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ĮŽANGA
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos misija – užtikrinti
rajono gyventojams prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, panaudojant tradicinius
išteklius ir modernias technologijas, skatinti skaitymą, ugdyti literatūrinį išprusimą, stiprinti
bibliotekos informacines, neformaliojo ugdymo ir kultūrines funkcijas.
Atsižvelgdama į

vykdomą misiją, vadovaudamasi veiklos nuostatais, Joniškio rajono

savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir 18 jai priklausančių filialų vykdė bibliotekinio,
informacinio, kultūrinio gyventojų aptarnavimo veiklas ir funkcijas.
Biblioteka skatino įvairaus amžiaus bendruomenės narių skaitymą, ypač didelį dėmesį skyrė
vaikų, paauglių, jaunimo skaitymo įgūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizavo susitikimus su
kūrėjais, populiarino lietuvių autorių knygas, plėtė kultūrinę ir šviečiamąją veiklą, skatino
savanorystę, pagerbė skaitančius joniškiečius.
Siekdama skatinti skaitymą, ugdyti skaitymo įpročius, kaupti, populiarinti iškilių krašto
žmonių kūrybą, veiklą, biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą Skaitymo
skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programą, minėjo Joniškio kraštui svarbius įvykius, datas ir
sukaktis. Vyko edukaciniai užsiėmimai, turintys didelę reikšmę ugdant bendruomenę, telkiant
jaunimą, tenkinant moksleivių kultūrinius ir savišvietos poreikius.
Bibliotekoje buvo organizuojami renginiai, skirti Viešosios bibliotekos 80 metų sukakčiai, J.
Avyžiaus jubiliejui, Ievos Simonaitytės, Tautinio kostiumo, Lietuvių kalbos kultūros, Sporto,
Piliakalnių metams paminėti.
Biblioteka įsijungė į 17-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius. Buvo
organizuojami tradiciniai renginiai, kaip Europos dienos šventė, Jono Avyžiaus skaitymai,
kasmetinis Miesto dienos šventei skirtas renginys, vyko šventės miesto pirmaklasiams, dalyvaujama
Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, pažymimos valstybinės ir kalendorinės šventės.
Vykdydamos 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programą, rajono bibliotekos dalyvavo
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir ugdymo programose, teikė mokymosi visą gyvenimą
galimybes, vykdė edukacines programas suaugusiesiems ir vaikams, sudarė sąlygas turiningam
laisvalaikiui, skatino kūrybingumą.
Bibliotekos darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją, tobulino profesinius įgūdžius įvairiuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurie vyko Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir už jos ribų.
Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojosi 31,2 proc. rajono gyventojų.
Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose
sukauptas 160552 fiz. vnt. dok. (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas. Viešojoje bibliotekoje,
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Žagarės miesto ir 16 kaimo filialų veikė viešosios interneto prieigos su 62 darbo vietomis
vartotojams.
Įgyvendinti penki projektai: Europos dienai ˗ „Europos sukaktys“, rašytojo Jono Avyžiaus
95-osioms gimimo metinėms ‒ „Gyvenimas ‒ tai nesibaigiantis kūrybos procesas“, knyga „Joniškio
krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai“, „Bibliotekos gidas visai
šeimai“, „Didžiuotis. Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos dalis“.
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I UŽDAVINIO
„UŽTIKRINTI RAJONO BENDRUOMENĖS PRIEINAMUMĄ PRIE ĮVAIRIŲ
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ, GERINTI BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĘ,
SKATINTI GYVENTOJUS NAUDOTIS BIBLIOTEKOS TRADICINĖMIS IR
MODERNIOMIS TECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTOMIS PASLAUGOMIS“
ĮGYVENDINIMAS
1.1. Bibliotekų prieinamumas. Bibliotekų tinklas. Knygnešystė
2016 m.

2017 m.

Viešoji biblioteka

1

1

Miesto filialai

1

1

Kaimo filialai

17

17

Knygų išdavimo punktai

5

5

Kilnojamosios bibliotekos

2

2

Joniškio rajono bibliotekų tinklą sudarė Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas, 17
veikusių kaimo filialų: Bariūnų, Darginių, Daunoravos, Gaižaičių, Gataučių, Jurdaičių, Kepalių,
Kirnaičių, Kriukų, Linkaičių, Maldenių, Plikiškių, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio, Stungių, Stupurų.
Veikė 5 knygų išdavimo punktai: Blauzdžiūnų, Daukšių, Gasčiūnų, Lieporų, Maželių.
Kilnojamąsias bibliotekėles turėjo Viešoji biblioteka, mikroautobusu vežusi knygas į 4 kaimus, ir
Jurdaičių filialas – Jankūnų kaimo bendruomenėje.
Uždarytų ir sujungtų su mokyklomis bibliotekų nebuvo.
Prieiga ir darbo laikas.
Viešoji biblioteka lankytojams darbo dienomis atvira nuo 8 val. iki 18 val., šeštadieniais nuo
9 iki 15 val. Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkos diena. Žagarės miesto filialas lankytojams
atviras darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.
Filialų darbo laikas nustatytas pagal darbo krūvių normatyvus, kuriuos

reglamentuoja

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A-10
„Dėl Joniškio

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių

bibliotekininkų pareigybių normatyvų nustatymo“, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos
gyventojų skaičių.
11 filialų dirbo visą darbo dieną, 2 filialai: Jurdaičių, Plikiškių – dirbo ne visą darbo dieną –
po 0,75 etato ir 4 filialai: Darginių, Daunoravos, Kirnaičių, Satkūnų – po 0,5 etato. Daukšių ir
Gasčiūnų knygų išdavimo punktuose skaitytojai buvo aptarnaujami kartą per savaitę po 8 val.,
Blauzdžiūnų ir Lieporų – kas antrą savaitę po 4 val., Maželių – vieną kartą per mėnesį pasirinktą
dieną.
6
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Reikšminga paslauga, priartinanti bibliotekos paslaugas vartotojams, yra aptarnavimas
namuose. Šią paslaugą teikė pačios bibliotekininkės, nešdamos knygas į namus senyvo amžiaus,
neįgaliems skaitytojams. Talkino knygnešiai – daugiausia knygas savo artimiesiems nešę vaikai,
taip pat socialiniai darbuotojai.
Aptarnavimo namuose ir knygnešystės rodikliai
Namuose
aptarnautų
skaitytojų
skaičius iš viso
Metai

Knygnešių
skaičius

Knygnešių
aptarnaujamų
vartotojų
skaičius

Nunešta
spaudinių į namus

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

VB
Žagarės m. fil.
Kaimo fil.

18
3
218

18
5
202

18
2
85

18
2
80

18
2
117

18
5
143

384
200
4179

374
315
4813

Iš viso SVB

239

225

105

100

137

166

4763

5502

1.2. Dokumentų fondo formavimas ir organizavimas
1.2.1. Fondo dydis
2016 m.
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Fiz. vnt.
56332
13532
98651
168515

Pav.
34520
12596
20005
36184

2017 m.
Fiz. vnt.
53319
13536
93697
160552

Pav.
34546
12895
21011
37102

Fondo
prieaugis/kritimas
Fiz. vnt.
Proc.
–3013
–5,7
+4
+0,03
–4954
–5,3
–7963
–5

SVB dokumentų fondas sumažėjo 7963 fiz. vnt., arba 5 proc. VB fondas sumažėjo 3013 fiz.
vnt., arba 5,7 proc., Žagarės miesto filiale fondas padidėjo 4 fiz. vnt., arba 0,03 proc., kaimo
filialuose fondai sumažėjo – 4954 fiz. vnt., arba 5,3 proc.
Filialuose ir VB skyriuose buvo nurašoma susidėvėjusi ir praradusi aktualumą literatūra.
Pasikeitus periodinių leidinių saugojimo terminui, spaudos nurašyta daugiau nei 2016 metais.

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

1.2.2.Fondo sudėtis pagal dokumentų turinį
Grožinė literatūra*
Šakinė literatūra*
Fiz. vnt.
Proc.
Fiz. vnt.
Proc.
31387
58,9
19349
36,3
8371
61,8
4575
33,8
62561
66,8
22479
24
102319
63,7
46403
28,9

Periodiniai leidiniai
Fiz. vnt.
Proc.
2583
4,8
590
4,4
8657
9,2
11830

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių
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Didžiąją dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 63,7 proc. Ši fondo dalis yra
paklausiausia ir labiausiai pildoma. Trumpalaikio saugojimo periodiniai leidiniai sudaro mažiausią
fondo dalį – 7,4 proc.
1.2.3. Fondo sudėtis pagal dokumentų
Fiz. vnt.
Dokumentų tipas
2016 m.
Knygos ir tęstiniai leidiniai
146844
Rankraščiai
82
Periodiniai leidiniai
19110
Kartografijos leidiniai
98
Natos
289
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
1269
Elektroniniai dok.
131
Kiti dok. (trimačiai, grupuojami)
670
Vaizdiniai dok.
22
Iš viso SVB
168515

tipą
2017 m.
146117
140
11830
111
290
1298
138
606
22
160552

Proc.
91
0,1
7,4
0,1
0,2
0,8
0,1
0,4
0,01
X

1.2.4. Aprūpinimas dokumentais
1 gyventojui* teko dokumentų:
rajone – 6,6
Joniškio mieste – 5,3
Žagarės mieste – 6,3
kaimo filialuose – 7,9
1 gyventojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 0,5
Joniškio mieste – 0,3
Žagarės mieste – 0,4
kaimo filialuose – 0,7
1 registruotam vartotojui teko dokumentų:
rajone – 21,3
Joniškio mieste – 15,7
Žagarės mieste – 20,5
kaimo filialuose – 26,9
1 registruotam vartotojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 1,6
Joniškio mieste – 0,8
Žagarės mieste – 1,3
kaimo filialuose – 2,4
*Skaičiuota imant gyventojų skaičių rajono savivaldybės duomenimis
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2016 m.
VB

2267

Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

1.2.5. Dokumentų gautis (fiz. vnt.)
Per metus
Fiz. vnt.
gautų dok.
proc.
visame
+/2017 m.
2016 m.
fonde
2555
+288
4
1218

Pav.
2017 m.

+/-

1355

+137

901

843

‒58

6,7

603

474

‒129

6923

8377

+1454

7

1025

1265

+240

10091

11775

+1684

6

1477

1673

+248

Palyginti su 2016 m., naujų dokumentų įsigyta 1684 fiz. vnt. daugiau. Išleistų 2016–2017 m.
leidinių gauta 9838 fiz. vnt., tai sudaro 6,1 proc. viso fondo, 83,5 proc. gauties.
Vidutiniškai 1 filialas gavo 492,8 fiz. vnt. dokumentų, iš jų 282,7 fiz. vnt. periodikos.
Daugiausia gavo Linkaičių – 763 fiz. vnt., Skaistgirio – 651 fiz. vnt., Gataučių – 579 fiz. vnt.
filialai. Mažiausiai dokumentų įsigijo Satkūnų – 343 fiz. vnt., Plikiškių – 379 fiz. vnt., Kepalių –
393 fiz. vnt. filialai. Linkaičių filialas papildytas kraštiečio Juozo Galkaus dovanotomis knygomis.
Jame įrengta lentyna „Iš asmeninės Juozo Galkaus bibliotekos“.
1.2.5.1. Gautis pagal dokumentų turinį (fiz. vnt.)

VB

2555

Grožinė
literatūra*
1045

Žagarės m. filiale

843

382

133

328

Kaimo filialuose

8377

2731

840

4806

11775

4158

1545

6072

Iš viso

Iš viso SVB

Šakinė
literatūra*
572

Periodiniai
leidiniai
938

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių

1.2.5.2. Periodinių leidinių, tarp jų prenumeruojamų, gautų pavadinimų skaičius

VB

Periodinių leidinių
pav. skaičius
2016 m.
2017 m.
94
93

Tarp jų prenumeruojamų
2016 m.
52

2017 m.
53

Žagarės m. filiale

23

25

14

21

Kaimo filialuose

74

79

30

37

Iš viso SVB

100

102

58

62
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1.2.5.3. Dokumentų gautis pagal dokumentų tipą (fiz. vnt.)
Dokumentų tipas
Knygos ir tęstiniai leidiniai
Periodiniai leidiniai
Rankraščiai
Kartografijos leidiniai
Natos
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
Vaizdiniai dok.
Elektroniniai dok.
Kiti dok. (trimačiai, grupuojami) iš viso
Iš viso:

Fiz. vnt.
2016 m.
4363
5460
82
2
2
41
0
3
138

2017 m.
5508
6072
58
18
4
49
0
8
58

10091

11775

Proc. nuo
2017 m. gauties

46,8
51,6
0,5
0,2
0,03
0,4
0
0,1
0,5
X

Periodinių leidinių gauta 612 fiz. vnt. daugiau nei 2016 m.
Periodinių leidinių VB sistemoje iš viso gauta 102 pavadinimai. VB gauta 93 pav., Žagarės
miesto filiale 25 pav., kaimo filialuose 79 pavadinimai. Visi filialai gavo rajono laikraštį „Sidabrė“
ir „Šiaulių kraštą“.
2017 m. SVB fondai buvo pildomi ir atnaujinami visų rūšių dokumentais, universalaus
profilio spaudiniais. Daugiausia gauta periodinių leidinių ir knygų, papildytas rankraščių fondas.
Taip pat gauta trimačių dokumentų, natų, kartografinių leidinių. Formuojant fondus atsižvelgiama į
rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę
situaciją, konkretaus fondo struktūrą, kiekvieno dokumento paklausą, išliekamąją vertę, skaitytojų
poreikius. Nepakanka naujai gautų dokumentų, ypač trūksta informacinių leidinių.
Užsakymui naujų leidinių sąrašai sudaromi naudojantis įvairiais šaltiniais: leidyklų išleistų
knygų anonsais, LR Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografijos ir knygotyros centro
leidžiama Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, dokumentų pasiūlos sąrašais ir kita
informacija.
1.2.5.4. Dokumentų gautis (fiz. vnt.) pagal finansavimo šaltinius

2016 m.

2017 m.

Proc. nuo
2017 m.
gauties

Įsigyta už valstybės biudžeto lėšas
Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas
(prenumerata ir knygos)
Fizinių ir juridinių asmenų parama
Padengimas vietoj prarastų dok.
Bibliotekos išleisti leidiniai

2714

2582

21,9

4674

4964

42,1

2199
326
0

3745
199
58

31,8
1,7

Perduota iš fondo į fondą
Iš viso SVB

178
10091

227
11775

1,9

Fiz. vnt.

Šaltinis

10

0,5

X
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1.2.6. Lėšos dokumentams įsigyti
Šaltinis
Valstybės biudžetas
Rajono savivaldybės biudžetas
2 proc. fizinių asmenų pajamų mokestis
Iš viso lėšų

Eur

Proc.

18280,00
13237,15
555,37
32072,52

57
41,3
1,7
X

2017 metais įsigyta naujų dokumentų už 46494,25 Eur. 2017 m. iš valstybės biudžeto
Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 18280 Eur, 188 Eur daugiau nei 2016 m. Už KM
lėšas įsigyti dokumentai sudarė 21,9 proc. 2017 m. gauties. Įsigyta 2582 fiz. vnt. dokumentų, 132
fiz. vnt. mažiau nei 2016 m. Nors finansavimas buvo didesnis, tačiau knygos nuolat brangsta, todėl
jų įsigyta mažiau.
Iš rajono savivaldybės spaudiniams ir prenumeratai gauta 13237,15 Eur, 890,85 Eur mažiau
negu 2016 m. Už 2133,28 Eur buvo įsigyta knygų ir trimačių dokumentų. Bibliotekos žaislotekos
papildytos naujais žaidimais. Užprenumeruota spauda 2018 m. už 11103,87 Eur.
Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti
Valstybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,72
0,80

Metai
2016
2017

Savivaldybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,60
0,50

* Rajono gyventojų skaičius imtas pagal Statistikos departamento duomenis.

Pagal viešųjų pirkimų įstatymą leidiniai iš tiekėjų buvo perkami per CVP IS. Tiekėjams
buvo siunčiami norimų užsakyti leidinių sąrašai, o gavus atsakymą atrenkamos mažiausios kainos ir
tiekėjams išsiunčiami užsakymai. Dažniausiai dokumentai buvo perkami iš UAB „Alma littera
sprendimai“, UAB „Jotema“, UAB „VIPsupply“, UAB „Patogu pirkti“, UAB „Nieko rimto“, UAB
„Tyto alba“. Pirkimas per CVP IS turi ir pliusų, ir minusų. Pasirinkus kuo daugiau tiekėjų,
dokumentus galima nupirkti už mažiausią kainą, tačiau pirkimo procedūros užtrunka. Taigi nauji
leidiniai nuo jų išleidimo skaitytojus pasiekia pavėluotai. Taip pat atsiranda komplektavimo spragų,
nes apie finansavimą knygoms pirkti sužinoma tik vasario mėnesį, todėl kai kurių leidinių tiražas
būna pasibaigęs.

VB
Žagarės m. filialas
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

1.2.7. Fizinių ir juridinių asmenų parama
Parama (fiz. vnt.)
Parama (Eur)
2016 m.
2017 m.
2016 m.
2017 m.
507
777
2834,81
4367,59
147
171
725,76
949,30
1545
2797
3873,26
8636,28
2199
3745
7433,83
13953,17
11

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. fizinių ir juridinių asmenų parama knygomis gauta 3745 fiz. vnt. už 13953,17 Eur.
už 2 proc. paramos mokestį nupirkta 26 fiz. vnt. už 555,37 Eur.
Bibliotekos fondas papildytas knygomis, gautomis akcijos „Knygų Kalėdos“ metu.
Dovanota 480 fiz. vnt. už 2555,20 Eur.
Ataskaitiniais metais knygomis parėmė Joniškio rajono savivaldybė, UAB „Vagos
prekyba“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Labdaros
ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, leidyklos: Lieparas, Andrena, Žara, Charibdė, Nijanga.
Knygas dovanojo kraštiečiai: A. Užkuraitis, A. Smilgienė, klebonas E. Semaška, J.
Šalkauskas, L. Karaliūnas, Dz. E. Irbytė-Staniulienė. Rašytojai mielai dovanoja savo naujausias
knygas. Ataskaitiniais metais gavome dovanų iš D. Šukio, A. Ruseckaitės, F. Stramilaitės, A.
Šimkaus, J. Brazausko, J. Ivanausko, M. Majausko, D. Rekio, R. Vanagaitės. Garso įrašų
padovanojo A. Raudonikis, K. Smoriginas. Bibliotekos globėja Sofija Jonaitytė bibliotekos fondą
papildė 1 dovanota knyga. Rašytojo J. Avyžiaus fondą papildė I. Litvinaitės-Avyžienės dovanotos
knygos. Kraštietis Joniškio garbės pilietis Juozas Galkus padovanojo 237 knygas iš savo asmeninės
bibliotekos Saugyklos ir Linkaičių filialo fondams. N. Mikalauskienė dovanojo knygų iš šviesaus
atminimo Joniškio garbės pilietės O. Mikalauskienės asmeninės bibliotekos.
Daugiausia paramos gavo Linkaičių (388 fiz. vnt., 50,9 proc. gauties), Gaižaičių (193 fiz.
vnt., 40,7 proc. gauties), Kriukų (186 fiz. vnt., 33 proc. gauties) filialai. Savo miestelių bibliotekas
paremia skaitytojai, bibliotekų svečiai, kraštiečiai.
1.2.8. Dokumentų nurašymas
1.2.8.1. Nurašymas pagal priežastis
Priežastis
Susidėvėję ir vartotojų sugadinti
Praradę aktualumą
Vartotojų prarasti ir dengiami kitais
Kitos priežastys
Perduota iš fondo į fondą

Fiz. vnt.
Proc.
4890
24,8
14403
73
127
0,6
91
0,5
227
1,1
Iš viso:
19738
X
Visi VB skyriai ir filialai nurašė praradusius aktualumą periodinius leidinius. 2017 m.

nurašyta13352 fiz. vnt. periodinių dokumentų, iš jų VB – 2826 fiz vnt., Žagarės m. – 640 fiz. vnt.,
filialuose – 9886 fiz. vnt.
Pagrindinės dokumentų nurašymo priežastys – dokumentų susidėvėjimas, informacijos
pokyčiai (senėjimas, nuvertėjimas). Keičiantis informacijai, dokumentai tampa nepaklausūs,
neaktualūs. Dokumentų nurašymas turėtų didėti ir kitais metais, nes gyventojų aprūpinimas
dokumentais per didelis, fonduose dar yra neaktualios literatūros. Pasikeitus periodikos saugojimo
laikui, šių leidinių nurašyta daugiau. Daugiausiai dokumentų nurašė Maldenių – 1133 fiz. vnt.,
12
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Linkaičių – 1024 fiz. vnt., Stungių - 1022 fiz. vnt. filialai. Mažiausiai – Kepalių – 471 fiz. vnt.,
Stupurų – 508 fiz, vnt., Darginių – 540 fiz. vnt. filialai.
1.2.9. Fondo apyvartos rodikliai
2016 m.
2,2
1,8
0,9
1,4

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2017 m.
2,3
1,8
1,1
1,5

Optimalus fondo apyvartos rodiklis turėtų būti 0,8–1,4. Fondo apyvarta per didelė Viešojoje
bibliotekoje ir Žagarės filiale. Todėl didesnį dėmesį reikia skirti fondo sudėties analizei ir jo
panaudojimui, fondo (leidinių) reklamai, naujų leidinių įsigijimui.
1.2.10. Fondo apsauga
2017 metais patikrinti Kepalių, Gaižaičių, Gataučių, Kriukų, Rudiškių, Daunoravos filialų
dokumentų fondai. Daunoravos filialo fondas perduotas naujai darbuotojai. Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus fondams saugoti trūksta vietos, dėl to reikia ypač kruopščiai vykdyti dokumentų atranką,
nuolatos nurašyti nepaklausias, susidėvėjusias knygas. Filialų fondų laikymo sąlygos buvo
pakankamai geros.
1.2.11. Saugyklos ir atsarginio fondo organizavimas ir panaudojimas
2016 m.
2017 m.
Gauta
597
738
Nurašyta
934
2424
Iš viso dok. saugyklos fonde
7290
5604
Išduotis
474
516
Fondo apyvarta
0,07
0,09
Lyginant su 2016 m., Saugyklos fondas sumažėjo 1686 fiz. vnt. dok. Gauta 141 fiz. vnt.
dok. daugiau nei 2016 m. Sumažėjimą lėmė periodinių leidinių nurašymas, kai po remonto buvo
pertvarkomos skaityklos patalpos.
Atsarginis fondas. Iš viso dokumentų fonde – 179: lietuvių kalba – 178 fiz. vnt., kitomis
kalbomis – 1 fiz. vnt. Per metus nurašyti 43 susidėvėję dokumentai. 2017 m. iš šio fondo išduoti
45 dokumentai – 45 grožinės literatūros leidiniai. Šis fondas naudojamas papildomai programinei
literatūrai saugoti, juo naudojasi moksleiviai, studentai.
Fondo apyvarta ‒ 0,25.

13
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1.3. Vartotojų telkimas ir aptarnavimas
1.3.1. Gyventojų sutelkimas į vartotojus
Rajono gyventojų skaičius*
2016 m.
2017 m.
24628
24174
9006
10151
2252
2139
13370
11884

Rajone
Joniškio mieste
Žagarės mieste
Kaime

+/–454
+1145
‒113
–1486

*Joniškio rajono seniūnijų pateikta informacija

Kadangi rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu filialų darbuotojų darbo
krūviai nustatyti pagal konkrečios aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių, gyventojų sutelkimo
į vartotojus procentas skaičiuojamas vadovaujantis seniūnijų (rajone yra 10 seniūnijų) pateiktais
gyventojų skaičiaus duomenimis.
2017 m. į bibliotekų vartotojus sutelkta 31,2 proc. gyventojų (2016 m. – 30,1 proc.).
1.3.2. Registruotų vartotojų skaičius SVB
Sutelkimo
proc.
33,4
30,8

2016 m.

2017 m.

+/-

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose:
Bariūnai
Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai
Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai

3394
660

3387
660

–7
+

200
139
97
204
214
149
200
155
291
203
203
175
210
108
523
219
67

200
139
115
204
210
152
198
153
290
199
202
174
200
113
522
217
201

+
+
+18
+
‒4
+3
‒2
–2
–1
–4
–1
–1
–10
+5
–1
–2
+134

15,6
29,6
30,4
46,9
24,6
33,2
26,3
40,6
33,7
29,7
40,8
37,7
27,3
28,6
38,5
25,3
19,1

Iš viso kaimo filialuose:

3357

3489

+132

29,3

Iš viso SVB

7411

7536

+125

31,2

Bibliotekos

14
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2017 metais SVB registruotų vartotojų skaičius padidėjo 125. Viešojoje bibliotekoje
vartotojų skaičius sumažėjo, nes jų mažiau užregistruota kilnojamojoje bibliotekoje (-10), bet
filialuose vartotojų skaičius padidėjo 132.
1.3.2.1. Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius
Naujai užregistruoti
2016 m.
2017 m.
247
231

Perregistruoti
2016 m.
2017 m.
3147
3156

VB
Žagarės miesto filiale

587

595

73

65

Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2960

2983

397

506

6694

6734

717

802

Didžiąją vartotojų dalį – 89,4 proc. sudarė perregistruoti vartotojai, 10,6 proc. – naujai
užsiregistravę.
Vartotojų sudėtis:


vaikai iki 14 m. – 2277, arba 30,2 proc. visų registruotų vartotojų;



moksleiviai (9–12 kl.) ir besimokantis jaunimas – 924, arba 12,3 proc.;



dirbantieji – 2203, arba 29,2 proc.;



bedarbiai – 1001, arba 13,3 proc.;



pensininkai, neįgalieji – 1131, arba 15,0 proc.
Vartotojų skaičiaus lyginamoji diagrama 2013–2017 m.

3489
3357
3586
3737
3910

kaimo f.
660
660
663
660
662

Žagarės f.

3387
3394
3532
3578
3594

VB

7536
7411
7781
7975
8166

SVB

0

2000

2017 m.

4000

2016 m.

6000

2015 m.

15

2014 m.

8000
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1.3.3. Apsilankymų (lankytojų) ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius

Bibliotekos
VB
Žagarės m. filiale

Lankomumas

2016 m.

2017 m.

+/-

2017 m.

