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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 (toliau – Biblioteka) ir 18 jai priklausančių teritorinių
padalinių (filialų) (toliau – filialų) vykdė bibliotekinio, informacinio, kultūrinio gyventojų
aptarnavimo veiklas ir funkcijas.
2020 metais rugpjūčio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu (Nr. T-170.)
uždarytas Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Darginių filialas.
Biblioteka 2020 m. dėmesį skyrė: saugiam lankytojų aptarnavimui, skaitymo skatinimui,
nuotolinių paslaugų tobulinimui, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimui, neformaliajam
vaikų ir suaugusiųjų švietimo tobulinimui, infrastruktūros gerinimui, projektų įgyvendinimui.
Dėl pasaulinės koronaviruso (Covid-19) pandemijos Biblioteka dalį savo veiklų, renginių
perkėlė į nuotolinę erdvę – interneto svetainę www.joniskis.rvb.lt ir socialinius tinklus.
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. Mažindama
skaitmeninę atskirtį Biblioteka užtikrino viešųjų interneto prieigos taškų, kompiuterizuotų darbo
vietų vartotojams funkcionavimą. Bibliotekininkų organizuojami skaitmeninio raštingumo
mokymai ir konsultacijos mažino gyventojų skaitmeninių įgūdžių skirtumus, taip pat skatino
naudotis elektroninėmis viešosiomis ir verslo paslaugomis.
Siekdama skatinti skaitymą, ugdyti skaitymo įpročius, kaupti, populiarinti iškilių krašto
žmonių kūrybą, veiklą, Biblioteka įgyvendino Joniškio rajono savivaldybės 02 programos
„Kultūros ir sporto plėtra“ priemonę Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida, minėjo
Joniškio kraštui svarbius įvykius, datas ir sukaktis. Bibliotekoje

ir

virtualiu

būdu

buvo

organizuojami renginiai, skirti UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje, Mokyklų bendruomenių,
Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės metams, Vaikų emocinės gerovės metams, Tarptautinei vaikų
knygos ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
Biblioteka įsijungė į 20-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius. Buvo
organizuojami tradiciniai renginiai, kaip Europos dienos šventė, Jono Avyžiaus skaitymai, Poezijos
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pavasaris, kasmetinis Miesto dienos šventei skirtas renginys, vyko šventės miesto pirmaklasiams,
dalyvaujama Šiaurės šalių literatūros 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 kūrybiškumą.
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 29,4 proc. rajono gyventojų.
Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose
sukauptas 154923 fiz. vnt. dok. (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas. Viešojoje bibliotekoje,
Žagarės miesto ir 16 kaimo filialų veikė viešosios interneto prieigos su 68 kompiuterizuotomis
darbo vietomis vartotojams.
Įgyvendinti 8 projektai (2019 m. 4), kuriems gautas 26300 Eur finansavimas.
Joniškio viešoji biblioteka tęsė bendrą LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimą. Vartotojų pritraukimo
ir viešinimo veiklas vykdė Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Prisijungusi
Lietuva“. Projekto partnerės yra asociacija „Langas į ateitį“, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių
reguliavimo tarnyba ir Nacionalinė biblioteka. Šiais dviem projektais siekiama prisidėti prie 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto
„Informacinės visuomenės skatinimas“ poveikio rodiklių pasiekimo.
2020 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegta moderni skaitytojų aptarnavimo ir leidinių apskaitos
sistema, padėsianti gerinti teikiamų paslaugų kokybę, renovuota šildymo sistema, įrengtas keltuvas
(pagal Joniškio rajono savivaldybės projektą „Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos
paslaugų kokybės gerinimas“).
Prasidėjus koronaviruso pandemijai Biblioteka aktyviai įsijungė į Lietuvos Nacionalinės
bibliotekos iniciatyvą „Bibliotekų pagalba aprūpinant gydytojus apsaugos priemonėmis“. Naudojant
3D spausdintuvą pagaminti 145 apsauginiai skydeliai, kurie įteikti medikams. Apsauginių skydų
dizainą sukūrė Robotikos mokykla kartu su savanorių ir bendrovės „3DCreative“ komanda. Taip
pat įstaigos darbuotojos siuvo apsaugines medžiagines kaukes. Dalis apsauginių kaukių įteiktos
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio skyriaus nariams ir Joniškio Švč. M. Marijos
parapijos senelių globos namuose „Santara“ gyvenantiems senjorams. Kitos pasiūtos kaukės
išdalintos atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
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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
2019 m.

2020 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 3 kaimus, ir
Jurdaičių filialas – Jankūnų kaimo bendruomenėje.
2020 metais rugpjūčio 27 d. Joniškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu (Nr. T-170.)
uždarytas Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Darginių filialas.

