuoja“ 

jų spalvoti jausmai ir kokie jie yra įvairūs. Gautais rezultatais stebėjosi bei 

džiaugėsi. Spėjo dar ir Vaikų erdvę apžiūrėti, žaidimus išbandyti, naujas 

knygutes pavartyti. 

     Helovyno dienos šurmulys patraukė ir Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvę. Spalio 

paskutinę savaitę čia vyko pats tikriausias „Raganaitės Vinės iššūkis“, skirtas smalsiems, linksmiems ir 

žingeidiems mokinukams. Rašytojos Lauros Owen nuotykių serijos pagrindinė herojė Vinė pasirinkta 

neatsitiktinai, dauguma vaikų autorės knygeles skaitę ir žino, kad su šia raganaite „nuotykiai ir juokai – už 

kiekvieno kampo“! 

     Atsakingai laikydamiesi visų saugumo rekomendacijų ir taisyklių dėl šalyje plintančios koronaviruso 

infekcijos (COVID-19), pirmieji nuotykiui ryžosi Pašvitinio pagrindinės mokyklos 1-2 kl. (mokyt. Loreta 

Stasiūnienė) ir 3-4 kl. (mokyt. Irma Stalmačenkienė) pradinukai. Po jų – Lygumų pagrindinės mokyklos 

ketvirtokai (mokyt. Ilona Dūdėnienė) bei tos pačios mokyklos pirmokai ir antrokai, projekto „Pažink 

gimtąjį kraštą ir jo apylinkes“ dalyviai (mokyt. Dalia Rimkuvienė). Iššūkiui neatsispyrė ir į Vaikų erdvę po 

pamokų užsukę jaunieji pakruojiškiai. 

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/edukacines-programos/5273-edukacine-programa-kelione-i-burbuliuojanti-jausmu-pasauli
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     Netradicinė pamoka vyko visiškai užtemdytame kambaryje, kur 

drąsuolių laukė tik blausia šviesele apšviestos devynios „stotelės“. 

Apsilankyti  kvietė Vinės skaitymynas, vaiduoklynas, mandalynas, 

rubikynas, skrybelynas ir dar nežinia kas. Negirdėti ir šiurpūs 

pavadinimai žadino smalsumą ir viliojo sužinoti, kokias paslaptis slepia 

kiekviena „stotelė“. Kad smalsuoliai tamsoje nepaklystų – buvo išdalinti 

paslapčių kambario žemėlapiai su nuorodomis. Kiek apsipratę, pasklido 

pabiro iššūkio dalyviai kas skaityti baisiausių Vinės istorijų, kas 

užduotėlių spręsti, kas vorų skaičiuoti, mandalų piešti... Bene labiausiai 

visus sužavėjo „Vinės skrybelynas“. Pasimatuoti Pakruojo kultūros 

centro suaugusiųjų dailės studijos narių (vad. L. Veličkienė) sukurtų skrybėlaičių ir priešais foto objektyvą 

pasipuikuoti veržėsi ne tik mergaitės, bet ir berniukai. Ir kokia gi šventė be dovanų. Programos pabaigoje 

visi apdovanoti žadėtaisiais prizais! 

     Balsių padalinyje edukaciniuose renginiuose jaunieji lankytojai piešė ant puodukų, piešė akvarele, darė 

aplikacijas iš popieriaus, žaidė stalo žaidimus.   

     Mažieji bardiškiečiai su Bardiškių padalinio bibliotekininke edukacinėje popietėje  „Laisvės vėjo 

malūnėliai“ darė vėjo malūnėlius, kurie puošė įėjimą į patalpas kovo 11-osios proga.  Dalyvavo 5 vaikai.  

     Prieš Joninių šventę edukacinėje popietėje „Ąžuolų vainikai varduvininkams“ buvo pynami ąžuolo 

vainikai. Bardiškių folkloro ansamblis „Beržutėlis“ ir jo vadovė Aušra, bei bibliotekininkė ir vadovė 

kultūrinei veiklai Gitana sveikino varduvininkus. Pačių pintais vainikais pasveikinti ir aplankyti 

varduvininkai namuose. Bardiškiuose pasveikinti 2 Jonai, 1 Jonukas ir 2 Janinos. Diržiuose - 1 Jonas, 1 

Jonukas ir 2 Janinos, o Mikoliškyje - 2 tvirti, kaip ąžuolai Jonai. sveikintojus vežiojo vadeliotojas arkliu 

Saulius Butvilauskas iš Puodžiūnų. Dalyvavo 10 dalyvių.  

     Ekskursija – edukacija „Pažintis su istoriniu 

Lauksodžiu ir moliu“. Jau tapo tradicija liepos 6 d. 

keliauti po savo kraštą, supažindinti vaikus su krašto 

istorija, praeitimi. Kur mes bebūtume, nevalia 

pamiršti savo šaknų. Pernai lankėmės Steigviliuose, 

šiemet Lauksodyje. O šis kaimas garsus 1751m. 

Jėzuitų statyta medine bažnyčia, buvo vienuolynas, 

nuo 1930 metų stovi kunigaikštienės Birutės 

paminklas, 1939 m. pastatyta, dabar jau neveikianti 

pieninė, pradinė mokykla... kadangi 2020 metai 

paskelbti Tautodailės, tai buvo aplankyta 

lauksodiečių D. ir K. Katlauskų šeimyna, kurie kuria 

iš molio. Stebėtas visas kūrybos procesas. Buvo daug ir gerų emocijų, įspūdžių. Vakare 21 val. susirinkus 

prie Vytauto Didžiojo paminklo sugiedota tautiška giesmė. Dalyvavo 11 lankytojų.  

     Bardiškių padalinys dalyvavo projekte "Atverk duris vasarai" ir vykdė įvairias veiklas. Rugpjūčio 14 d. 

su jaunaisiais bardiškiečiais ir svečiais keliauta į pažintinę-edukacinę iškylą „Žolinės Steigviliuose“. Jos 

metu buvo aplankytas prieš metus suremontuotas Steigvilių malūnas. Iškylautojus pasitiko steigvilietis, 

besidomintis kraštotyra Aleksas Pašuškevičius, kuris papasakojo apie malūno pastatymą, savininką bei 

knygnešį Juozą Beinoravičių – Beinorą, kurio spalio mėn. bus minimos 150-osios gimimo metinės, 

supažindino su malūno mechanizmais, konstrukcija. Ta proga dar buvo paminėta ir artėjanti Žolinė, 

prisiminti šios šventės papročiai ir tradicijos. Pasakotojui Aleksui įteikta puokštė, kuri buvo surinkta iš 9 

žydinčių žolynų. Sugrįžus į biblioteka peržiūrėtas filmas apie mūsų krašto malūnus. Dalyvavo 12 

lankytojų. 

     Rugpjūčio 21 d. vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ir darė “Vabalų viešbutį”. Prisirinkę 

įvairiausių smilgų, nendrių, kankorėžių...darė vabaliukams namelius. Užsiėmimas visiems labai patiko. 

Dalyvavo 20 lankytojų.  

     Spalio 19-26 dienomis lankėsi Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Severinas Norgaila, kuris 

pravedė edukacinius užsiėmimus vaikų dramos kolektyvui. Mokino susikaupimo, partneriavimo, pojūčio, 

pasitikėjimo ir kitus  pratimus. Dalyvavo 21 lankytojas. 

     Grikpėdžių padalinyje vyko kūrybinis – edukacinis užsiėmimas ,,Mes mylime knygą ir Lietuvą“, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Vaikai, padedami bibliotekininkės, 

lankstė knygų skirtukus ir puošė juos pačiomis gražiausiomis spalvomis – Geltona, Žalia, Raudona, skaitė 

eilėraščius apie Lietuvą, žiūrėjo knygas - ,,Didžioji knyga apie Lietuvą“, ,,Lietuvos 100-mečio kelionė“, 

,,Enciklopedija vaikams apie Lietuvą“.  
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     Guostagalio padalinyje vyko edukacinis užsiėmimas, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Su meile 

širdyje“, kurio metu gaminti magnetukai su Lietuvos 

simbolika, atliktos įvairios užduotys. Renginio partneriai: 

Šiaulių krašto EGLĖS draugovės skautai. 

     2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Artėjant pačioms 

gražiausioms, laukiamiausioms metų šventėms Šv. Kalėdoms, 

parengta virtuali paroda-edukacija „Tradiciniai žaisliukai – 

jaukioms Kalėdoms“, kurioje kviečiama susikurti namų šilumą 

ir šventinę nuotaiką, pasipuošiant kalėdinę eglutę žaisliukais iš 

natūralių medžiagų – šiaudų. 

     Klovainiuose dėl karantino mažieji lankytojai negalėjo ateiti į bibliotekos renginius, tad rasta kita išeitis 

– vaikučiai padarė darbelius namuose arba vaikų darželyje, atnešė arba atsiuntė nufotografuotus, o 

biblioteka paviešino (bendruomenės facebook.com puslapyje) jų sukurtų darbelių parodas: „Saulutė 

šviesiausia, motulė – geriausia“ (piešinukų ir darbelių paroda), „Užderėjo grybų Klovainiuose!“ (piešinukų 

ir darbelių paroda), „Kas yra tolerancija“ (piešinukų ir darbelių paroda), „Kalėdinių eglučių parkas“ 

(darbelių paroda), „Laukiame žiemos švenčių“ (darbelių paroda). 

     Mikoliškio padalinys kartu su Mikoliškio meno vadove organizavo vaikams mokamą edukacinę 

pamokėlę Pasvalio krašto muziejuje. Kiekvienas dalyvis turėjo pasidaryti sau Užgavėnių kaukę. 

     Ūdekų padalinyje vyko edukacinė popietė „Kalėdų  belaukiant”, kurios metu buvo gaminami žaisliukai 

eglutei ir padaryta paroda. 

     Vasario 4 d. Žeimelio gimnazijos pradinių klasių mokiniai, kartu su savo mokytojomis rinkosi į 

daugiafunkcio centro salę. Čia juos pasitiko Žeimelio padalinio bibliotekininkė Virginija Balčiūnienė, kuri 

visus pakvietė dalyvauti edukacinėje programoje „Literatūrinis teismas“. Bylą „Geriausia 2019 metų 

lietuvių autorių knyga vaikams“ nagrinėjo Pakruojo Juozo Paukštelio bibliotekos vaikų erdvės darbuotojos 

Lina Ramonienė ir Gitana Maasienė. „Teisėjos“ pristatė vaikiškų knygų penketuką tai: Tomo Dirgėlos 

„Benas – sapnų siuvėjas“, Vytauto V.Landsbergio „Pūkis karalius“, Pauliaus Norvilos „Strykt pastrykt!“, 

Ignės Zarambaitės „Stebuklingi senelio batai“, Dovilės Zavedskaitės „Lietus ir skafandras“. 