60135
13304

58273
12914

–1862
–390

17,2
19,6

2619
803
1085
2772
2954
1786
3138
1698
5230
3504
3404
2316
5102
1513
10810
3273
652
52659
126098

2815
861
1236
2903
2972
1985
2977
1761
4500
3348
3603
2678
4386
1724
11812
3371
3134
56066

+196
+58
+151
+131
+18
+199
–161
+63
–730
–156
+199
+362
–716
+211
+1002
+98
+2482
+3407
+1155

14,1
6,2
10,7
14,2
14,1
13,0
15,0
11,5
15,5
16,8
17,8
15,4
21,9
15,2
22,6
15,5
15,6
16,1
16,9

Kaimo filialuose:

Bariūnai
Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai
Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai
Iš viso kaimo filialuose:
Iš viso SVB

127253

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas bibliotekoje per metus apsilankė 17 kartų, vienas
VB vartotojas – 17,2 karto, vienas Žagarės m. filialo vartotojas – 19,6 karto, kaimo filialuose –
16,1 karto.
Vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis ir virtualiai. Per bibliotekos interneto svetainę
įvyko 25131 virtualus apsilankymas (2016 m. – 12979). Virtualių apsilankymų skaičius, palyginti
su 2016 metais, žymiai padidėjo – net 12152 apsilankymais. Tai reiškia, kad bibliotekos svetainė
tampa populiari, informacija joje įdomi ir reikalinga. Apsilankymai skaičiuojami tik iš bibliotekos
interneto puslapio, taip pat biblioteka turi dvi „Facebook“ paskyras.
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Apsilankymų skaičiaus lyginamoji diagrama 2013–2017 m.
160000
140000
120000
100000
80000

SVB

VB

67140
59834
56630
52659
56066

58554
61121
59731
60135
58273

20000

141134
136550
130330
126098
127253

40000

15440
15595
13969
13304
12914

60000

0

2013 m.

Žagarės fil.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Kaimo fil.

2017 m.

Prieiga.
Darbo dienų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB – 291, Žagarės miesto filiale – 240, kaimo filialuose – 3384.
Darbo valandų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB– 2733, Žagarės miesto filiale – 2162, kaimo filialuose – 21425.
Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose apsilankydavo: VB – 200 lankytojų,
Žagarės miesto filiale – 54 lankytojai, kaimo filiale – vidutiniškai po 17 lankytojų.
1.3.4. Dokumentų (knygų ir kitų leidinių) išduoties ir skaitomumo rodikliai
Dokumentų išduotis
Bibliotekos

Skaitomumas

2016 m.
122132
23764

2017 m.

+/-

2017 m.

120684
23798

–1448
+34

35,6
36,0

Bariūnai

5418

5720

+302

28,6

Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai
Kepaliai
Kirnaičiai

4195
2569
5913
5733
2731
4833
5021

4194
3288
6196
5437
3717
4341
4844

-1
+719
+283
-296
+986
-492
-177

30,2
28,6
30,4
25,9
24,4
21,9
31,7

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose:
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Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai
Iš viso kaimo filialuose
Iš viso SVB

8000
4791
6702
3013
4531
3681
18203
5486
1350

8000
4354
6179
3248
3853
3569
18828
5700
8419

92170
238066

99887
244369

+
-437
-523
+235
-678
-112
+625
+214
+7069
+7717
+6303

27,6
21,9
30,6
18,7
19,3
31,6
36,1
26,3
41,9
28,6
32,4

VBS išduotis padidėjo 6303 fiz. vnt. Išduoties padidėjimą lėmė padidėjęs vartotojų skaičius,
atnaujinta Stupurų filialo veikla, padidėjusi periodinių leidinių gautis.
Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 32,4 leidinio: VB ‒35,6, Žagarės
miesto filiale – po 36, kaimo filialuose – po 28,6.
Išduoties į namus ir vietoje rodikliai fiz. vnt. ir proc. (visos išduoties)
Išduotis į namus
Proc.
Išduotis vietoje (bibliotekoje)
2016 m. 2017 m. 2017 m.
2016 m. 2017 m.
VB
45757
44549
36,9
VB
76375
76135
Žagarės m.
Žagarės m.
16243
17359
72,9
7521
6439
filiale
filiale
Kaimo
Kaimo
54309
54235
54,3
37861
45652
filialuose
filialuose
Iš viso SVB
Iš viso SVB
116309
116143
47,5
121757
128226

Proc.
2017 m.
63,1
27,1
45,7
52,5

Lyginant su praėjusiais metais, dokumentų išduoties į namus rodikliai sumažėjo 1,4 proc., o
vietoje 1,4 proc. išaugo. Tai susiję su periodinių leidinių skaitymo poreikiais, pakankama spaudos
įvairove Viešojoje bibliotekoje.
1.3.5. Literatūros išduotis pagal turinį fiz. vnt. ir proc.
(visos išduoties)
Išduotis
iš viso

Grožinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

120684
23798
99887

Iš viso SVB

244369

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

45649
12348
34454

37,8
51,9
34,5

11539
1852
9735

9,6
7,8
9,7

63496
9598
55698

52,6
40,3
55,8

92451

37,8

23126

9,5

128792

52,7

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis be periodinių leidinių
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Rajono bibliotekose 52,7 proc. išduoties sudaro periodinių leidinių išduotis, kaimo
bibliotekose net 55,8 proc. Atskirų mokslo šakų literatūros fondai kaimo filialuose yra labai
pasenę, mažai įsigyjama populiarių leidinių.
Pasak Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų, skaitomiausios
buvo T. Gerritsen, S. Montefiore, L. Riley, M. Higgins Clark, R. Mataitytės, A. Ruseckaitės
knygos. Psichologijos, medicinos, vadybos knygos – populiariausia šakinė literatūra.
Aptariant skaitytojų poreikių tenkinimą, reikia paminėti didžiausią problemą ‒ knygų
naujienos biblioteką pasiekia vėluodamos apie 2–3 mėn., o sudominusią knygą norisi perskaityti
kuo greičiau. Skaitytojų aptarnavimo skyrius gauna po vieną egz. dokumentų. Prie paklausių knygų
iš karto susidaro eilės. Nuo 2017 m. birželio mėn. skaitytojai patys gali rezervuoti norimą knygą,
per pusę metų rezervuoti 102 leidiniai.
Dokumentų išduoties lyginamoji diagrama 2013–2017 m.
300000
250000
200000
150000

110336
101198
99865
92170
99887

24441
24375
24067
23764
23798

124311
124845
126482
122132
120684

50000

259088
250418
250414
238066
244369

100000

0
SVB

2013 m.

VB

2014 m.

Žagarės f.

2015 m.

2016 m.

Kaimo f.

2017 m.

1.3.6. Knygų išdavimo punktų ir kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai
Vartotojų skaičius
Apsilankymų
Išduotis
skaičius
fiz. vnt.
2016 m.
2017 m.
2016 m.
2017 m.
2016 m.
2017 m.
5 knygų išdavimo
154
185
1252
1733
3395
4301
punktuose
2 kilnojamosiose
65
46
321
264
1446
1245
bibliotekėlėse
Nestacionarinio aptarnavimo paslaugų punktai suteikia gyventojams minimalias galimybes
skaityti, tačiau knygų išdavimo punktuose ir bibliotekėlėse nedidelis knygų pasirinkimas, nėra taip
populiarios periodikos, sudėtingos aptarnavimo sąlygos vėsiose bendruomenių patalpose.
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Prie bibliotekos įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys suteikia galimybę skaitytojams
grąžinti knygas, kai biblioteka uždaryta. Per metus tokiu būdu grąžinti 433 (2016 m.– 465) leidiniai.
Ši paslauga yra pakankamai patogi ir populiari. Dažniausiai knygų grąžinimo paslauga naudojasi
dirbantys skaitytojai ‒ 171. Per WWW užsakyta 116 leidinių. Nuo birželio mėn. teikiama leidinių
rezervavimo paslauga. Per pusmetį rezervuoti 102 leidiniai. Savitarnos būdu pratęsti 447 leidiniai.
Tarpbibliotekinis abonementas. Šia paslauga naudojamasi vis mažiau. TBA paslauga
2017 m. naudojosi 6 vartotojai, per metus išsiųsta 6 (2016 m. – 5) užklausų. Gauta: 5 originalūs
leidiniai ir 1 kopija (2016 m. – 3). Iš kitų bibliotekų užklausų negauta.
1.3.7. Senyvo amžiaus ir specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus
duomenimis, Joniškio rajone 2017 metais gyveno 4878 senyvo (pensinio) amžiaus gyventojai,
užregistruoti 4350 žmonės su įvairia negalia. Bibliotekų paslaugomis naudojosi 1131 senyvo
amžiaus ir neįgalūs gyventojai (2016 m. – 1098). Tai sudarė 15 proc. (2016 m. –14,8 proc.)
visų registruotų vartotojų. 102 senyvo amžiaus ir neįgalių

skaitytojų

buvo aptarnaujami

namuose pačių bibliotekininkių, knygnešių.
Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius tęsė ilgametę bendrystę su Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialu. Spalio 19 d. rytmetį bibliotekos darbuotojos
pakvietė filialo narius į susitikimą, skirtą Pasaulinei baltosios lazdelės dienai paminėti. Biblioteka
bičiuliams dovanojo dainuojamosios poezijos atlikėjo Sigito Stankūno (Panevėžys) muzikinęliteratūrinę kompoziciją „Rudens veidas“, kurioje skambėjo B. Brazdžionio, O. Baliukonės, H.
Radausko, V. Mačernio ir kitų poetų eilės. Susitikimo pabaigoje bibliotekos darbuotojos vaišino
bičiulius pyragu, linkėjo sveikatos ir tolesnės draugystės. LASS Joniškio filialo pirmininkė Ina
Sakalauskienė dėkojo bibliotekai už gražų bendradarbiavimą. Bibliotekos darbuotojos ėmėsi
iniciatyvos padėti Saulės pagrindinės mokyklos devintokui Redui Olšauskui išleisti knygą. „Pyragų
dieną“ surinktos lėšos buvo pervestos į specialiai knygos leidybai atidarytą sąskaitą.
Nors tarp Joniškio senelių globos namų „Santara“ gyventojų retas beskaito, tačiau vienų
ar kitų švenčių proga bibliotekininkės senelius aplanko su dovanėlėmis, kasdienybę praskaidrina
muzikinėmis programomis. Pirmasis 2017 m. susitikimas kovo 6 d. buvo skirtas pavasario
sutiktuvėms. Pluoštas eilėraščių pavasario tema, o kad linksmiau būtų - Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos Eglė Šukienė ir Rita Brazauskienė pakvietė Joniškio kultūros centro romansų
grupės „Ašalia“ atstoves Rita Kipšaitę ir Ona Patarakienę. Gerai žinomos melodijos išjudino
senolius drauge padainuoti. Bibliotekos darbuotojos ne tik skaitė eilėraščius, bet ir padovanojo
keletą knygų, pakvietė savo bičiulius į bibliotekos 80-jį gimtadienį.
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Balandžio 26 d. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga bibliotekos darbuotojos
pristatė bibliotekos renginius, padėkojo už gražų bendradarbiavimą, dovanojo knygų ir saldumynų.
Bibliotekininkė Rita perskaitė ištrauką iš Aldonos Ruseckaitės knygos „Akmeninis obuolys“.
Aplankyta senelių namuose slaugoma rašytoja Jolita Skablauskaitė. Gerą nuotaiką senoliams
dovanojo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos jaunieji akordeonistai: G. Marcinkutė, N.
Rimkus, R. Martinaitytė ir E. Pakalnis, juos paruošė mokytojos D. Poliakienė ir V. Skrodenienė.
Spalio mėnesį, minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, senoliai klausėsi bibliotekos
darbuotojų Eglės ir Ritos skaitomų Violetos Palčinskaitės eilėraščių apie rudenį bei širdį virpinančių
grupės „Ašalia“ romansų. Gruodžio 19 d. susitikimą su bičiuliais pagyvino romansų grupės
„Ašalia“ programa ir Vidutės Petraitienės deklamuotos eilės.
1.4. Informacinis vartotojų aptarnavimas. Elektroninės paslaugos
Informacijos paiešką bibliotekos vartotojai gali atlikti elektroniniame kataloge, duomenų
bazėse, 15 kaimo filialų, dar nedirbančių su LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posisteme, ir
tradiciniuose kortelių kataloguose, pasinaudoti spausdintais informacijos leidiniais.
LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Žagarės, Kriukų ir
Skaistgirio filialuose. Elektroninis LIBIS skaitytojo pažymėjimas taikomas tik Viešojoje
bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje įdiegta e. skaityklių programa. Skaitytojų aptarnavimo skyrius
vartotojų poreikiams turi dvi e. skaitykles. Dėl nepatogumo naudotis, mažo knygų pasirinkimo ši
paslauga nepaklausi tarp vartotojų ir užsakymų nesulaukta. Sunku tikėtis, kad e. skaityklėmis
naudosis vyresni žmonės, o jaunimas knygas parsisiunčia į savo IT priemones, kuriomis naudojasi
jiems patogiose vietose.
Elektroninio katalogo panaudojimas. Vartotojai naudodamiesi e. katalogu gali sužinoti, ar
leidinys yra bibliotekoje, jį užsisakyti, pratęsti jo grąžinimo laiką. 2017 m. per bibliotekos e.
katalogą gauta 116 (2016 m. – 91) užsakymų, įvykdyti 447 (2016 m. – 506) pratęsimai. Portalu
www. i.biblioteka pasinaudojo 15 virtualių vartotojų.
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondas kaupiamas ir saugomas Informacijos ir
kraštotyros skyriuje. Fondą sudaro 743 informaciniai leidiniai, tarp jų 78 elektroniniai.
1.4.1. Katalogų organizavimas

Įrašų skaičius kataloguose
iš viso
2016 m.
2017 m.
115984

120430

Įrašų skaičius kataloguose
Automatizuotai parengtų
įrašų skaičius iš viso
2016 m.
2017 m.
111582

116006
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Automatizuotai per metus
parengtų įrašų skaičius
2016 m.
2017 m.
4984

4680
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Elektroninį katalogą sudarė 116006 įrašai. 2017 m. sukurta 4680 įrašų. Į Nacionalinės
bibliografijos duomenų banką išsiųsti 1476 įrašai. Per metus buvo suredaguota 5816 elektroninių
įrašų.
LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 49032 (2016 m. – 47902). Visiems
interneto vartotojams prieinama leidinių ir straipsnių paieškos galimybė bibliotekos interneto
svetainėje www.joniskis.rvb.lt.
Abėcėlinius ir sisteminius katalogus pildė 15 kaimo filialų, Žagarės, Skaistgirio ir Kriukų
filialai naudoja elektroninį katalogą. Per metus filialų kortelių katalogai papildyti 4348 įrašais,
vidutiniškai viename kaimo filiale – 289 įrašais.
Sisteminę straipsnių kartoteką pildė tik nekompiuterizuotas Darginių filialas, kuris kartoteką
papildė 50 aprašų.
Prieiga prie duomenų bazių. Viešoji biblioteka iš savo serverio ir interneto svetainės turėjo
prieigą prie 12 laisvai prieinamų Lietuvos duomenų bazių (DB) ir prie EBSCO (15 paketų),
NAXOS Music Library (išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo,
pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų
biografijos, muzikos terminų žodynai ir kita informacija) bei Credo Online Reference Service
(informacija įvairių mokslų temomis). Taip pat biblioteka turėjo prisijungimus prie periodinių
leidinių „Verslo žinios“ ir „Veidas“ straipsnių archyvų.
Labai mažai naudojamasi EBSCO duomenų baze, nes pagrindiniai jos naudotojai studentai
gauna prisijungimus savo mokslo įstaigų bibliotekose, o moksleiviams ši DB dar neaktuali. Be to,
jei šioje duomenų bazėje būtų daugiau medžiagos lietuvių kalba, tada ji būtų paklausesnė.
2017 metais prie INFOLEX – teisinės duomenų bazės buvo 3585 prisijungimai.
1.4.2. Informacinės užklausos
Užklausų skaičius
Iš viso užklausų
2016 m.
2017 m.
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Tarp jų elektroninėmis priemonėmis
2016 m.
2017m.

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

4308

4308

4067

4067

184

184

161

161

115

115

135

135

1

1

0

0

961

956

972

972

34

34

35

35

5384

5379

5174

5173

219

219

194

194
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Užklausų skaičius mažėja, nes daugiau galimybių vartotojams rasti atsakymus internete.
1176 užklausų, arba 22,7 proc. visų užklausų pateikė moksleiviai.
Užklausos elektroninėmis priemonėmis pateikiamos per Informacijos ir kraštotyros skyriaus
e. paštą, taip pat per paslaugą „Klausk bibliotekininko“ bibliotekos interneto svetainėje. Kaip teigia
skyriaus darbuotojos, paslauga „Klausk bibliotekininko“ per www.ibiblioteka.lt sudėtinga ir beveik
nenaudojama.
1.4.3. Viešoji interneto prieiga. Interneto paslaugos
Viešąją interneto prieigą turi Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas ir 16 kaimo filialų.
Kompiuterių ir prieigos prie interneto neturėjo tik Darginių filialas. Vartotojai kompiuterizuotose
bibliotekose galėjo naudotis ir belaidžio interneto ryšiu.
Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius
Darbo vietų skaičius
VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2016 m.
35
15
144
194

Kompiuterizuotų vietų skaičius

2017 m.
30
15
145
190

2016 m.
11
5
47
63

2017 m.
10
5
47
62

Tūkstančiui rajono gyventojų tenka 2,6 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga,
tūkstančiui vartotojų – 8,4 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.
Interneto paslaugos. Interneto paslaugų statistika surenkama naudojantis bibliotekos tinklo
kompiuteriuose įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos sistema. Šios sistemos duomenimis,
interneto prieiga naudojosi 6005 (2016 m. – 5863) unikalūs interneto vartotojai.
Naudojimosi e. paslaugomis statistika
Interneto seansų
skaičius

Iš viso SVB

2016 m.

2017 m.

24017

19857

Atsisiųstųjų
dokumentų
skaičius
2016 m. 2017 m.

6711

5768

Atsisiųstųjų įrašų
skaičius
2016 m.

2017 m.

3632

7848

Virtualių
apsilankymų
skaičius
2016 m. 2017 m.

12979

25131

1.4.4. Gyventojų mokymai
Viešoji biblioteka ir filialai įvairaus amžiaus gyventojus grupėmis ir individualiai mokė
naudotis tradicinėmis ir kompiuterinėmis bibliotekos paslaugomis.
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Mokymų naudotis bibliotekos paslaugomis bendra trukmė valandomis
VB
79
Žagarės m. filiale
10
Kaimo filialuose
56
Iš viso SVB
145
Vartotojų, apsilankiusių mokymuose naudotis bibliotekos paslaugomis, skaičius
VB
141
Žagarės m. filiale
16
Kaimo filialuose
83
Iš viso SVB
240
Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui, skaičius valandomis
VB
75
Žagarės m. filiale
10
Kaimo filialuose
56
Iš viso SVB
141
Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio raštingumo mokymuose, skaičius
VB
94
Žagarės m. filiale
16
Kaimo filialuose
62
Iš viso SVB
172
Individualių konsultacijų ir konsultuotų vartotojų skaičius
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Konsultacijų skaičius
1035
256
701
1992

Konsultuotų vartotojų skaičius
861
256
623
1740

2017 metais Viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamos informacijos paieškos pamokos ir
ekskursijos į biblioteką Joniškio mokyklų 10 klasių moksleiviams. 2017 metais

surengtos 3

informacijos paieškos pamokos ir ekskursijos Joniškio „Aušros“ gimnazijos dešimtokams ir
Trečiojo amžiaus universiteto studentams. Iš viso paskaitas išklausė 47 žmonės. Dėl moksleivių
užimtumo 3 informacijos paieškos pamokos vyks 2018 metais.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
„Biblioteka ir mažiems, ir dideliems“
Edukacinės pamokos
Bendraminčių klubo užsiėmimai
„Poezijos skaitymo malonumai“
Biblioterapinės diskusijos
Skarų adymo amatas
Edukaciniai užsiėmimai
Paskaitos Trečiojo amžiaus
„Pasijusk išmanus“
universiteto klausytojams
I. Simonaitytės gyvenimo
„O buvo taip...“
ir kūrybos pamokos
„Tapyba ant šilko“

Edukacinės pamokos
24

Gaižaičių filialas
Linkaičių filialas
Viešoji biblioteka
Skaistgirio filialas
Viešoji biblioteka
Žagarės filialas
Stungių filialas
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1.5. Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas
Bibliotekose kraštotyros informaciją sudaro kraštotyros dokumentai, kartotekos, kraštotyros
darbai. VB fondas kaupiamas Informacijos ir kraštotyros skyriuje, dalis yra bendrajame fonde.
Filialuose kraštotyros fondas išskirtas atskirose lentynose.
1.5.1. Kraštotyros fondo dydis fiz. vnt.
2017 m.

VB informacijos ir
kraštotyros skyriuje
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Kraštotyros
darbų

2016 m.

Iš viso

Inventorintų dok.

933

949

949

182

296
1246
2475

306
1360
2615

306
1092
2347

7
101
290

Automatizuotų analizinių kraštotyros įrašų skaičius
2016 m.
2726
1433
28326

Sukurta per metus
Išsiųsta į NBDB*
Iš viso įrašų skaičius NBDB

2017 m.
2606
1476
29802

*Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Žagarės miesto ir visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose.
Žagarės miesto filialo kartoteka papildyta 88 naujais įrašais, kaimo filialuose – 428, vidutiniškai
viename kaimo filiale – 25 įrašais.
1.5.2. Kraštotyros darbai
SVB saugoma 290 įvairių kraštotyros darbų: bibliotekų metraščiai, kaimų istorijos, darbai
apie įžymius kraštiečius, kultūrinio gyvenimo albumai ir kiti darbai.
Per metus parengti 7 nauji kraštotyros darbai. Tarp jų:


Viešojoje bibliotekoje – 3 darbai:
1. „Poetas, fotografas, visuomenininkas Jonas Ivanauskas“.
2.

„Menininkė Jolita Vaitkutė“.

3. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos metraštis. 2017 m.


Kaimo filialuose – 4 darbai:
1. „Maldenių bibliotekos lėlių teatrui „Padaužiukai“ – 20 metų“ (kompaktinis diskas).
2. „Tausėnų kaimui – 90 metų“ (kompaktinis diskas).
3. „Plikiškių kaimo praeitis, dabartis, žmonės“.
4. „Stungių kaimo kapeliai“.
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Vyresnioji bibliotekininkė G. Vilčiauskienė dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus
Katiliškio

viešosios bibliotekos organizuotame meninės raiškos konkurse „Išskirtiniai jaunieji

veidai: Mariaus Katiliškio paliesti“. Šiam konkursui parašytas mokslinis darbas „Mariaus Katiliškio
novelės „Polaidis“ lokacija“ papildė bibliotekos kraštotyros leidinius.
Viešojoje bibliotekoje papildyti 5 kraštotyros darbai: „Dailininkė Marcė Katiliūtė“,
„Rašytojas Jonas Avyžius“, „Dailininkas Juozas Galkus“, „Kovo 11-osios Akto signataras Gintaras
Ramonas“ ir „Dainininkė Sofija Jonaitytė“.
1.6. Mokamos paslaugos
VB ir filialai teikė mokamas paslaugas. Mokamus elektroninius LIBIS skaitytojo
pažymėjimus teikė tik Viešoji biblioteka. Populiariausia paslauga – kopijavimas ir spausdinimas.
VB teikia dokumento išsiuntimo arba priėmimo faksu, laiško išsiuntimo iš bibliotekos
elektroninio pašto, teksto surinkimo ir spausdinimo, teksto maketavimo paslaugas.
Per metus už mokamas paslaugas surinkta 987,00 Eur (2016 m. – 1115,00 Eur).
1.6.1. Mokamų paslaugų apimtis

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

LIBIS pažymėjimų išdavimas (su
dublikatais)
2016 m.
2017 m.
66
72
–
–
–
–
66
72

Padaryta kopijų
2016 m.
10028
876
3181
14085

2017 m.
10398
898
3545
14841

Atsiskaitymui už paslaugas naudojamas kasos aparatas, kasos operacijos fiksuojamos
žurnale.
1.7. Bibliotekos veiklos sklaida ir reklama
Visus metus bibliotekos veikla buvo viešinama įvairiomis priemonėmis, daugiausia
publikacijomis spaudoje ir interneto svetainėse. Pagrindinės publikacijų ir informacijų temos –
Viešosios bibliotekos ir filialų renginiai, veiklos naujienos, kraštiečių projektinė veikla. Renginiai
viešinami bibliotekos interneto svetainės naujienų skyrelyje, „Facebook“ paskyrose, savivaldybės
interneto svetainėje www.joniskis.lt, Joniškio kultūros centro puslapyje. Apie renginius skelbiama
ir rašoma rajono laikraščiuose „Sidabrė“, „Joniškio dienos“, žurnale „Tarp knygų“, regiono
laikraštyje www.skrastas.lt.
Patirtimi apie ryškesnius renginius ir veiklas buvo dalijamasi regiono bibliotekų
tinklaraštyje www.savb.lt.
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1.7.1. Publikacijų spaudoje ir interneto svetainėse skaičius
Iš viso

Parengta
bibliotekininkų
2016 m.
2017 m.

Parengta ne
bibliotekininkų
2016 m.
2017 m.

2016 m.

2017 m.

Spaudoje

75

57

64

30

24

27

Interneto
svetainėse

138

161

137

156

1

5

Iš viso

213

218

204

186

24

32

Neretai informaciją spaudai apie įvykusius renginius ar kitas bibliotekų naujienas
žurnalistams pateikia bibliotekininkai, nenurodydami savo autorystės, tad straipsnius pasirašo
žurnalistai arba viešinama kaip laikraščio informacija. (Visų publikacijų spaudoje bibliografiją žr.
Priede Nr. 1.)
Informacija apie didesnius kultūrinius renginius anonsuojama per Lietuvos radiją.