Prieiga ir darbo laikas
Viešoji biblioteka lankytojams darbo dienomis atvira nuo 8 val. iki 18 val., šeštadieniais nuo
8 iki 15 val. Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkos diena. Žagarės miesto filialas lankytojams
atviras darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. 11 kaimo filialų dirbo visą darbo dieną. Du filialai –
Jurdaičių, Plikiškių dirbo po 0,75 etato. Keturi 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. Jankūnų – paskutinį mėnesio penktadienį.
Dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos Bibliotekos neaptarnavo lankytojų paskelbto
karantino metu nuo kovo 16 d. iki balandžio 28 d., tai yra daugiau kaip 1,5 mėn. Nuo balandžio
29 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 28 iki gruodžio 31 d. (4 mėn.) lankytojus aptarnavo
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bekontakčiu būdu, t.y. neįsileidžiant į biblioteką, tik leidžiant, laikantis visų ekstremalios situacijos
reikalavimų, pasikeisti knygas.
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
vartotojų
skaičius iš viso

Knygnešių
skaičius

Knygnešių
aptarnaujamų
vartotojų skaičius

Nunešta
spaudinių į namus

Metai

2019 m.

2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

2020 m.

VB
Žagarės m. fil.
Kaimo fil.

18
3
157

19
6
180

16
1
71

15
1
77

18
3
116

16
6
112

387
304
4270

360
420
3624

Iš viso SVB

178

205

88

93

137

134

4961

4404

2020 m. didėjo namuose aptarnautų vartotojų skaičius, tačiau mažėjo išduotis. Išduoties
mažėjimą galima paaiškinti dėl pandemijos metu uždarytų bibliotekų ir socialinio kontakto
uždraudimo.
1.2. Dokumentų fondo formavimas ir organizavimas
1.2.1. Fondo dydis
2019 m.
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Fiz. vnt.
52087
13683
94372
160142

Pav.
35115
12848
22219
38594

2020 m.
Fiz. vnt.
50732
13429
90762
154923

Pav.
35100
12639
21667
38916

Fondo
prieaugis/kritimas
Fiz. vnt.
Proc.
-1355
-2,7
-254
-1,9
-3610
-4
-3,4
-5219

Fondas sumažėjo dėl įvairių priežasčių. Uždarius Darginių filialą dalis filialo dokumentų
buvo perduota kitoms bibliotekoms, o kiti dokumentai buvo nurašyti dėl įvairių priežasčių (buvo
praradę aktualumą, susidėvėję). Karantino metu bibliotekos negalėjo organizuoti renginių,
aptarnauti skaitytojų, todėl buvo kruopščiai tvarkomas fondas: atrinkta ir nurašyta susidėvėjusi ir
praradusi aktualumą literatūra.
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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.
30076
59,3
18017
35,5
8300
61,8
4372
32,6
61140
67,4
20435
22,5
99516
64,2
42824
27,6

Periodiniai leidiniai
Fiz. vnt.
Proc.
2639
5,2
757
5,6
9187
10,1
12583
8,1

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių

Didžiąją dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 64,2 proc. Ši fondo dalis yra
paklausiausia, todėl šios literatūros įsigyjama daugiausia. Trumpalaikio saugojimo periodiniai
leidiniai sudaro mažiausią fondo dalį – 8,1 proc.
1.2.3. Fondo sudėtis pagal dokumentų tipą
Fiz. vnt.
Dokumentų tipas
2019 m.
2020 m.
139823
144490
Knygos ir tęstiniai leidiniai
142
143
Rankraščiai
142
13046
Periodiniai leidiniai
105
109
Kartografijos leidiniai
260
272
Natos
1262
1308
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
150
152
Elektroniniai dok.
Kiti dok. (trimačiai, grupuojamieji)
Vaizdiniai dok.
Iš viso SVB

Proc.
90,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,8
0,1

600
22

572
26

0,4
0,02

160142

154923

X

1.2.4. Aprūpinimas dokumentais
1 gyventojui* teko dokumentų:
rajone – 6,5
VB – 5
Žagarės filiale – 6,9
kaimo filialuose – 7,8
1 gyventojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 0,5
VB – 0,2
Žagarės filiale – 0,6
kaimo filialuose – 0,8
1 registruotam vartotojui teko dokumentų:
rajone – 22,1
Joniškio mieste – 15,8
8
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Žagarės mieste – 21,5
kaimo filialuose – 28,7
1 registruotam vartotojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 1,6
Joniškio mieste – 07
Žagarės mieste – 1,7
kaimo filialuose – 2,7
*Skaičiuota imant gyventojų skaičių rajono savivaldybės duomenimis

2020 m. Vyriausybė skyrė papildomų lėšų naujiems dokumentams įsigyti. Žagarės ir
kaimo filialų fondai naujų leidinių gavo pakankamai. Per mažai gauta Viešojoje bibliotekoje
(rekomenduotina 0,25 knygos vienam gyventojui). Knygos ir periodiniai leidiniai kiekvienais
metais brangsta, todėl Vyriausybė turėtų atsižvelgti ne tik į lėšų skyrimą, bet ir leidinių kainų
reguliavimą, sumažindama PVM.