Susirinkusiems vaikams buvo skaitomos ištraukos iš knygelių, tuomet istorijos aptartos, vaikai analizavo, 

kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų. Vaikų dėmesį patraukė ir išradingai nufilmuoti knygų pristatymai. Po 

to dalyviai galėjo balsuoti už jiems labiausiai patikusią knygą. Balsavimas parodė, kad vaikams labiausiai 

įsiminė knyga Ignės Zarambaitės „Stebuklingi senelio batai“. Susitikimo pabaigoje bibliotekininkė 

pakvietė vaikus skaityti vaikiškas knygutes, bei lankytis bibliotekoje. Bibliotekoje parengta skaitomiausių 

knygų paroda. Renginyje dalyvavo – 50 moksleivių.  

     Vasario 10 d. susirinkę priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai su grupės auklėtoja Daiva Gasėniene 

dalyvavo edukaciniame rytmetyje „Lietuva – mano širdelėj...“, kur patys gamino knygų skirtukus, skirtus 

Vasario 16-ąjai paminėti. Klijavo, karpė, dėliojo spalvas ir džiaugėsi rezultatu – spalvingu knygos 

skirtuku. 

     Rugsėjo 3 d. Vilniaus „Lėlės“ teatras su programa svečiavosi 

darželyje-daugiafunkciame centre „Ąžuoliukas“. Vaikams labai patiko 

edukacija „Teatrinių lėlių tipai“. Aktorių „atgaivintos“ lėlės 

susirinkusiems mažiesiems žiūrovams parodė spektaklį „Voro vestuvės“. 

Bibliotekininkė supažindino su knyga esančia bibliotekoje „Voro 

vestuvės“.  

     Rugsėjo 15 d. popietę Žeimelio biblioteka kartu su Dienos centru 

pakvietė vaikus į edukacinę popietę „Rudens spalvų paletė“. Jos metu 

visi piešė ant plytelių ir akmenukų. Vaikams patiko maišyti dažus, išgauti 

naujas spalvas ir atspalvius. Piešimo technikos mokė vadovės Jūratė 

Katkevičienė ir Nida Rudzinskienė. Dar, be šios veiklos, vaikai rinko 

margaspalvių medžių lapus ir  stengėsi juos „prikelti“ antram 

gyvenimui. Sukomponuotas lapų puokštes dalyviai priderino prie jau 

nupieštų paveikslėlių. Parodėlę „Rudens spalvų paletė“  galima buvo  

pasižiūrėti bibliotekoje.  
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Literatūriniai, muzikiniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
 
     Liepos 1-31 d. Vaikų erdvėje eksponuota Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleivių darbų 

paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Parodoje – istoriniai suvenyrai „Kryžkelė“ 

(aut. Armandas Daubaras ir Deivydas Katinas) ir „Aš dar gyvuosiu“ (aut. Karolis Sudaris). Taip pat 

eksponuojami gimnazisčių Beatričės Vidginytės ir Ugnės Urbonaitės pranešimai Lietuvos laisvės istorijos 

tema. Beatričė savo rašinyje paliečia skaudžią emigracijos temą, Ugnė – dalijasi įžvalgomis apie visas 

negandas atlaikiusią Lietuvą. O gimė ši paroda atžalyniečiams gimnazistams ir jų mokytojams Gražinai 

Kairiūkštienei bei Egidijui Impoliui dalyvaujant 2020-ųjų pavasarį Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 

organizuotame respublikiniame istorijos ir technologijų konkurse „Verčiu Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo puslapius“. 

     Rugpjūčio 26 d. vyko Šauniausių vasaros skaitytojų apdovanojimai. Birželio pirmosiomis dienomis 

Vaikų erdvės bibliotekininkės kvietė jaunuosius skaitytojus dalyvauti skaitymo skatinimo konkurse 

„Vasaros skaitymėliai“. Perskaitytų knygelių  rezultatus suskaičiavo Lapė Snapė. Ji ir sukvietė konkurso 

dalyvius į šventinį rytmetį Pakruojo sinagogoje. Susirinko gražus knygų bičiulių būrelis – 17! Juos 

pasveikino ir įspūdingu perskaitytų knygelių derliumi džiaugėsi ne tik Lapė Snapė, bet ir bibliotekininkės: 

vaikučiai perskaitė apie 200 knygų! Peržvelgus dalyvių kruopščiai pildytus skaitymo dienoraščius, matyti, 

kad jau kelinti metai populiarumo viršūnėje išlieka J. K. Rowling knygos apie Harį Poterį, D. Walliams 

„Baisiai juokingos“ knygos, Knister knygelės apie raganą Lilę, H. Webb – apie šuniukus ir kačiukus, J. 

Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ ir kt. Bibliotekininkės konkurso dalyviams įteikė padėkos raštus ir 

apdovanojo Agentūros-visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo įsteigtais prizais. 

     Spalio 14 d. Vaikų erdvėje lankėsi „Žemynos“ 

progimnazijos 2c kl. mokinukai (mokyt. Genovaitė 

Zarakauskienė). Vaikučiai apžiūrėjo biblioteką, susipažino 

su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, susidomėję sklaidė 

įvairiausias netradicines knygeles: žaidybines, 22 mažas, 

dideles, vaikams kiek neįprastas ir keistas. Viešnagėje 

netrūko staigmenų – svečiai vos nepakliuvo lapei Snapei 

„į nasrus“... 

     Spalio16 d. Vaikų erdvėje vėl sulaukta jaunųjų 

žemyniečių. Šįkart, gražiu oru besidžiaugdami ir 

margaspalvę rudens lapų puokštę dovanų rinkdami, 

atskubėjo 1a klasės mokinukai (mokytoja Daiva Damauskienė). Tradiciškai susipažinę su biblioteka ir 

visais jos „lobiais“ (knygomis, žaidimais, naujovėmis) bei linksmai pabendravę su lape Snape, mažieji 

bičiuliai įsigijo skaitytojų bilietus ir kiekvienas išsirinko po knygutę (kiti ir kelias!) skaityti namuose. Kad 

skaitant puslapiai „nepasimestų“ – bibliotekininkės mokinukams padovanojo po knygų skirtuką, pagamintą 

išmaniuoju 3D spausdintuvu. 

     Linkuvos miesto padalinyje vasaros metu jau trečius  metus iš 

eilės savaitę laiko organizuojama dienos stovykla visai šeimai. 

Ataskaitiniais metais stovykla buvo pavadinta “Vasara su 

knyga ir kinu”. Pirmoji buvo Knygos diena. Vyko stovyklos 

atidarymas,  konkurso „Skaitymas mus jungia“ aptarimas, naujų 

knygų pristatymas, daromi rankdarbiai iš senų knygų. Antroji - 

Informacinių technologijų diena. Žaidimas Xbox, robotų gamyba 

su robotikos konstruktoriumi, filmų popietė vaikams ir 

suaugusiems, virtuali kelionė po Linkuvos kraštą. Trečioji diena 

pavadinta Pagauk vėją bibliotekos kiemelyje. Vyko aitvarų 

gamybos užsiėmimas. Ketvirtoji buvo Eksperimentų diena. Penktoji diena buvo skirta Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienos paminėjimui. Šeštoji diena buvo skirta Iškylai. Kelionė pėsčiomis po Linkuvos 

istorines vietas. Septintoji - Sporto diena. Vyko stalo futbolo varžybos, smiginio konkursas, šaškių ir 

šachmatų varžytuvės, karaokė šou. Aštuntoji diena - Stovyklos uždarymas. Malūnėlių dirbtuvės, spalvotų 

kreidelių piešimo konkursas, pozityvių žodžių taupyklės kūrimas.  

     Spalio mėnesį bibliotekoje buvo paskelbtas Mažojo princo piešinių konkursas. Užduotis buvo 

nupiešti, nufotografuoti, iškirpti, suklijuoti, aprašyti savo geriausią savybę, kuria tu labiausiai didžiuojiesi. 

Konkursas vyko visą mėnesį, gauta 20 darbų. Nugalėtojai buvo pasveikinti bibliotekos facebook puslapyje, 

jiems įteikti prizai bibliotekoje.  
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     Ataskaitiniais metais džiaugėmės bendradarbiavimu su Noreikonių jaunimo klubu. Spalio mėnesį 

organizuotas vaikų piešinių konkursas „Valgau sveikai – gyvenu linksmai☺“. Dalyvauti konkurse 

panoro trečiokai iš Linkuvos gimnazijos (mokytojos Ligita Masilionienė ir Lora Kriščiūnienė). Jie 

konkursui pateikė 19 įvairiausių piešinių, kurie buvo eksponuoti bibliotekoje ir jais galėjo pasigrožėti visi 

čia užsukantys lankytojai. Susumavus vertinimo rezultatus, daugiausiai balsų susilaukė Agnės 

Miliauskaitės, Adrijanos Kislauskaitės, Danielės Mažeikaitės, Viltės Kastravickaitės ir Nojaus Kiršansko 

piešiniai.     

     Antroji veikla - viktorina „Žalingi įpročiai“. Dalyvauti konkurse panoro trečiokai iš Linkuvos 

gimnazijos (mokytojos Ligita Masilionienė ir Lora Kriščiūnienė). Šaunuoliai mokiniai, puikiai įveikė 

bibliotekininkių paruoštas užduotis. Susumavus rezultatus, vietos pasiskirstė taip: 3a klasė – Titas Jazbutis, 

Karolis Sakavičius, Grantas Užkuraitis, 3 b klasė – Kristupas Sakavičius, Rugilė Švobaitė ir Nojus 

Kiršanskas.  

     Balsiuose sausio mėn vyko Karjeros diena Balsių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniams. 

Popietėje vaikai susipažino su bibliotekininko profesija, atsakyta į rūpimus klausimus. 

     Bardiškių padalinyje paminėta Sausio 13-oji. Parengta paroda "Sausio 13-oji gyva atmintyje". 

Bibliotekininkė prisiminė sausio 13-osios įvykius, vyko filmo apie šiuos įvykius peržiūra, dalintasi 

atsiminimais, diskutuota. Dalyvavo 11 lankytojų. 

     Kalbos dienai paminėti organizuota viktorina „Šiaurės Lietuvos kalbos skambumas“. Renginyje 

vaikai apsakinėjo į klausimus, kur buvo pateikti žodžiai mūsų tarme. 

     Organizuota Užgavėnių šventė. Prisimintos tradicijos, žaidimai. Dalyvavo 20 vaikų.  

     Išlydėti vasaros jaunieji bardiškiečiai tradiciškai 

rinkosi į bibliotekos ir kultūros skyriaus kiemelį. 

Kiekvienais metais į kultūrinį gyvenimą įsijungia vaikai, 

kurie atostogauja pas senelius, atvykę iš didmiesčių 

kartu su vietiniais. Dalyvauja skaitymo iššūkyje "Vasara 

su knyga", projekte "Atverk duris vasarai", viktorinose, 

edukacijose, išvykose, žaidžia, skaito ar kitaip leidžia 

laisvalaikį... Baigiamajame  renginyje “Sudie vasarėle” 

svečiavosi Šiaulių krašto Eglės draugovės skautai 

Paulina M. ir Jokūbas T. Jie pasakojo apie skautų veiklą, 

o dalyviai išbandė jėgas ištvermės trasoje, atminties 

rungtyje, mokėsi dirbti komandoje, susipažino su skautiškomis idėjomis ir vertybėmis, skanavo ant laužo 

virtą žolelių arbatą su bandelėmis... Tikimės ir toliau tokio gražaus bendradarbiavimo. Dalyvavo 31 

lankytojas. 
     Grikpėdžių padalinyje birželio pradžioje vyko akcijos ,,Vasara su knyga“ pristatymas. Vaikai galėjo 

susipažinti su rekomenduojamos literatūros, skirtos skaitymo iššūkio užduotims įvykdyti, paroda, 

paklausyti bibliotekininkės paruoštos knygų apžvalgos, užsiregistruoti į skaitymo iššūkį.  