Gegužės

16 dieną per Lietuvos televiziją buvo parodytas reportažas apie rašytojo Jono Avyžiaus jubiliejaus
paminėjimą ir jo vardo literatūros premijos įteikimą.
Kultūrinę Žagarės bibliotekos veiklą „Facebook“ paskyroje viešino žagarietis Jonas
Jurevičius.
Į visus renginius joniškiečiai buvo kviečiami skelbimais, kvietimais, e. paštu ir kitomis
komunikacijos priemonėmis. Per metus bibliotekininkai sukūrė per 244 smulkiosios reklamos
priemonių: skelbimų, kvietimų, skrajučių. Skelbimai kabinami ne tik bibliotekoje, bet ir miesto
skelbimų lentose, mokyklose, rajono savivaldybėje, knygyne ir kitose viešose vietose.
Bibliotekos priemonėmis Linkaičių filiale padarytas lankstinukas „Linkaičių biblioteka“.
Bibliotekos reklamai pagaminta suvenyrinių tušinukų ir maišelių.
Kasmet Viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvauja miestelėnų eisenoje per Miesto šventę.
Gerą bibliotekos įvaizdį ir matomumą bendruomenėje padeda kurti renginiai, ypač tie,
kuriuose dalyvauja profesionalūs atlikėjai, žinomi žmonės.
1.8. Bendradarbiavimas. Partnerystė
Viešoji biblioteka bendradarbiavo ir palaikė partnerystės ryšius su įvairiomis įstaigomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik mieste ir rajone, bet ir šalyje.
Pagal sutartį bendradarbiaujama su Joniškio darbo birža, kurios informacija skelbiama VB
ir filialuose.
Prie renginių organizavimo prisideda literatų klubas „Audruvė“, klubo nariai yra nuolatiniai
bibliotekos renginių dalyviai.
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Vasarą skaitytojų aptarnavimo skyrius ir įmonė „Kavos draugas“ organizavo vasaros
skaitymo akciją „Atostogos su gera knyga ir kava“. Liepos–rugpjūčio mėnesiais Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje apsilankė 2194 lankytojai, jie perskaitė 5194 knygas. Iš gausaus būrio
skaitytojų išrinkti šeši laimingieji, kurie laimėjo įmonės „Kavos draugas“ ir Viešosios bibliotekos
įsteigtus prizus. Liepos mėnesio nugalėtojai: Dainius Vilbrantas, Sigita Bernotienė ir Ilona Osipova,
rugpjūtį sėkmė nusišypsojo Loretai Ripskytei, Irenai Plaščinskienei ir Albertui Vladui Žąsinui.
Glaudūs ryšiai biblioteką siejo su mokyklomis, ypač „Saulės“ pagrindine mokykla, šios
mokyklos Specialiojo ugdymo skyriumi ir Dienos užimtumo centru, Joniškio rajono švietimo
centru, „Aušros“ gimnazija, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, vaikų darželiais,
senelių globos namais „Santara“.
Joniškio visuomenės sveikatos biuras dažnai kviečia bibliotekos specialistus į informacinius
sveikatingumo renginius pristatyti knygas, kartu organizuojamos sveikatos žinių išvykos į
bendruomenes.
Renginių organizavimo ir bibliotekai reikalingų patalpų reikalais bendradarbiaujama su
Joniškio kultūros centru, istorijos ir kultūros muziejumi. Europos dienos šventės organizuojamos
kartu su „Rotary“ klubu, jaunimo ir senjorų organizacijomis.
Ne vienus metus graži bičiulystė biblioteką sieja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Joniškio skyriaus nariais ir jų vadove Ina Sakalauskiene, Vilniaus joniškiečių draugija „Sidabra“ ir
jos prezidente Giedre Lastauskiene, kraštiečiais Juozu Šalkausku, Povilu Mataičiu, Silvija
Povilaityte, rašytojo Jono Avyžiaus žmona Irena Avyžiene.
Žagarės miesto filialas bendrauja su neįgaliųjų klubu „Švėtė“, Žagarės neįgaliųjų klubu
„Vyšnelė“, Žagarės regioninio parko direkcija, Žagarės socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos
centru, Žagarės gimnazijos ir specialiosios mokyklos bendruomene, Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės skyriumi.
Viešosios bibliotekos globėja – kraštietė, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija
Jonaitytė lankosi bibliotekoje, dovanoja knygų, pateikia vertingų renginių idėjų.
Viešoji biblioteka bičiuliškai bendrauja su Joniškio bažnyčia ir Joniškio dekanu klebonu
Eduardu Semaška. Bažnyčioje vyksta bibliotekos inicijuojami renginiai, klebonas aktyviai
dalyvauja „Knygų Kalėdų“ akcijoje.
Bendradarbiavimas profesinės kvalifikacijos kėlimo ir metodinės veiklos srityse vyko su
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka. Šios bibliotekos specialistai skaitė pranešimus
mūsų bibliotekos kvalifikaciniuose renginiuose, organizavo mokymus.

28

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita

Vaikų literatūros skyrius dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos
organizuotame Knygų pristatymo konkurse. Balandžio mėn. skyriaus darbuotojos organizavo
atrankinį turą Joniškyje.
Joniškio Jono Avyžiaus VB Žagarės filialas buvo rugpjūčio mėnesį vykusio tarptautinio
šiuolaikinės kultūros ir meno festivalio „Žagarė Fringe“ partneris. Jo metu bibliotekoje vyko
edukaciniai užsiėmimai su menininke iš Latvijos, festivalio dalyviai aktyviai naudojosi bibliotekos
belaidžiu internetu, mokamomis bibliotekos paslaugomis.
Kaip ir kasmet, puikus informacinis rėmėjas ir partneris buvo rajono laikraštis „Sidabrė“.
Kaimo filialai bendradarbiauja su kultūros darbuotojais, kaimų bendruomenėmis,
seniūnijomis.
II UŽDAVINIO
„ĮGYVENDINTI SKAITYMO SKATINIMO IR KRAŠTIEČIŲ KŪRYBOS SKLAIDOS
PROGRAMĄ, KULTŪRINIUS PROJEKTUS, KURTI KULTŪRINIŲ RENGINIŲ
ĮVAIROVĘ“ ĮGYVENDINIMAS
2.1. Renginiai
2.1.1.Renginių ir jų lankytojų skaičius
Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2016 m. 2017 m.
+/- 2016 m. 2017 m. +/-

Renginių lankytojų
skaičius*
2016 m. 2017 m.
+/-

VB

132

138

+6

49

41

–8

3277

3731

+454

Žagarės m.
filiale

64

49

–15

28

31

+3

732

551

–181

Kaimo fil.

508

490

–18

249

272

+23

3724

3900

+176

Iš viso SVB

704

677

–27

326

344

+18

7733

8182

+449

*Renginių lankytojų statistika pateikta suskaičiavus visų bibliotekos organizuotų žodinių renginių, vykusių
bibliotekoje ir ne bibliotekoje, dalyvius ir žiūrovus.

Vidutiniškai viename SVB žodiniame renginyje apsilankė 25 dalyviai, filialuose – 8.
Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą Skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos programą, organizavo kultūrinius ir kraštotyros renginius pagal projektus.
2017

m.

gavus

finansavimą

projektui

„Didžiuotis. Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos
dalis“, rugpjūčio mėnesį išsiųsti atvirlaiškiai į įvairių
pasaulio šalių bibliotekas, o spalį pradėta eksponuoti
grįžusius atvirlaiškius. Parengta „100 sveikinimų
paroda“. Atgal sugrįžo atvirlaiškiai iš įvairių pasaulio
šalių
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Kinijos,
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Grenlandijos, Švedijos, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Latvijos ir kitų. Šia paroda skatintas
bibliotekos lankytojų bendruomeniškumas,

lietuviškumas, ugdytas vertybinis suvokimas, kad

esame svarbūs ir pripažinti pasaulyje. Be to, iš grįžusių atvirlaiškių buvo sukurtas ir išleistas „100
sveikinimų parodos“ nuotraukų albumas.
Į Bendrąją skaityklą užeina geolobių ieškotojai. Yra tokių lankytojų, kuriuos domina tik
bibliotekoje vykstantys renginiai: parodos, knygų pristatymai ir kt. Skaitykloje pastatyta stiklinė
ekspozicinė vitrina, kurioje bus galima rengti ne tik spaudinių, bet ir kitokių eksponatų, iškilių
žmonių asmeninių daiktų parodas, eksponuoti saugomas kolekcijas.
Jau beveik metai, kai bibliotekoje susibūrė neoficialus šaškininkų būrelis. Pradininkė buvo
šviesaus atminimo Elena Jutinskienė. Kelios moterys į
bibliotekos skaityklą ateina ne tik paskaityti naujausios
spaudos, bet ir drauge pažaisti šaškėmis. Kovo 8-osios proga
joms iššūkį metė bibliotekos lankytojas šaškių mėgėjas
Alvydas Užkuraitis. Įvyko šaškių simultano varžybos –
vienas prieš šešias moteris. Prie šešių šaškių lentų vyko
permaininga

kova.

Žaidimo

nugalėtoja

tapo

Zofija

Baltulienė, ji pirmoji įveikė A. Užkuraitį, antroji – bibliotekininkė Rūta Jakaitė. Alvydas visas
moteris Kovo 8-osios proga apdovanojo tulpėmis.
Viešojoje bibliotekoje apsilankė Joniškio
garbės

pilietis

kompozitorius

Algimantas

Raudonikis. Kompozitorius atvyko su dovanomis
bibliotekai – kompaktinių plokštelių rinkiniais,
kuriuose – dainos, sukurtos pagal jo muziką.
Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje jau
trečius metus iš eilės vyko „Pyragų diena“.
Bibliotekos darbuotojos kepė įvairius pyragus, keksiukus, sausainius ir kvietė bibliotekos
lankytojus aukoti pinigines lėšas. Šiais metais buvo nuspręsta prisidėti prie tiesioginės bibliotekos
misijos ir išpildyti joniškiečio berniuko „Saulės“ pagrindinės mokyklos devintoko Redo Olšausko
svajonę – padėti išleisti jo eilėraščių knygą. Kadangi berniukas yra visiškai aklas, jo svajonė yra
knyga, kuri susidėtų iš dviejų dalių: viena pusė būtų Brailio raštu, kita skirta regintiesiems.
Kovo 16-ąją, Knygnešio dieną, Joniškio Raudonojoje sinagogoje vyko šventinis renginys
„Reveransas knygai“, skirtas Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 80-ajam veiklos jubiliejui
paminėti. Šiam renginiui buvo sukurtas stendas, atspindintis 80 bibliotekos darbo metų, parinktos
nuotraukos vizualiam bibliotekos veiklos pristatymui.
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Renginio pradžioje teatrališkai ir glaustai
buvo apžvelgti 80 bibliotekos veiklos metų. Dvi
Joniškio kultūros centro teatro „Žiburys“ aktorės
(Violeta

Tuomaitė

ir

Vilma

Kubilinskaitė),

įsikūnijusios į ankstesnes bibliotekos darbuotojas, ir
renginio vedėjas Mantvydas Labanauskas pristatė
ilgą bibliotekos nueitą kelią nuo įkūrimo 1937 m.
kovo 15 d. iki šių dienų. Į teatrališką bibliotekos
veiklos

istorijos

pristatymą

buvo

įtraukta

ir

sveikinimo žodį tarti pakviesta buvusi ilgametė
bibliotekos
dešimtmečius

direktorė
bibliotekai

Vilija

Gilienė.

vadovavusi

Du

direktorė

pasidalijo prisiminimais apie darbą ir kolegas. Šiuo
metu bibliotekai vadovaujanti direktorė Jovita
Šimkevičiūtė sveikindama visus renginio svečius
pristatė, kuo biblioteka gyvena pastaruosius dešimt metų. Po trumpos bibliotekos istorijos
apžvalgos ir vadovių sveikinimo linkėjimus ir padėkos žodžius tarė bibliotekos bičiuliai, partneriai,
skaitytojai.
Šventėje dalyvavę miesto valdžios atstovai ‒ Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas
Čepulis, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, administracijos direktorius Aivaras Rudnickas ir
direktoriaus pavaduotojas Artūras Pališkevičius pasveikino bibliotekos kolektyvą ir įteikė dovaną.

Meras Gediminas Čepulis už profesionalumą, rūpestingumą, atsakingą požiūrį į darbą, nuolatinį
bibliotekinės bendruomenės telkimą, meilės knygai ugdymą, bibliotekinių vertybių ir kūrybiškos
kultūros erdvės puoselėjimą padėkos ženklu apdovanojo buvusią bibliotekos direktoriaus
pavaduotoją Violetą Vilčiauskienę. Mero padėkos raštais taip pat buvo apdovanoti ir kiti bibliotekos
darbuotojai. Pasveikinti joniškiečių atvyko didelis būrys kolegų iš kitų rajonų. Šiaulių apskrities
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Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja
Ekaterina Prakapene bibliotekai palinkėjo naujų iniciatyvų ir palankių valdžios vėjų.
Pasvalio, Šiaulių, Akmenės, Kelmės, Pakruojo, Vilkaviškio rajono bibliotekų atstovai
pasidžiaugė gražiu tarpusavio bendradarbiavimu. Taip pat biblioteką sveikino ir naujų idėjų,
iniciatyvų, kūrybinių minčių, bendrų projektų ir smalsių skaitytojų linkėjo atstovai iš įvairių rajono
įstaigų ir organizacijų. Ištikimas bibliotekos bičiulis Ernestas Vasiliauskas bibliotekai linkėjo ir
toliau skatinti bei puoselėti skaitytojų meilę knygai. Šventėje negalėjusios dalyvauti bibliotekos
globėjos Sofijos Jonaitytės sveikimus ir linkėjimus perdavė jos brolis Joniškio žemės ūkio
mokyklos direktorius Liudas Jonaitis. Šiltus sveikinimus paštu atsiuntė P. Mataitis, G. Lastauskienė
ir kiti kraštiečiai, bičiuliai bei kolegos.
Pasibaigus

oficialiajai

daliai,

renginio

dalyvių laukė aktorės Eglės Jackaitės ir džiazo
virtuozo

Vytauto

Labučio

meninė

programa

„Poezija džiaze“. Pasirodymo metu buvo galima
išgirsti

lietuvių

(S.

Nėries,

P.

Širvio,

J. Marcinkevičiaus) ir užsienio šalių poetų eiles bei
džiazo improvizacijas.
Renginio pabaigoje direktorė dėkojo už gausų dalyvavimą ir sveikinimus, linkėjo dar daug
gražių susitikimų bibliotekos renginiuose. Kitą dieną buvo aplankyti buvusių darbuotojų kapai, ant
kurių bibliotekos darbuotojos pamerkė gėlių ir uždegė atminimo žvakes.
Spalvinga ir įdomi Joniškio bibliotekos
istorija atsispindi ta proga Viešojoje bibliotekoje
parengtose parodose „80 bibliotekos metų: įvykiai
ir žmonės“. Viena jų skaitykloje, kita ‒ virtuali:
https://www.joniskis.rvb.lt/lt/galerija/1069-80bibliotekos-metu-ivykiai-ir-zmones-virtuali-paroda
Jose eksponuojami įvairūs dokumentai, bylojantys
apie bibliotekos kasdienybę, pasiekimus, čia
dirbusius ir dabar dirbančius žmones, nuveiktus darbus, apdovanojimus.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Balandžio 24–30 d. Viešojoje bibliotekoje
vyko elektroninių paslaugų pristatymas Trečiojo amžiaus universiteto studentams „Išmaniųjų
laukas“.
Balandžio 26 d. „Santaros“ senelių namuose pristatyti bibliotekos renginiai, padėkota už
gražų bendradarbiavimą.
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Balandžio 27 d. Nacionalinei bibliotekų
savaitei skirto literatūrinio vakaro, įvykusio Jono
Avyžiaus viešojoje bibliotekoje, viešnia ‒ Aldona
Ruseckaitė.

Bibliotekininkės

R.

Brazauskienės

perskaityti A. Ruseckaitės eilėraščiai buvo tartum
įžanga į atvirą ir nuoširdų rašytojos, poetės, Kauno
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės
monologą apie kūrybą, knygas, iškilius Lietuvos
žmones. Skaitytojus pasiekė knyga, kurioje kunigo ir poeto Maironio gyvenimo asmeninės dramos,
kasdienybė ir pomėgiai buvo pateikti švelniai, moteriškai, visai ne iš „mokslininkės ir
muziejininkės pozicijų“. Knyga „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“
sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Kita knyga, kurią joniškiečiams pristatė A. Ruseckaitė,
buvo išrinkta skaitomiausia 2015 metų knyga. Biografinis romanas „Žemaitės paslaptis“ apie
paskutinį Julijos Žymantienės-Žemaitės gyvenimo dešimtmetį paneigė Žemaitės ‒ senos moters
kūrėjos mitą.
Stungių filialo bibliotekininkė D. Kidelienė Daukšių knygų išdavimo punkte surengė
kūrybinį užsiėmimą „Pasigamink skaitymo pagalvėlę“, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei
paminėti. Užsiėmimo metu susirinkusios moterys buvo mokomos pasigaminti skaitymo pagalvėlę,
o be adatos ir siūlų ‒ užvalkalą. Gataučių filiale veikė fotografijų paroda „Bibliotekos šventės ir
šiokiadieniai“, Maldenių filiale ‒ knygos skirtukų paroda „Saugokime knygas“, Skaistgirio filiale
vyko akcija (atsiliepimai, palinkėjimai bibliotekai) „Įamžinkite save bibliotekos istorijoje“ ir
fotografijų paroda „Akimirkos iš bibliotekos gyvenimo: mūsų šventės ir kasdienybė“.
Daugiau savaitės renginių organizuota vaikams (žr. sk. Renginiai vaikams, p. 53).
Europos dienos šventė. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka jau septintus metus iš eilės
organizavo Europos dienos šventinį paminėjimą. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje finansavo
bibliotekos parengtą projektą „Europos sukaktys“. 2017 metai buvo labai svarbūs ES, nes minimi
trys svarbūs jubiliejai: Romos sutarties 60-metis (šia sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė
bendrija), Erasmus+programos 30-metis ir Lietuvos narystės Šengeno erdvėje 10-metis.
Gegužės 5 d. Zap‘o bare vyko eurožinių turnyras „10-30-60: ar žinai, kas tai?“ Turnyrą
bibliotekai padėjo surengti VšĮ „Minčių takas“ darbuotoja Inga Lukšaitė-Samaitienė. Savo žinias
panoro pasitikrinti 5 komandos. Laimėtojai buvo apdovanoti bibliotekos įsteigtais Zap‘o baro
čekiais, o likusioms dviem komandoms įteikti paguodos prizai.
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Gegužės 9 d. 11 val. „Aušros“ gimnazijoje vyko Mindaugo Jurkyno paskaita „Europos
Sąjunga: nuo Romos iki Brexit‘o“. Nuoširdžiai bendraudamas su jaunimu lektorius kalbėjo apie
Europos Sąjungos privalumus ir trūkumus, aiškino ES struktūrą, sprendimų priėmimą. O po pietų
Euroburbuliatorius sukvietė joniškiečius į lauko estradą švęsti Europos gimtadienio. Šventės

dalyvių laukė pramogos ir aktyvios edukacijos, europietiškų šlagerių koncertas, kuriuos atliko
Joniškio kultūros centro „ETC“ dainavimo studijos dainininkai, jaunimo šokių studijos šokėjai.
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ES infopalapinėje vyko edukacijos, kur mažieji joniškiečiai
kūrė darbelius 3D pieštukais, džiaugėsi balionais ir knygutėmis apie Europos Sąjungą.
Žagarės biblioteka taip pat prisijungė prie Europos dienai skirtų renginių. Bibliotekai talkino
Žagarės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Mokytoja Virginija Briedienė su antrokais kūrė
kolektyvinį darbą „Keliaujam po Europą“, kuriame vaikai surašė ne tik savo aplankytas šalis, bet ir
šalis, į kurias norėtų nuvykti. Didžiausiu iššūkiu tapo dviračių žygis į Latvijos Respublikos pasienio
Augstkalnės kaimo biblioteką. Žagarės bibliotekos vedėja A. Jonuitytė, Žagarės gimnazijos
mokytoja A. Kančelskienė ir gimnazijos bibliotekininkė D. Vaičiulienė suorganizavo būrį mokinių
ir lydėjo juos kelionėje. Su puikia nuotaika žagariečiai nuvyko į jaukią šio pasienio kaimo
biblioteką. Čia jų jau laukė bibliotekos vedėja Dzintra Punke. Žagariečiai atvežė dovanų − įvairių
Europos dienai skirtų lankstinukų, žaidimų, balionų, vėliavėlių.
2.1.2. Literatūriniai, skaitymo skatinimo, kultūriniai ir kiti renginiai
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti jau antrus metus bibliotekos Informacijos
ir kraštotyros skyrius organizuoja „Žinių turnyrą“ Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviams.
Šiemet kovo 1 d. bibliotekoje savo žinias demonstravo devintokai.
Minint Pasaulinę poezijos dieną, kovo 21 d. popietę, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
darbuotojos pakvietė poezijos mylėtojus į diskusiją „Poezijos skaitymo malonumai“.
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Balandžio

19

d.

sausakimšoje

bibliotekos

skaitykloje buvo pristatyta kunigo Algirdo Toliato
knyga „Žmogaus ir Dievo metai“. Kunigas dalijosi ir
laisvalaikio pomėgiais. Joniškiečius užbūrė šiltas,
malonus bendravimas, po susitikimo nusidriekė didžiulė
eilė norinčių gauti autografą.
Rugsėjo 19 d. Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka ir Visuomenės sveikatos biuras surengė edukacinį dviračių žygį į
Maldenius, skirtą Piliakalnių metams ir Europos judrumo savaitei paminėti. Susirinko vienuolika
įvairaus amžiaus entuziastų, pasiruošusių dviračiais įveikti
23 km maršrutą. Išlydėti dviratininkų atvyko Joniškio
policijos pareigūnai, kurie sužymėjo dalyvių dviračius, kad
vagystės atveju būtų lengviau juos surasti. Pirmas sustojimas
buvo prie Kalnelio piliakalnio. Bibliotekos darbuotojos E.
Šukienė ir R. Brazauskienė trumpai papasakojo piliakalnio
istoriją, įvairių legendų. Po valandos žygio dalyviai
atvažiavo

prie

Maldenių

kaimo

bibliotekos,

kur

bendruomenės moterys svečius sutiko su daina. Bibliotekoje buvo žaidžiami Visuomenės sveikatos
biuro direktorės L. Martinaitienės ir specialistės L. Virbičianskienės atvežti žaidimai, moterys
išbandė ir parafino vonelės privalumus.
„Knygos be pavadinimo“, paliečiančios skaudžią visuomenės problemą – savižudybę,
pristatyme Lietuvos Respublikos Seimo
nario Mykolas Majauskas papasakojo apie jo
paties išgyventą tėvo savižudybę, kuri
paskatino jį aktyviai įsitraukti į savižudybių
prevencinę

veiklą

Lietuvoje.

Svečio

įsitikinimu, mūsų šalyje kol kas dar trūksta
supratimo ir paramos depresija sergantiems
ir

apie

pasitraukimą

iš

gyvenimo

galvojantiems žmonėms. Susitikime buvo
kalbama, kokių žingsnių galėtų imtis visuomeninės, gydymo ir religinės institucijos bei patys
žmonės, kad padėtų galvojantiems apie savižudybę grįžti į gyvenimą.
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Spalio 17 d. Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė į susitikimą su rašytoja
Violeta Palčinskaite. Buvo pristatyta rašytojos atsiminimų knyga „Atminties babilonai, arba aš
vejuos vasarą“. Knygą pristatė ir renginį vedė leidyklos „Tyto alba“ direktorė Lolita Varanavičienė.
Dainas pagal Violetos Palčinskaitės žodžius atliko bardas Vygantas Kazlauskas. Tai buvo vienas iš
projekto „Gyvenimas – tai nesibaigiantis kūrybos procesas“ (Jonas Avyžius) renginių. Rėmėja ‒
Lietuvos kultūros taryba.
Spalio 24 d. rašytoja Rūta Vanagaitė į Joniškį atvyko su naujausia savo knyga „Višta
strimelės galva“.
Lapkričio 7 d. Joniškio Jono Avyžiaus biblioteka
pakvietė joniškiečius į muzikinę-literatūrinę kompoziciją
„Gyvenimo

eskizai”.