2019 m.
2125

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

1.2.5. Dokumentų gautis (fiz. vnt.)
Per metus
Fiz. vnt.
gautų dok.
proc. visame
+/2020 m.
2019 m.
fonde
2140
4,2
+15
1088

Pav.
2020 m.

+/-

1222

+134

811

1080

+269

8

390

670

7409

8572

+1163

9,4

858

959

10345

11792

+1447

7,6

1279

1344

+280
+101
+65

Palyginus su 2019 m., naujų dokumentų įsigyta 1447 fiz. vnt. daugiau. Išleistų 2019–
2020 m. leidinių gauta 10366 fiz. vnt., tai sudaro 6,7 proc. viso fondo, 87,9 proc. gauties. Pagal
IFLA rekomendacijas per paskutiniuosius 2 metus išleistų leidinių turėtų būti 10 proc.
1.2.5.1. Gautis pagal dokumentų turinį (fiz. vnt.)

VB

2140

Grožinė
literatūra*
954

Žagarės m. filiale

1080

516

182

382

Kaimo filialuose

8572

3384

725

4463

11792

4854

1341

5597

Iš viso

Iš viso SVB

Šakinė
literatūra*
434

Periodiniai
leidiniai
752

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių
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1.2.5.2. Periodinių leidinių, tarp jų prenumeruojamų, gautų pavadinimų skaičius
Periodinių leidinių
komplektų skaičius
2020 m.
93

VB

Tarp jų prenumeruojamų (pavad.)
2019 m.
56

2020 m.
49

Žagarės m. filiale

24

21

20

Kaimo filialuose

323

47

43

Iš viso SVB

440

70

65

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, grupuojamieji) iš viso
Iš viso:

Fiz. vnt.
2019 m.
4074
6225
2
0
12
21
0
11
0

2020 m.
6151
5597
0
0
0
16
5
2
21

10345

11792

Proc. nuo
2020 m. gauties

52,2
47,5
0
0
0
0,1
0,04
0,02
0,2
X

Periodinių leidinių komplektų VB sistemoje iš viso gauta 440. VB – 93, Žagarės miesto
filiale – 24, kaimo filialuose – 323. Visi filialai gavo rajono laikraštį „Sidabrė“ ir „Šiaulių kraštą“.
Prenumeruojamų periodinių leidinių komplektų iš viso gauta 266, 65 pavadinimai. VB –
50 komplektų, 49 pavadinimai, Žagarės miesto filiale 20 komplektų, 20 pavadinimų, kaimo
filialuose 196 komplektai, 43 pavadinimai.
2020 m. SVB fondai buvo pildomi ir atnaujinami visų rūšių dokumentais, universalaus
profilio spaudiniais. Daugiausia gauta periodinių leidinių ir knygų. 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. Visų skaitytojų poreikių nėra galimybės patenkinti ne tik dėl lėšų, bet ir
dėl vietos stokos. Tačiau darbuotojos randa išeitį, viena kitai skolindamos reikalingas knygas.
Užsakymui naujų leidinių sąrašai sudaromi naudojantis įvairiais šaltiniais: leidyklų išleistų
knygų anonsais, LR Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografijos ir knygotyros centro
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leidžiama informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, dokumentų pasiūlos sąrašais ir kita
informacija.
Visi 2020 m. gauti dokumentai buvo apskaitomi bendrosios apskaitos knygose ir LIBIS
komplektavimo posistemėje. Inventorinės knygos atspausdinamos ir įrišamos. Per metus
suformuotos ir įrištos 2 inventorinės knygos. Gautiems dokumentams buvo kuriami elektroniniai
įrašai.
1.2.5.4. Dokumentų gautis (fiz. vnt.) pagal finansavimo šaltinius

2019 m.

2020 m.

Proc. nuo
2020 m.
gauties

2303

4139

35,1

4871

4641

3063

1960

16,6

Padengimas vietoj prarastų dok.
Bibliotekos išleisti leidiniai

85

122

3

4

1,03
0,03

Kiti šaltiniai

20

926

7,8

Iš viso SVB

10345

11792

X

Fiz. vnt.