     Renginiu ,,Tas nenuorama Nežiniukas“ siekta pristatyti rusų rašytojo Nikolajaus Nosovo knygelę 

,,Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“. Bibliotekininkė knygelės pristatymą paruošė PowerPoint programa.  

     Renginio ,,Arkliukas Kupriukas“ – niekada nepasens“, kuris buvo skirtas rusų poeto, dramaturgo, 

pasakininko Piotro Jeršovo 205-osioms gimimo metinėms ir jo knygos ,,Arkliukas Kupriukas“ 186-osioms 

metinėms paminėti metu, skaitytos šios knygos ištraukos. 

     Balandžio mėn., belaukiant Velykų, bibliotekininkė pakvietė vaikus ir jų tėvelius karantininę 

kasdienybę prašviesinti ir Velykų nuotaiką paskleisti, kuriant darbelius velykine tema. Vaikai kartu su 

savo artimaisiais margino velykinius kiaušinius, kūrė velykines puokštes, darė darbelius iš popieriaus ir 

siūlų, piešė. Darbelius fotografavo ir siuntė bibliotekininkei. Džiugu sulaukti tokių gražių nuotraukų.  

     Guostagalyje minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, pristatyta Akvilės Vasilevičiūtės piešinių paroda 

„Spalvų ir jausmų paletė“. Parodoje buvo eksponuojami 42 piešiniai. Paroda įkelta į Guostagalio 

bibliotekos facebook puslapį ir parengta bibliotekoje. 

     Lygumų padalinyje  vyko popietė „Bibliotekininko profesija“, kurioje dalyvavo Lygumų pagr. m-

klos IUG "Nykštukai" grupės vaikai. Renginiu „Vaikystė – šviesiausias pasaulis“ paminėta Tarptautinė 

vaikų gynimo diena. Tėvo dienai buvo skirta popietė „Tėti, tėti, kaip gera, man tave turėti!“. Vyko 

„Sportadienis 2020“. 

     Mikoliškio padalinyje vaikams organizuota Užgavėnių šventė, eitynės po Mikoliškio kaimą. Paminėtos 

vaikų rašytojos Almos Karosaitės 75-osios gimimo metinės.  

     Pamūšyje renginiu ,,Vaikų žemė“ paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Vyko Sporto šventė, 

skirta paminėti Baltų vienybės dieną ir judrumo savaitės pabaigą. Organizuota popietė-viktorina ,,Pyragų 

diena“. 
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     Šukionių padalinyje įvyko popietė „Istorinė Sausio 13-oji (Laisvės gynėjų diena). Prisiminkim, 

paminėkim, pagerbkim...“. Renginyje pagerbti 1991 m. sausio 13 d. tragiškai žuvę Laisvės gynėjai,  

peržiūrėti istorinės Sausio 13-osios vaizdo įrašai.  

     Vasario 21 d. padalinyje suorganizuota paskaita „Ji yra chrestomatinė, vadovėlinė autorė... (K. 

Urba)“. Šiame renginyje, skirtame rašytojos, kultūros veikėjos, vertėjos Aldonos Liobytės-Paškevičienės 

105-osioms gimimo metinėms paminėti, išklausytas jos biografijos ir kūrybinių darbų pristatymas, 

akcentuojant parengtus leidinius, įvertinimą, dalyvauta viktorinoje „Ką žinome apie rašytoją, kultūros 

veikėją, vertėją Aldoną Liobytę, apie jos kūrybą, parengtus leidinius?..“ Pagal surinktų balų skaičių I vieta 

atiteko Aušrinės Ulčinaitės komandai, II vieta – Antano Juozapaičio III vieta – Daliaus Kanišausko 

komandai. Viktorinos dalyviams labiausiai patiko A. Liobytės kūriniams (buvo pateikti jų pavadinimai) 

,,atrinkti“ tinkamas citatas.  

     Kovo 11 d. įvyko popietė „Kuo skiriasi Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji?“. Šiame renginyje išklausytas 

istorinės Kovo 11-osios prasmės ir reikšmės pristatymas, trumpai supažindinta su esminiais Vasario 16-

osios ir Kovo 11-osios ypatumais, dalyvauta to paties pavadinimo viktorinoje. Pagal surinktų balų skaičių I 

vieta atiteko Airido Brinkio komandai, II vieta – Domo Matuzo, III vieta – Esteros Tirūnaitės komandai.  

     Rugpjūčio 22 d. jaunieji padalinio lankytojai dalyvavo Šukionių kaimo bendruomenės 

(bendradarbiaujant su Pakruojo Juozo Paukštelio VB Šukionių padaliniu) suorganizuotame tradiciniame 

renginyje atsisveikinimui su vasara, Tarptautinei jaunimo dienai paminėti „Vasaros palydėtuvės-2020“. 

Ruošiantis šiai šventei įvyko pokalbis sveikos gyvensenos, Tarptautinės jaunimo dienos tema. 

      Spalio 16 d. padalinyje suorganizuota paskaita „Vincas Pietaris – kūrinių „Lapės gyvenimas ir 

mirtis“, „Algimantas“ autorius“. Šiame renginyje, rašytojo Vinco Pietario 175-osioms gimimo metinėms 

paminėti, išklausytas jo biografijos ir kūrybos pristatymas, dalyvauta viktorinoje „Ką žinome apie rašytoją 

Vincą Pietarį ir jo kūrybą?“. Pagal surinktų balų skaičių I vieta atiteko Aušrinės Ulčinaitės komandai, II 

vieta – Lauryno Tarvydo, III vieta – Židrūnės Kondrotaitės komandai. Viktorinos dalyviams patiko 

išspręsti kryžiažodį „V. Pietario kūriniai ir jų veikėjai“, raiškiai perskaityti pateiktą V. Pietario kūrinio 

ištrauką.  

       Gruodžio 13 d. padalinyje suorganizuota popietė „...O kartais ,,stebuklo iš dangaus“ nebūna...“. 

Šioje, vaikų rašytojos, prozininkės, humoristės Vytautės Žilinskaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti 

skirtoje popietėje, išklausytas jos biografijos ir kūrybos pristatymas, dalyvauta viktorinoje „Ką žinome apie 

vaikų rašytojos, prozininkės, humoristės Vytautės Žilinskaitės kūrybą?“. Pagal surinktų balų skaičių I vieta 

atiteko Aušrinės Ulčinaitės komandai, II vieta – Lauryno Tarvydo, III vieta – Židrūnės Kondrotaitės 

komandai. Viktorinos dalyviams patiko įvardinti V. Žilinskaitės kūrinius pagal pateiktas jų iliustracijas, 

išspręsti kryžiažodį „V. Žilinskaitės kūriniai“, sukurti vaizdelį „Stebuklas iš dangaus“.  

     Triškoniuose vyko renginys „Čigonėliui duos, duos, prisirišę prie tvoros“, skirtas vaikams, bet 

dalyvavo ir suaugusių bendruomenės narių – „persirengėlių“, degė laužas, vyko žaidimai. Smagiausia 

visiem buvo susirinkti prie stalo ir skanauti blynus.  

     Popietė „Patys gražiausi žodžiai eilėse sudėti“ vyko vaikų dienos centre. Kartu paminėta ir vasario 

16-oji. Eilės buvo skirtos Lietuvai. Skaitė L. Kastravickas, L. Bertulis, D. Gečas.  

     Renginys „Mažo žmogaus didelis pasaulis“ buvo skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. 

Šventė vyko mokyklos stadione, vykdyta įvairi veikla - nuo užduočių prie mįslių, žaidimų.  

     Ūdekų padalinyje vyko Užgavėnių popietė „Šalta žiema, užleisk vietą“. Šurmuliavo įvairūs 

persirengėlių personažai,  buvo kepami blynai ir jais vaišinami visi dalyviai. Deginama Morė. 

     „Aš piešiu vaikystę“  - popietė vaikų gynimo dienai. Buvo skaitomi eilėraščiai apie vaikystę, piešiama  

kreidutėmis ant  plytelių, žaidžiami  lauko žaidimai. Prisiminta tarptautinė vaikų knygos diena, 

pasiklausyta įgarsintos H. K. Anderseno pasakos „Bjaurusis ančiukas“. 

     Popietė „Šiltas gražus rudenėlis“ buvo skirta Derliaus dienai. 

Papasakota apie rudens laikmetį, užaugintas gėrybes, mintos mįslės, 

pasidžiaugta darbeliais iš daržovių, vaišintąsi   bulviniu patiekalu – 

bulviniais blynais.   

     Žeimelyje vyko informacinė pamokėlė „Knygos atsiradimo istorija“. 

Kartu su ikimokyklinio ugdymo grupės vaikais bibliotekoje diskutuota iš 

kur atsiranda knyga? Kalbėta, kokiomis temomis rašomos knygos, kaip jos 

sugula į bibliotekos lentynas. Vyko gražiausios knygos rinkimai. 

Bibliotekininkė kvietė visus aktyviai skaityti knygutes.  

     Diskusija „Savanoris bibliotekoje“ vyko su savanorėmis, kurios 

savanoriauja „Ąžuoliuko“ daugiafunkciame centre. Savanorės Gabija 

Narkevičiūtė, Roberta Šimaitytė ir Danielė Lekavičiūtė su didžiausiu 

entuziazmu pasakojo apie jų savanorišką veiklą. Buvo nuspręsta į  
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biblioteką ateiti kiekvieną antradienį,  kur vaikams jos vedė įvairius žaidimus, knygų skaitymus. 

Bibliotekoje vyko pasakų rytmečiai „Susipažinkime - aš pasaka“, popietė apie draugystę „Paguodžiu, 

užjaučiu, draugauju“.  

     Parengta V klasės moksleivės Faustos Butaitės keramikos darbelių paroda. Fausta lipdo figūrėles, 

buitinius daiktus, paveikslėlius, įvairius dekoratyvinius akcentus, mokosi molį derinti su kitomis 

medžiagomis. Moksleivė noriai surengė  savo darbelių parodėlę.  

 

Vaikų erdvės sukurti komunikacijos dalykai, skatinimas naudotis 
bibliotekos sukurtais ištekliais, dalyvauti iniciatyvose 
 

     Kovo mėn. Vaikų erdvė kvietė jaunuosius skaitytojus išbandyti žinias virtualiame protmūšyje „H. K. 