Tėvo

Stanislovo,

Justino

Marcinkevičiaus ir kitų autorių kūrinius skaitė režisierė,
aktorė Dalia Kanclerytė, jausmingai muzikavo bardas
Arūnas Raudonius, išraiškingai emocijas judesiu perteikė
mimas Aleksas Mažonas.
Kasmet, artėjant gražiausioms metų šventėms, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengia
tradicinį Padėkos vakarą. Jo metu pirmą kartą
įteiktas

Joniškio

savivaldybės

mero

prizas

ištikimiausiam bibliotekos bičiuliui skaitytojui A.
Žąsinui. Bibliotekos direktorė vakaro metu įteikė
padėkas šiems bibliotekos bičiuliams: Rūtai
Gylienei – už knygnešystę, aktyvų skaitymą ir
nuoširdumą, Marijonai Grybauskienei – už meilę
lietuvių poezijai, Joniškio istorijos ir kultūros
muziejaus ūkvedžiui Stasiui Vaitiekūnui – už geranorišką pagalbą bibliotekos renginiuose, Ritai
Kipšaitei-Balčiūnienei – už nuoširdžią pagalbą bibliotekos veikloje. Už nuoširdų bendradarbiavimą
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Bibliotekai dėkojo Joniškio Švč. Mergelės Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“
direktoriaus pavaduotoja Liucija Parčiauskienė. Ištikimiems Bibliotekos bičiuliams ir skaitytojams
dovanota

nuotaikinga

muzikinė

programa

„Lengvos vibracijos“, kurią atliko dainininkas
Dainotas Varnas kartu su savo mokytoju pianistu,
kompozitoriumi Vitalijumi Neugasimovu.
2017-uosius Lietuvos Respublikos Seimas
paskelbė poeto Kazio Bradūno metais, tad
gruodžio 11 d. bibliotekos skaitykloje vyko 100ųjų poeto gimimo metinių minėjimas. Renginyje
dalyvavo ir nuoširdžiais prisiminimais dalijosi poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, eiles
deklamavo aktorius Andrius Bialobžeskis.
Gruodžio 12 d. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Žiemgalos-Aukštaičių
kultūros draugijos organizuotas susitikimas su
Kauno

Vytauto

profesoriumi,

Didžiojo

Berlyno

universiteto

archyvuose

atradusiu

Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą, Liudu
Mažyliu. Susitikimo metu profesorius pasakojo
apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto sukūrimo
priešistorę ir paieškas įvairiuose Lietuvos bei
užsienio archyvuose. Susitikime apsilankė ir profesoriaus veikla domėjosi moksleiviai, mokytojai,
miesto gyventojai. Bibliotekos direktorė J. Šimkevičiūtė džiaugėsi ir dėkojo L. Mažyliui už istorinę,
patriotinę pamoką, kad artėjant atkurtos Lietuvos šimtmečiui buvo galima šią pamoką išgirsti iš
paties Akto atradėjo lūpų.
2.1.3. Renginiai filialuose
Filialų bibliotekininkės kartu su bendruomenėmis organizavo kalėdinius, naujametinius
renginius: eglutes, skaitymus.
Sausio mėnesį Linkaičių filiale įvyko popietė „Vėl renkame Metų knygą!“ Akcija, skirta
lietuvių autorių kūrybai populiarinti ir skaitymui skatinti, mūsų šalyje vyksta jau dvyliktą kartą.
Linkaitiečiai Metų knygos rinkimuose dalyvavo šeštą kartą. Pagal paraišką laimėtas suaugusiųjų
knygų penketukas.
Sausio 26 d. Gaižaičių bibliotekoje vyko edukacinė valanda „Po šilta skara nebaisi jokia
žiema“. Jau pats pavadinimas pasako, kad buvo kalbama apie šiltas žiemiškas skaras. Bibliotekos
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lankytojos turėjo galimybę pamatyti Skaistgiryje gyvenančios R. Pečkuvienės sukurtas skaras ir
išgirsti pasakojimą, kaip jos daromos.
Vasario 3 d. Skaistgirio filiale lankėsi „Misija Sibiras 2016“ dalyvis Vytauto Didžiojo
universiteto istorijos doktorantas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita.
Skaistgirio filialo darbuotojos dėkojo bibliotekos savanorei V. Urbonienei už tarpininkavimą
organizuojant šį susitikimą ir Skaistgirio seniūnei V. Kaikarienei už monografiją „Skaistgirys“, kuri
buvo padovanota Simonui. Bibliotekai svečias padovanojo knygą „Misija Sibiras 2006/2015“.
Vasario mėnesį Linkaičių filiale surengtoje
popietėje „Moki žodį – žinai kelią“, skirtoje Lietuvių
kalbos kultūros metams ir Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai paminėti, buvo kalbama apie lietuvių
kalbos senumą, išskirtinumą ir svarbą.
Vasario 14 d. bibliotekoje lankėsi Žagarės
socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos centro ugdytiniai. Renginio metu buvo skaitoma
autobiografinė I. Simonaitytės knyga „O buvo taip...“ Kadangi tekste daug šiuolaikiniam žmogui
nesuprantamų žodžių, juos iš karto buvo bandoma išsiaiškinti. I. Simonaitytės kūryba skaityta kartą
per mėnesį iki birželio.
Stupurų filiale surengta popietė „Ievą Simonaitytę prisimenant“. Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti Skaistgirio filialas dalyvavo Skaistgirio kultūros namų organizuotame
instaliacijų kūrime „Į Lietuvą su pavasariu“.
Kepalių filiale minint Lietuvos nepriklausomybės dieną buvo organizuota muzikinė popietė
„Tėvyne dainų ir artojų“, kurios dalyviai turėjo atpažinti dainų apie Lietuvą melodijas, prisiminti jų
žodžius.
Vasario 10‒13 d. Jurdaičių filialo bibliotekininkė kartu su vyresnių klasių moksleiviais
organizavo

kūrybines

dirbtuves

Jurdaičių

socialinės globos namuose. Čia vyko užsiėmimai,
kurių metu neįgalieji buvo mokomi išlankstyti iš
spalvoto popieriaus paukštelius. Užsiėmimų metu
buvo išlankstyta apie 600 trispalvių paukštelių.
Vasario 16-osios išvakarėse ant kalnelio šlaito
greta

globos

namų

trispalvėmis

„Laisvės

paukštėmis“ išdėliotas Lietuvos žemėlapis.
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Užgavėnių šventę surengė Kriukų ir Gaižaičių filialų bibliotekininkės. Gaižaičių
bibliotekoje susidomėjimo sulaukė pirmą kartą suorganizuota Kaziuko mugė. Į mugę pakviesti
seniūnijos gyventojai su savo gamybos darbais, namine produkcija.
Rudiškių filialo vyresnioji bibliotekininkė I. Lacienė kartu su grupe Šiaulių rajono
kraštotyrininkų, kurie, minėdami Knygnešio dieną, dalyvavo tradicinėje akcijoje, lankė knygnešių ir
kitų lietuviško žodžio puoselėtojų amžinojo poilsio vietas, prie M. Slančiausko kapo padėjo gėlių ir
uždegė atminimo žvakes.
Plikiškių filiale didelio skaitytojų susidomėjimo kasmet sulaukia tradicinės popietės
bibliotekos bičiuliams. Buvo organizuota sveikatos valandėlė „Arbatos puodelio paslaptis“, skirta
Pasaulinei sveikatos dienai, kurioje dalyvavo Joniškio rajono Visuomenės sveikatos biuro
darbuotojos L. Martinaitienė ir L. Virbičianskienė. Popietėje „Kartu su knyga prisiglauskim prie
skubančio laiko“ dalyvavo Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos
E.Šukienė, R. Brazauskienė ir literatų klubo „Audruvė“ narė poetė R. Briedytė.
Kovo pabaigoje Linkaičių filiale paminėta Tarptautinė teatro diena. Į vakarą „Teatro
paslaptis“ atvyko linkaitiečiams gerai pažįstamas Kepalių kaimo teatro kolektyvas, vadovaujamas
entuziastės Ritos Katinaitės. Bibliotekininkė papasakojo apie lietuvių teatro ištakas. Renginio
dalyviai pasidalijo mintimis apie patikusius Valstybinio Šiaulių dramos, Panevėžio muzikinio,
„Domino“ teatro pastatymus. Kepalių teatro artistai linkaitiečiams suvaidino nuotaikingą komediją
„Išjunk televizorių“.
Blauzdžiūnų knygų išdavimo taške Kriukų bibliotekininkė V. Navickienė surengė tradicinę
Jurginių šventę „Pabuskime su gamta ir knyga“. Renginio metu prisimintos senosios šios pavasario
žalumos, žemdirbių ir gyvulių šventės tradicijos ir papročiai, žaisti įvairūs liaudies žaidimai.
Nuo balandžio 13 d. visą savaitę Skaistgirio krašto moterys buvo kviečiamos išmokti skarų
adymo amato. Šio amato mokė aktyvi gražiadarbė Reda Pečkuvienė. Šio amato ji išmoko
viešėdama Latvijoje, lankydama edukacines pamokas. Gegužės 18 d. į susitikimą su skaistgiriečiais
atvyko vyriausias policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Susitikimo metu kalbėta apie savęs
saugojimą kelyje, kapelionas kvietė įsiminti išgirstas policijos darbuotojų pamokas apie saugumą
įvairiose gyvenimo situacijose. Algirdas Toliatas taip pat pristatė savo knygą „Žmogaus ir Dievo
metai“.
Gegužės 18 d. Žagarės filiale edukatorė Neringa Sirtautienė iš Panevėžio susirinkusiems
pasakojo, kaip kurti pasakas, supažindino su savo knygų iliustratoriais, parodė piešinius, kurie
vėliau sugulė jos pasakų knygose. Kūrybinės dirbtuvės vyko pagal projektą „Bibliotekos gidas visai
šeimai“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija ir Joniškio rajono
savivaldybė.
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Į popietę „Meilė ‒ poezijos pavasaryje“ Lazdyniškių dvarvietės sename parke, prie tekančio
Lieporio upelio, pakvietė Kriukų filialo darbuotoja. Renginio metu savo eiles skaitė kunigas Vaidas
Mikalčius, Joniškio literatų klubo nariai, Kriukų kultūros darbuotoja R. Žarienė atliko keletą
dainuojamosios poezijos kūrinių. Saugėlaukio seniūnijos seniūnė E. Nakvosienė, socialinio darbo
specialistė I. Vadapalienė pakvietė vaišintis kaimišku sūriu, barščiais, bandelėmis, arbata.
Birželio 21-osios popietę Gaižaičių bibliotekoje rinkosi menui ir grožiui neabejingos
moterys. Šį kartą vyko edukacinis užsiėmimas „Tapyba ant stiklo“. Penkis trečiadienius iš eilės
Gaižaičių bibliotekos bibliotekininkė kvietė lankytojus į edukacinių renginių ciklo „Biblioteka ir
mažiems, ir dideliems“ užsiėmimus. Vyko įvairių technikos žanrų kūrybiniai užsiėmimai:
papuošalų iš karoliukų ir kvilingo (popieriaus sukučių) technika daromų atvirukų gamyba,
dekupažo darbai, šilko tapyba, mandalų spalvinimas.
Daunoravos filialas kartu su bendruomenės aktyvu kaimo gyventojus pakvietė į Joninių
šventę „Joninių vainikas Jonams ir Janinoms“. Stungių filiale birželio mėnesį buvo suorganizuota
popietė „Kur medus ‒ ten sveikata“. Renginio metu buvo kalbama apie bičių produktų naudą
žmogaus organizmui, jų gydomąsias savybes. Bitininkė O. Norkuvienė papasakojo apie bičių pikio,
pienelio, duonelės vartojimą, šių produktų naudą.
Kriukų filialas savo skaitytojus pakvietė į Gedulo ir vilties dienai skirtą popietę „Be kaltės
kalti“.
Jau šešti metai Skaistgirio moterų draugija „Versmė“ dalyvauja respublikiniame projekte
„Eismo saugumas bendruomenėse“. Treti metai iš eilės buriami susivienijimai. Šiemet į
susivienijimą įsijungė Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Reibinių kaimo bendruomenė, moterų
draugija „Versmė“ ir Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas. Visus metus
buvo rengiami įvairūs renginiai, bendradarbiaujama tarpusavyje, kviečiami policijos pareigūnai,
medikai, socialiniai darbuotojai, įstaigos ir organizacijos. Pirmasis projektinis renginys drauge su
bendruomenės pareigūnais ir vyriausiuoju policijos kapelionu Algirdu Toliatu buvo skirtas Šeimos
dienai. Rugsėjo

mėnesį seniūnijos gyventojai pakviesti siūlyti kaimynus, draugus dviem

nominacijoms – „Mandagiausias vairuotojas“ ir „Dviratiškiausias seniūnijos gyventojas“.
Spalio 25 dieną bibliotekoje vyko piešimo
popietė pagal fraktalų piešimo techniką, kurios
pamokė

bibliotekininkė

Jolanta

Jatulienė.

Šio

projekto simbolis ‒ katinas, todėl su vaikų dienos
centro lankytojais pabandyta sukurti savą spalvingą,
akutėmis žybsintį katinuką. Kad katinukas būtų
panašus į atšvaitą, reikėjo pasirinkti ir priderinti
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spindinčias akis. Kai piešiniai buvo baigti, katinukai mielai žybsėjo akutėmis, primindami apie
atšvaitų svarbą tamsiu paros metu.
Laikotarpis nuo lapkričio pirmosios iki gruodžio trisdešimt pirmosios dienos buvo skirtas
švietėjiškai veiklai eismo saugumo klausimais. Skaitytojams buvo aktualu sužinoti apie atšvaitų
nešiojimą, šviesą atspindinčių priemonių svarbą tamsiu paros metu. Bibliotekininkės ne tik pačios
priminė, kaip taisyklingai nešioti atšvaitą, bet ir dovanojo jų neturintiems.
Birželio 15 d. Skaistgirio bibliotekoje svečiavosi Akmenėje gyvenantis literatas,
Nepriklausomos rašytojų sąjungos narys, Medikų poezijos pavasario laureatas Leonardas Pukinas.
Svečias susirinkusioms skaistgirietėms deklamavo visą puokštę eilių. Kelias knygas literatas
dovanojo Skaistgirio bibliotekai.
Švenčiant Pagyvenusių žmonių dieną, Rudiškių filiale, bendradarbiaujant su Rudiškių
kultūros renginių organizatore, buvo pasveikinti geriausi skaitytojai senjorai. Trims ištikimiausiems
bibliotekos skaitytojams įteiktos simboliškos atminimo dovanėlės.
Rugsėjo pradžioje Linkaičių filiale surengta popietė „Iš mano darželio“. Į renginį
susirinkusios skaitytojos pasakojo apie savo auginamas gėles. Popietės dalyvės dalijosi patarimais
apie gėlių dauginimą, priežiūrą, atsakė į klausimus, parodė įspūdingiausių augalų nuotraukų.
Biblioteką papuošė moterų sukurtos įvairiaspalvės puokštės ir kompozicijos.
Spalio 19-osios popietę žagariečiai rinkosi į Žagarės bibliotekos 80-ojo jubiliejaus
paminėjimo šventę, kuri pradėta Justino
Marcinkevičiaus eilėmis ir tylos minute,
pagerbiant Žagarės miesto neįgaliųjų ir
pagyvenusių žmonių klubo „Švėtė“ vadovo
Juozo

Kazlausko

atminimą.

Šventėje

pristatytas J. Kazlausko sukurtas filmas „80
bibliotekos
Žagarės

gyvavimo
miesto

akimirkų“

biblioteką

ir

apie
jos

darbuotojus. Tekstinę medžiagą filmui surinko Žagarės bibliotekos darbuotojos, nuotraukas ir
filmuotą medžiagą – idėjos sumanytojas. Tekstą įgarsino Žagarės gimnazijos dešimtokė Brigita
Mitrikaitė. Deja, pats autorius jau nebepristatė jo visuomenei. Renginio metu J. Kazlauskui
bibliotekininkės planavo įteikti padėką už jo darbą, tačiau to padaryti nebesuspėta. Žagarės
šviesuolio laidotuvių dieną prie jo nuotraukos buvo padėta ir Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialo padėka. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
direktorės Jovitos Šimkevičiūtės pasirašytas padėkas bibliotekos socialiniams partneriams įteikė
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė. Jubiliejaus proga padėkos raštais
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apdovanotos ir Žagarės bibliotekos darbuotojos. Bibliotekos darbuotojas sveikino kolegės iš
Gaižaičių ir Skaistgirio filialų, ilgametė Žagarės bibliotekos darbuotoja Aldona Medžiūnienė,
Žagarės seniūnas, įstaigų darbuotojai, skaitytojai. Renginį vainikavo nuostabi Sigito Stankūno
meninė programa „Rudens veidas“.
Lapkričio mėnesį Stungių filiale vyko renginių ciklas apie dvi egzotines šalis: Indiją ir
Japoniją. Popietėje „Indija – paslapčių ir egzotikos kraštas“ dalyvavo ir įspūdžiais iš kelionės po
Indiją dalijosi joniškietės G. Valuckytė ir V. Tuomaitė. Antroje renginio dalyje buvo skaitomas
indų pasakojimas apie svarbiausias žmogaus gyvybės galias, diskutuojama, kaip gerinti sveikatą,
bendrą savijautą, kaip susitvarkyti su neigiamomis emocijomis.
Popietė „Japoniškos tradicijos ir kultūra“ vyko Daukšių knygų išdavimo punkte. Pasidalyti
įspūdžiais iš kelionių po Japoniją buvo pakviesta stungietė Kristina Plavičiutė. Keliautoja renginio
dalyviams papasakojo apie aplankytas vietas, japonų kultūrą, kalbą. Popietės dalyviams buvo
suteikta galimybė apsivilkti tradicinį japonų rūbą – kimono. Bibliotekininkė pristatė ir
parekomendavo perskaityti A. Golden knygą „Geišos išpažintis“. Antroje renginio dalyje vyko
kūrybinis užsiėmimas „Tapyba ant šilko“. Daukšių moterys su begaliniu džiaugsmu pasinėrė į
kūrybinį procesą.
Linkaičių filialo skaitytojai rinkosi pasiklausyti žvakių šviesoje skaitomos Suomijos švedų
rašytojos Ullos-Lenos Lundberg romano „Ledas“ ištraukos. Kaimo seniūnaitis Juozas Žebrauskas,
Bendraminčių klubo narės Elena ir Bena prisiminė, kaip nuo pat vaikystės dirbo nelengvus
šienapjūtės darbus, arklinėmis grėbiamosiomis grėbdavo kolūkio šieną. Bibliotekininkė priminė,
kurių Šiaurės šalių rašytojų knygų yra filialo fonde, minėjo populiariausias tarp linkaitiečių
skaitytojų autores – H. Wassmo, K. Mazetti, taip pat detektyvinės literatūros kūrėjus K. Alvtegen,
H. Mankell, J. Nesbo, M. Jungsted
Gruodžio mėnesį buvo surengtas padėkos vakaras „Skubančio laiko rate“, skirtas bibliotekos
skaitytojams, bičiuliams, rėmėjams. Renginio pradžioje bibliotekininkė įteikė padėkas aktyviems
skaitytojams už meilę knygai, skaitymui ir ilgametę draugystę su biblioteka, aktyvų renginių
lankymą, knygnešystę. Už glaudų bendradarbiavimą, pagalbą ir geranoriškumą kuriant patrauklią
biblioteką buvo apdovanotos Daukšių ir Stungių kaimo bendruomenės. Antroje renginio dalyje
buvo demonstruojamos skaidrės, kuriose užfiksuotos akimirkos iš bibliotekos renginių.
Susirinkusiems svečiams muzikinį numerį dovanojo Žagarės gimnazijos moksleivės D. Miežytė ir
G. Galkauskaitė bei Stungių bibliotekos jaunasis skaitytojas E. Balčiūnas.
Lapkričio 10 d. į Skaistgirio biblioteką rinkosi poezijos mylėtojai. Popietėje „Išėjusiems
atminti...“ viešėjo Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė ir Joniškio literatų
klubo „Audruvė“ narė Regina Briedytė. Aktorė perskaitė keletą Jono Jaro eilėraščių, vienas iš jų yra
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dedikuotas būtent jai. Vėliau buvo skaitoma kitų jos pažįstamų rašytojų poezija, tarp jų ir Onos
Mikalauskienės eilės. Trykštančia energija, džiugiais eilėraščiais ir gera nuotaika visus popietės
dalyvius užkrėtė Reginos Briedytės poezija, kurioje kalbama apie jaunimą, save pačią ir senatvę.
Lapkričio 14 d. vakare į Linkaičių filialą skaitytojai rinkosi pasiklausyti žvakių šviesoje
skaitomo teksto. Prasidėjo tradicinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Buvo skaitoma Suomijos švedų
rašytojos Ullos-Lenos Lundberg romano „Ledas“ ištrauka. Filialas Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginiuose dalyvavo vienuoliktą kartą.
Gruodžio 1 d. Kriukų miestelyje renginiui „Eglių miško
pasaka“ buvo puošiamos eglės. Viešosios bibliotekos eglę puošė
Bariūnų, Skaistgirio ir Kriukų bibliotekininkės. Eglės puošybai
buvo

panaudotos

įvairios

gamtinės

medžiagos:

samanos,

kankorėžiai, beržo tošis, medžių šakelės, iš šieno ir beržo šakų
susukti kamuoliai.
Gruodžio 8 d. Skaistgirio filialo vedėja dalyvavo
Skaistgirio gimnazijos forume „Idėja gimnazijai“. Forume susirinkusieji kalbėjosi, siūlė, tarėsi ir
priėmė sprendimus, kurie svarbūs gimnazijos ateičiai. Maldenių filiale surengtame šventiniame
vakare „Prarasto laiko nebūna“ apžvelgta 2017 m. bibliotekos veikla

Lėlių teatriukas

„Padaužiukai“ suvaidino 2 naujai paruoštus spektakliukus: vaikų grupė vaidino pasaką „Kaip kiškis
vilko namus saugojo“, o suaugusieji - „Įsimylėjęs meškinas“. Susirinkusiems dainavo Šiaulių S.
Sondeckio menų gimnazijos moksleivė K. Taunytė ir Maldenių moterų ansamblis.
Bibliotekų lankytojai turėjo galimybę stebėti transliacijas, kurias tiesiogiai transliuoja
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Viešoji biblioteka, Jurdaičių, Linkaičių, Gataučių, Gaižaičių, Skaistgirio, Maldenių, Bariūnų
Žagarės filialai prisijungė prie Saugesnio interneto savaitės. Bibliotekose vyko mokymai, kaip
saugiai naudotis internetu, konkursai, informacinės valandėlės, surengtos literatūros parodos.
2.1.3. Parodos
Iš viso VB ir filialuose surengti 344 vaizdiniai renginiai – parodos. Jos sudarė 50,8 proc.
visų renginių. Parodomis paminėtos valstybinės ir kalendorinės šventės, rašytojų, iškilių kraštiečių
jubiliejinės sukaktys, eksponuotos rankdarbių, piešinių, kraštotyros parodos, pristatytos

Metų

knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos.
VB Informacijos ir kraštotyros skyrius parengė 16 parodų.
Lapkričio mėnesį bibliotekos skaityklos langus papuošė portretinių fotografijų paroda
„Šimtmetį menantys vingiai“. Paroda organizuojama minint šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo
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metines. Parodos autorė – fotografė Virginija Olišauskaitė-Norkuvienė (Virginija ON). Virginija
kilusi iš Joniškio rajono, kelerius metus lankė Joniškio meno mokyklą. Parodos idėja ‒ įamžinti
mūsų tėvų ir senolių veidus, kurie kaip istoriniai dokumentai - tikri, nesumeluoti, nepadailinti.
Portretinių fotografijų paroda skirta tiems, kurie neabejingi laiko tėkmei. Autorės sumanymas ‒
užfiksuoti senolius jų natūralioje aplinkoje, mėgstamoje vietoje. Ieškodama išskirtinių veidų,
unikalių kadrų autorė Virginija ON aplankė Klaipėdos, Palangos, Joniškio, Kelmės, Kaišiadorių,
Telšių ir kitus rajonus.
Parodos, skirtos žymioms datoms ir kt.
„Lietuvos laisvės kaina“ buvo skirta Sausio 13-ajai paminėti, „Laisvės ir Nepriklausomybės
signatarai“ – Vasario 16-ąjai, „Ir aš myliu Lietuvą“ – Kovo 11-ąjai.
Gruodžio 4–31 dienomis Viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuota kišeninių
kalendoriukų paroda „Praėjusio laiko pėdsakai...“. Bibliotekos darbuotojos Dalios Norvaišienės
surinktoje beveik 2 tūkstančių kalendoriukų kolekcijoje kalendoriukai įvairiausiomis temomis:
gamta, turizmas, architektūra, sportas, švietimas, muziejai, technika.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius paruošė 13 literatūros parodų, skirtų rašytojų I.
Simonaitytės, K. Bradūno, B. Brazdžionio ir kt. kūrėjų jubiliejams, įžymiems įvykiams,
kalendorinėms šventėms paminėti.
I. Simonaitytės metams paminėti Bariūnų filiale ‒ „Ievos Simonaitytės gyvenimo kelias“,
Daunoravos ‒ „Ievai Simonaitytei ‒ 120 metų“, Kirnaičių ‒ „Ievai Simonaitytei-120“, Linkaičių
filiale veikė paroda „Mažosios Lietuvos gyvenimo metraštininkė“, Skaistgirio filiale – „Ieva
Simonaitytė – paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė“, Gataučių filiale ‒ „Aukštujų Šimonių
karalienė“, Stungiuose ‒ „Mano kūriniuose — mano širdis“.
Filialuose parodomis paminėta Laisvės gynėjų diena: Daunoravos ‒ „Skaudžios praeities
aidai“, Gaižaičių ‒ „Atmintis gyva, nes liudija“, Gataučių – „Atminimo varpas tebegaudžia“,
Linkaičių – „Neišblėsk, atminties ugnie“, Maldenių – „Kelias į laisvę kančia nužymėtas“, Plikiškių
‒ „Nerimo mintys“, Stupurų ‒ „Laisvės liepsna“.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti: Linkaičių filialas – „Kovo 11-oji –
Nepriklausomybės atkūrimo diena“, Bariūnų – „Istorijos puslapiai“, Maldenių – „Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarai“, Plikiškių filiale – Plikiškių kaimo gyventojos Irmos
Jakubkevičiūtės fotografijų paroda „11 nuotraukų Lietuvai“, Rudiškių filiale ‒ „Kelias į laisvę“.
Velykoms Bariūnų filiale surengta paroda „Velykos. Simbolika ir reikšmė“, Gataučių ‒
„Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką“, Linkaičių filiale ‒ „Riedėkit, margučiai“, Stupuruose
‒ „Jei margučiai prakalbėtų“.
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Knygnešio dienai Plikiškių filiale ‒ „Su šviesos ryšuliu ant pečių“, Stupurų filiale ‒ „Mūsų
krašto knygnešiai“.
Gedulo ir vilties dieną paminėjo Linkaičių filialas, surengęs parodą „Viltis visada gyva“,
Plikiškių filiale – „Tremties prisiminimai knygose“, Maldenių filiale ‒ „Prie kančios ir stiprybės
šaltinio“, Skaistgirio filiale ‒ „Tremtinio dalia“, Stupurų filiale ‒„Tremties takais“.
Maldenių filiale Juodojo kaspino dienai skirta paroda „Baltijos kelias – kelias į laisvę“.
Pasitinkant metų pabaigos šventes surengtos parodos: Bariūnų filiale – „Jaukumu
kvepiančios šv. Kalėdos“, Jurdaičių – „Šv. Kalėdų belaukiant“, Kirnaičių ‒ „Kalėdos, Kalėdos, jau
skamba varpai“, Satkūnų ‒ „Šventinių valgių receptai Kalėdų stalui“, Stupurų ‒ „Jau Kalėdos ieško
kelio“. Plikiškių filiale veikė paroda „Šventinės šėlionės“. Parodoje eksponuojamos kalėdinės
puošmenos: rankų darbo mini sagės-lėlytės iš modelino, žvakidės ir dubenėliai, pagaminti iš
ilgamoliūgių ir papuošti dekupažo technika, šventiniai knygų skirtukai, papuošti augaliniais
motyvais bei raižymo technika, rankų darbo atvirukai. Visų šių nuostabių puošmenų autorė –
Plikiškių kaimo gražiadarbė V. Mankevičienė.
Linkaičių, Maldenių, Kirnaičių, Bariūnų bibliotekose veikė A. Užkuraičio degtukų dėžučių
etikečių paroda.
Filialuose buvo rengiamos lankytojų mėgstamos fotografijų, teminės parodos. Literatūros
parodomis bibliotekose paminėtos Jono Mačiulio-Maironio, Bernardo Brazdžionio, Viktoro Hugo,
Jono Biliūno, kitų rašytojų jubiliejinės sukaktys.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai. Sausio 6 d. baigėsi „Knygų Kalėdų“ akcija, kurią jau
septintąjį kartą globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šias metais „Knygų
Kalėdos“ kvietė ne tik dovanoti, bet ir patiems ateiti į artimiausią biblioteką – tą, kurią vadiname
savo biblioteka.
2017 m. „Knygų Kalėdų“ naujove tapo speciali platforma, kurioje bibliotekos turėjo
galimybę tiesiogiai išsakyti, kokių knygų trūksta labiausiai. Tai lėmė, kad bibliotekos sulaukė joms
aktualių ir reikalingų knygų, pasiekusių ir pačias mažiausias miestų ir miestelių bibliotekas bei jų
kaimo filialus.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja E.
Šukienė

su

vyresniąja

bibliotekininke

R.