Šaltinis
Įsigyta už valstybės biudžeto lėšas
Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas
(prenumerata ir knygos)
Fizinių ir juridinių asmenų parama

39,3

1.2.6. Panaudotos lėšos dokumentams įsigyti
Šaltinis

Eur
36081,00
11257,10
62,69
47400,79

Valstybės biudžetas
Rajono savivaldybės biudžetas
2 proc. fizinių asmenų pajamų mokestis
Iš viso lėšų

Proc.
76,1
23,7
0,1
X

2020 metais iš visų šaltinių įsigyta dokumentų už 54142,76 Eur, 14667,78 Eur daugiau
negu 2019 m.
Vienam rajono gyventojui teko 2,28 Eur, 1 vartotojui – 7,73 Eur.
2020 m. iš valstybės biudžeto Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 36081 Eur,
17796 Eur daugiau nei 2019 m. Už KM lėšas įsigyti dokumentai sudarė 35,1 proc. 2020 m. gauties.
Įsigyta 4139 fiz. vnt. dokumentų, 1836 fiz. vnt. daugiau nei 2019 m. 2020 m. Vyriausybė skyrė
papildomų lėšų, todėl dokumentų įsigyta daug daugiau. Vienam rajono gyventojui KM lėšų teko
1,52 Eur, vienam vartotojui – 5,15 Eur.
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Iš rajono savivaldybės spaudiniams gauta 11257,10 Eur, 84,54 Eur daugiau negu 2019 m.
Šios lėšos skirtos 2021 m. prenumeratai Savivaldybės biudžeto lėšų 1 gyventojui teko 0,47 Eur , 1
vartotojui – 1,61 Eur.
Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti
Valstybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,77
1,52

Metai
2019
2020

Savivaldybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,47
0,47

* Rajono gyventojų skaičius imtas pagal Joniškio rajono seniūnijų 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. 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)
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
403
1919,30
603
2896,57
102
599,91
151
859,91
1455
3190,98
2309
6096,24
1960
5710,19
3063
9852,72

Fizinių ir juridinių asmenų paramos gauta 1960 fiz. vnt. už 5710,19 Eur. Paramos gauta
1103 fiz. vnt. mažiau nei 2019 m. Mažesnį paramos skaičių lėmė ir COVID-19 pandemija, nes vyko
mažai gyvų susitikimų, mažiau kraštiečių ir miesto svečių lankėsi bibliotekoje, dalį laiko biblioteka
dirbo be skaitytojų.
1 gyventojui teko paramos 0,1 fiz. vnt. už 0,24 Eur, vienam vartotojui – 0,3 fiz. vnt. už
0,82 Eur.
Bibliotekos fondas papildytas knygomis, gautomis akcijos „Knygų Kalėdos“ metu.
Dovanota 269 fiz. vnt. už 1911,60 Eur.
Ataskaitiniais metais leidiniais parėmė Joniškio rajono savivaldybė, Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, leidyklos: Gelmės, Svajonių
knygos, internetinis knygynas Patogu pirkti, AB Swedbankas.
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Knygas dovanojo kraštiečiai: Lietuvos Seimo narys Liudas Jonaitis, Ernestas Vasiliauskas,
Romualdas Franckaitis, Tadas Klimas ir kt. Ataskaitiniais metais gavome dovanų iš rašytojų ir
poetų J. Sereikaitės, J. Ivanausko ir kt. Bibliotekos globėja Sofija Jonaitytė bibliotekos fondą
papildė 5 dovanotomis knygomis.
Daugiausia paramos gavo Stungių (125 fiz. vnt., 19,4 proc. gauties), Bariūnų (106 fiz. vnt.,
17,6 proc. gauties), Kepalių (103 fiz. vnt. 19,7 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
Iš viso:

Fiz. vnt.
9418
6534
76
983
17011

Proc.
55,4
38,4
0,4
5,8

Visi VB skyriai ir filialai nurašė praradusius aktualumą periodinius leidinius. 2020 m.
periodinių dokumentų nurašyta: 6060 fiz. vnt., iš jų VB – 850 fiz vnt., Žagarės m. – 394 fiz. vnt.,
filialuose – 4816 fiz. vnt.
Pagrindinės dokumentų nurašymo priežastys – dokumentų susidėvėjimas, informacijos
pokyčiai (senėjimas, nuvertėjimas). Keičiantis informacijai, dokumentai tampa nepaklausūs,
neaktualūs. Karantino metu, kai buvo dirbama be skaitytojų, bibliotekos kruopščiai tvarkėsi fondus,
atrinko susidėvėjusią, dubletinę, praradusią aktualumą literatūrą ir ją nusirašė. Nurašymo skaičių
padidino ir uždarius Darginių filialą, nes dalis fondo buvo perduotas kitoms bibliotekoms, o kita
dalis nurašyta.
Daugiausia dokumentų nurašė Darginių – 3333 fiz. vnt., Skaistgirio – 1810 fiz. vnt.,
Plikiškių – 718 fiz. vnt. filialai. Mažiausiai – Satkūnų – 200 fiz. vnt., Stupurų – 251 fiz. vnt.,
Kirnaičių – 270 fiz. vnt. filialai.
2020 m. suformuoti 102 nurašymo aktai. Nurašyti dokumentai buvo pašalinti iš fondo, jų
bibliografiniai įrašai panaikinti iš elektroninio katalogo. Dokumentų inventoriniai numeriai
išbraukti iš inventoriaus knygų.
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1.2.9. Fondo apyvartos rodikliai
2019 m.
2,3
1,7
1
1,5