ANDERSENAS... aš žinau, o tu?“. Iššūkį priėmė ir žinias apie žymųjį danų pasakininką pasitikrino 

dvidešimt dalyvių. Parengta virtuali paroda „Pasaka apie pavasarį ir princeses“. Vyko „Laputaitės 

vardinės“ (Lapės vardo rinkimo konkursas). Parengta virtuali paroda pagal trumpų istorijų ir paprastų 

receptų vaikams knygelę „Samčio burtai“. Vaikai kviesti dalyvauti pasakų be galo kūrimo konkurse „Seku 

seku pasaką“. 

     Balandžio mėn. parengta Vaikiškos knygos dienai skirtų plakatų 

virtuali paroda. Kvietimas vaikams padėti tėveliams pasipuošti 

namučius Velykų šventei „Šventų Velykų belaukiant“. Pateiktos 

naujienos vaikams apie tai, kad Lapė jau turi vardą Snapė. Lapės 

Snapės užduotėlės vaikams: atspėti, kokie žodžiai slepiasi po 

margučiais, atspėti laimingąjį margutį. Paskelbta rubrika „Kultūringai 

su lape Snape“. Balandžio 15-ąją minime Pasaulio kultūros dieną. Ta 

proga išskirtinis lapės Snapės pokalbis su Kultūros, paveldosaugos ir 

viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budriene. Parengta anketa penktų-

aštuntų klasių mokiniams. Rubrika „Kultūringai su lape Snape“ tęsiasi! Balandžio 27-oji – Medicinos 

darbuotojų diena. Ta proga lapė Snapė kalbina Pakruojo r. PSPC vaikų ligų gydytoją Laimą Gudienę. Lapė 

Snapė parengė užduotėlę tėveliams ir seneliams. Komentaruose reikia parašyti savo mėgstamiausią 

vaikystės knygą ar pasakų personažą, su kuriuo užaugo. Prisiminimai bus suguldyti į ekspozicinę knygų 

lentyną. Parengta virtuali paroda „Tau, mamyte“, skirta Motinos dienai.  

     Gegužės mėn. rubrikoje „Kultūringai su lape Snape“ Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga 

lapė Snapė kalbina Pakruojo krašto laikraščio „Auksinė varpa“ žurnalistę Nijolę Padorienę.Vyko naujausių 

knygų pristatymas Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos 3a klasės mokinukams. Organizuotas Vasaros 

skaitymėlių „Plaukiam į knygų šalį“ pristatymas. Šį pavasarį 75-eri sukako švedų rašytojos Astridos 

Lindgren knygos herojei Pepei Ilgakojinei. Ta proga Vaikų erdvė pristato naują rubriką „Literatūrinių 

personažų gimtadieniai” ir kviečia į virtualią šventę. 

     Birželio mėn. rubrikoje „Kultūringai su lape Snape“ Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga lapė 

Snapė kalbina Pakruojo r. savivaldybės merą Saulių Margį. Birželio pirmasis sekmadienis – Tėvelių diena! 

Vaikų erdvė sveikina visus Tėvelius ir kviečia apsilankyti virtualioje parodoje, kurioje, pasipuošusios 

poetų eilėmis, žiedus skleidžia margaspalvės gėlės. Rubrikoje „Kultūringai su lape Snape“ pokalbis su 

rašytoja, dailininke Lina Žutaute. Balandžio mėnesį Lapė Snapė kvietė vyresniuosius bibliotekos 

lankytojus pasidalinti mintimis apie jų vaikystės knygas. Rudauodegei buvo labai smalsu, kaip, bėgant 

metams ir keičiantis kartoms, kito vaikiškų knygelių populiarumas... Labai nudžiugino aktyvus skaitytojų 

dalyvavimas. Sulaukta įvairiausių knygučių pavadinimų! Parengta ne tik 

literatūrinė, bet ir virtuali parodos.  
     Rugsėjo mėn. rubrikoje „Kultūringai su lape Snape“ interviu su „Atžalyno“ 

gimnazijos abituriente Evelina Kazlauskaite. Smalsioji Vaikų erdvės Lapė Snapė 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pamatė pasidalintą żinutę, kad pakruojietė 

gimnazistė Evelina Kazlauskaitė per metus perskaičiusi 100 knygų. Mergina tokį 

drąsų iššūkį priėmusi prieš metus, per savo septynioliktąjį gimtadienį. Ir jai 

pavyko tai įgyvendinti! Kadangi Lapė Snapė šauniąją merginą gerai pažįsta, 

suskubo su ja susisiekti ir pakalbinti. 
     Spalio mėn. parengtas Sveikinimas mokytojams.  

     Lapkričio mėn. rubrikoje „Kultūringai su lape Snape“ kalbintas Pakruojo Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, dekanas Remigijus Čekavičius. 

     Gruodžio mėn. paskelbta nauja rubrika „Lapės Snapės nominacijos“. Šventinės nuotaikos įkvėpta, Lapė 

Snapė sumanė pagarsinti ypatingiausias Vaikų erdvės metų akimirkas. Kad gražiomis iniciatyvomis 

pasidžiaugtų ir kiti, rudauodegė įsteigė nominacijas, kurios buvo skelbiamos iki pat Kalėdų! Pirmoji 
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nominacija – „Vieningiausia skaitanti klasė - 2020“. Už sprendimą pirmojo apsilankymo Vaikų erdvėje 

metu visiems įsigyti skaitytojo bilietus, nominacija kartu su dovanėle atiteko „Žemynos“ progimnazijos 1a 

klasės mokinukams (mokyt. Daiva Damauskienė). Gruodžio 13 d. rašytoja Vytautė Žilinskaitė pasitinka 

gražų 90 metų jubiliejų. Parengtoje virtualioje parodoje pristatomos Vaikų erdvėje esančios autorės 

knygos. Rubrikos „Lapės Snapės nominacijos” antroji nominacija „Kietas riešutėlis“  už drąsų iššūkį per 

metus perskaityti 100 knygų atiteko gimnazistei Evelinai Kazlauskaitei. Evelina ne tik daug skaitanti, bet ir 

labai veikli. Trečioji Lapės Snapės nominacija – „Metų išradimas“ už sumanų sprendimą atiteko jaunajai 

vaikų erdvės skaitytojai Beatričei Gudaitei. Mergaitė labai daug skaito, bet tokio kiekio knygučių, kurias 

norėtų perskaityti karantino metu – skolintis neleidžia bibliotekos taisyklės. Beatričė nenusiminė, greitai 

rado sprendimą: susidarė namuose sąrašą ir visas norimas knygeles rezervavosi. Bibliotekininkės net 

paskyrė mergaitei atskirą lentyną, kad knygos būtų tvarkingai sudėtos. Vaikų erdvės savanorė Lina 

Povilionytė parengė internetinę viktoriną „Ką žinai apie Kalėdas?” ir kalėdinį kryžiažodį mažiesiems. 

Rubrika „Lapės Snapės nominacijos”: ketvirtoji nominacija „Metų žiniukė“ buvo skirta penktokei Ugnei 

Lopetaitei. Net jei ir viską žinote apie knygas ir skaitymą, siūlome Jums dar 45 faktus, kuriuos surinko 

savanorė Lina Povilionytė. Lapės Snapės penktoji nominacija „Metų atradimas – 2020“ buvo skirta 

savanorei Linai Povilionytei. Pateikti pakruojiečių gauti sveikinimo atvirukais iš įvairiausių šalių Šv. 

Kalėdų proga. 

   
Virtualūs renginiai 
 
Parengti viešosios bibliotekos darbuotojų: 

 

„Apie biblioteką ir skaitytojus linksmiau...“. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vedėjos Juditos Jereckienės karikatūros. Trukmė: 1,46 min. 

Erikos Petunovienės tapybos darbų paroda „Nauja pradžia: moters galia“. 

„Apie naminį galviją karvę, karvutę kiek kitaip...“. Iš pakruojietės Rasos Kukutienės kolekcijos. 

Trukmė: 4,17 min. 

Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos mokytojos Onutės Morkūnaitės suvenyrinių katinų kolekcija. 

Trukmė: 4,06 min. 

Virtualus renginys kraštiečiui poetui Henrikui Radauskui. Reikšmingiausi H. Radausko gyvenimo ir 

kūrybos momentai, ryšiai, siejantys su Rozalimo apylinkių Gikonių kaimu, nušviečiami skaidrėse “Aš 

nestatau namų, aš nevedu tautos”. Jose įdėtas ne vienas unikalus dokumentas, susijęs su poetu ir saugomas 

mūsų bibliotekos kraštotyros fonde. Trukmė: 4,26 min. Talentingos Pakruojo krašto moterys: skaitovė 

Angelė Statkuvienė ir dainuojamosios poezijos atlikėja Regina Šopienė renginį praskaidrino H. Radausko 

eilėraščiais “Mėnesiena” ir “Poetai romantikai”. Trukmė: 2,39 min. Video filmukas – H. Radausko eiles 

skaito Angelė Statkuvienė. Trukmė: 1,19 min. 

Iliustruotas pasakojimas „Aštuoni Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos dešimtmečiai. 

1937-2017“. Trukmė: 20,04 min. 

Iliustruotas pasakojimas „Lietuviškieji vakarai Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“. 

Trukmė: 4,26 min. 

Vasario 8 d. minėjome kraštiečio mokytojo, vieno žymiausių Šiaurės Lietuvos kraštotyrininkų Juozo 

Šliavo (1930-1979) 90-ąsias gimimo metines. Šio kilnaus ir talentingo kraštiečio gyvenimas sudėtas į 

vaizdo įrašą ir primena žmogų, kuris gyvenimą bei darbus paskyrė savo kraštui ir jo žmonėms. Trukmė: 

4,16 min. 

2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Jiems parengtas vaizdo įrašas apie mažai kam šiandien žinomus 

senuosius Pakruojo krašto liaudies meistrus. Trukmė: 1,15 min. 

Pasakojimas apie kraštietį poetą Eduardą Mieželaitį (1919-1997), jo apsilankymus gimtajame krašte 

ir gimtinės akcentus kūryboje. Trukmė: 4,16 min. 

Tęsiami pasakojimai apie iškilius Pakruojo krašto žmones. Pateikiamas vaizdo įrašas apie prieš 25-erius 

metus Anapilin išėjusį pedagogą, dailininką, literatą, saviveiklininką, pasakorių, sodininką ir šiaip 

labai įdomų žmogų Joną Švėgždą. Trukmė: 5,56 min. 

Šis vaizdo įrašas - apie kraštietį, 94-uosius įpusėjusį Kazimierą Ragulskį. Klovainių miestelyje gimusį, 

Linkuvoje gimnaziją baigusį inžinierių mechaniką, išradėją, visame pasaulyje unikalios precizinės 

vibromechanikos ir vibrotechnikos mokyklos įkūrėją ir ilgametį jos vadovą, dar sovietmečiu pelniusį 

aukščiausius mokslo laipsnius ir pedagoginius vardus, valstybinių premijų laureatą. Kartu tai pasakojimas 

apie paprastą, nuoširdų žmogų, sugebėjusį būti ir rūpestingu vyru, geru šeimos tėvu. Trukmė: 21,49 min. 
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Birželio 3-oji - Sąjūdžio gimimo diena. Šiais metais švenčiame jo trisdešimt antrąjį gimtadienį. Ta proga 

pateikiama dokumentinė medžiaga, nušviečianti Pakruojo sąjūdžio veiklą, supažindinančią su jo kūrėjais. 