Brazauskiene, kaip ir kasmet, aplankė „Santaros“
senelių globos namus. Globos namų gyventojams
bibliotekininkės ir romansų grupės „Ašalia“ vadovė
Rita Kipšaitė dovanojo smagią nuotaiką ir naujų
knygų, o Vidutė Petraitienė deklamavo eiles.
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Rudiškių filiale vyko popietė „Gražiausia pasaka man ta, kurią man sekdavo mama“.
Bibliotekininkė vaikams papasakojo, kad pasakos nėra šiuolaikinio žmogaus išradimas, jos
atkeliavo iš seniausių laikų.
Linkaičių filiale surengta viktorina, skirta „Knygų Kalėdoms“. Joje dalyvavo Gataučių
Marcės Katiliūtės mokyklos šeštokai su lietuvių kalbos mokytoja J. Armonavičiene. Moksleiviai
atliko įvairias užduotis: ieškojo didžiausios, storiausios, mažiausios ir ploniausios knygos, sprendė
kalbinius galvosūkius iš Ramutės Skučaitės knygos „Koks gi žodis pasirodys“, varžėsi, kas gražiau
pasakys eiliuotą greitakalbę, sąraše „100 knygų vaikams ir Lietuvai“ ieškojo skaitytų kūrinių.
Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose „Knygų Kalėdų“ tema iš viso buvo
surengta daugiau nei 10 renginių, kurių metu dalyviai ir žiūrovai buvo kviečiami dovanoti knygų
savo bibliotekoms. Pasibaigus akcijai suskaičiavome beveik 400 knygų vaikams ir suaugusiesiems,
kuriomis praturtėjo Viešoji biblioteka ir filialai. Šiųmetėje akcijoje aktyviai dalyvavo ir knygų
dovanojo įvairios organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys ir ištikimiausi bibliotekų
lankytojai. Kaip ir kasmet, prie akcijos prisijungė Joniškio klebonas dekanas Eduardas Semaška,
padovanojęs bibliotekai 8 pačias naujausias skaitytojų pageidaujamas knygas. Viešoji biblioteka
nuoširdžiai dėkoja visiems, įsijungusiems į akciją ir dovanojusiems knygų.
Gruodžio 16 d. popietę viešojoje bibliotekoje
sulaukėme svečių iš sostinės. Su „Knygų Kalėdų“ dovanomis
į biblioteką atskubėjo LR Seimo narė, Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Joniškyje Gintarė
Skaistė.

Džiaugiamės,

kad

bibliotekos

knygų

fondas

papildytas vienu geidžiamiausiu skaitytojų literatūros žanru –
detektyvais. Dėkojame Seimo narei už dovanas!
2.1.4. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai
Jono Avyžiaus metams skirti renginiai. 2017-ieji Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje paskelbti Jono Avyžiaus metais. Visus metus įgyvendinamas Lietuvos kultūros tarybos
remiamas projektas „Gyvenimas – tai nesibaigiantis kūrybos procesas“ (Jonas Avyžius). Tai
literatūrinių renginių ciklas, skirtas rašytojo J, Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms.
Gegužės 16 dieną vyko vienas iš svarbiausių renginių – kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus
jubiliejaus paminėjimas ir jo vardo literatūros premijos įteikimas.
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Antrąją Jono Avyžiaus premiją
gauti pretendavo septynių rašytojų kūriniai.
Šiemet

kompetentinga

vadovaujama
profesorės

komisija,

Šiaulių
Džiuljetos

universiteto
Maskuliūnienės,

laureatu paskelbė rašytoją Saulių Šaltenį. S.
Šalteniui Joniškio

rajono

savivaldybės

mecenuojamą Jono Avyžiaus literatūros
premiją įteikė meras Gediminas Čepulis.
Laureatą sveikino mero pavaduotoja Vaida
Aleknavičienė, bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė įteikė atminimo dovaną. Kaip visada,
Joniškio Jono Avyžiaus bibliotekai šiltų žodžių negailėjo ir apie savo vyrą prisiminimais dalijosi
rašytojo žmona Irena Avyžienė.
Dėdės autografuotas knygas eksponuoti atvežė rašytojo dukterėčia Janina. Pradinukų iš
Mato Slančiausko progimnazijos grupė paruošė Jono Avyžiaus pasakos „Juodažvaigždis arkliukas“
pristatymą. Kraštietis dailininkas Sigitas Prancuitis
bibliotekai įteikė puikią dovaną – Jono Avyžiaus
portretą. Rašytojo jubiliejui paruoštas stendas-širma,
atspindintis Jono Avyžiaus kūrybos kelią ir jo ryšį su
gimtine. Į jubiliejinę šventę, kuri vyko Joniškio
Raudonojoje

sinagogoje,

atvyko

antrasis

Jono

Avyžiaus premijos laureatas Saulius Šaltenis, renginį
vedė kraštietis Juozas Šalkauskas, muzikinę programą
atliko aktorius Kostas Smoriginas.
Originaliai rašytojo Jono Avyžiaus 95-ąjį gimtadienį paminėjo Skaistgirio filialas kartu su
Skaistgirio vaikų dienos centro lankytojais. Gegužės 17 dieną, sudėję rašytojo knygas į senovinį
lagaminėlį, vaikai parke klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie rašytojo J. Avyžiaus kūrybą
vaikams. Sužinojo, kad seniausia knyga, išleista vaikams, Skaistgirio bibliotekoje yra J. Avyžiaus
„Didžiojo Užutėkio gyventojai“ (1963 m.), galėjo ją palyginti su naujesnio leidimo (2008 m.) ta
pačia knygele. Kalbėta apie tai, kas Joniškio rajone pavadinta rašytojo vardu. Vaikai sužinojo apie
Joniškio rajono savivaldybės įsteigtą J. Avyžiaus literatūros premiją ir šių metų laureatą S. Šaltenį.
Bibliotekininkės paruoštoje užduotyje reikėjo iš dviejų labai panašiai skambančių kūrinių
pavadinimų pasakyti, kuris yra J. Avyžiaus.
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Gataučių filiale šiai sukakčiai paminėti parengta paroda „Gyvenimo duota mainais“,
Rudiškių ‒ „Pasiaukojimas ateities kartoms žmogui suteikia stiprybės ir džiaugsmo“, Linkaičių
filiale ‒ „Visad buvęs kartu su tauta“ , Bariūnų filiale ‒ „Jono Avyžiaus kūrybinis kelias“.
Balandžio 21 d. joniškiečiai buvo
pakviesti į naujos Juozo Brazausko knygos
apie

žymią

kraštietę

dailininkę

Marcę

Katiliūtę „Trumpas žydėjimas“ pristatymą.
Biografinę apybraižą išleido „Žiemgalos“
leidykla.
Juozą

Brazauską

naujos

knygos

sutiktuvių proga sveikino Joniškio rajono
Gataučių

Marcės

Katiliūtės

pagrindinės

mokyklos atstovai, buvusi šios mokyklos direktorė Vida Vingrienė. Nauju leidiniu apie kraštietę
džiaugėsi ir autoriui dėkojo Joniškio kultūros bendruomenės nariai.
Gegužės 5 d. vyko susitikimas su kraštiete kalbininke, „Gimtojo žodžio“ redaktore Rita
Urnėžiūte. Šiuo renginiu paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Kalbininkė buvo
paruošusi paskaitą „Apie kalbą, kultūrą ir kalbos kultūrą“, kurios leitmotyvas – pagarba savo
gimtajai kalbai.
Birželio
savivaldybės

15
Jono

d.

Joniškio
Avyžiaus

rajono
viešoji

biblioteka Gedulo ir vilties dieną pakvietė
paminėti
knygos

kraštiečio
„Gyvenimo

Aleksandro
mokykloje:

Pupinio
Sibiro

pamokos ir patirtys“, išleistos 2016 m.
„Šiaurės Lietuvos“ leidyklos, pristatymu.
Knygos išleidimu rūpinosi, apie savo tėvą
pasakojo sūnūs Saulius ir Justas. A. Pupinis
ne tik rašė prisiminimus, bet ir pagal galimybes fotografavo tremtinių šventes, suėjimus, laidotuves,
gyvenimo kasdienybę. Labai išsamiai knygą pristatė humanitarinių mokslų daktaras Nerijus
Brazauskas. Savo prisiminimais pasidalijo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Joniškio
skyriaus vadovas J. Lukys ir buvusi tremtinė V. Mačiulytė.
Už šį renginį Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams tirti
įteikė Padėkos raštą.
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Kasmet Miesto šventės metu Viešoji
biblioteka rengia susitikimus su žymiais
Joniškio krašto žmonėmis, supažindina su
jų darbais, garsinančiais miestą visoje
respublikoje. Liepos 1 d. Joniškio turizmo ir
verslo informacijos centre vyko susitikimas
su kraštiete dailininke, grafike Skaiste
Ašmenavičiūte ir jos darbų „23 Psalmė“
parodos pristatymas. Parodą sudaro 12 „23
Psalmės“ paveikslų. Parodos pristatymą pagyvino akordeonistas Edmundas Pakalnis ir skaitovė
Daiva Silkytė, kuri paskaitė „23 Psalmę“. Grafikos darbų paroda veikė iki liepos pabaigos.
Rugsėjo 8 d. vyko renginys „Kelionė į save ir į pasaulį“, skirtas poeto, literato,
visuomenininko Jono Ivanausko jubiliejui paminėti, ir jo naujausios knygos „Suglauskime širdis“
pristatymas. Dalyvavo knygos leidėjai, platus bičiulių ratas. Lietuvos Seimo narys Stasys Tumėnas

Joną Ivanauską apdovanojo padėkos raštu. Naujoji Jono Ivanausko knyga „Suglauskime širdis“
skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti, o dvikalbyste išreiškiamas noras, kad anglas, latvis
ir lenkas, paėmęs ją į rankas, rastų ir sau keletą autoriaus iš Lietuvos eilėraščių jam suprantama
kalba.
Viešosios bibliotekos skaitykloje veikė literatūros paroda „Žiemgalos krašto poetas“, o
bibliotekos svetainėje https://www.joniskis.rvb.lt/lt/galerija/1162-ziemgalos-krasto-poetas-jonuiivanauskui-65-eri-virtuali-paroda buvo pristatoma virtuali paroda.
Rugsėjo 18 d. vyko Europos paveldo dienoms skirtas renginys. Šių metų Europos paveldo
dienų centre – archeologinių vietovių, istorinių miestų, senųjų kaimų, dvarų, sakralinių pastatų,
parkų ir kitų kultūros paveldo objektų tarpusavio ryšys kultūriniame kraštovaizdyje. Išskirtinė vieta
tenka ir piliakalniams, juolab kad 2017-ieji Lietuvoje paskelbti Piliakalnių metais. Pranešimą
„Joniškio rajono kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“ skaitė Joniškio rajono
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
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paveldosaugai ir reklamai R. Leknickienė. Ji ne tik pristatė Joniškio miesto paveldo būklę,
pasikeitimus, bet ir pakvietė diskutuoti, koks turėtų būti mūsų miestas, kad jis būtų mielas, patogus
ir čia gyvenantiems, ir atvykstantiems svečiams.
Lapkričio 2 d. Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengtas Dariaus Rekio
naujos poezijos knygos „Pražydusios klumpės” pristatymas ir susitikimas su autoriumi.
Lapkričio

3-osios

vakarą

Joniškio

Raudonojoje sinagogoje vyko tikra poezijos ir
muzikos puota. Dalyvavo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

apdovanotas

Stankevičius

su

naujausia

poetas

Rimvydas

poezijos

knyga

„Šermuonėlių mantija“, kuri buvo pristatyta
joniškiečių

bendruomenei.

Autorius

paskaitė

eilėraščių iš šios knygos, prisiminė savo kelią į
literatūrą. Aktorių Mindaugą Ancevičių Rimvydas pristatė kaip savo jaunąjį draugą, kurio akys
„geros ir šviečiančios“, kurio muzika pažadina poezijos posmus ir leidžia jiems suskambėti naujai,
neįprastai.
Tai buvo paskutinis renginys iš projekto, skirto kraštiečiui rašytojui Jonui Avyžiui
„Gyvenimas – tai nesibaigiantis kūrybos procesas“. Renginius rėmė Lietuvos kultūros taryba.
Kraštotyros, kraštiečių jubiliejams ir kūrybos sklaidai skirtos parodos. Literatūros
parodos, skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti: „Bosas iš Žagarės“ (Vaclovui Daunorui – 80
metų), „80 bibliotekos metų: įvykiai ir žmonės“ ‒ Joniškio bibliotekos istoriją atspindinti paroda.
„Gyvenimas = menas“ (Dailininkei Marcei Katiliūtei ‒ 105 metai), Skaistės Ašmenavičiūtės
piešinių paroda „23 psalmė“, „Juozo Galkaus kūrybos erdvės“, „Joniškio bibliotekos globėja –
Sofija Jonaitytė“.
Virtualios parodos bibliotekos svetainėje: „80 bibliotekos metų: įvykiai ir žmonės“:
https://www.joniskis.rvb.lt/lt/galerija/1069-80-bibliotekos-metu-ivykiai-ir-zmones-virtuali-paroda.
Poetui, literatui, visuomenininkui Jonui Ivanauskui skirta paroda:
https://www.joniskis.rvb.lt/lt/galerija/1162-ziemgalos-krasto-poetas-jonui-ivanauskui-65-erivirtuali-paroda.
Kovo 11-osios Akto signatarui Gintarui Ramonui:
https://www.joniskis.rvb.lt/lt/galerija/1215-kovo-11-osios-akto-signataras-gintaras-ramonas-55osioms-gimimo-metinems.
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2.1.5. Klubai bibliotekose
Dešimtus metus Linkaičių filiale veikė Bendraminčių klubas. Klubo branduolys –
buvusios Linkaičių pagrindinės mokyklos mokytojos. Jo veikloje 2017 m. dalyvavo 8 moterys. Šio
klubo tikslas – populiarinti skaitymą, skatinti saviraišką, plėsti akiratį, užsiimti širdžiai miela veikla.
Dalis moterų labiau domisi literatūra, dalis – rankdarbiais, daržininkyste, gėlininkyste. Klubo narės
prisideda organizuojant renginius, teikia pasiūlymų ir idėjų. Dvi klubo narės – Elena Stankaitienė ir
Diana Motejuitienė – dažnai dovanoja bibliotekai knygų.
2.2. Bibliotekos veikla ir paslaugos vaikams
Remiantis Joniškio rajono seniūnijų duomenimis, 2017 m. rajone gyveno 2890 (2016 m. –
3013) vaikų iki 14 metų amžiaus, lyginant su 2016 m., 123 vaikais mažiau. Joniškio mieste gyveno
1173 vaikai, Žagarės mieste – 280, kaime – 1437.
Gyventojų vaikų sutelkimo į bibliotekas procentas: SVB – 78,8 proc., Joniškio mieste – 87,7
proc. (įskaitant ir aptarnaujamai teritorijai priskirtus kaime gyvenančius vaikus), Žagarės mieste –
89,3 proc., kaimo filialuose – 69,4 proc.
SVB vaikai iki 14 metų sudarė 30,4 proc. visų registruotų vartotojų.
2.2.1. Registruotų vartotojų vaikų skaičius
2016 m.
2017 m.
1024
1037

VB

+/+13

Žagarės m. filiale

250

250

+

Kaimo filialuose

955

1001

+46

Iš viso SVB

2229

2288

+59

2.2.2. Vaikų apsilankymų (lankytojų) skaičius ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius
Lankomumas
2016 m.

2017 m.

+/-

2017 m.

VB

16923

16851

–72

17,3

Žagarės m. filiale

6824

6400

–424

25,6

Kaimo filialuose

22146

23792

+1646

23,9

Iš viso SVB

45893

47043

+1150

20,7

Nors registruotų vartotojų skaičius 2017 nežymiai ūgtelėjo, apsilankymų skaičius mažėjo
Viešojoje bibliotekoje 3 proc. ir Žagarės filiale ‒ 2,4 proc. Vaikų literatūros skyriuje buvo
vykdomas remontas, teikti kokybiškas paslaugas buvo labai sunku, todėl apsilankymų skaičius
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mažėjo. Apsilankymų skaičius Žagarėje sumažėjo, nes keletas buvusių bibliotekos skaitytojų vaikų
išvyko gyventi ir mokytis kitur, dar kiti – po pamokų lankė įvairius būrelius, rengė projektus arba
užsiimdavo kitokia veikla. Kartais jiems pritrūkdavo laiko ateiti į biblioteką.
2.2.3. Vaikams skirto literatūros fondo būklė
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 15025 fiz. vnt. ir 8369 pav.,
lyginant su 2016 m. metais, fondas sumažėjo 677 fiz. vnt. Gauta 690 fiz. vnt., 478 pav. Lyginant su
2016 m., gauta 114 fiz. vnt. daugiau.
Fondo sudėtis pagal turinį:
grožinės ir vaikų literatūros buvo 10539 fiz. vnt., tai sudarė 70,1 proc. viso fondo;
šakinės literatūros buvo 3924 fiz. vnt., 26,1 proc.;
periodinių leidinių buvo 562 fiz. vnt., 3,8 proc.
Filialuose literatūros fondo vaikams visuminė apskaita atskirai nevedama.
Vaikų literatūros skyriuje gauta 11 pavadinimų prenumeruojamų periodinių leidinių,
Žagarės miesto filiale – 7 pavadinimai. Kaimo filialuose iš viso buvo prenumeruojami 9
pavadinimų periodiniai leidiniai, vidutiniškai vienam filialui po 2,4 pavadinimo. Problema yra tai,
kad vaikams skirtų periodinių leidinių pasirinkimas labai menkas, o ir tie patys daugiau skirti
ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Labai trūksta periodinių leidinių
paaugliams.
2.2.4. Išduoties vaikams ir skaitomumo rodikliai
Išduotis
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2016 m.
34011
10299
25234

2017 m.
33566
10252
28029

69544

71847

Skaitomumas

+/–445
–47
+2795
+2303

2017 m.
32,6
41,0
28,1
31,5

Literatūros išduotis vaikams pagal turinį ir proc. visos išduoties
Grožinės lit.
išduotis*

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

VB

15305

45,6

2613

7,8

15648

46,6

Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

4988
15154

48,7
54,1

944
6598

9,2
23,5

4320
6277

42,1
22,4

Iš viso SVB

35447

49,3

10155

11,8

26245

36,5

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis pateikta be periodinių leidinių išduoties.
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VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2.2.5. Renginiai vaikams
Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2016 m.
2017 m.
2016 m.
2017 m.
73
74
20
15
36
27
16
16
235
225
75
88
344
326
111
119

Lankytojų skaičius
2016 m.
1306
367
1854
3527

2017 m.
1555
293
1850
3698

Renginiai vaikams sudarė 48 proc. visų rajono bibliotekose organizuotų renginių. Didesnę
dalį sudarė žodiniai renginiai – 63,5 proc. visų vaikams organizuotų renginių. Pagrindinis renginių
tikslas – skatinti skaitymą, kūrybinėmis, edukacinėmis veiklomis ir panaudojant modernias
technologijas

organizuoti

įdomesnį

ir

kūrybiškesnį

laisvalaikio

praleidimą.

Vaikams

organizuojamos šventės, rytmečiai, popietės, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, susitikimai su
įdomiais žmonėmis, edukaciniai, kūrybiniai, mokomieji užsiėmimai.
Renginių vaikams mozaika
Renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai. „Tebūnie pasaka!“ – šventė, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai ir pasakininko H. Ch. Anderseno gimtadieniui paminėti. 2017
metais ši šventė buvo padalyta į dvi dalis ‒ vyko kovo 20 d. ir balandžio 2 d.
Švęsti pradėta anksčiau – artėjant Tarptautinei vaikų knygos dienai, kovo 20 d. Joniškio
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo susitikimą su vaikų
knygų rašytoju ir dailininku Dainiumi Šukiu. O balandžio 2 d. skyriaus lankytojai kartu su
bibliotekininkėmis iškilmingai šventė 212-ąsias žymaus pasakininko H. Ch. Anderseno gimimo
metines. Vaikams teko pabūti komisijos nariais, įvertinti 24 knygas ir išrinkti penkias pačias
geriausias. Taigi vaikų sprendimu geriausiomis 2016 metų vaikiškomis knygomis Joniškio Jono
Avyžiaus viešojoje bibliotekoje tapo šios: 1. Paul van Loon „Vilkolakiukas Dolfas“, 5 dalis; 2. H.
K. Anderseno „Sniego karalienė“; 3. Tom Percival „Mažieji herojai. Didysis trolių gelbėjimas“; 4.
Kazio Sajos „Žuvėdas“; 5.Luis Sepulveda „Apie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skaityti“.
Po knygų rinkimų vaikai žaidė žaidimus, spėliojo pasakų personažus, pūtė balionus,
vaišinosi tikroje gimtadienio puotoje.
Kaimo filialuose renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai: popietė apie knygas
Kepalių filiale, Linkaičių filiale ‒ popietė „Literatūrinės mįslės“, Gaižaičiuose ‒ garsiniai skaitymai
„Naujos, dar nevartytos ir neskaitytos“, Maldenių filiale – žodžių mūšis „Knyga be vaiko
negyvena“, Plikiškių filiale ‒ rytmetis „Linksmai žaidžiu ‒ gražiai kalbu“.
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Rudiškių bibliotekos jaunieji skaitytojai popietėje „Nuostabiausias žmonijos išradimas –
knyga“ sužinojo, kaip atsiranda knygos. Stungių filiale surengta popietė „Vaikystės pašaukta,
atbėga pas vaikus knyga“, Daunoravos filiale ‒ literatūros paroda „Vaikams vanagams“.
Žagarės filialo darbuotojos Žagarės socialinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro
auklėtiniams pristatė bibliotekos naujieną – papildytos realybės knygas „Pasaulio pasakos“,
„Afrikos gyvūnai“. Šias knygas galima skaityti įprastu būdu. Tačiau yra ir kitas, dar smagesnis ir
interaktyvesnis būdas – parsisiuntus nemokamą programėlę ir nukreipus telefoną ar planšetę į
knygos puslapius, juose esantys personažai... atgyja!
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Žagarės filiale vyko informacinė pamoka
ikimokyklinukams „Sveika, Biblioteka !“ Į biblioteką atskubėjo Žagarės vaikų lopšelio-darželio
„Vyšniukas“ ikimokyklinukai. Renginio metu vaikai sužinojo, kur knygelės gyvena, kaip reikia
elgtis bibliotekoje, kaip galima tapti skaitytoju, kaip išsirinkti knygas, kaip tinkamai su jomis elgtis.
Pristatytos naujos, spalvingos ir nuotaikingos knygelės mažiesiems, parodytos seniausios,
sunkiausios ir mažiausios knygos, esančios bibliotekoje.
Linkaičių filialo jaunieji skaitytojai dalyvavo popietėje „Ko dar nežinojai apie biblioteką“.
Renginio metu vaikai atliko įvairias užduotis: ieškojo informacijos apie bibliotekos veiklą, nurodytų
knygų bibliotekos elektroniniame kataloge ir lentynose, sprendė galvosūkius, susijusius su knyga,
skaitymu, piešė iliustracijas.
Bariūnų filiale Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasidėjo rytmečiu vaikams
„Biblioteka – žinių šaltinis“. Rytmečio metu buvo skaitoma A. Llenas knyga „Spalvų monstriukas“,
darželinukams pristatytos naujos vaikiškos knygos. Kirnaičiuose surengta ikimokyklinukų
ekskursija į biblioteką, suorganizuoti ją padėjo kaimo bendruomenė. Rudiškių filiale popietės
„Karjeros kelias – bibliotekininko profesija“ metu supažindinta su šia profesija. Skaistgirio
bibliotekoje surengtoje viktorinoje dalyvavo Skaistgirio gimnazijos antrokai. Pasaulio vaikų knygų
gerbėjus laišku ir plakatu kasmet sveikina vis kitos šalies Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos
tarybos atstovai. Šių metų žinutė atkeliavo iš Rusijos. Vaikai supažindinti su plakatu, jiems
perskaitytas laiškas ‒ kreipimasis į jaunuosius skaitytojus. Vaikai atsakinėjo į bibliotekininkės
paruoštos viktorinos klausimus.
Stungių filiale vaikams buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės „Naujas senų knygų
gyvenimas“. Į renginį susirinkusiems Stungių kaimo vaikams bibliotekininkė papasakojo ir
pademonstravo, ką galima pasigaminti iš senų, perskaitytų, nebenaudojamų knygų.
Plikiškių filialas surengė linksmiausio kadro konkursą „Aš esu biblioteka“. Vaikai
fotografavo save skaitančius pačiose netikėčiausiose vietose: ant sūpynių, kieme, medyje ir kt.
Konkurso nugalėtojus rinko visi bibliotekos skaitytojai. Vaikams patiko garsiniai skaitymai
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draugams „Skaitome V. Haufo pasakas kitaip“, kurių metu jie ne tik skaitė pasaką „Nykštukas
Nosis“, bet ir stebėjo šios pasakos animuotą pastatymą, diskutavo apie nykštuko patirtas patyčias.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. 2017 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
(lapkričio 13–17 d.) tema – „Šiaurės salos“. Šiemet Suomija mini 100-ąsias nepriklausomybės
metines ir šia proga išskirtinis dėmesys buvo skirtas suomių literatūrai. Šios savaitės metu Jono
Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo rengiami įvairūs renginiai, kurių metu
pasirinkta literatūra buvo siekiama pažinti Šiaurės salas.
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu su kitomis Šiaurės šalimis šventė
Šviesos ir žodžio šventę, kurioje dalyvavo lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinių grupių
auklėtiniai, o Mato Slančiausko progimnazijos trečiokams surengė interaktyvų žaidimą „Pasakų
kovos“.
Skaistgirio bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai vaikams. Buvo pristatytas estų dailininkės
Reginos Luk-Tompere plakatas ir skaitoma suomių rašytojo Mauri Kunno knygos „Lobių sala“
ištrauka. Kepalių bibliotekoje taip pat buvo skaitoma ištrauka iš Mauri Kunno knygos „Lobių sala“,
pristatyta literatūrinė paroda „Amžinoji vaikiška klasika“, skirta Astridos Lindgren 110-osioms
gimimo metinėms, vyko viktorina „Astrida Lindgren ir jos herojai“, buvo piešiamas Pepės
Ilgakojinės portretas.
Bariūnų bibliotekoje vyko edukacinis rytmetys „Keliaujame po Šiaurės šalių salas“, kuriame
dalyvavo Bariūnų vaikų darželio vaikai. Rytmečio metu buvo žiūrima vaizdinė medžiaga apie
Šiaurės šalių salas ir jų nepakartojamą gamtovaizdį.
Plikiškių bibliotekoje viešėjo didelis būrys pradinių klasių mokinių, kurie susirinko į Šiaurės
šalių bibliotekų savaitės renginį „Kelionė piratų laivu“. Vaikai klausėsi bibliotekininkės pasakojimo
apie jūrų piratus, jų simbolius, sužinojo, kas yra škuna, piastras ir kodėl piratai dengdavo vieną akį
raiščiu. Su aukštesniųjų klasių moksleivėmis skaityta ir aptarta Maria Turtschaninoff romano
„Maresė“ ištrauka. Visi skaitytojai gavo po knygų skirtuką
su Šiaurės šalių bibliotekų savaitės plakatu.
Lietuvių
renginiai.