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2020 m.
1,8
1,4
0,8
1,1

Optimalus fondo apyvartos rodiklis turėtų būti 0,8–1,4. Fondo apyvarta per didelė
Viešojoje bibliotekoje. Todėl reikėtų daugiau įsigyti naujų leidinių, analizuoti fondo sudėtį ir jo
panaudojimą, didesnį dėmesį skirti leidinių reklamai.

1.2.10. Fondo apsauga
2020 metais patikrinti Saugyklos, Metodikos dokumentų fondai,

Kirnaičių, Kriukų,

Maldenių, Rudiškių filialų dokumentų fondai. Satkūnų filialo fondas perduotas naujai darbuotojai.
Stupurų filiale darytas perdavimas-patikrinimas grįžus darbuotojai iš motinystės atostogų.
2020 m. gauti dokumentai buvo sutvarkyti ir perduoti VB skyriams ir filialams. Per metus
paruoštos 238 dokumentų siuntos: surašyti vardiniai sąrašai, subalansuotos sumos, užpildyti
lydraščiai ir supakuotos siuntos.
1.2.11. Saugyklos ir atsarginio fondo organizavimas ir panaudojimas
2019 m.
2020 m.
Gauta
619
495
Nurašyta
891
916
Iš viso dok. saugyklos fonde
5076
4655
Išduotis
208
204
Fondo apyvarta
0,04
0,04
Lyginant su 2019 m., fondas sumažėjo 421 fiz. vnt. dok. Gauta 124 fiz. vnt. dok. Mažiau
nei 2019 m.
Iš saugyklos išduota dokumentų – 204. Saugyklos fondo apyvarta – 0,04.
Atsarginis fondas. Iš viso

fonde dokumentų –

110: lietuvių kalba – 109 fiz. vnt., kitomis

kalbomis – 1 fiz. vnt. 2020 m. iš šio fondo nurašyti 38 fiz. vnt. dokumentų. 2020 m. iš šio fondo
išduota 16 dokumentų – grožinės literatūros leidinių.
Fondo apyvarta ‒ 0,15.
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1.3. Vartotojų telkimas ir aptarnavimas
1.3.1. Gyventojų sutelkimas į vartotojus

Rajone
Joniškio mieste
Žagarės mieste
Kaime

Rajono gyventojų skaičius*
2019 m.
2020 m.
23770
23873
10244
10408
1940
1992
11586
11473

+/-103
-164
-52
+113

*Joniškio rajono seniūnijų pateikta informacija

Gyventojų sutelkimo į vartotojus procentas skaičiuojamas vadovaujantis seniūnijų (rajone
yra 10 seniūnijų) pateiktais gyventojų skaičiaus duomenimis. Realus, gyvenančių bibliotekos
aptarnaujamuose mikrorajonuose, gyventojų skaičius yra dar mažesnis, nes daugelis emigravusių ir
retai parvykstančių namo yra deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio rajone.
2020 m. į bibliotekų vartotojus sutelkta 29,4 proc. gyventojų (2019 m. – 30,8 proc.).
1.3.2. Registruotų vartotojų skaičius SVB
2019 m.

2020 m.

+/-

3329
640

3213
625

-116
-15

Sutelkimo
proc.
31,3
32,2

Bariūnai
Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai
Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai

200
138
104
193
207
152
200
135
280
191
200
171
200
105
511
210
195

0
-83
0
-7
-1
-20
-20
0
-50
0
-20
-1
0
-5
-15
+1
-9

16,7
13,2
29,7
46,5
24,6
29,7
24,4
38,9
29,2
29,5
40,1
31,4
30
28,3
37,6
27
18,3

Iš viso kaimo filialuose:

3392

200
55
104
186
206
132
180
135
230
191
180
170
200
100
496
211
186
3162

-230

27,2

Iš viso SVB

7361

7000

-361

29,4

Bibliotekos
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose:
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2020 metais SVB registruotų vartotojų skaičius sumažėjo – 361 (2019 m. –92). Viešojoje
bibliotekoje vartotojų skaičius sumažėjo – 116 (2019 m. – 33), kilnojamojoje bibliotekoje –12,
filialuose – 230 (2019 m. – 51). Vartotojų mažėjimui didelės įtakos turėjo koronaviruso pandemija
ir neigiami demografiniai pokyčiai: emigracija, spartus kaimo gyventojų senėjimas.
1.3.2.1. Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius
Perregistruoti
2019 m.
2020 m.
3086
3049