Trukmė: 15,44 min. 

„Suprasti pasaulį reikia pradėti nuo savo gimtinės“. Skirta kraštiečiui dailininkui Adoliui Jonui 

Krištopaičiui (1925-2000). Trukmė: 4,17 min. 

Virtuali kelionė po XX a. Pakruojį. Trukmė: 8,34 min. 

Kraštiečio, technologijos mokslų daktaro Vytauto Venckevičiaus knygos "Juos Mūša viliojo..." 

sutiktuvės. Trukmė: 4,46 min. 

Amžinybėn pašauktų kraštiečių atminimui. Nuo 2017-ųjų prieš Vėlines Pakruojo sinagogoje 

literatūriniu muzikiniu renginiu pagerbiami Amžinybėn išėję rajone gyvenę ar iš jo kilę žmonės. Šįmet dėl 

visiems aiškių priežasčių mūsų renginys – kitoks. Jį perkeliame į virtualią erdvę. Kraštiečius, palikusius 

ryškesnę brydę krašto gyvenime, primins vaizdo įrašas, o visų, Amžinybėn pašauktų, atminimui skambės 

Kamilio Sen Sanso „Gulbė“, atliekama Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuiko pedagogės 

Ligitos Stravinskienės ir jos auklėtinių Ugnės Urbonaitės bei Jokūbo Gaškos. Trukmė: 2,21 min. 

Gruodžio 30 dieną - kalbininko, lietuvių bendrinės kalbos kūrėjo, ugdytojo ir normintojo, Vydūno 

pavadinto lietuvių kalbos sąžine, Jono Jablonskio 160-osios gimimo metinės. Tai sukakčiai apžvelgti 

šio didžio Lietuvos žmogaus ryšiai su Pakruojo kraštu ir sudėti į vaizdo įrašą. Trukmė: 2,41 min. 

Vaizdo įraše pasakojama apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos nuveiktus reikšmingesnius 

kraštotyros darbus, įdomesnius įvykius. Vaizdo įrašą pagyvina nuolatinės pagalbininkės, Pakruojo 

Juozo Pakalnio muzikos mokyklos pedagogės, smuikininkės Ligitos Stravinskienės atliekama Elvio 

Presley daina "Negaliu nemylėti". Trukmė: 2,41 min. 

Pakruojo krašto žmonėms Kalėdų dovana – virtualus kalendorius. 2021-aisiais minėsime 175-ąsias 

metines nuo pirmojo lietuviško kalendoriaus, sudaryto Lauryno Ivinskio, pasirodymo. Prisimenant šią 

sukaktį, parengtas virtualus Pakruojo krašto žmonių sukakčių kalendorius. Į jį įtraukti mūsų krašte 

gimusieji, čia gyvenusieji ar gyvenantys žmonės, pasiekusieji ryškesnių rezultatų profesinėje srityje ar 

visuomeninėje veikloje. Trukmė: 7,53 min. 

Sutrikusio intekekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo Viltis“ narių žibintų paroda „Šviesk ir šildyk 

kiekvieno širdį“. Trukmė: 3,01 min. 

„Prakalbinę molį“. Panevėžiečių Deimantės Petrauskės-Skurdenienės ir Dainiaus Petrausko keramikos 

dirbinių paroda, skirta Tautodailės metams paminėti. Trukmė: 3,48 min. 

Lapė Snapė ir toliau nerimsta... Nematydama Pakruojyje žmonių, neturėdama galimybės su jais bendrauti, 

varto miesto istorijos puslapius. Šįkart – apie Pakruojo žydus ir sinagogą. Parengta virtuali ekskursija. 

Trukmė: 3,08 min. 

Vaikų erdvė sveikina visus su Tarptautine vaikų gynimo diena! Trukmė: 1,35 min. 

Liepos 14-17 d. vyko kūrybiniai rytmetėliai, kuriuose vaikučiai darė įvairiausius peliukus. Trukmė: 1,05 

min. 

Virtualioje parodėlėje VAIKŲ ERDVĖJE esančios knygutės apie Kalėdas. Trukmė: 2,15 min. 

Artėjant gražiausioms metų šventėms, kviečiame į nuotaikingą virtualią parodėlę, skirtą žiemai, 

šaltukui, besmegeniui ir, savaime suprantama, Kalėdų seneliui. Trukmė: 4,10 min. 

Filmukas Yom Hashoah – Holokausto atminties dienai paminėti. Vos porą kilometrų nuo Pakruojo 

esančiame Morkakalnyje 1941 m. vasarą nužudyta apie tris šimtus Žydų. Trukmė: 0,41 min. 

 

Parengti padalinių darbuotojų: 

 

Rankdarbių pamokėlė vaikams „Velykinis kiškutis – servetėlių laikiklis“. Trukmė: 1,19 min. (Linkuva). 

Linkuvos miesto bibliotekos savanorė Gabrielė Meškonytė pakvietė visus pasigaminti skirtuką ir 

papuošti savo mylimą knygelę. Trukmė: 1,19 min. 

Lavinamasis žaidimas mažiesiems bičiuliams. Trukmė: 2,12 min. (Linkuva). 

Atvelykio rankdarbių pamokėlė vaikams „Stebuklingas pingvino kiaušinis“. Trukmė: 1,17 min. 

(Linkuva). 

Kūrybinis užsiėmimas „Padėka medikams“. Trukmė: 1,17 min. (Linkuva). 

Šventinio atviruko gaminimo dirbtuvėlės „Mamytės dienai“. Trukmė: 1,36 min. (Linkuva). 

Virtualūs skaitymai „Linkuva skaito“. Trukmė: 3,44 min. (Linkuva). 

„Linkuvos miesto bibliotekos Šv. Kalėdų prisiminimai“. Trukmė: 4,10 min. (Linkuva). 

„Dvidešimt bibliotekos metų nuotraukose“. Trukmė: 2,20 min. (Balsiai). 

Per Nacionalinę bibliotekų savaitę Balsių padalinys sulaukdavo daug mažųjų lankytojų. Šiandien jie tokios 

galimybės neturi. Kad nebūtų taip liūdna, biblioteka vaikučiams paruošė šešėlių teatro sekamą pasaką 

„Kiškio lūpos“. Trukmė: 1,46 min.  
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Mūsų rajone yra daug nevyriausybinių organizacijų. Viena iš jų – „Pakruojo Černobyliečių draugija“. 

Skaidrėse pristatomi svarbiausi draugijos įvykiai ir nuveikti darbai. Trukmė: 1,52 min. (Balsiai). 

Tarptautinės vaikiškos knygos dienos proga bibliotekininkė pakvietė vaikus į  pasakaitės „Pagrandukas“ 

pastatyto vaidinimo peržiūrą. Trukmė: 2,56 min. (Bardiškiai). 

Kiaušinių marginimo edukacija „Pramigau Velykę“. Trukmė: 1,41 min. (Bardiškiai). 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei sukurtas video filmukas apie Bardiškių bibliotekos lėlių 

teatriuko, išaugusio į vaikų dramos būrelį 20-ties metų veiklą. Trukmė: 5,23 min. 

„Stebuklingos mamos suknelės“. Virtuali 1960-1990 m, suknelių paroda. Trukmė: 2,04 min. (Bardiškiai). 

Vaikams sveikinimas su Tarptautine vaikų gynimo diena ir kvietimas paklausyti Arklio Dominyko 

lopšinės, skirtos Rugiagėlei. Tai lėlių spektakliuko ištrauka iš V.V. Landsbergio pasakos „Arklio 

Dominyko meilė“, kurią vaidina Bardiškių skyriaus ir bibliotekos vaikų dramos būrelio artistai (Vadovė 

Gitana Norgailienė). Trukmė: 2,25 min. 

Video pristatymas „20 metų – 20 įsimintinų akimirkų Guostagalio bibliotekoje“. Trukmė: 2,32 min. 

2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Artėjant pačioms gražiausioms, laukiamiausioms metų šventėms 

Šv. Kalėdoms, Guostagalio padalinys parengė virtualią parodą-edukaciją „Tradiciniai žaisliukai – 

jaukioms Kalėdoms“. Susikurkite namų šilumą ir šventinę nuotaiką pasipuošę kalėdinę eglutę žaisliukais 

iš natūralių medžiagų. Trukmė: 4,09 min. 

„Klovainių mišrus choras. 1965-1990“. Trukmė: 1,25 min. (Klovainiai). 

Klovainių biblioteka kviečia sudalyvauti viktorinoje: „Vaikystės skaitiniai. Ar pamenate autorius?“ 

https://kahoot.it/challenge/06675429... 

Nuotaikinga viktorina vaikučiams ir jų tėveliams „Pasakų pasaulyje“. 

https://kahoot.it/challenge/07752116... (Klovainiai). 

Balandžio 23-29 d. jubiliejinė, 20-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Linksmiausios 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių akimirkos Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos padaliniuose“. Trukmė: 3,36 min. (Klovainiai). 

Video pristatymas „Kaip keitėsi biblioteka“. Trukmė: 2,18 min. (Klovainiai). 

Artėja Motinos diena, Klovainių biblioteka pakvietė vaikučius ir jų tėvelius sudalyvauti viktorinoje, 

prisimenant gražiausių eilėraščių apie Mamytes autorius https://kahoot.it/challenge/04377421... 

(Klovainiai). 

Gegužės 7 - spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šiemet jau šeštą kartą bus jungiamasi į akciją 

"Lietuva skaito". Klovainių biblioteka pakvietė prisiminti lietuvių rašytojus bei jų žymiausius kūrinius 

ir sužaisti viktorinoje https://kahoot.it/challenge/08802238... 

Mažo žmogaus didelės teisės, pareigos, norai… Mažo žmogaus didelis pasaulis…Vaikučiai ir jų tėveliai 

pakviesti sudalyvauti žaidime ir taip paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną... 

https://kahoot.it/.../416b1473-2b37-4ad3-868a... (Klovainiai). 

Klovainių bibliotekoje - knygų skirtukų paroda! Nuotaikingus, šiltus, spalvom trykštančius skirtukus 

sukūrė Klovainių darželio "Kiškiukų" ir "Peliukų" grupių vaikučiai. Trukmė: 2,04 min. 

Jurgitos Povilionienės paroda „Tautinės juostos taku“. Trukmė: 1,40 min. (Mikoliškis). 

Virtuali paroda „Mamos skarelė“. Trukmė: 1,58 min. (Pašvitinys). 

„Vaikų Velykėlės. 2012-2018“. Rimkūnų bibliotekos vaikų kūrybiniai darbeliai. Trukmė: 1,28 min. 

Gegužės 7-ąją minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Tradiciškai kasmet tądien vyksta 

skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito!“, kviečianti imti knygą į rankas ir skaityti drauge. Šią svarbią 

dieną Rozalimo padalinys linki visiems prasmingų akimirkų su knyga ir kviečia pasiklausyti bibliotekos 

bičiulės Vidos Ignatjevienės skaitomo Antano Miškinio eilėraščio „Elegantiškai sninga“. Trukmė: 

1,14 min. (Rozalimas). 