kalbos kultūros

metams

skirti

Žagarės filiale buvo surengtas literatūrinis

rytmetys Žagarės gimnazijos pradinukams, kurio metu
pristatytas „Žagarietės močiutės žodynėlis“. Ketvirtokai
dalyvavo kalbos instituto Lituanistikos židinio ir Bendrinės
kalbos tyrimų centro organizuojamame nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“ ir laimėjo
specialųjį prizą. Stungių filiale buvo surengta literatūrinė popietė „Lietuviško žodžio spalvos“.
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Renginyje kalbėta apie gimtosios kalbos svarbą, jos grožį ir turtingumą, vyko viktorina, o renginio
pabaigoje vaikai rinko ir užrašė gražiausius lietuviškus žodžius: meilė, draugystė, ačiū, mama.
Maldenių filialas skaitytojus pakvietė į į viktoriną „Tegul žodis skamba gražiai, lietuviškai, šviesiai,
teisingai“ ir protų mūšį „Moki žodi – žinai kelią“.
Renginiai, skirti Piliakalnių metams.
Skaistgirio filialo bibliotekininkė J. Jatulienė ir
Skaistgirio vaikų dienos centro „Draugystės
tiltas“ lankytojai su socialine darbuotoja A.
Žakaityte

aplankė Kalnelio kaime esantį

Sidabrės piliakalnį. Užkopę į piliakalnį, žygio
dalyviai

skaitė

Dalios

Ramanauskaitės

-

Antanaitienės knygelės „Sidabrės pilies sakmė“
ištraukas ir taip susipažino su liūdna, bet
didinga šios vietovės praeitimi.
Rudiškių filialo bibliotekininkė, pasinaudodama internete skelbiama vaizdine informacija,
popietės dalyvius supažindino su rajono piliakalniais iš arčiau. Vaikai sužinojo, kaip dabar atrodo
šie piliakalniai, kokie radiniai juose rasti atliekant kasinėjimus. Sužinoję apie Joniškio rajono
piliakalnius, popietės dalyviai aktyviai ėmėsi dėlioti 3D dėlionę, primenančią Žagarės dvarą.
Dalyvaudami Plikiškių filiale surengtoje piešinių parodoje „Pasakoju piešiniais“, vaikai
skaitė padavimus, legendas apie piliakalnius ir iliustravo.
Velykoms. Balandžio 6-osios vidudienį Žagarės filiale įvyko edukacinis užsiėmimas, kurio
metu vaikai sužinojo apie Velykų papročius, pasimokė margučių marginimo dekupažo technika
paslapčių. Daunoravos filiale vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Akys baisininkės – rankos darbininkės“ ‒
mokytasi marginti margučius Velykoms, Rudiškiuose ‒ popietė „Rieda margutis“.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Bariūnų filialas kartu su Saugėlaukio seniūnijos
seniūne E. Nakvosiene surengė šventę vaikams. Vaikai kreidelėmis piešė pačią gražiausią savo
vasaros dieną, pūtė didžiausius muilo burbulus. Renginio metu mažieji darželinukai buvo
apdovanoti vėjo malūnėliais, muilo burbulų indeliais ir ledais. Fiksavusi šventės akimirkas, Bariūnų
bibliotekininkė kiekvienam vaikui skyrė atskirą nominaciją už plačią šypseną, nuoširdų juoką,
atsidavimą darbui, prižiūrėtojo darbą ir t.t.
Tarptautinę vaikų gynimo dieną Kepalių biblioteka kartu su kaimo bendruomene
suorganizavo popietę „Sportuokime linksmai su pasakų herojais“. Persirengę pasakų herojais
bendruomenės aktyvistai skyrė vaikams visokias sportines užduotis.
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Vasaros skaitymo skatinimui skirtas edukacinių renginių ciklas
Visose šalies bibliotekose vyko apskričių viešųjų bibliotekų inicijuotos programos „Vasara
su knyga“ organizuojami skaitymai ir kultūros renginiai. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyrius, Maldenių, Skaistgirio, Bariūnų, Linkaičių filialai ir šiemet dalyvavo projekto „Vasaros
skaitymo iššūkis“ veikloje, kurią organizavo Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka.
Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos

lankėsi dieninėje vaikų vasaros stovykloje

„Smagumėlis“, kuri vyko Mato Slančiausko progimnazijoje. Bibliotekininkė Violeta pristatė
stovyklautojams pačias naujausias knygas ir knygas su papildyta realybe. Po trumpos pertraukėlės
buvo žaidžiamas vedėjos D. Kurlienės parengtas literatūrinis žaidimas „Jono Avyžiaus vaikų
pasaulis“. Žaidimo metu mokytojos su nostalgija prisiminė vaikystėje skaitytas knygas, o vaikai
sužinojo daug naujų dalykų.
Stungiuose buvo organizuojami garsiniai skaitymai vaikų žaidimų aikštelėje, rengiamos
popietės „Į pasakų šalies pievą“, „Norėčiau būti fėja“, „Gimtinės medžių prieglobstyje“. Rugpjūčio
pabaigoje Stungių kaimo vaikai buvo pakviesti į Maldenių filiale vykusią šventę „Padaužiukams ‒
20“. Stungių bibliotekininkė su jaunaisiais bibliotekos skaitytojais pasveikino Maldenių filialo lėlių
teatro „Padaužiukai“ artistus su gražiu jubiliejumi.
Visą vasarą jaunieji maldeniečiai ir kaimo svečiai bibliotekoje atrasdavo įdomių
užsiėmimų. Vaikai ne tik skaitė knygas, žurnalus ar žaidė kompiuteriu, bet ir dalyvavo kūrybinių
dirbtuvėlių veikloje. Jaunieji bibliotekos lankytojai turėjo galimybę patirti kūrybos proceso
džiaugsmą, išlaisvinti energiją, įgyti naują patirtį, prasmingai atsipalaiduoti bendraminčių grupėje.
Buvo skatinamas vaikų kūrybiškumas, fantazija. Ciklo metu buvo organizuota 15 užsiėmimų, kurių
metu buvo piešiama ant stiklo, vyko papuošalų iš stiklo karoliukų gaminimas ir kt.
Skaistgirio bibliotekoje šurmuliavo gausus būrys vaikų. Baigėsi dar vieni mokslo metai.
Prasidėjusi vasara – puikus metas draugystei su knyga. Vaikų smalsumas ir noras pažinti niekada
neišeina atostogų. Bibliotekininkė vaikams pristatė naujausias knygeles vasaros skaitymams.
Valandėlės metu vaikai dalijosi įspūdžiais iš ekskursijų, paskutinio skambučio šventės, pasakojo,
kaip ruošiasi pasveikinti tėvelius su artėjančia Tėvo diena. Daugelis vėl susitiks tik rudenį, todėl
neskubėjo skirstytis, žaidė stalo žaidimus. Skaistgirio biblioteka kaip partnerė dalyvavo Skaistgirio
seniūnijos parengtame projekte „Renkuosi būti sveikas“. Vaikai piešė piešinius tema „Aš ir mano
šeima gyvename sveikai“.
Liepos 20 d. Skaistgirio bibliotekoje vyko draugystės ir žaidimų popietė. Viešėjo Maldenių
filialo lėlių teatras „Padaužiukai“ ir jų vadovė bibliotekininkė Lionė Adomaitienė. Žiūrėtas
nuotaikingas jų paruoštas vaidinimas „Pasaka apie tinginį Joną“. Vasara įpusėjo, moksleivių
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atostogos taip pat, tad vaikams buvo smagu vėl susitikti bibliotekoje. Bibliotekininkės paruoštoje
viktorinoje dalyvavo ir teatriuko vaidintojai.
Tris vasaros mėnesius jaunieji Rudiškių filialo skaitytojai rinkosi į vasaros skaitymų ciklą
„Skaitau, domiuosi, žaidžiu“. Skaitytos pasakos, žaisti stalo žaidimai, stebėta gamta ir kurti įvairūs
darbeliai. Surengta Žolinės šventė, kurioje iš sudžiovintų augalų buvo kuriami atvirukai.
Rugsėjo 22-ąją Žagarės miesto bibliotekoje lankėsi svečiai iš Klaipėdos lėlių teatro su nauja,
unikalia edukacine programa „Lėlių teatro
magija“. Teatrinėje edukacijoje

dalyvavo

Žagarės gimnazijos trečių, ketvirtų klasių
mokiniai ir jų mokytojos. Tai buvo itin
įdomus, magiškas ir informatyvus kūrybinis
projektas, kurio bendraautoriais tapo visi
dalyviai, rankomis susikūrę įvairias vaidinimui
pritaikytas

lėles:

pirštinines,

šešėlines,

lazdelines. Visi buvo nustebę, kad paprastas
A4 formato baltas lapas gali tapti vaidinimui tinkama lėle. Šį stebuklingą užsiėmimą vedė
Klaipėdos lėlių teatro aktorė–režisierė Aušra Bakanaitė kartu su kolege Monika Mikalauskaite.
Netikėtais

garsais ir paslaptinga šviesa vaidinimą papildė operatorius Vytautas Kairys. Už

nuostabiai praleistą laiką renginio dalyviai dėkojo Klaipėdos lėlių teatro projektų vadovei Daliai
Matačiūtei. Svečiai liko nustebinti protingų ir daug teatrinių terminų žinančių vaikų, kuriems
padovanojo po lėlę marionetę. Po renginio svečiai išvyko pasigrožėti Žagarės gamta ir lankytinomis
vietomis.
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos gidas visai šeimai“ surengti renginiai: „Šnarantys
knygučių puslapiai su Sigute Ach“, kūrybinės
dirbtuvės su rašytoja Neringa Sirtautiene
„Noriu pasakos“, „Mėgintuvėlio laboratorija“
su rašytojais Renata ir Laurynu Česūnais,
edukacinis užsiėmimas „Piešimas ant vandens“,
fotografijų konkursas „Įspūdingiausia mūsų
šeimos

akimirka“,

kūrybinis

užsiėmimas

„Šiaudinių žaisliukų ir girliandų gamyba“ Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos
Atvirajame jaunimo centre.
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Vykdydamos projektą „Didžiuotis. Būti.
Kurti: MES – šimtmečio istorijos dalis“ Vaikų
literatūros skyriaus darbuotojos vaikams paruošė
edukacinę viktoriną „Istorinė mozaika“.
Rugsėjo
Slančiausko

22

ir

29

progimnazijos

dienomis
ir

Mato

„Saulės“

pagrindinės mokyklos ketvirtokai buvo pakviesti
dalyvauti

viktorinoje

„Istorinė

mozaika“,

paminėti artėjantį Lietuvos šimtmetį ir Baltų vienybės dieną. Ši viktorina buvo žaidžiama su
planšetiniais kompiuteriais. Juos bibliotekai paskolinti sutiko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka. Žaidimas buvo žaidžiamas naudojantis programėle „Kahoot!“

„Kahoot!“ – tai

programėlė, skirta viktorinoms ar apklausoms organizuoti. Didžiausias šios programėlės privalumas
yra tas, kad ji veikia visose interneto naršyklėse su įvairiais mobiliaisiais įrenginiais, kompiuteriais,
išmaniaisiais telefonais ir kt. Be to, ja naudotis labai smagu, nes dalyviai skatinami varžytis, po
kiekvieno atsakymo pateikiamas asmeninis įvertinimas bei užimama vieta.
Spalio 11 d. Joniškio Raudonojoje sinagogoje surengtas protmūšis, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti, kuriame dalyvavo
Joniškio „Aušros“ gimnazijos aukštesniųjų klasių
mokiniai. Protmūšis vyko keturiais turais, kurių
kiekvieną sudarė 10 klausimų. Renginys vyko
pagal Viešosios bibliotekos projektą „Didžiuotis.
Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos dalis“.
Spalio 11, 13, 16, 17, ir 18 dienomis Vaikų
literatūros skyriuje vyko „Pirmosios knygutės
šventė“. Mato Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos pirmaklasiai turėjo
galimybę pirmą kartą susipažinti su biblioteka, joje esančiomis knygomis, žaislais, elgesio
bibliotekoje taisyklėmis. Bibliotekininkės suvaidino vaikams lėlių spektaklį pagal H. Ch.
Anderseno pasaką „Kiauliaganys“ ir pristatė žaislines knygas. Skyriaus darbuotojoms talkino
Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotoja Rita Mačiukienė. Ji atliko pagrindinį kiauliaganio
vaidmenį. Pasibaigus vaidinimui ir pokalbiui vaikai dar apsilankė „Saulės zuikučio svetainėje“.
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Gruodžio 14 d. Joniškio Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
lankėsi ir su vaikais susitiko rašytojas Virgis
Šidlauskas. Virgio Šidlausko debiutinė knyga
„Ulfas ir stebuklinga barzda“ dalyvauja „Metų
knygos rinkimuose“ vaikų kategorijoje. Rašytojas
pristatė šią knygą būsimiems jos skaitytojams.
Pristatymas vyko netradiciškai: autorius vaikams
grojo gitara, dainavo ir įtraukė į muzikavimo procesą visus susirinkusius, piešė pagrindinius
istorijos herojus ir, žinoma, skaitė ištraukas iš knygos.
Spalio 26 d. vyko rytmetys „Kai aš užaugsiu, būsiu...“, kuriame mintimis apie savo svajonių
profesiją dalijosi Bariūnų vaikų darželio auklėtiniai. Supažindinta su keturiolika profesijų. Iš
maketų su pavaizduotais žmogeliukais vaikai turėjo atspėti profesijas ir suklijuoti jiems skirtus
darbo įrankius.
Gruodžio 19 d. Rudiškių filiale vyko pasakų popietė „Gražiausia pasaka man ta, kurią man
sekdavo mama“. Iš viso pasektos ir suvaidintos trys pasakos: „Pasaka apie Karalių ir Karalienę“,
„Ropė“ ir „Raudonkepuraitė“. Po šauniai praleisto laiko vaikams palinkėta gražaus Kalėdų laukimo,
o atostogų metu paskatinta paskaityti mėgstamų knygų, kad ir pasakų...
Naujametiniai renginiai
Kalėdoms Kepalių vaidintojų ratelis „Be rėmų“ kartu su biblioteka ir bendruomene suruošė
šventę mažiesiems kepaliečiams „Svečiuose pas Kalėdų senelį“ ir suvaidino pasaką „Jonukas ir
Gretutė”, kurią šiems laikams pritaikė R. Katinaitė.
Daunoravos

filiale

prieš

Kalėdas

organizuotuose

edukaciniuose

užsiėmimuose,

pareikalavusiuose daug susikaupimo ir rimties, vaikai kantriai mokėsi karpyti snaiges, klijavo
eglutę iš kėnio kankorėžių.
Linkaičiuose gruodžio mėnesį, įpusėjus „Knygų Kalėdų“ akcijai, surengta viktorina. Joje
dalyvavo Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos šeštokai su lietuvių kalbos mokytoja J.
Armonavičiene.
Kiti vaikams skirti žodiniai renginiai
VB Vaikų literatūros skyriuje ir filialuose visus metus vyko garsiniai skaitymai įvairaus
amžiaus vaikams, organizuoti kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai. Vaikų literatūros skyrius
organizavo edukacinę programą „Pasakų skrynia“ pradinukams, edukacinius pristatymus
„Bibliotekos ir bibliotekininkai“ penktokams. Vasario 10 d. bibliotekininkės vyko į lopšelį-darželį

60

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita

„Saulutė“ su edukacine programa „Mano Lietuva“. Kartu gabenosi ir mirioramą, nes vaikai buvo
paruošę mirioramai juostą, kurioje iliustravo kelis eilėraščius apie Lietuvą, gimtinę.
Kovo mėn. vyko garsiniai skaitymai iš edukacinės programos „Pasakų skrynia“. Skyriaus
darbuotojos skaitė ir vaidino pasaką „Cup-cuputis“ lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinių
grupių vaikučiams ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ „Boružiukų“ grupės mažyliams. Šią pasaką
skyriaus darbuotojos, besilankydamos Bariūnų filiale, skaitė ir šio kaimo darželinukams.
Bariūnų filiale vasario 9 d. vyko rytmetys „Istorijos puslapiai“, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti. Po istorijos pamokos iš putų polistirolo pagamintų paukščių, kuriuos
vaikai nudažė trijų spalvų dažais, buvo pagaminta Lietuvos trispalvė. Iš paukščių buvo sukurta
Lietuvos trispalvė. Filiale surengtas edukacinis rytmetys „Žemė – gyvybės tėkmė“, skirtas
supažindinti vaikus su gyvybe Žemėje, jos išsaugojimu ir tausojimu, o į svečius atvykusiosios
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės pasekė teatralizuotą P. Cvirkos
pasaką „Apie gaidį Giedorių – Kakarykorių ir jo vaikus“. Po pasakaitės vaikams buvo pasiūlyta
pamiklinti pirštukus ir pasukti galveles žaidžiant įvairius žaidimus. Įdomiausia vaikams buvo
pamatyti planšetiniame kompiuteryje atgijusius knygų paveikslėlius.
Plikiškių filiale įvyko edukaciniai renginiai

„Skaitau ir kuriu“ ir „Neįprastų abėcėlių

šalyje“. Vaikus sudomino bibliotekoje organizuota kūrybinė valandėlė „Apie sagą linksmai“, kurios
metu vaikai sužinojo ne tik sagos atsiradimo istoriją, bet ir sukūrė iš spalvotų sagučių metų laikų
paveikslą, kuris papuošė biblioteką, o aplikacijų konkursas „Saulės šviesą gėrė pievos ir laukai“
įtraukė vaikus į įdomias veiklas. Kiekvienas iš jų kūrė savo saulutę, o vėliau, kartu susirinkę, visi
sudėliojo didelę saulės mozaiką, kuri džiugino kiekvieną, užsukusį į biblioteką.
Parodos
Vaikų literatūros skyriuje surengtos parodos, skirtos vaikų rašytojų jubiliejams, istorinėms
datoms paminėti: „Arbatėlė pas Alisą“ (skirta Liuisui Keroliui), „Mūsų vaikystės ledai“ (skirta
Vytautui Račickui), „Jie laimėjo medalį“ (skirta H. Ch. Andersenui), „Žaislinės knygos“, „Į miestą
nusileido žiema“, „Su gimtadieniu, Astrida“ (skirta Astridai Lindgren), „Renkuosi mėlyną“,
„Renkuosi raudoną“ (iš parodų ciklo „Renkuosi spalvotą“).
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus parodos. Languose ir
patalpoje eksponuotos parodos, skirtos Vasario 16-ajai, Tarptautinei vaikų knygos dienai,
Tarptautinei mokytojų dienai.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių parodos: „Paveikslėliai Jono Avyžiaus
knygelėms“ (šią parodą galima pamatyti ir internetinėje bibliotekos svetainėje), „Šiurpūs medžiai“.
Atskaitiniais metais moksleivių kūrybos darbų parodų organizuota mažiau ir dėl remonto, ir todėl,
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kad, pasikeitus skyriaus erdvėms po remonto, galimybė eksponuoti parodas yra kol kas tik
languose.
Iš įdomesnių parodų filialuose paminėtinos: Žagarės miesto bibliotekoje visus metus
buvo demonstruojamos Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės skyriaus moksleivių įvairių
temų piešinių parodos. Bariūnų filiale parengtos literatūros parodos: „Duonutę minkau, ragaišį
raikau“, Jurdaičių filiale eksponuotos keturios vaikų piešinių ir darbelių parodos. Fotografijų paroda
Maldenių filiale „Bibliotekos lėlių teatras „Padaužiukai“ ir piešinių paroda „Mama, per gyvenimą
lydėk“. Skaistgirio filiale ‒ „Knygos apie piratus ir nuotykius jūroje“ (Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei), Linkaičių filiale surengta Sporto metams skirta buvusios Linkaičių pagrindinės mokyklos
sportininkų iškovotų sportinių trofėjų paroda „Pergalių skonis“, o Joniškio Algimanto Raudonikio
meno mokyklos mokinys Vakaris Jakas filiale surengė dailės darbų parodą. Plikiškių filiale
surengta piešinių paroda „Pasakoju piešiniais“ (vaikų perskaitytų padavimų ir legendų apie
piliakalnius iliustracijos). Stupurų filiale surengta paroda „Mano augintinis“.
2.2.6. Netradicinės veiklos formos su vaikais
Žaislotekos. Iš viso veikė 7 žaislotekos: VB Vaikų literatūros skyriuje, Kepalių, Gaižaičių,
Jurdaičių, Linkaičių, Satkūnų ir Žagarės filialuose. Iš viso dokumentų fonde ir žaislotekose
praėjusiais metais buvo 606 fiz. vnt. žaidimų (trimačių dok.), (2016 m. – 291 fiz. vnt.). Fondas buvo
papildytas naujais žaidimais, nes žaislai ir žaidimai greitai nusidėvi, todėl kai kuriuose filialuose
žaislotekose liko tik vienas kitas žaidimas.
Vaikų literatūros skyriuje veikiančioje žaislotekoje 2017 metais apsilankė 952 lankytojai,
413 mažiau nei 2016 metais. Sumažėjusį žaislotekos lankytojų skaičių lėmė skyriaus remontas.
Remontas truko 3 mėnesius (gegužės – liepos mėn.), o birželis visada būdavo tas mėnuo, kuomet
sulaukiama daugiausiai žaislotekos lankytojų.
Kaip ir ankstesniais metais, labiausiai vaikams patiko žaisti su žaidimų pultas su judesio
davikliu, ypač naują šokių žaidimą. Taip pat vaikai mielai žaidė ir su naujausiais tradiciniais
žaidimais, mėgo žaisti su smėlio ir spalvų staliuku. Tačiau jau kelintus metus iš eilės pastebėta, kad
labiausiai mėgstami yra tie žaidimai, kurių metu nieko nereikia galvoti. Tie žaidimai, kurių metu
reikia pamąstyti, lankytojams nelabai patinka.
Žaislotekų lankytojai ir žaidimų panaudojimas filialuose atskirai neapskaitomas.
Lėlių teatriukai. Veikė 3 lėlių teatriukai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir Maldenių
filialuose. Vaikų literatūros skyrius lėlių spektaklį pagal H. Ch. Anderseno pasaką „Kiauliaganys“
rodė Vaikų literatūros skyriuje, Joniškio švietimo centre autizmo negalią turintiems vaikams,
dalyvauta Lėlių teatrų festivalyje Žagarėje. Abu kartus vaidintas spektaklis
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Gegužės 26 naktį D. Kurlienė ir S. Silkienė Mato Slančiausko progimnazijoje vykusioje naktinėje
stovykloje vaidino lėlių spektaklį „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“. Vaikų literatūros skyriuje
apsilankiusiems „Saulės“ pagrindinės mokyklos lavinamųjų klasių moksleiviams bibliotekininkės
parengė šešėlių teatrą − suvaidino pasaką „Raudonkepuraitė“.
2017 m. „Padaužiukai“ paminėjo savo 20 m. jubiliejų, kurio metu parodė vaidybinę pasaką
pagal T. Lorenčienės pjesę „Jonas tinginys“.
Naujametinei šventei teatriuko artistai paruošė dvi
pasakas „Kaip kiškis vilko namus saugojo“ bei
„Įsimylėjęs meškinas“. Vasaros metu į teatriuko
veiklą buvo įtraukiami ir atostogauti iš kitur atvykę
vaikai. Savo spektaklius įvairių renginių metu
vaidino savo kaimo gyventojams bei svečiams, aplankė Jurdaičių, Skaistgirio ir Kepalių bibliotekas.
Gegužės mėn. dalyvavo respublikiniame lėlių teatrų festivalyje „Žagarės Vyšniuko gimtadienis
2017“. Birželio mėn. „Padaužiukai“ buvo pakviesti į Radviliškio raj. Šeduvos biblioteką, kurioje
buvo vykdomas projektas „Atostogauk bibliotekoje“. Maldeniškiai ne tik pasekė T. Lorenčienės
pasaką „Tinginys Jonas“, bet vaidybos meno mokė ir jaunuosius šeduviškius, aiškino, kaip iš
kojinių pasigaminti lėles. Grįždami namo „Padaužiukai“ užsuko į Radviliškio r. savivaldybės
viešąją biblioteką, kurioje jauniesiems radviliškiečiams suvaidino spektakliuką.
Kirnaičių filiale veikė „Tarpdurio“ lėlių teatriukas, kuriame vaidino vaikai. Paruošta pasaka
„Pomidoras drovusis, svogūnas geraširdis ir saulėgrąža išdidžioji“ pagal Jono Avyžiaus kūrinį.
Rateliai, kūrybinės dirbtuvėlės. Filialuose veikė 2 vaikų rateliai ir 6 kūrybinės dirbtuvėlės.
Plikiškių bibliotekoje susibūręs Mažųjų smalsučių ratelis. Jo nariai ne tik buvo aktyvūs
renginių dalyviai, bet ir nuolat skleidė informaciją tarp draugų