VB

Naujai užregistruoti
2019 m.
2020 m.
243
164

Žagarės miesto filiale

585

565

55

60

Kaimo filialuose

3026

2862

366

300

Iš viso SVB

6697

6476

664

524

Didžiąją vartotojų dalį – 92,5 proc. sudarė perregistruoti vartotojai, 7,5 proc. – naujai
užsiregistravę.
Vartotojų sudėtis:


vaikai iki 14 m. – 1931, arba 27,5 proc. visų registruotų vartotojų;



moksleiviai (9–12 kl.) ir besimokantis jaunimas (studentai) – 723, arba 10,3 proc.;



dirbantieji – 2262 arba 32,3 proc.;



bedarbiai – 936 arba 13,3 proc.;



pensininkai, neįgalieji – 1148 arba 16,4 proc.
Vartotojų skaičiaus lyginamoji diagrama 2016–2020 m.

3162
3392
3443
3489
3357

Kaimo fil.
625
640
648
660
660

Žagarės fil.

3213
3329
3362
3387
3394

VB

7000
7361
7453
7536
7411

SVB
0

2020 m.

1000

2000

2019 m.

3000

4000

2018 m.

16

5000

2017 m.

6000

7000

2016 m.

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

Bibliotekos

Lankomumas

2019 m.

2020 m.

+/-

2020 m.

VB

61801

43073

-18728

13,4

Žagarės m. filiale

12610

8899

-3711

14

3478
842
1009
2539
2841
1995
2552
1388
4140
2977
2808
3160
4898
693
11994
3321
2926
53561

2271
193
917
2209
2372
939
2246
1257
2775
1752
2335
1845
3804
534
8720
2975
1735
38879
90851

-1207
-649
-92
-330
-469
-1056
-306
-131
-1365
-1225
-473
-1315
-1094
-159
-3274
-346
-1191
-14682
-37121

11,4
3,5
8,8
11,9
11,5
7,11
12,4
9,31
12
9,1
13,1
11
19
4,8
17,5
14,1
9,3
12,2
12,9

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

127972

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas bibliotekoje per metus apsilankė 13 kartų, vienas
VB vartotojas – 13 kartų, vienas Žagarės m. filialo vartotojas – 14 kartų, kaimo filialuose – 12
kartų.
Dėl karantino ir ekstremalios situacijos šalyje visuose padaliniuose pagrindiniai rodikliai
lyginant su 2019 m. mažėjo: bibliotekos neaptarnavo lankytojų paskelbto karantino metu nuo kovo
16 d. iki balandžio 28 d., tai yra 1,5 mėn. Nuo balandžio 29 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 28
iki gruodžio 31 d. (4 mėn.) lankytojus aptarnavo bekontakčiu būdu, t.y. neįsileidžiant į biblioteką,
tik leidžiant, laikantis visų ekstremalios situacijos reikalavimų, pasikeisti knygas. Nedirbo
skaityklos, interneto skaityklos. Vartotojai tuo metu naudojosi bibliotekos paslaugomis virtualiai.
Padidėjo virtualių apsilankymų bibliotekos svetainėje lyginant su 2019 m. (+1153).
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2016 m.
60135
58273
60946
61801
43073

100000
80000
60000

20000

2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.

13304
12914
11867
12610
8899

40000

52659
56066
54626
53561
38879

120000

90851

140000

126098
127253
127439
127972

Apsilankymų skaičiaus lyginamoji diagrama 2016–2020 m.

0
SVB

VB

Žagarės fil.

Kaimo fil.

Prieiga
Darbo dienų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB – 268, Žagarės miesto filiale – 234.
Darbo valandų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB – 2877, Žagarės miesto filiale – 2103.
Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose apsilankydavo: VB – 160 lankytojų, Žagarės
miesto filiale – 38 lankytojai, kaimo filiale – vidutiniškai po 10 lankytojų.
1.3.4. Dokumentų (knygų ir kitų leidinių) išduoties ir skaitomumo rodikliai
Dokumentų išduotis
Bibliotekos

2019 m.

VB
Žagarės m. filiale

119825
22923

5898
4095
2813
5969
4995
3596
4951

Skaitomumas
+/-

2020 m.