Stačiūnų padalinys ir šiemet prisideda prie skaitymo šventės „Lietuva skaito“, kuri skirta gegužės 7-ajai – 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Šiemet skaitytojai pasitinkami su šūkiu „Atrask klasiką!”, nes 

gera klasika yra amžina ir ją skaityti galima visur, o ypač namuose ir gryname ore. Bibliotekininkė Laura 

su Angelės, Kristinos ir Godos pagalba pabandė į klasikų kūrinius pažvelgti trijų kartų akimis. Buvo 

pasirinkti: Vytauto Mačernio „Mano gyvenimas“, Justino Marcinkevičiaus eilėraštis „Vėjo malūnai“, 

Kazio Binkio „Vėjavaikis“, Pauliaus Širvio „Aš beržas“, Liutauro Degėsio „Pienės“ ir Salomėjos Nėries 

„Saulės kūdikėlis“. Trukmė: 0,58 min.; 1,27 min.; 0,29 min. 

„Kaip keitėsi gyvenimas per 20 metų“. Trukmė: 2,59 min. (Ūdekai). 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/06675429?challenge-id=f8b7f4b4-45ee-41af-895d-b46c810fc05a_1587026681965&fbclid=IwAR1yA98kGI4aGMjAi-xR3wYysb5QEJ7OwjGychzhIrl2Bbj8uYuBSC_gyxc
https://kahoot.it/challenge/07752116?challenge-id=f8b7f4b4-45ee-41af-895d-b46c810fc05a_1587024111937&fbclid=IwAR1-6uzR8Ppacy76ohOC4QiUmNwit8-XdkFzvyPkpmmCTa0EE5sZxqCt1Oc
https://kahoot.it/challenge/04377421?challenge-id=f8b7f4b4-45ee-41af-895d-b46c810fc05a_1588244576749&fbclid=IwAR1M0uAjT5DuuCL9tBP-tHtNXKVHeqKK6UMPvWm_CXUSgax4O5orSMnfvew
https://kahoot.it/challenge/08802238?challenge-id=f8b7f4b4-45ee-41af-895d-b46c810fc05a_1588749952746&fbclid=IwAR0xF4N8YMKs7gBJo2BRjvZvdFvt1fkI4WNSLtwE5yjlKMRwfgm9d8r-958
https://kahoot.it/challenge/416b1473-2b37-4ad3-868a-7866e7020224_1591015303785?fbclid=IwAR01uJtHgxXn5KY_FNMQwEpKeY5r38zhabbhJQdXsRigDjGX6aQoBtfNg-g
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                                                                                                                          2 priedas 

 
▪ Bibliotekos darbuotojų straipsniai spaudoje 

Jereckienė, Judita. Astos kolekcijoje – 200 suvenyrinių batelių: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos skaitykloje atidaryta suvenyrinių batelių paroda iš „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 

bibliotekininkės Astos Sutkienės kolekcijos] // Auksinė varpa. – 2020, saus. 25, p. 2. 

Jereckienė, Judita. Ekspozicijoje – tūkstantis karvučių: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

skaitykloje atidaryta Mažeikonių kaimo gyventojos Rasos Kukutienės suvenyrinių karvučių kolekcijos 

ekspozicija].- Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, rugpj. 12, p.1.  

Jereckienė, Judita. Katinų kolekcijos ekspozicija: [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

skaitykloje parengtą vietos „Žemynos“ progimnazijos mokytojos Onutės Morkūnaitės suvenyrinių katinų 

ekspoziciją].-  Iliustr. // Auksinė varpa.- 2020, lapkr. 21, p. 4. 

Juodytė, Genė. Atmintis su Šviesos ženklu: [apie Pakruojo sinagogoje rengiamą kraštiečio dailininko 

Adolio Jono Krištopaičio tapybos parodą „Šešios šviesos“] Auksinė varpa. – 2020, liep. 1, p. 3. 

Juodytė, Genė. Atsisveikinant su kraštiete poete, eseiste, memuarų autore, buvusia politine kaline 

Anastazija Kanoverskyte – Sučyliene: [apie Amžinybėn išėjusią rašytoją, politinę kalinę, 1944 metų 

Linkuvos gimnazijos absolventę Anastaziją Kanoverskytę –Sučylienę]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, 

saus.18, p. 3. 

Juodytė, Genė. Bibliotekininkės kūrė gėlių kompoziciją: [Pakruojo dvaro sodyboje, besiruošiant 

didžiausiam vasaros festivaliui „Vasarvidžio nakties sapnas“, vyko spalvingas gėlių kompozicijų 

konkursas „Žiedų valdovai“, į kurį įsijungė ir Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. 

bibliotekininkės Genė Juodytė, Sigyta Kavaliauskienė, Gitana Maasienė, Lina Ramonienė ir Birutė 

Šlivinskienė] – Iliustr. // Auksinė varpa – 2020, birž. 13, p. 1. 

Juodytė, Genė. Finišavo viktorina apie Pakruojo kraštą: [viktorinos, skirtos Pakruojo krašto pažinimui ir 

startavusios kovo 19-ąją apžvalga bei 6-ojo turo atsakymai] // Auksinė varpa. – 2020, geg. 9, p. 4. 

Juodytė, Genė. Istorinis-kraštotyrinis leidinys apie Mūšos kraštą: [apie Pakruojo sinagogoje rengiamas 

kraštiečio, technologijos mokslų dr., Panevėžyje gyvenančio senjoro Vytauto Venckevičiaus kraštotyros 

leidinio „Juos Mūša viliojo: Mišeikiai, Pociūnai ir jų apylinkės XVII-XXI a.“ sutiktuves] // Auksinė varpa. 

– 2020, rugpj. 1, p. 1. 

Juodytė, Genė. Kai „įdarbinama“ galva...: [apie tai, kaip Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. 

bibliotekininkei kraštotyrai Genei Juodytei gimė idėja karantino metu viešosios bibliotekos tinklalapyje bei 

Veido knygoje skelbti virtualias kraštotyros viktorinas ir kaip sekėsi tą idėją įgyvendinti] // Auksinė varpa. 

– 2020, bal. 15, p. 4. 

Juodytė, Genė. Knyga apie vieną ryškiausių liaudies teatro režisierių: [apie Pakruojo sinagogoje 

rengiamas su kraštietės, pedagogės Ramunės Korenkienės knygos „Jonas Korenka. Teatro gyvybės ratas“ 

sutiktuves] // Auksinė varpa. – 2020, rugs. 23, p. 1. 

Juodytė, Genė. Ketvirtadieniais – virtuali viktorina – dalyvaukite!: [Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė karantino laiką siūlo išnaudoti savęs tobulinimui ir 

ketvirtadieniais kviečia į jos parengtą virtualią viktoriną, skirtą Pakruojo krašto istorijai, kultūrai pažinti. 

Skelbiami 3-ojo turo klausimai] // Auksinė varpa – 2020, bal. 8, p. 3. 

Juodytė, Genė. Mokslininko ryšys su gimtuoju kraštu: [Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. 

bibliotekininkę kraštotyrai Genę Juodytę aplankė vienas tituluočiausių Lietuvos mokslininkų, akademikas, 

habilituotas dr., profesorius emeritas Kazimieras Ragulskis; profesorius bendravo su Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus darbuotojomis, sinagogoje aplankė klasės draugo, dailininko Adolio Jono 

Krištopaičio tapybos parodą]. – Iliustr.  // Auksinė varpa. – 2020, liep. 18, p. 1. 

Juodytė, Genė. Moterys – 4-osios viktorinos karalienės: ką karūnuosime 5-oje?: [viktorinos apie Pakruojo 

kraštą 4-ojo turo atsakymai bei komentarai apie dalyvius ir kaip jiems sekėsi įveikti 5-ąjį turą] // Auksinė 

varpa – 2020, bal. 22, p. 3. 

Juodytė, Genė. 5-ojo turo atsakymai ir 6-ojo klausimai: [kraštotyros viktorinos 5-ojo turo atsakymai ir jų 

apžvalga bei 6-ojo turo klausimai] // Auksinė varpa – 2020, bal. 25, p. 5. 

Juodytė, Genė. Protų mūšis – kraštotyrininko atminimui :[Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 

kviečia į Protų mūšį, skirtą mokytojo, kraštotyrininko Juozo Šliavo atminimui] // Auksinė varpa. – 2020, 

saus. 11, p. 3. 
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Juodytė, Genė. Protų mūšyje – ir joniškiečiai : [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

rengiamame Protų mūšyje, skirtame žymaus mokytojo ir kraštotyrininko Juozo Šliavo 90 – mečiui, 

dalyvaus ir Žiemgalos draugijos Joniškio skyriaus komanda.] // Auksinė varpa. – 2020, vas.8, p. 2. 

Kulšytė, Romualda. Biblioteka medikams gamina apsauginius skydus: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka įsijungia į gražią prasmingą Lietuvos nacionalinės bibliotekos organizuojamą akciją – medikams 

3D spausdintuvu spausdins rėmelius apsauginiams skydams] //Auksinė varpa . – 2020, kovo 25, p. 1. 

Kulšytė, Romualda. Bibliotekininkų triūsas – kultūrai ir skaitytojams:[apie Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbus karantino laikotarpiu]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, bal. 

18, p. 1. 

Maasienė, Gitana. Drąsiausias žygdarbis – nedrebėti: [apie Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

bibliotekininkių veiklas karantino metu pasakoja Vaikų erdvės personažas lapė Snapė]. – Iliustr. // Auksinė 

varpa. -2020, bal. 18, p. 3. 

Maasienė, Gitana. Europos žydų kultūros dienos Pakruojyje: [apie Pakruojo sinagogoje vyksiančias 

Europos žydų kultūros paveldo dienas ir planuojamus renginius]. – Iliustr. // Auksinė varpa. -2020, rugpj. 

29, p. 5. 

Maasienė, Gitana. Ėjo pasaka ir tebeina: [apie Pakruojo šventės „Pajausk etnopulsą 2020“ metu Pakruojo 

sinagogoje vykusį Vaikų erdvės  lėlių teatro spektakliuką „Kiškio daržovės“]. – Iliustr. // Auksinė varpa. -

2020, rugs. 2, p. 3. 

Martinaitienė, Stanislava. Broniui Nainiui atminti:[apie kraštietį, Lietuvos antinacinio ir antisovietinio 

pasipriešinimo dalyvį, nuvusį Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininką, Pakruojo rajono 

Garbės pilietį Bronių Nainį] // Auksinė varpa. – 2020, lapkr. 28, p.3. 

Mieliauskaitė, Rasma. Lėlė – ne tik žaislas, tai – meno kūrinys:[ Linkuvos miesto bibliotekos darbuotojos 

parengė kraštietės Ingos Badūnienės virtualią rankų darbo lėlių parodą ir ją paskelbė Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos facebook puslapyje].- Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, gruod. 9, p. 3.  

Mieliauskaitė, Rasma. Lituanistai ir lituanistiniai dalykai Linkuvos krašte:[apie kraštiečio kraštotyrininko 

ir mokytojo Juozo Šliavo 90- mečio, Vasario 16-osios ir Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimą 

Linkuvos miesto bibliotekoje] // Auksinė varpa. – 2020, vas.26, p.3. 