apie artimiausius bibliotekos

renginius, gautas naujausias knygas, mokėsi raiškiai skaityti, rūpinosi bibliotekos įvaizdžio kūrimu
prieššventiniu laikotarpiu, vedė renginius, vaidino knygų personažus, grojo gitara renginiuose.
Aštuoni ratelio nariai dalyvavo „Vasaros skaitymo iššūkyje“ ir įveikė skirtas užduotis.
Kepalių filiale veikė vaikų vaidintojų ratelis „Be rėmų“. Kalėdoms Kepalių vaidintojų ratelis
kartu su biblioteka ir bendruomene suruošė šventę mažiesiems kepaliečiams „Svečiuose pas Kalėdų
senelį“. Jaunieji aktoriai suvaidino pasaką „Jonukas ir Gretutė”, kurią šiems laikams pritaikė R.
Katinaitė.
Daunoravos, Jurdaičių, Gaižaičių, Maldenių, Plikiškių, Skaistgirio filialai organizavo
kūrybines dirbtuvėles su vaikais.
Daunoravos filiale kūrybinių dirbtuvėlių „Akys baisininkės – rankos darbininkės“ metu
marginti margučiai Velykoms, verti karoliai iš natūralių gamtinių medžiagų. Prieš Kalėdas
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organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose vaikai kantriai mokėsi karpyti snaiges, klijavo eglutę
iš kėnio kankorėžių.
Per ataskaitinius metus Jurdaičių filiale suorganizuotos 5 kūrybinės dirbtuvės. Šių
užsiėmimų dalyvių skaičius – vidutiniškai nuo 6 iki 11. Visi vaikų darbeliai ir piešiniai buvo
eksponuojami parodėlėse. Pasibaigus parodai darbeliai susegti į specialų segtuvą ir saugomi filiale.
Gaižaičių filiale edukacinių užsiėmimų ciklo „Biblioteka ir mažiems, ir dideliems“ metu
spalvintos mandalos, pintas vainikas Žolinei.
Maldenių filialo kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai turiningai leido laisvalaikį: darė įvairius
darbelius iš gamtinių medžiagų, popieriaus, piešė ant stiklo ir kt. Darbeliai buvo demonstruojami
bibliotekoje įvairių renginių metu.
Plikiškių filiale surengtos kūrybinės edukacijos „Skaitau ir kuriu“, „Neįprastų abėcėlių
šalyje“.
Skaistgirio bibliotekoje veikė kūrybinės dirbtuvėlės „Papuošalai iš modelino“, „Piešimas ant
šilko“, „Piešimas ant stiklo“, dekupažo popietė-edukacija su Skaistgirio vaikų dienos centro
lankytojais.
2.3. Projektinė bibliotekos veikla. Projektų finansavimas
Finansuoti projektai. 2017 m. įgyvendinti projektai:
„Bibliotekos gidas visai šeimai“ (1300 Eur), projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros
taryba, rėmė rajono savivaldybė.
„Didžiuotis. Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos dalis“ (1800).
Projektų vadovė – Viešosios bibliotekos vyriaus. bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai
I. Lipskienė.
Projektas Europos dienai paminėti „Europos sukaktys“. Projektą 1000 Eur finansavo
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto vadovė – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė. Skaitytojų aptarnavimo skyrius pateikė 6 paraiškas
programai „Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos sklaida“.
Projektas „Gyvenimas - tai nesibaigiantis kūrybos procesas“ (Jonas Avyžius).
Literatūrinių renginių ciklas, skirtas rašytojo Jono Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms (gauta
2900,00 Eur).
Knyga „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai“
(gauta 3300,00 Eur). Parašytas projektas ir gautas finansavimas iš Joniškio rajono savivaldybės
projektui Knyga „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai“ (900,
00 Eur). Abiejų projektų vadovė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta Kuprevičienė.
(Apie projektų renginius žr. sk. Renginiai, p.29).
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III UŽDAVINIO
„UGDYTI BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĘ KOMPETENCIJĄ,
ORGANIZUOJANT IR DALYVAUJANT PROFESINIO UGDYMO RENGINIUOSE
IR MOKYMUOSE, TEIKIANT METODINĘ PAGALBĄ,
PROFESIONALIAI VADOVAUTI BIBLIOTEKAI“
ĮGYVENDINIMAS
3.1. Kvalifikacijos kėlimas
2017 m. VB ir filialų bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, įgijo naudingų žinių ir įgūdžių seminaruose, mokymuose tiek Viešojoje bibliotekoje,
tiek už jos ribų.
Bibliotekininkų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius
2016 m.
15
1
18
34

VB
Žagarės m. f.
Kaimo filialų
SVB

2017 m.
16
2
18
36

Bibliotekininkų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose už bibliotekos ribų
Renginio tema
„Europa piliečiams“
„Darbo apmokėjimo reforma
viešajame sektoriuje nuo 201702-01: valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo
užmokestis, atostoginiai,
premijos, pašalpos ir
kompensacijos“
ES informacijos tinklo
Lietuvoje koordinacinis
susitikimas
„Pokyčių valdymas“
„Partnerystė ir gerosios patirties
sklaida vykdant bibliotekų
politiką Lietuvoje“

Vieta

Data

Dalyviai

Šiauliai

Sausio 30 d.

I. Lipskienė

Šiauliai

Vasario 2 d.

Z. Skudrienė

Kaunas

Kovo 2‒3 d.

R.Brazauskienė

Šiaulių apskrities
P. Višinskio
viešoji biblioteka

Gegužės 10 d.

Z. Grigutytė,
L Degimienė

Zarasai

Gegužės 11 d.

J. Šimkevičiūtė

Respublikinis lėlių teatrų
festivalis-seminaras „Žagarės
„Vyšniuko“ gimtadienis 2017“

Žagarės kultūros
centras

Gegužės 9 d.

D.Kurlienė,
V. Katinienė,
S. Silkienė,
R. Mačiukienė

„Suskaitmeninto ir skaitmeninio
kultūros paveldo turinio
naudojimo teisių priskyrimo bei
ženklinimo metodikos ir
rekomendacijų pristatymas“

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

Gegužės 17 d.

V.Kuprevičienė
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„Bendravimo kultūros
psichologiniai aspektai“

Joniškio rajono
švietimo centras

„Bendravimo su asmenimis
(paaugliais), turinčiais
sunkumų/sutrikimų, ypatumai“
„Konfliktinių ir sudėtingų
situacijų valdymas“
„Kaip bendrauti su asmenimis,
turinčiais negalią (klausos,
regis, intelekto, judėjimo,
autizmo spektro, psichikos)“
„Dėl savivaldybių viešųjų
bibliotekų darbuotojų
tarptautinių mobilumo vizitų
Portugalijos bibliotekose“

Šiaulių apskrities
P. Višinskio
viešoji biblioteka
Joniškio rajono
švietimo centras

„Stresas: kaip jį atpažinti ir
valdyti“
„Psichologinė atmosfera
dirbant“
„Psichologinė atmosfera
dirbant“
„Streso valdymas“
„Medijos ir informacija – kaip
jas šiuolaikiniam žmogui
suvaldyti“
„Vaikai, turintys intelekto,
įvairiapusių sutrikimų. Kaip
sutarti?

„Suaugusiųjų psichoemocinės
sveikatos stiprinimas
kasdieniniame gyvenime:
galimybės ir būdai“

„Psichologinė atmosfera dirbant
(Mobingas)“
„Neįgalus žmogus:
visuomenėje, šeimoje,
bibliotekoje“

„Asertyvumas“

Rugsėjo 4 d.

G. Vilčiauskienė,
L. Degimienė,
A. Jonuitytė

Rugsėjo 14 d.

S. Silkienė

Rugsėjo 18 d.

G. Vilčiauskienė

Šiaulių apskrities
P. Višinskio
viešoji biblioteka

Rugsėjo 26 d.

V. Katinienė

Portugalija

Spalio 2‒9 d.

J. Šimkevičiūtė

Spalio 3 d.

R. Kanovienė,
R. Brazauskienė,
L. Karpavičienė

Spalio 3 d.

R.Brazauskienė

Spalio 3 d.

R.Brazauskienė

Spalio 3 d.

L. Karpavičienė,
R. Brazauskienė

Šiaulių kolegija

Spalio 4 d.

R.Mačiukienė

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

Spalio 4 d.

J. Jatulienė

Joniškio rajono
švietimo centras
Joniškio rajono
švietimo centras
Joniškio rajono
švietimo centras
Joniškio rajono
švietimo centras

Joniškio švietimo
centras

Joniškio rajono
švietimo centras
Šiaulių apskrities
P. Višinskio
viešoji biblioteka

Joniškio švietimo
centras
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Spalio 5‒6;
12‒13;
19‒20 d.

Spalio 10 d.

I. Lipskienė,
S. Budrienė,
V. Pranciulienė,
Z. Skudrienė,
R. Mačiukienė,
D. Norvaišienė,
A. Stulginskienė,
R. Blavaščiūnienė,
D. Užkuraitienė.
Z. Grigutytė,
R. Brazauskienė

Spalio 19-20 d.

G. Vilčiauskienė,
A. Jonuitytė,
D. Kurlienė,
J. Šimkevičiūtė

Spalio 23 d.

D. Kurlienė,
V. Katinienė,
L. Karpavičienė

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita

„Vadovų ir darbuotojų
ugdymas“
„Klientų aptarnavimo kultūra:
kas tai ir kam to reikia?“
„Viešųjų pirkimų vykdymas
pradedantiesiems 2017“
„Sprendimai ir asmeninis
efektyvumas“
„Biblioteka ir 100-metis: kodėl
ir kaip turime minėti?“
„Motyvacija ir darbo našumas“
„Vadovų ir darbuotojų
ugdymas“
„Vietos projektų, kai
neplanuojama kurti darbo vietų,
rengimas ir įgyvendinimas“.
„Rengiame projekto paraišką“

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB
Joniškio turizmo
ir verslo
informacijos
centras

Spalio 26 d.

E. Šukienė,
Z. Grigutytė

Lapkričio 23 d.

R. Jakaitė,
R. Mačiukienė,
R. Brazauskienė,

Šiauliai

Lapkričio 3 d.

V. Pranciulienė

Joniškio rajono
švietimo centras

Lapkričio 9 d.

V. Kuprevičienė,
R. Jakaitė

Vilnius

Lapkričio 17 d.

I. Lipskienė

Lapkričio 20 d.

Z. Grigutytė,
E. Šukienė,
S. Silkienė

Joniškio rajono
švietimo centras

Lapkričio 23-24 d. J. Šimkevičiūtė

Druskininkai
Joniškio rajono
VVG mokymai
Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

Lapkričio 30 d.
Gruodžio 6 d.

D. Užkuraitienė
I. Lipskienė

Iš viso dalyvauta 33 kvalifikaciniuose renginiuose už Viešosios bibliotekos ribų: 27 proc.
sudarė Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos surengti seminarai ir mokymai, 40 proc.
‒ Joniškio švietimo centro seminarai.
19 bibliotekos darbuotojų išklausė nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo mokymus, kursus ir
seminarus tinklalapyje https://www.verslokursai.lt. Gauti 82 pažymėjimai.
2017 m. sausio 6 d. bibliotekos atstovės dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos X
suvažiavime Vilniuje.
Vasario 23 d. grupė bibliotekininkų dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, birželio 6 d.
Šiauliuose vykusioje Knygų mugėje po atviru dangumi, lapkričio 18 d. ‒ Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusioje Šiaulių knygų mugėje.
Gegužės 29-ąją grupė Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo metodinėje
ir pažintinėje išvykoje į Jurbarko savivaldybės viešąją biblioteką.
3.2. Metodinė veikla
Kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. metodinė veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis:
keliama bibliotekininkų profesinė kvalifikacija, organizuojami seminarai ir pasitarimai, teikiama
praktinė ir konsultacinė pagalba, analizuojama bibliotekų veikla, rengiami veiklos planai, statistinės
ir žodinės ataskaitos, kaupiamas metodinės literatūros fondas, faktiniai duomenys apie filialus,
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darbuotojus, informacija apie bibliotekos veiklą viešinama žiniasklaidos priemonėse, skelbiama
bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.
Metodines konsultacijas ir praktinę pagalbą bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos, vyresn.
bibliotekininkai. Viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyras administravo

Informacijos ir

kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Mačiukienė ir vyriausioji bibliotekininkė projektinei
ir edukacinei veiklai I. Lipskienė.
Metodinių rekomendacijų rengimas. 2017 m. parengtos 2 metodinės rekomendacijos
(2016 m. – 2):
1. „2018 metų sukaktys Joniškio rajone“. Parengė VB Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vedėja V. Kuprevičienė
2. „2018 m. įžymių datų kalendorius“. Parengė vyriaus. bibliotekininkė I. Lipskienė
Kiekvieną mėnesį buvo rengiama ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui perduodama
informacija apie VB ir filialuose vyksiančius kito mėnesio renginius.
Metodinės išvykos. Praktinė ir konsultacinė pagalba. Pagrindiniai metodinių išvykų
tikslai – metodinių įpareigojimų vykdymo ir darbo drausmės kontrolė, metodinės konsultacijos
vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų organizavimo ir tvarkymo, fondų patikrinimo ir
perdavimo klausimais, filialų materialinės bazės, remonto reikalai, kompiuterinės ir programinės
įrangos priežiūra, atnaujinimas, atliekama inventorizacija.
Metodinių išvykų skaičius
Išvyktų dienų skaičius
2016 m.
2017 m.
36
39

Vidutiniškai 1 filialas aplankytas kartų
2016 m.
2017 m.
2
2,2

Vienos išvykos metu stengiamasi aplankyti po kelis filialus, išspręsti kuo daugiau klausimų,
suteikti konsultacijų. Metodinės išvykos dažnai derinamos su kompiuterių ir programinės įrangos
priežiūros darbais, kuriuos atlieka bibliotekinių automatizavimo procesų inžinierius Audrius
Danielius.
Viešosios bibliotekos specialistai profesiniais reikalais su filialų bibliotekininkais
komunikuoja telefonu, elektroniniu paštu, programa „Skype“.
Seminarai ir pasitarimai Viešojoje bibliotekoje. 2017 m. Viešojoje bibliotekoje rajono
bibliotekininkams surengti 3 seminarai ir 2 metodiniai pasitarimai.
Metodiniai pasitarimai. Metodiniuose pasitarimuose buvo aptariami bibliotekų veiklos
klausimai: 2017 m. veiklos rezultatai, pristatyta nauja metodinė literatūra, pasidalyta žiniomis ir
patirtimi iš seminarų ir mokymų už bibliotekos ribų, instruktuota darbo ir gaisrinės saugos
klausimais, išrinkta Darbo taryba.
68

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita

Rugsėjo 26 d. seminaro metu Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centro
direktorė L. Martinaitienė surengė pirmosios pagalbos mokymus.
Lapkričio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės kalbos tvarkytojas Justinas Jurkaitis skaitė
pranešimą „Įstaigos veiklos dokumentų rengimas, renginio organizavimo dokumentų ir elektroninių
laiškų kalbos normos ir reikalavimai“.
Bibliotekininkų parengti pranešimai.
Apklausos „2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai“ aptarimas

G.Vilčiauskienė

Mokomosios knygos „Dokumentų valdymo normos ir tvarkyba“ bei
skaitmeninių lietuvių kalbos išteklių pristatymas

G. Vilčiauskienė

Naujausios metodinės literatūros pristatymas

R. Kanovienė

Dokumentų fondo apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo pristatymas

Z. Grigutytė

Bibliotekų fondų komplektavimas: istorija ir dabartis

Z.Grigutytė
E. Šukienė, V. Katinienė,
S. Silkienė,
V. Kuprevičienė

„Metų knygos 2017“
Viešosios bibliotekos ir filialų 2016 metų veiklos apžvalga

R. Mačiukienė

2017 metų projektinių veiklų pristatymas

I. Lipskienė

Varžytuvių „Vasaros skaitymo iššūkis“ rezultatai

D. Kurlienė

„Garsinio skaitymo nauda: tiesa ar mitas?“

D. Kurlienė

3.2.1. Tyrimai. Apklausos
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė G. Vilčiauskienė
atliko apklausą „2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai“.
Konkursai. Apdovanojimai. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu išrinktos ir
paskelbtos geriausios 2017 m. rajono bibliotekininkės: Viešosios bibliotekos Informacijos ir
kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Rita Mačiukienė ir Skaistgirio filialo vyresn.
bibliotekininkė Jolanta Jatulienė. Jos apdovanotos LBD Joniškio skyriaus dovanėlėmis.
Gruodžio 20 dieną įvykusiame Viešosios bibliotekos ir filialų šventiniame seminare
direktorė Jovita Šimkevičiūtė trumpai apžvelgė nuveiktus darbus. Darbo jubiliejų proga buvo
pasveikintos ilgametės bibliotekos darbuotojos: A. Stulginskienė, Z. Skudrienė, D. Kidelienė, V.
Kurauskienė, A. Volkienė ir bibliotekos direktorė J. Šimkevičiūtė. Po sveikinimų, išlaikiusios
bandomuosius klausimus, į Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio skyrių priimtos naujos
narės, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio skyriaus vadovė Vijoleta Kuprevičienė parengė
nuotaikingą aktualijų valandėlę „Ar šiandien Tau šypsosi fortūna?“
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3.3. Personalas
3.3.1. Pareigybės ir etatų skaičius 2017 m.
Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris
Sekretorius
Skyrių vedėjai
Viešosios bibliotekos vyresnieji bibliotekininkai
Viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas
Filialų vedėjai
Filialų vyresnieji bibliotekininkai
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Dailininkas
Vairuotojas
Energetikas
Valytojai
Kiemsargis
Kūrikai
Iš viso

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Etatų skaičius
1
1
1
1
1
5
10
1
2
16
1
0,25
1
0,5
3,25
1
2
48

3.3.2. Darbuotojų skaičius
Iš viso
Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai
2016 m.
2017 m.
2016 m.
2017 m.
24
24
16
16
2
2
2
2
20
20
18
18
46
46
36
36
Bibliotekininkai, dirbantys
Bibliotekininkai, dirbantys ne visą
visą darbo laiką
darbo laiką
2016 m.
2017 m.
2016 m.
2017 m.
16
16
–
–
2
2
–
–
11
11
7
7
29
29
7
7
Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Aukštasis
2016 m.
2017 m.
10
10
2
2
10
10
22
22

Aukštesnysis
2016 m.
2017 m.
7
6
–
–
7
8
14
14
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2016 m.
–
–
0
0

Kitas
2017 m.
–
–
0
0
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Darbuotojų kaita.
Vietoje į užtarnautą poilsį išėjusio Ūkio dalies vedėjo Geniaus Burkaus pradėjo dirbti
Vytautas Baltramaitis.
Savo noru iš darbo išėjusią VB Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn.
bibliotekininkę Aušrinę Petrauskienę pakeitė Gita Vilčiauskienė.
Daunoravos filiale vietoje vaiko priežiūros atostogų išėjusios Aistės Paulauskienės pradėjo
dirbti Nijolė Jasaitienė.
3.3.3. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai
(teko vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui)

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
SVB

Vartotojų skaičius

Lankytojų skaičius

2016 m.
212
330
187
206

2016 m.
3758
6652
2926
3503

2017 m.
211
330
193
209

2017 m.
3637
6457
3115
3532

Išduotų dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2016 m.
2017 m.
7633
7543
11882
11899
5121
5549
6613
6788

IV UŽDAVINIO

„UŽTIKRINTI OPTIMALIAS SĄLYGAS PROGRAMOS ĮGYVENINIMUI, EFEKTYVIAI
VYKDYTI BIBLIOTEKOS VEIKLOS ADMINISTRAVIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ“
ĮGYVENDINIMAS
4.1.Materialinė bazė, aprūpinimas

VB
Žagarės miesto filialo
Kaimo filialai
SVB

Patalpų plotas
Bendrasis patalpų plotas m 2
2016 m.
2017 m.
709
709
196
196
1230
1230
2135
2135

Naudingas plotas m 2
2016 m.
2017 m.
511
511
196
196
1135
1135
1842
1842

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas išliko toks pat. Buitiniais šildytuvais šildėsi 3
filialai: Darginių, Jurdaičių, Stupurų.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus patalpose bei Bendrojoje ir Interneto skaityklose
padarytas remontas. Interneto skaitykla persikėlė į didesnes patalpas, kuriose sudarytos geresnės
sąlygos darbui tiek vartotojams, tiek darbuotojai.
Vaikų literatūros skyriuje buvo atliktas remontas: apšiltintos ir išdažytos sienos, pakeistos
lubos ir apšvietimas. Patalpos tapo šviesesnės, jaukesnės.
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Telefonizavimas. Iš viso SVB buvo 16 fiksuoto ryšio telefonų: 5 –VB, 1 – Žagarės miesto
filiale, 10 – kaimo filialuose. Fiksuoto ryšio telefonus turėjo 58, 8 proc. visų kaimo filialų. VB buvo
2 tarnybiniai mobilieji telefonai.
Techninis aprūpinimas. Iš viso SVB turėjo 100 prie interneto prijungtų kompiuterių: 62
vartotojams ir 38 darbuotojams, 3 planšetinius kompiuterius, 2 multimedijos įrangas, 8
spausdintuvus, 21 daugiafunkcį aparatą, 2 skenerius, 3 kopijavimo aparatus, 3 e. skaitykles, 2
žaidimų kompiuterius (konsoles) su judesių jutikliais „XBOX“.
Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.
Naujo inventoriaus įsigijimas. Įsigyti nauji baldai skaitykloje: spintos, kuriose saugoma
periodika, kraštotyros darbai. Pakeistos visos žaliuzės.
Bendrojoje skaitykloje ir Skaitytojų aptarnavimo skyriuje pastatytos ekspozicinės vitrinos,
kuriose bus eksponuojamos įvairios parodos. Įsigyti 2 nauji monitoriai Dokumentų komplektavimo
ir tvarkymo skyriuje.
Vaikų literatūros skyriuje pakeistos visos žaliuzės bendrojoje salėje ir žaislotekoje. Taip pat
pakeistos dvi knygų lentynos: vietoj senų, aplūžusių lentynų stovi naujos spalvotos mobilios
lentynos. Mažųjų lankytojų erdvei įsigytos keturios spalvotos, itin žaismingos kėdutės, ant kurių
pasėdėti nori ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Gruodžio mėn. pakeisti visų trijų darbo kompiuterių
monitoriai. Skyriaus vedėjai nupirktas naujas kompiuterio stalas. 2017 m. atnaujinti šviestuvai
Jurdaičių filiale.
4.2. Finansavimas
Gautos lėšos.
Iš viso gauta lėšų 542322,66 Eur.


iš biudžeto (steigėjo) gauta 512487,00 Eur, tarp jų 6300,00 Eur sudarė valstybės
dotacija atlyginimų pakėlimui, 4000,00 Eur skirta skaitymo skatinimo ir kraštiečių
kūrybos sklaidos programai įgyvendinti.

Darbo užmokesčiui gauta 308894,39 Eur.
Palyginti su 2016 m., iš biudžeto gauta 11878,00 Eur daugiau.


lėšos naujiems dokumentams įsigyti sudarė 32072,52 Eur, tarp jų 18280,00 Eur gauta
iš valstybės biudžeto, 13237,15 Eur – iš rajono savivaldybės biudžeto: 2133,28 Eur
knygoms ir 11103,87 Eur periodinių leidinių prenumeratai.



už mokamas paslaugas gauta 987,00 Eur.



fizinių ir juridinių asmenų paramos pinigais gauta 355, 66 Eur, tarp jų 355,66 Eur iš

2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio.
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programų ir projektų lėšos – 11200,00 Eur (Lietuvos kultūros tarybos, LR
Vyriausybės kanceliarijos, Europos Komisijos atstovybės ir rajono savivaldybės parama
5 projektams).
Lėšų šaltiniai

Lėšos (Eur)
Biudžetas (steigėjo)
Valstybės biudžetas
Mokamos paslaugos

512 487,00

Fizinių ir juridinių asmenų parama
17 293,00

11 200,00

355,66

Programos ir projektai

987,00

Išlaidos.
Išlaidos sudarė 542779,00 Eur: 308894,00 Eur išlaidų sudarė darbo užmokestis. Išlaidos
dokumentams įsigyti sudarė 32072,00 Eur. 844,00 Eur išleista automatizacijai, kompiuterinei,
programinei įrangai, jos palaikymui. Kitos išlaidos (mokesčiai Sodrai, šildymas, kuras, elektros
energija, inventoriaus įsigijimas) sudarė 154604,00 Eur. Pastatams išlaikyti ‒ 46365,00 Eur.
Vidutinė vieno registruoto vartotojo išlaikymo kaina per metus – 71,96 Eur, iš biudžeto lėšų
– 70,29 Eur.
Vidutinė vieno apsilankymo (lankytojo) kaina per metus – 4,26 Eur, iš biudžeto – 4,16 Eur.
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IŠVADOS
2017 metais Viešoji biblioteka kartu su filialais vykdė pagrindinę savo misiją ir uždavinius:
teikė informacines paslaugas rajono gyventojams, skatino skaitymą, organizavo literatūrinius,
šviečiamuosius, edukacinius renginius, mažino skaitmeninę atskirtį. Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka yra svarbus rajono informacijos, kultūros, neformalaus švietimo ir
ugdymo centras, kurio paslaugomis naudojosi 31,2 proc. rajono gyventojų.
2017 metais padidėjo SVB registruotų vartotojų skaičius ir spaudinių išduotis. Išduoties
padidėjimą lėmė padidėjęs vartotojų skaičius, atnaujinta Stupurų filialo veikla, padidėjusi periodinių
leidinių gautis. Virtualių apsilankymų skaičius bibliotekos interneto svetainėje, palyginti su 2016
metais, padidėjo dvigubai. Tai reiškia, kad svetainė tampa populiari, informacija joje įdomi ir
reikalinga.
Renginiai, skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos iniciatyvos, įgyvendinti 5
kultūriniai ir pilietiškumo ugdymo projektai prisidėjo prie rajono kultūrinių renginių įvairovės,
visuomenės kultūrinio ir neformalaus ugdymo, užimtumo, bibliotekos įvaizdžio kūrimo.
2017 metais Jono Avyžiaus viešoji biblioteka šventė 80-ąjį veiklos jubiliejų, vyko vienas iš
svarbiausių renginių – kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus jubiliejaus paminėjimas ir jo vardo
literatūros premijos įteikimas. Biblioteka organizavo Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės
renginius, dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte, daug renginių skirta kraštiečių
jubiliejinių sukakčių paminėjimui ir jų kūrybos sklaidai.
Gyventojai naudojosi viešosiomis interneto prieigomis tiek Viešojoje bibliotekoje, tiek
filialuose. Bibliotekininkai mokė ir konsultavo lankytojus kompiuterinio raštingumo klausimais,
mokė, kaip naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis.
Visi bibliotekos specialistai kėlė kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose, filialų darbuotojai
buvo konsultuojami įvairiais darbo klausimais, teikiama metodinė pagalba darbo vietose.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus patalpose bei Bendrojoje ir Interneto skaityklose
padarytas remontas. Interneto skaitykla persikėlė į didesnes patalpas, kuriose sudarytos geresnės
sąlygos darbui tiek vartotojams, tiek darbuotojai. Įsigyti nauji baldai: spintos, kuriose saugoma
periodika, kraštotyros darbai. Bendrojoje skaitykloje pastatyta ekspozicinė vitrina, kurioje bus
eksponuojamos įvairios parodos.
Vaikų literatūros skyriuje taip pat atliktas remontas: apšiltintos ir išdažytos sienos, pakeistos
lubos ir apšvietimas. Patalpos tapo šviesesnės, jaukesnės. Pakeistos visos žaliuzės bendrojoje salėje
ir žaislotekoje. Taip pat pakeistos dvi knygų lentynos: vietoj senų, aplūžusių lentynų stovi naujos
spalvotos mobilios lentynos. Mažųjų lankytojų erdvei įsigytos keturios spalvotos, itin žaismingos
kėdutės, ant kurių pasėdėti nori ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.
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Stabilizavosi filialų materialinė bazė, šildymo situacija. Tik trys filialai šildėsi buitiniais
šildytuvais.
Gyventojų skaitymo poreikių netenkino fondo būklė. Nepakanka valstybės skiriamų lėšų
naujų leidinių įsigijimui ir fondų atnaujinimui. Ypač trūksta įvairaus pobūdžio knygų kaimo
bibliotekose, pačių naujausių grožinių knygų, leidinių vaikams, informacinių leidinių. Kadangi
knygos ir periodiniai leidiniai nuolat brangsta, lėšų, norint visiškai patenkinti skaitytojų poreikius,
nepakanka. Didelė problema ‒ knygų naujienos biblioteką pasiekia vėluodamos apie 2–3 mėn.
Viešosios bibliotekos patalpos ankštos, neatitinka šiuolaikinės, modernios bibliotekos
reikalavimų. Trūksta vietos atviro fondo patogiam išdėstymui ir priėjimui, laisvalaikio ir poilsio
zonoms, renginių organizavimui. Nemažai renginių tenka organizuoti kitose erdvėse ir salėse.
Nepritaikytos, ankštos bibliotekos patalpos riboja naujų technologijų diegimą, elektroninių paslaugų
plėtrą. Bibliotekos darbuotojai sulaukia palankių rajono ir miesto bendruomenės vertinimų bei
atsiliepimų už gražius nemokamus renginius, iniciatyvas, įdomius lektorius, profesionalaus meno
atlikėjus, už malonų ir šiltą bendravimą ir skaitytojų aptarnavimą.