88831
19028

-30994
-3895

27,6
30,4

4057
1005
1591
4524
3072
1891
4461

-1841
-3090
-1222
-1445
-1923
-1705
-490

20,3
18,3
15,3
24,3
14,9
14,3
24,8

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

7803
4060
4890
3350
4271
1927
18592
4963
7750
93951

3665
6040
2738
4560
2313
3910
1315
14376
4362
4270
68150

Iš viso SVB

236699

176009

4028

-363
-1763
-1322
-330
-1037
-361
-612
-4216
-601
-3480

27
26,2
14,3
25
14
19,6
13,1
29
20,7
22,9

-25801
-60690

21,5
25,1

SVB išduotis sumažėjo -60690 fiz. vnt., VB -30994, filialuose -25801. Išduoties
sumažėjimui įtakos turėjo koronaviruso pandemija, nes bibliotekos dalį laiko buvo uždarytos ir
neteikė jokių fizinių paslaugų. Vėliau atlaisvinus karantiną, paslaugos buvo teikiamos tik nuotoliniu
būdu, o daugelis senyvo amžiaus žmonių vis dar nesinaudoja internetu, tad jų nuotolinės paslaugos
nepasiekė. Trumpam pasibaigus karantinui žmonės vis dar bijojo ateiti į bibliotekas, tad išduotis vis
mažėjo. Be to išduotiems mažėjimui įtakos turi ir pasikeitę žmonių skaitymo įpročiai, senųjų
vartotojų netektis.
Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 35,1 leidinio: VB ‒ 27,6, Žagarės
miesto filiale – po 30,4, kaimo filialuose – po 21,5.
Išduoties į namus ir vietoje rodikliai fiz. vnt. ir proc. (visos išduoties)
Išduotis į namus
2019 m.
VB
41419
Žagarės m.
16351
filiale
Kaimo
52467
filialuose
Iš viso SVB
110237

2020 m.
40339
14755
45182
100276

Proc.
Išduotis vietoje (bibliotekoje)
2020 m.
2019 m.
2020 m.
45,5
VB
78406
48492
Žagarės m.
77,5
6572
4273
filiale
Kaimo
66,3
41484
22968
filialuose
56,9
Iš viso SVB
126462
75733

Proc.
2020 m.
54,5
22,5
33,7
43,1

Lyginant su praėjusiais metais, dokumentų išduoties į namus rodikliai sumažėjo -9961 fiz.
vnt., o vietoje -50729. Drastiškai mažėjo išduotis vietoje ir į namus dėl koronaviruso pandemijos
metu uždarytų bibliotekų. Skaitomiausios VB buvo K. Hannah, D. Chamberlain, D. Avotina,
L. Gardner, I. Buivydaitės knygos
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1.3.5. Literatūros išduotis pagal turinį fiz. vnt. ir proc.
(visos išduoties)
Išduotis
iš viso

Grožinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

88831
19028
68150

42615
11992
30329

47,9
63
44,5

15290
859
6744

17,2
4,6
9,9

30926
6177
31077

34,9
32,4
45,6

Iš viso SVB

176009

84936

48,3

22893

13

68180

38,7

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis be periodinių leidinių
Rajono bibliotekose 2020 m. 48,3 proc. išduoties sudarė grožinių leidinių išduotis, kaimo
bibliotekose net 44,5 proc. Atskirų mokslo šakų literatūros fondai kaimo filialuose yra labai pasenę,
mažai įsigyjama populiarių leidinių.
Aptariant skaitytojų poreikių tenkinimą, reikia paminėti didžiausią problemą ‒ knygų
naujienos biblioteką pasiekia vėluodamos apie 2–3 mėn. 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 2020 m. metus rezervuoti 392 (2019 m. 359)
leidiniai.

150000

2017 m.

23764
23798
22988
22923
19028

100000

2016 m.

50000

92170
99887
98827
93951
68150

200000

122132
120684
123068
119825
88831

250000

176009

300000

238066
244369
244883
236699

Dokumentų išduoties lyginamoji diagrama 2016–2020 m.

2018 m.
2019 m.
2020 m.

0
SVB

VB

Žagarės fil.

Kaimo fil.