Mieliauskaitė, Rasma. Poezijoje – labai daug telpa, net visas gyvenimas: [apie Linkuvoje gyvenančią 

eilių kūrėją Ireną Bažadragienę]. – Iliustr. //Auksinė varpa. – 2020, birž. 13, p.4. 

Ramonienė, Lina. Metų knygos rinkimuose -  jaunieji pakruojiečiai: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvės darbuotojos, įsijungusios į šįmetę akciją „Metų knygos rinkimai“, pradinių klasių 

moksleivius pakvietė į teatralizuotą literatūros teismą.] // Auksinė varpa. – 2020, vas.19, p.4. 

Ramonienė, Lina. Skaitymo apžvalga:[Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvės 

bibliotekininkės balandžio 14 – lapkričio 14 dienomis elektronine anketa siekė išsiaiškinti paauglių 

skaitymo ypatumus, literatūros poreikį, požiūrį į vaikų erdvės veiklą, o vėliau anketas apbendrino ir 

paskelbė jų apžvalgą]. –Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, gruod. 5, p. 5. 

Šlivinskienė, Birutė. Ačiū – ne pirmoji Rotary klubo parama:[ apie Rotary klubo finansinę paramą Vaikų 

erdvei.] // Auksinė varpa. – 2020, geg. 6, p.1. 

 

▪ Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai spaudoje 

Aganauskienė, Laima. Kraštotyrininkui atminti – jo mokinės rengiama viktorina: [iškilaus kraštiečio, 

mokytojo ir kraštotyrininko Juozo Šliavo 90-ąsias gimimo metines Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė nutarė paminėti netradiciškai – surengdama Protų mūšį] // 

Šiaulių kraštas – 2020, saus. 18, priedas „Krašto žinios“, p. 9. 

Biblioteka organizuoja virtualią viktoriną /parengta pagal bibliotekos inf. : [apie Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Genės Juodytės sumanymą karantino metu rengti 

virtualią viktoriną apie Pakruojo kraštą] // Šiaulių kraštas. – 2020, kovo 26, p. 7. 

Bibliotekoje skaitytojų laukia naujos knygos / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus inf.:[apie 

šių metų Kultūros ministro gegužės 12d įsakymą, kuriuo 65 –ioms sričių ir savivaldybių viešosioms 

bibliotekoms skiriamas lėšas. Iš kurių  J. Paukštelio viešajai bibliotekai tenka 13 830 eurų] // Auksinė 

varpa. – 2020, geg.3, p.3. 

Įsteigta kultūros ir meno taryba / informaciją  parengė Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių 

skyrius:[Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai pritarta naujai steigiamos Pakruojo 

rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatams] // Auksinė varpa. – 2020 bir. 27, p. 3. 

Juozo Paukštelio biblioteka pastebėta už aktyvumą / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus 

inf.: [apie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus profesoriaus Broniaus 
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Maskuliūno atsiūstą padėkos raštą, kuriame Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai 

bibliotekai  dėkojama už aktyvumą ir veiklas] // Auksinė varpa. – 2020, saus.18, p. 5. 

Kėvalaitienė, Greta. Skaitymas mus jungia:[ kvietimas dalyvauti  skaitymo varžytuvėse „Vasara su 

knyga“ ir informaciją apie šios akcijos  dalyvių  registraciją, taisykles] // Auksinė varpa. – 2020, bir.3, p.4. 

Kultūros ir meno taryba /Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius inf.: [Pakruojo rajono 
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skyriaus inf.:[ kvietimas siūlyti kandidatus tradicinei J. Paukštelio literatūros premijai gauti] // Auksinė 

varpa. – 2020, vas. 29, p. 5. 

Margis, Saulius. Pasaulinė kultūros diena: [mero sveikinimas Pasaulinės kultūros diena. Sveikinime 

minima ir J. Paukštelio viešoji biblioteka  ir jos filialai juose dirbantys  specialistai, kurie džiugina 

inovatyviomis veiklos formomis – virtualiais protmūšiais, žaidimais, edukacijomis, pateikia įdomių faktų 

iš archyvų. O viešosios bibliotekos darbuotojos gamino medikams apsaugos priemonių.] // Auksinė varpa. 

– 2020, bal. 15, p. 1. 

Nilytė, N. Į  širdį – kiekvienas Vaižganto žodis... :[Pakruojo sinagogojeaktoriai Olita Dautartaitė ir Petras 

Venslovas žiūrovams parodė literatūrinį spektaklį apie dvasininką, visuomenės veikėją, rašytoją Juozą 

Tumą – Vaižgantą]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, saus. 4, p.7. 

Nilytė, N. Kai sielos žodžiai ima šviesti...:[Vienas iš 2020 m. Poezijos pavasario renginių Pakruojo rajone 

vyko poeto Eduardo Mieželaičio gimtinėje Kareiviškio kaime]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, rugpj. 

12, p.3. 

Nilytė, N. Pirmosios knygos apmąstymai – su mokytoja:[Pakruojo sinagogoje pristatyta buvusios 

pakruojietės Aurikos Kriukaitės pirmoji knyga – „Psyche“].- Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, spal.17, 

p.1,3. 

Nilytė, N. Ketureilių kūryba tęsiantis karantinui:[Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

Bardiškių filialo vyresn. Bibliotekininkė Gitana Norgailienė savo skaitytojus kviečia laisvalaikio 

valandėlėmis kurti ketureilius] // Auksinė varpa. – 2020, lapkr.21, p. 5. 

Nilytė, N. Mes prisimename: [apie Pakruojo sinagogoje paminėtą Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. 

Dalyvavo Sausio 13-osios veteranai Loreta Tručiliauskaitė-Šlekienė ir Vytautas Pečiukonis, renginio metu 

vyko  dokumentinio filmo apie Laisvės gynėją Antaną Sakalauską peržiūra]. – Iliustr. // Auksinė varpa. -

2020, saus. 11, p. 1. 

Nilytė, N. „Getas“ ir gyvoji liudytoja. Esther Lurie: [apie Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metams pažymėti skirtą renginį, kuriame bus nemokama filmo „Getas“ peržiūra, susitikimas su jo 

režisieriumi Juliumi Dautartu bei parodos atidarymas]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, vas. 5, p. 2. 

Nilytė, N. Gyvybės ratas sukasi...Nes meilė nesibaigia!:[ Buvusios pakruojietės Ramunės Korenkienės 
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informaciją apie gimtąjį kraštą ir jo žmones Seimo nario Antano Matulo padėka įteikta vyresn. 

bibliotekininkei kraštotyrai Genei Juodytei] // Auksinė varpa. – 2020, vas. 18, p. 1. 

Nilytė, N. Scenoje ir atvirukuose – gyvenimo geismas...: [apie Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metams pažymėti skirtą renginį, kuriame buvo atidaryta Esther Lurie ofortų paroda, susitikimas su 

režisieriumi Juliumi Dautartu bei nemokama filmo-spektaklio „Getas“peržiūra]. – Iliustr. // Auksinė varpa. 

- 2020, vasar. 22, p. 3. 

Nilytė, N.  Tik lapas, tik pieštukas...: [Pakruojo sinagogoje kelmiškiai – grafikas Andrius Seselskas su 

žmona pedagoge Jurgita pristatė parodą “Juoda ir balta kava“]. - Iliustr. // Auksinė varpa. – 2020, vas. 1, p. 

4. 
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3 priedas 

      

     Ataskaitiniu laikotarpiu pravestos 83 užsakomosios ekskursijos, kuriose dalyvavo 1252 

lankytojai. Bendra ekskursijų trukmė:  62,40 val.  

 

Eil.nr. Data Dalyviai Trukmė/ 

val. 

Dalyvių 

skaičius 

Ekskursiją 

pravedė 

1 2 3 4 5 6 

1. 2020-01-03 Vilniaus Medardo Čoboto TAU senjorai. 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 50 Gitana Maasienė 

2. 2020-01-03 Šakių „Žiburio“ gimnazijos kolektyvas. 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 47 Gitana Maasienė 

3. 2020-01-10 Ekskursija Šiaulių architektams.  0,40 32 Gitana Maasienė 

4. 2020-01-17 Ekskursija Panevėžio apskrities  

matematikos mokytojams. Yra įrašas  

svečių knygoje. 

0,40 9 Gitana Maasienė 

5. 2020-01-21 Ekskursija LŪS Pakruojo skyriaus 

pirmininko A. Navicko organizuoto 

seminaro lektoriams bei svečiams. 

0,25 5 Gitana Maasienė 

6. 2020-01-21 Ekskursija grupei keliautojų iš Vilniaus. 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,30 7 Gitana Maasienė 

7. 2020-01-22 Ekskursija Šiaulių sporto mokyklos 

mokytojams, bei juos lydintiems Šiaulių 

miesto savivaldybės atstovams. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 15 Gitana Maasienė 

8. 2020-02-13 Ekskursija Mykolo Romerio universiteto 

(MRU) studentams. 

0,35 12 Gitana Maasienė 

9. 2020-02-19 Ekskursija grupei vilniečių.  Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 5 Gitana Maasienė 

10. 2020-02-29 Ekskursija jauniesiems architektams 

(Vilnius). 

0,40 5 Gitana Maasienė 

11. 2020-03-05 Ekskursija Šiaulių apskrities VMI skyriaus 

darbuotojams. Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 22 Gitana Maasienė 

12. 2020-06-03 Ekskursija svečiams iš Kauno. 0,40 6 Gitana Maasienė 

13. 2020-06-06 Ekskursija grupei iš Šakių. 0,40 4 Gitana Maasienė 

14. 2020-06-06 Ekskursija restauratorei V. Murmaitei ir 

fotokorespondentui V. Ščiavinskui (LRT). 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,60  2 Gitana Maasienė 

15. 2020-06-07 Ekskursija grupei iš Pasvalio. 0,40 17 Gitana Maasienė 

16. 2020-06-07 Ekskursija svečiams iš Žemaitijos. 0,40 5 Gitana Maasienė 

17. 2020-06-17 Ekskursija PZU draudimo darbuotojų 

kolektyvui. Yra įrašas svečių knygoje. 

1,20 7 Gitana Maasienė 

18. 2020-06-17 Ekskursija senjorams iš Alantos. 0,40 6 Gitana Maasienė 

19. 2020-06-23 Ekskursija svečiams iš Kauno. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,30 4 Sigyta 

Kavaliauskienė 

20. 2020-06-23 Ekskursija svečiams iš Portugalijos. Yra 

įrašas. 

0,30 5 Sigyta 

Kavaliauskienė 

21. 2020-06-30 Diena su LRT žurnalistais (sinagogos 

interjero/eksterjero filmavimas bei 

fotografavimas, ekskursija (pasakojimas)  

rengiamai laidai apie išlikusias medines 

sinagogas Lietuvoje). 