Santrumpos:
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
VB – viešoji biblioteka
Dok. – dokumentas (-ai)
Fiz. vnt. – fizinis vienetas
Ataskaitą parengė
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 426) 60088, e. p.: intskaitykla@joniskis.rvb.lt

Ataskaita patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus
įsakymu Nr. 20-V, 2018 m. vasario 27 d.
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Priedas Nr. 1
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje
2017 metais
(straipsniai išdėstyti chronologine seka)
1. Kuprevičienė, Vijoleta. Kronika. 2016. Joniškio rajonas/ Vijoleta Kuprevičienė // Žiemgala.ISSN 1392-3781.- 2017, Nr. 1, p. 65-66.
Renginiai Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
2. Jono Avyžiaus literatūros premija.- Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos inf. // Literatūra ir
menas.- ISSN 0233-3260.- 2017, Nr. 3, p. 14.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka skelbia konkursą 2012 m. įsteigtai rašytojo Jono
Avyžiaus premijai gauti
3. Padėka bibliotekos ir bendruomenės bičiuliams.- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN
2029-5049.- 2017, saus. 3, p. 10.
Gaižaičiuose (Joniškio rajonas) prieš Kalėdas padėkota Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
filialo ir vietos kaimo bendruomenės bičiuliams bei talkininkams
4. Padėkos vakaras Maldenių bibliotekoje.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, saus. 4, p. 8.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale įvyko padėkos vakaras
skaitytojams ir bibliotekos bičiuliams
5. Urbonienė, Vida. Nuo upeliūkščio iki jūros/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2017, saus. 7, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale įvyko
susitikimas su kraštiečiu poetu, mokslininku ir visuomenininku D. Rekiu
6. Sniego knygos prirašytos: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017,
saus. 21, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filiale
suorganizuota popietė „Sniego šventė“
7. Bibliotekų lentynos vėl pasipildė naujomis vaikiškomis knygomis/ Birutės Čižienės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, vas. 1, p. 5.
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešajai bibliotekai dovanojo knygų
8. Ripskytė, Loreta. Konkursą galima laimėti ir neatitinkant reikalavimų/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, vas. 24, p. 5.
Konkursą į Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotojos vietą laimėjo šiek tiek ilgiau kaip mėnesį Joniškio žemės ūkio mokyklos bibliotekoje
dirbanti pedagogė
9. Ripskytė, Loreta. Konkursas įvyko, rezultatai naikinami/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, vas. 25, p. 1-2.
Apie konkursą Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotojos vietai užimti
10. Kybartienė, Birutė. Įvelta politika, kurios nebuvo?/ Birutė Kybartienė // Joniškio dienos.ISSN 2029-3143.- 2017, kovo 3, p. 5.
Konkurso Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus
pavaduotojo vietai užimti rezultatai panaikinti
11. Pavasaris senelių namuose: [žinutė]/ Danutės Kalvaitienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2017, kovo 8, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos lankėsi „Santaros“
senelių namuose
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12. Šimkevičiūtė, Jovita. Visada tebūnie ta vieta, į kurią norisi eiti, būti ir sugrįžti/ Jovita
Šimkevičiūtė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, kovo 10, p. 7-8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka švenčia savo veiklos 80-ąjį
jubiliejų
13. Šimkevičiūtė, Jovita. Joniškio Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai - 80/ Jovita Šimkevičiūtė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, kovo 15, p. 3, 6.
14. Rudnickienė, Lina. Tebūnie šviesa!/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2017, kovo 18, p. 5-6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka iškilmingai paminėjo 80-metį
15. Ripskytė, Loreta. Nuo dviejų kambarių iki dviejų aukštų pastato/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, kovo 21, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka paminėjo 80-ies metų sukaktį
16. Vilčiauskienė, Gita. Raudonojoje sinagogoje šventiškai paminėtas bibliotekos jubiliejus/ Gita
Vilčiauskienė; Ievos Lipskienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, kovo 24, p. 6.
Joniškio Raudonojoje sinagogoje vyko šventinis renginys „Reveransas knygai“, skirtas Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos 80-ajam veiklos jubiliejui paminėti
17. Kartu su dailininku kirpo ir spalvino savo katinus/Dovilės Kurlienės nuotr. // Joniškio dienos.ISSN 2029-3143.- 2017, kovo 24, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
organizavo susitikimą su vaikiškų knygų rašytoju ir dailininku Dainiumi Šukiu
18. Venckuvienė, Edita. Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai - 80 metų/ Edita Venckuvienė.- Nuotr.
// Savivaldybių žinios.- ISSN 1392-2467.- 2017, Nr. 7, p. 22.
Apie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos jubiliejaus šventę
19. Norvaišienė, Dalia. 80 bibliotekos metų: įvykiai ir žmonės/ Dalia Norvaišienė.- Iliustr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, bal. 5, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos jubiliejinei sukakčiai paruoštos dvi parodos
20. Dovana jau siekia lubas/ Birutės Čižienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, bal. 12, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale auginama
dramblinė juka
21. Urbonienė, Vida. Bendrystės pavyzdys: [žinutė]/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2017, bal. 22, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale vyko
dekupažo mokymai vaikams
22. Kuprevičienė, Vijoleta. Tu esi biblioteka/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2017, bal. 26, p. 4.
Kokios bibliotekos reikia joniškiečiams?
23. Vilčiauskienė, Gita. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka atšventė jubiliejų/ Gita Vilčiauskienė.Iliustr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2017, Nr. 4, p. 39.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos 80-metis
24. Ripskytė, Loreta. Dailininkę Marcę Katiliūtę istorikas vadina nacionaline vertybe/ Loreta
Ripskytė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, geg. 3, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta istoriko J. Brazausko
antroji knyga apie M. Katiliūtę
25. Urbonienė, Vida. Kapeliono knygos sutiktuvės/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2017, geg. 3, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva Joniškyje įvyko
policijos kapeliono A. Toliato knygos pristatymas
26. Jonaitytė, Gintarė. Gėrio spindulėliai „Santaroje“: [žinutė]/ Gintarė Jonaitytė // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, geg. 5, p. 7.
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Joniškio senelių globos namų „Santara“ gyventojai sulaukė svečių iš Joniškio Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos
27. Jonaitytė, Gintarė. Raudonojoje sinagogoje J. Avyžiaus literatūros premija bus įteikta rašytojui
S. Šalteniui/ Gintarė Jonaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, geg. 5, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Raudonojoje sinagogoje
organizuoja rašytojo Jono Avyžiaus literatūros premijos įteikimo vakarą
28. Ripskytė, Loreta. „Nėra tokio dalyko: Briuselis mums liepė!“/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.
// Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, geg. 12, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kvietimu „Aušros“
gimanazijoje paskaitą apie Europos Sąjungą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorius
Mindaugas Jurkynas
29. Kurlienė, Dovilė. Iš finalo - su Dramos teatro nominacija/ Dovilė Kurlienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, geg. 13, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
organizuoto Knygų pristatymo konkurso laimėtojai dalyvavo Šiauliuose vykusiame apskrities finale
30. Ripskytė, Loreta. Lazdyniškių dvarvietėje - mažasis poezijos pavasaris/ Loreta Ripskytė;
autorės nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2017, geg. 16, p. 10.
Lazdyniškių (Joniškio rajonas) dvarvietėje Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos Kriukų filialo bibliotekininkė Violeta Navickienė suorganizavo renginį
31. Keliavo dviračiais į Augstkalnę: [žinutė].- „Šiaulių krašto“ inf. // Šiaulių kraštas.- ISSN 16484010.- 2017, geg. 16, p. 2.
Žagarės (Joniškio rajonas) gimnazijos mokiniai ir mokytojai, pakviesti vietos bibliotekininkių,
dviračiais keliavo į kaimyninės Latvijos Augstakalnės miesto biblioteką
32. Vilčiauskienė, Gita. Antroji Jono Avyžiaus literatūros premija - Sauliui Šalteniui/ Gita
Vilčiauskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, geg. 17, p. 1, 3.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka surengė kraštiečio rašytojo J.
Avyžiaus 95-ųjų gimimo metinių paminėjimo ir jo vardo literatūrinės premijos įteikimo iškilmes
33. Ripskytė, Loreta. Sauliui Šalteniui įteikta Jono Avyžiaus premija/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, geg. 18, p. 2.
95-ojo Jono Avyžiaus gimimo jubiliejaus proga antroji jo vardo literatūrinė premija įteikta
rašytojui Sauliui Šalteniui. Renginį organizavo Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka
34. Premija: [žinutė].- Nuotr. // Vilniaus laikraštis; Vakaro žinios.- ISSN 1392-9755.- 2017, geg.
18, p. 2.
Rašytojo J. Avyžiaus literatūrinė premija įteikta S. Šalteniui
35. Lebedytė, Akvilė. Įteikta antroji Jono Avyžiaus literatūros premija/ Akvilė Lebedytė; Editos
Venckuvienės ir Akvilės Lebedytės nuotr. //Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, geg. 19, p. 7.
Antroji Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus literatūros premija įteikta rašytojui Sauliui
Šalteniui
36. Rudnickienė, Lina. Paskui Joną Avyžių: visi keliai veda į Joniškį/ Lina Rudnickienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, geg. 20, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka surengė iškilmingas rašytojo J.
Avyžiaus 95-erių metų jubiliejaus paminėjimo ir antrosios jo vardo premijos įteikimo iškilmes
37. Urbonienė, Vida. Šeimos dieną startavo naujas projektas/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, geg. 27, p. 8.
Joniškio rajono Skaisgirio parapija, Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio
filialas, Moterų draugija ir Reibinių kaimo bendruomenė susibūrė į bendro projekto įgyvendinimą
38. Ripskytė, Loreta. Dailininkės gyvenimo drama patriarchalinėje visuomenėje/ Loreta Ripskytė;
autorės nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, geg. 31, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta Juozo Brazausko
knyga apie kraštietę dailininkę Marcę Katiliūtę „Trumpas žydėjimas“
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39. Kuprevičienė, Vijoleta. Pristatyta Aleksandro Pupinio knyga/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos
Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, birž. 16, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė į kraštiečio Aleksandro
Pupinio knygos „Gyvenimo mokykloje: Sibiro pamokos ir patirtys“ pristatymą
40. Čižienė, Birutė. Atversti Sibiro tremties dienoraščiai/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2017, birž. 17, p. 1-2.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka surengė A. Pupinio knygos „Gyvenimo mokykloje:
Sibiro pamokos ir patirtys“ pristatymą
41. Krajinienė, Aniceta. Miesto šventės eskizai/ Aniceta Krajinienė; autorės nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2017, liep. 12, p. 3.
Joniškio miesto šventės „Vien tik retro“ kultūriniai renginiai. Joniškio Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka pristatė kraštietės dailininkės Skaistės Ašmenavičiūtės parodą „23 psalmė“
42. Ripskytė, Loreta. Kaimo šventėje padėkota aktyviausiems/ Loreta Ripskytė; Dianos Kidelienės
nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2017, liep. 13, p. 10.
Stungiuose (Joniškio rajonas) vyko tradicinė šventė „Širdy pražydęs mano kaimas“, kurios
metu apdovanoti ir aktyviausi bibliotekos skaitytojai
43. Krajinienė, Aniceta. Paroda po parodos/ Aniceta Krajinienė; autorės nuotr. - Kultūros sodai //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, liep. 19, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale surengta
tautodailininkės V. Kutkienės ir jos tėvo dailininko K. Liulevičiaus darbų paroda
44. Knygos atgyja vaizduotėje ir realybėje/ Birutės Čižienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2017, rugpj. 5, p. 10.
Joniškio miesto dienos šventės metu Viešosios bibliotekos darbuotojai kvietė vaikus ir jaunimą
išbandyti modeliavimą 3D pieštukais
45. Ripskytė, Loreta. Maldenių vaikų naktis bibliotekoje/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr..- Nuotr.
// Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2017, rugpj. 8, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo teatriuko
„Padaužiukai“ nariai, pakviesti teatro vadovės ir bibliotekininkės Lionės Adomaitienės, praleido
naktį bibliotekoje
46. Lipskienė, Ieva. Pradedamas Lietuvos šimtmečiui skirtas projektas/ Ieva Lipskienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, rugpj. 12, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka pradėjo įgyvendinti projektą
„Didžiuotis. Būti. Kurti: Mes - šimtmečio istorijos dalis“, skirtą Lietuvos atkūrimo šimtmečiui
paminėti
47. Sviderskienė, Monika. Penki užsiėmimų trečiadieniai Gaižaičių bibliotekoje/ Monika
Sviderskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, rugpj. 12, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gaižaičių filiale organizuoti
įvairių technikos žanrų kūrybiniai edukaciniai užsiėmimai
48. Patalpos nušvito naujomis spalvomis/ Birutės Čižienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2017, rugpj. 16, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje suremontuotos bendrosios
bei interneto skaityklos bei Vaikų literatūros skyriaus patalpos
49. Vakarojo žiūrėdami filmus: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, rugpj. 19, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialo iniciatyva
organizuotas filmų vakaras po atviru dangumi
50. Ripskytė, Loreta. Dailininkės gyvenimo drama patriarchalinėje visuomenėje/ Loreta Ripskytė;
autorės nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, rugpj. 25, priedas „Atolankos“, p. 11.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Juozo
Brazausko knyga „Trumpas žydėjimas“ apie kraštietę dailininkę Marcę Katiliūtę
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51. Ripskytė, Loreta. Bibliotekoje 20 metų gyvuoja teatro dvasia/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.
// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, rugpj. 26, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo lėlių teatrui
„Padaužiukai“ sukako 20 metų
52. Krajinienė, Aniceta. Nuo papėdės - į viršūnę/ Aniceta Krajinienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2017, rugpj. 30, p. 3, 5.
Apie kraštietę dailininkę grafikę S. Ašmenavičiūtę, kurios parodą „23 psalmė“ Miesto šventės
metu pristatė Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
53. Šlipaitytė, Lina. Gandrus išlydėjo neįprastai: [žinutė]/ Lina Šlipaitytė; autorės nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, rugs. 1, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale paminėta
Gandrų išskridimo diena
54. Ripskytė, Loreta. Bibliotekos teatras pasitiko 20-metį/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto
žinios.- ISSN 2029-5049.- 2017, rugs. 5, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale
gyvuojančiam lėlių teatrui „Padaužiukai“ sukako 20 metų
55. Šukienė, Eglė. Skaityk ir mėgaukis: [žinutė]/ Eglė Šukienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2017, rugs. 6, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino skaitymo akciją
„Atostogos su gera knyga ir kava“
56. Rudnickienė, Lina. Kultūros savanorio jubiliejus su siurprizais/ Lina Rudnickienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, rugs. 13, p. 4, 6.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko literato ir
visuomenininko J. Ivanausko 65-erių metų sukakčiai skirtas literatūros vakaras
57. Šukienė, Eglė. Tradicinė išvyka dviračiais/ Eglė Šukienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, rugs. 23, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir Visuomenės sveikatos biuras
surengė tradicinį edukacinį dviračių žygį, skirtą Europos judrumo savaitei ir Piliakalnių metams
58. Lipskienė, Ieva. Ebru meno magija/ Ieva Lipskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, rugs. 27, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko edukacinis
užsiėmimas „Piešimas ant vandens“
59. Urbonienė, Vida. Skaistgirys išrinko savo mandagiausią vairuotoją ir dviratiškiausią gyventoją/
Vida Urbonienė; autorė nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, spal. 4, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas kartu su
moterų draugija ir vietos bendruomene įgyvendino projektą „Eismo saugumas bendruomenėse
2017“
60. Jonaitytė, Gintarė. Aš labai myliu katinus…/ Gintarė Jonaitytė; B. Kybartienės nuotr. //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, spal. 6, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialo vyresn.
bibliotekininkės Linos Lukošiūnienės namuose visada gyvena katinai
61. Draugystė tęsiasi: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, spal.
11, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos lankėsi senelių
namuose „Santara“
62. Survilaitė, Erika. Žagarės biblioteka švenčia gražų jubiliejų/ Erika Survilaitė; E. Šivickaitės
nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, spal. 20, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas švenčia savo
80-ąjį jubiliejų
63. Į auksinį rudenį - kartu su bičiuliais/ Birutės Čižienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2017, spal. 21, p. 8.
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Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos organizuotą popietę
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio skyriaus nariams
64. Eidukaitė, Šarūnė. Žagarės biblioteka skaitytojams duris atvėrė prieš 80 metų/ Šarūnė
Eidukaitė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, spal. 25, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas paminėjo
solidžią gyvavimo sukaktį
65. Kuprevičienė, Vijoleta. Tarsi akistata su vaikyste: [žinutė]/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos
Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, spal. 25, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta V. Palčinskaitės
atsiminimų knyga
66. Augustauskaitė, Inga. Gerasis skaitymo „virusas“/ Inga Augustauskaitė // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2017, spal. 25, p. 8.
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos bibliotekininkės organizavo popietę, skirtą skaitymo
propagavimui
67. Ripskytė, Loreta. Žagarės biblioteka paminėjo 80-metį/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2017, spal. 26, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas paminėjo 80
metų sukaktį
68. Šlipaitytė, Lina. Pokalbis apie spalvas: [žinutė]/ Lina Šlipaitytė; autorės nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, spal. 27, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko
renginys apie spalvas
69. Miniauskienė, Stefanija. Mums ginklų nereikia - turim liežuvį/ Stefanija Miniauskienė Skaitytojų paštas // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, lapkr. 4, p. 10.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su
rašytoja R. Vanagaite
70. Ripskytė, Loreta. Pinigai - nereginčio berniuko svajonei išsipildyti/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, lapkričio 7, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengtoje „Pyragų dienos“ akcijoje suaukotas lėšas
skirs nereginčio joniškiečio berniuko Redo Olšausko eilėraščių knygelei išleisti
71. Pyragų diena - kilnioms misijoms: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2017, lapkr. 8, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje, „Santaros“ senelių
namuose ir Policijos komisariate vyko „Pyragų dienos“ akcijos
72. Čižienė, Birutė. Laikas ir žmonės keičiasi, istorijos puslapiai/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, lapkr. 8, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale surengta
paroda „Linkaičiai prieš 30 metų“
73. Kuprevičienė, Vijoleta. Ir kas sakė, kad poetai šiais laikais nerenka pilnų salių?/ Vijoleta
Kuprevičienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, lapkr. 10, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė į muzikos ir poezijos
vakarą Raudonojoje sinagogoje
74. Kuprevičienė, Vijoleta. Visagalė poezija/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos Mačiukienės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, lapkr. 11, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė susitikimą su poetu R.
Stankevičiumi ir kraštiečiu aktoriumi M. Ancevičiumi
75. Portretinių fotografijų paroda „Šimtmetį menantys vingiai“.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, lapkr. 15, p. 6, 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos languose eksponuojama V.
Olišauskaitės-Norkuvienės fotografijų paroda
76. Siūlo didinti premiją: [žinutė] // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, lapkr. 25, p. 7.
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Joniškio rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba pasiūlė didinti kraštiečio rašytojo Jono
Avyžiaus literatūros premiją, kurios teikimu rūpinasi Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
vardo biblioteka
77. Lipskienė, Ieva. Prezidentė paskelbė akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžią: [žinutė]/ Ieva
Lipskienė.- Iliustr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, lapkr. 29, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė I.
Lipskienė dalyvavo Vilniuje prezidentūroje vykusioje „Knygų Kalėdų“ akcijos eglutės įžiebimo
šventėje
78. Nuotaikinga viktorina Linkaičiuose.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, lapkr. 29, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale surengta
viktorina, skirta rašytojos A. Lindgren 110-osioms gimimo metinėms
79. Urbonienė, Vida. Skaistgiriečiams rūpi eismo saugumas/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, gruod. 6, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale vyko
vietos bendruomenės įgyvendinamo projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ edukaciniai
užsiėmimai
80. Kidelienė, Diana. Popietė apie Indiją/ Diana Kidelienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, gruod. 6, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale surengtas
susitikimas su Indijoje viešėjusiomis joniškietėmis V. Tuomaite ir G. Valuckyte
81. Auksarankė kasmet stebina vis naujais darbais: [žinutė]/ Aušros Kriščiūnienės nuotr..„Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, gruod. 9, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale veikia vietos
auksarankės V. Mankevičienės kalėdinių puošmenų paroda
82. Ripskytė, Loreta. Kolekcijoje - beveik 2000 kalendoriukų/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, gruod. 9, p. 1, 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje surengta
Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkės D. Norvaišienės kolekcionuojamų
kalendoriukų paroda
83. Lipskienė, Ieva. MES - šimtmečio istorijos dalis/ Ieva Lipskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2017, gruod. 13, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje sėkmingai įgyvendintas
projektas „Didžiuotis. Būti. Kurti: Mes - šimtmečio istorijos dalis“, skirtas artėjančiam Lietuvos
šimtmečiui
84. Padėkota bibliotekos draugams ir bičiuliams/ Ievos Lipskienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, gruod. 13, p. 3.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos tradicinį Padėkos
vakarą
85. Jonaitytė, Gintarė. Padėkota draugams ir bičiuliams/ Gintarė Jonaitytė.- Nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, gruod. 15, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė Padėkos vakarą
ištikimiausiems bibliotekos draugams ir bičiuliams
86. Padėkota bibliotekos draugams ir bičiuliams: [žinutė].- „Šiaulių krašto“ inf. // Šiaulių kraštas.ISSN 1648-4010.- 2017, gruod. 15, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė tradicinį padėkos
vakarą ištikimiausiems draugams ir bičiuliams
87. Rudnickienė, Lina. Šimtmečio belaukiant: susitikimas su šių dienų herojumi/ Lina
Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2017, gruod. 16, p. 1, 7.
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Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje Žiemgalos aukštaičių
draugijos iniciatyva lankėsi Vasario 16-osios akto originalo Vokietijoje radėjas profesorius L.
Mažylis
88. Ripskytė, Loreta. Kišeninių kalendoriukų paviliota/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių
kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2017, gruod. 16, priedas „Gyvenimo spalvos“, p. 9.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros
skyriaus bibliotekininkė Dalia Norvaišienė turi beveik 2000 egzempliorių kišeninių kalendoriukų
kolekciją, kuri eksponuojama bibliotekos skaitykloje
89. Jonaitytė, Gintarė. Dėkingi už ypač geras šventines emocijas/ Gintarė Jonaitytė; Danutės
Kalvaitienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, gruod. 22, p. 4.
Tarp Kalėdų proga aplankiusiųjų Joniškio senelių globos namus „ Santara“ ir Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos
90. Jurgaitytė, Vilija. Išleista knyga apie Daunoravos dvarus/ Vilija Jurgaitytė.- Nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2017, gruod. 22, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka išleido dvikalbę knygą apie
Joniškio krašto dvarus
91. Ripskytė, Loreta. Daunoravos dvarus primins knyga/ Loreta Ripskytė; Ernesto Vasiliausko
nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2017, gruod. 28, p. 11.
Minint Reformacijos 500 metų jubiliejų, Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka išleido dvikalbę Ernesto Vasiliausko knygą apie Daunoravos krašto dvarus
92. Tema - bibliotekų Kalėdos: [nuotraukos] // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2017, Nr. 12, p. 45, 14-15.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų, Maldenių, Gaižaičių ir Stungių filialų
nuotraukos
93. Išleista knyga apie Daunoravos dvarus.- Iliustr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2017, gruod. 30, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įgyvendintas leidybinis
projektas ir išleista dvikalbė knyga apie Joniškio rajono dvarus
94. Joniškis: [žinutė] // Savivaldybių žinios.- ISSN 1392-2467.- 2017, Nr. 23, p. 10.
Apie Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos organizuotą Padėkos vakarą skaitytojams,
bičiuliams ir rėmėjams

Sudarė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė
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