6,00 12 Gitana Maasienė 
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1 2 3 4 5 6 

22. 2020-07-02 Ekskursija svečiams iš Vilniaus.  Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,45 7 Sigyta 

Kavaliauskienė 

23. 2020-07-03 Ekskursija svečiams iš Niujorko (JAV).  Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,60 5 Sigyta 

Kavaliauskienė 

24. 2020-07-07 Ekskursija svečiams iš Vilniaus.  Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,30 4 Sigyta 

Kavaliauskienė 

25. 2020-07-07 Ekskursija Alytaus Angelų Sargų bažnyčios 

parapijiečiams. Yra įrašas svečių knygoje. 

0,45 40 Sigyta 

Kavaliauskienė 

26. 2020-07-09 Ekskursija senjorams iš Kuršėnų (folkloro 

ansamblis „Nesenstantys širdimi“).  Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,45 16 Sigyta 

Kavaliauskienė 

27. 2020-07-18 Ekskursija svečiams iš Joniškio. 0,45 20 Sigyta 

Kavaliauskienė 

28. 2020-07-19 Ekskursija svečiams iš Klaipėdos. 0,40 17 Gitana Maasienė 

29. 2020-07-19 Ekskursija Šv. Jokūbo kelio žygeiviams. 0,60 15 Gitana Maasienė 

30. 2020-07-21 Ekskursija svečiams iš Vilniaus. Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,30 7 Gitana Maasienė 

31. 2020-07-21 Lankėsi Trakų neįgaliųjų užimtumo centro 

lankytojai. Yra įrašas svečių knygoje. 

0,60 12 Gitana Maasienė 

32. 2020-07-22 Lankėsi grupė keliautojų iš Ignalinos.  0,40 6 Gitana Maasienė 

33. 2020-07-22 Lankėsi grupė vokiečių. Ekskursija vyko 

dalyvaujant vertėjui. Yra įrašas svečių 

knygoje. 

0,60 7 Gitana Maasienė 

34. 2020-07-23 Lankėsi kraštiečiai, dabar gyvenantys 

Kaune. Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 4 Gitana Maasienė 

35. 2020-07-23 Keliautojai  iš Vilniaus. Yra įrašas svečių 

knygoje. 

0,40 2 Gitana Maasienė 

36. 2020-07-24 Lankėsi LŽB Socialinės komisijos narė, 

Holokaustą išgyvenusiųjų asmenų 

patariamojo komiteto pirmininkė Ela Gurina 

su šeima. Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 5 Gitana Maasienė 

37. 2020-07-25 Lankėsi Camino Lituano žygeiviai.  0,40 12 Gitana Maasienė 

38. 2020-07-25 Ekskursija svečiams iš Molėtų. Yra įrašas.  0,30 5 Gitana Maasienė 

39. 2020-07-25 Ekskursija šeimai iš Vilniaus. Kartu 

buvusiems 3 vaikams pravesta trumpa 

edukacija, kurios metu naudotas klausymas 

apie Pakruojo sinagogą. 

0,60 7 Gitana Maasienė 

40. 2020-07-26 Lankėsi keliautojai iš Ukmergės. Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,40 18 Gitana Maasienė 

41. 2020-07-26 Lankėsi Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokyklos mokytojai. 

0,40 12 Gitana Maasienė 

42. 2020-07-29 Lankėsi grupė klaipėdiečių. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 5 Gitana Maasienė 

43. 2020-07-30 Lankėsi Kaišiadorių pensininkų klubo 

nariai. Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 42 Gitana Maasienė 

44. 2020-07-30 Ekskursija šeimai iš Kauno. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 5 Gitana Maasienė 

45. 2020-07-30 Ekskursija Šiaulių banko kolektyvui. 0,30 20 Gitana Maasienė 

46. 2020-07-31 Ekskursija šeimai iš Klaipėdos. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 4 Gitana Maasienė 

47. 2020-08-01 Ekskursija švietimo darbuotojams. 

 Yra įrašas svečių knygoje 

0,45 14 Sigyta 

Kavaliauskienė 
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1 2 3 4 5 6 

48. 2020-08-02 Lankėsi grupė iš Visagino. 0,40 6 Gitana Maasienė 

49. 2020-08-02 Lankėsi  Šv. Jokūbo kelio žygeiviai. 0,40 14 Gitana Maasienė 

50. 2020-08-06 Lankėsi Šv. Jokūbo kelio žygeiviai. Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,40 7 Gitana Maasienė 

51. 2020-08-06 Pakruojo sinagogoje lankėsi JAV 

ambasadorius Lietuvoje Robertas S. 

Gilchristas. Svečius lydėjo Pakruojo r. 

savivaldybės vadovai. Ekskursija vyko 

dalyvaujant vertėjui. Yra įrašas svečių 

knygoje. 

0,60 9 Gitana Maasienė 

52. 2020-08-07 Grupė iš Smalininkų (Jurbarko r.) 

neįgaliųjų centro. Yra įrašas svečių 

knygoje. 

0,30 16 Gitana Maasienė 

53. 2020-08-08 Ekskursija dailės festivalio „Šiaulių 

Monmartro Respublika'20“ plenero 

dalyviams („Laiptų galerija“). Yra įrašas 

svečių knygoje. 

1,20 22 Gitana Maasienė 

54. 2020-08-08 Ekskursija grupei iš Kauno. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 35 Gitana Maasienė 

55. 2020-08-11 Ekskursija jauniesiems pašvitiniečiams 

(agentūros Visos Lietuvos vaikai Pakruojo 

labdaros ir paramos fondas). 

0,20 13 Judita 

Jareckienė 

56. 2020-08-13 Ekskursija Šv. Jokūbo kelio žygeiviams. 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 5 Gitana Maasienė 

57. 2020-08-13 Ekskursija rusų kalba grupei iš Latvijos. 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,30 18 Gitana Maasienė 

58. 2020-08-18 Ekskursija grupei iš Kėdainių. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,30 20 Judita 

Jereckienė 

59. 2020-08-18 Ekskursija grupei iš Mažeikių. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,30 7 Judita 

Jereckienė 

60. 2020-08-18 Ekskursija lankytojams iš Šiaulių. Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,30 5 Judita 

Jereckienė 

61. 2020-08-19 Ekskursija Šv. Jokūbo kelio žygeiviams. 0,40 7 Gitana Maasienė 

62. 2020-08-21 Ekskursija Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Klaipėdos 

viltis“ bendruomenei. Yra įrašas svečių 

knygoje. 

0,60 27 Gitana Maasienė 

63. 2020-08-21 Ekskursija grupei iš Vilniaus. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 7 Gitana Maasienė 

64. 2020-08-22 Ekskursija šeimai iš Ignalinos. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,30 5 Gitana Maasienė 

65. 2020-08-23 Ekskursija grupei iš Kauno. yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,30 5 Gitana Maasienė 

66. 2020-08-26 Ekskursija grupei iš Latvijos. 0,40 6 Gitana Maasienė 

67. 2020-09-03 Ekskursija grupei vokiečių (dalyvaujant 

vertėjui). Yra įrašas svečių knygoje. 

0,60 15 Gitana Maasienė 

68. 2020-09-04 Ekskursija Vilniaus teatro „Lėlė“ 

kolektyvui. 

0,40 7 Gitana Maasienė 

69. 2020-09-05 Ekskursija grupei iš Rokiškio. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,40 9 Gitana Maasienė 

70. 2020-09-11 Ekskursija grupei iš Marijampolės. Yra 

įrašas svečių knygoje. 

0,40 27 Gitana Maasienė 
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1 2 3 4 5 6 

71. 2020-09-12 Ekskursija Šv. Jokūbo kelio žygeiviams. 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 12 Gitana Maasienė 

72. 2020-09-15 Ekskursija Radviliškio TAU studentams. 

Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 19 Judita 

Jareckienė 

73. 2020-09-16 Ekskursija Lietuvos nacionalinės 

filharmonijos atstovams. Yra įrašas svečių 

knygoje. 

0,40 10 Sigyta 

Kavaliauskienė 

74. 2020-09-17 Ekskursija penktų klasių mokiniams 

(Kaunas) 

0,20 50 Gitana Maasienė 

75. 2020-09-17 Ekskursija penktų klasių mokiniams 

(Vilnius) 

0,20 37 Gitana Maasienė 

76. 2020-09-18 Ekskursija mokiniams iš Vilniaus. 

Užsakyta Pakruojo Verslo ir Turizmo 

skyriaus. 

0,20 32 Gitana Maasienė 

77. 2020-09-23 Ekskursija po Pakruojo štetlą. Skirta 

Lietuvos žydų genocido dienai.  

1  12 Gitana Maasienė 

78. 2020-09-27 Ekskursija grupei iš Vilniaus. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

0,25 9 Gitana Maasienė 

79. 2020-09-29 Ekskursija Tautinių mažumų 

departamento prie LRV nariams. Yra 

įrašas svečių knygoje.  

0,60 7 Judita 

Jereckienė 

80. 2020-10-09 Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos 

nariai. Yra įrašas svečių knygoje. 

0,40 42 Gitana Maasienė 

81. 2020-10-16 Ekskursija šeštos klasės mokiniams iš 

Vilniaus. 

0,20 27 Gitana Maasienė 

82. 2020-10-24 Ekskursija Panevėžio 5-osios gimnazijos 

mokiniams (3 gr.) 

0,60 100 Judita 

Jereckienė 

83. 2020-10-25 Ekskursija svečiams iš Pasvalio. 0,20 3 Gitana Maasienė 
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4 priedas 

  

2020-01-01 iki 2020-12-31 

 

Eil. 

Nr. 
Data Filmo pavadinimas Lankytojai 

1 2 3 4 

1-3. 

 

2020-01-03/04 

(trys kino seansai) 

„Antroji AŠ“ 

 
29 

 

4-6. 

 

2020-01-10/11 

(trys kino seansai) 

„Tobulas pasimatymas“ 

 

265 

 

7-9. 

 

2020-01-17/18 

(trys kino seansai) 

„Tarnas“ 

 

98 

 

10-12. 

 

2020-01-24/25 

(trys kino seansai) 

„Pasiutusi meilė“ 

 

28 

 

13-15. 

 

2020-02-01/02 

(trys kino seansai) 

„Tobulas pasimatymas“ 

 

98 

 

16-19. 

 

2020-02-07/08 

(keturi kino seansai) 

„Pasmerkti“ 

 

50 

 

20. 

 

2020-02-12 

 

„Interneto valytojai“ 

 

82 

 

21. 

 

2020-02-13 

 

„Getas“ 

 

90 

 

22-23. 

 

2020-02-14/15 

(du kino seansai) 

„Partizanas“ 

 

32 

 

24-26. 

 

2020-02-28/29 

(trys kino seansai) 

„Damų laimė“ 

 

15 

 

27. 

 

2020-02-28 

 

„Pats sau milijonierius“ 

 

19 

 

28-30. 

 

2020-02-29 

(trys kino seansai) 

„Importinis jaunikis“ 

 

126 

 

31. 

 

2020-03-03 

 

„Baltų gentys“ 

 

36 

 

32. 

 

2020-03-04 

 

„Emilija iš Laisvės alėjos“ 

 

77 

 

Iš viso: 1045 

Iš jų:   

suaugusieji 709 

jaunimas 86 

vaikai 1 

nemokamų kino seansų dalyviai 249 

                                      

  
 