1.3.6. Knygų išdavimo punktų ir kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai
Vartotojų skaičius
Apsilankymų
Išduotis
skaičius
fiz. vnt.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
5 knygų išdavimo
185
175
1688
1163
4228
3453
punktuose
2 kilnojamosiose
41
27
237
128
867
424
bibliotekėlėse
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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.
Prie bibliotekos įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys suteikia galimybę skaitytojams
grąžinti knygas, kai biblioteka uždaryta. Per metus tokiu būdu grąžinti 536 leidiniai. Ši paslauga yra
pakankamai patogi ir populiari. Dažniausiai knygų grąžinimo paslauga naudojasi dirbantys
skaitytojai ‒ 206. Per WWW užsakyti 187, rezervuoti 392 leidiniai. Savitarna pratęsti 533 leidiniai
(2019 m. 384).
Tarpbibliotekinis abonementas. Šia paslauga 2020 m. naudojosi 10 vartotojų (2019 m. – 10
vartotojai), per metus išsiųsta 16 (2019 m. – 20) užklausų. Gauta: 12 originalių leidinių ir 49
kopijos.
1.3.7. Senyvo amžiaus ir specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus
duomenimis, Joniškio rajone 2020 metais užregistruoti 1900 žmonės su įvairia negalia. Bibliotekų
paslaugomis naudojosi 1148 senyvo amžiaus ir neįgalūs gyventojai (2019 m. – 1169). Tai
sudarė 16,4 proc. (2019 m. – 15,8 proc.) visų registruotų vartotojų. 195 (2019 m. 178) senyvo
amžiaus ir neįgalių skaitytojų buvo aptarnaujami namuose pačių bibliotekininkių, knygnešių.
2020 m. Skaitytojų aptarnavimo skyrius išplėtė knygų pristatymo į namus paslauga, kuri
labai pasiteisino karantino laikotarpiu, praėjusias metais į namus neštos knygos 9 vartotojams 55
kartus. Paslauga naudojasi senjorai, kuriems sunku ateiti į biblioteką.
Koronaviruso sukelta pandemija apribojo gyvą bendravimą, todėl daugelis tradicinių
renginių ir veiklų negalėjo vykti. Vasario 13 d. suspėta surengti garsinius skaitymus LASS Joniškio
skyriaus draugijos nariams drauge su audruviete R. Briedyte. Prasidėjus pirmajam karantinui
bibliotekos darbuotojos pasiuvo daugkartinių kaukių ir dovanojo silpnaregiams bei „Santaros“
senelių globos namų seneliams.
1.4. Informacinis vartotojų aptarnavimas. Elektroninės paslaugos
Informacijos paiešką bibliotekos vartotojai gali atlikti elektroniniame kataloge, duomenų
bazėse.
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. Nors skaityklės nevargina akių, o el. knygos yra patogios
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tuo, kad jas lengva skaityti skirtinguose įrenginiuose ir galima nesunkiai pasirinkti skaitymui patogų
šrifto dydį ir formatą, ši paslauga vis dėlto yra nelabai nepaklausi. 2020 m. Skaitytojų aptarnavimo
skyriuje e. skaityklės užsakytos tik 1 kartą (2019 m. 1 kartą). Pastebima, kad dauguma vyresnių
skaitytojų labiau mėgsta popierinę knygą, jos kvapą, verčiamo puslapio šiugždėjimą, skirtukus ir
vizualinį vaizdą to, kaip plonėja dar neperskaityta dalis. Jaunimas dažniausiai knygas parsisiunčia į
savo IT priemones, kuriomis naudojasi jiems patogiose vietose.
2020 m. Inovacijų erdvės veiklas apribojo pandemija. Per metus apsilankė 37 lankytojai, jie
konstravo lego robotus, piešė grafine planšete, naudojosi 3D spausdintuvu. metus apsilankė 43
lankytojai, jie konstravo lego robotus, piešė grafine planšete, naudojosi 3D spausdintuvu.
Elektroninio katalogo panaudojimas. Vartotojai naudodamiesi e. katalogu gali sužinoti, ar
leidinys yra bibliotekoje, jį užsisakyti, rezervuoti arba pratęsti jo grąžinimo laiką. 2020 m. per
bibliotekos e. katalogą gauti 187 (2019 m. – 104) užsakymai, įvykdyti 533 (2019 m. – 384)
pratęsimai. Portalu www. ibiblioteka.lt pasinaudojo 20 (2019 m. – 9) virtualūs vartotojai.
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondas kaupiamas ir saugomas Informacijos ir
kraštotyros skyriuje. Fondą sudaro 850 informacinių leidinių, tarp jų – 85 elektroniniai (duomenys
pateikti be kraštotyros aplankų ir periodikos).
1.4.1. Katalogų organizavimas
Įrašų skaičius kataloguose
Įrašų skaičius kataloguose
iš viso
2019 m.
2020 m.

Automatizuotai parengtų
įrašų skaičius iš viso
2019 m.
2020 m.

Automatizuotai per metus
parengtų įrašų skaičius
2019 m.
2020 m.

128941
132264
124517
127840
3883
3323
Elektroninį katalogą sudarė 132264 įrašų. 2020 m. sukurti 3323 įrašai. Į Nacionalinės
bibliografijos duomenų banką išsiųsti 1024 įrašai. Per metus buvo suredaguota 3868 elektroniniai
įrašai.
LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 51483 (2019 m. – 51131). Visiems
interneto vartotojams prieinama leidinių ir straipsnių paieškos galimybė bibliotekos interneto
svetainėje www.joniskis.rvb.lt.
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
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(informacija įvairių mokslų temomis). Taip pat biblioteka turėjo prisijungimus prie periodinių
leidinių „Verslo žinios“ straipsnių archyvų.
2020 metais papildomai buvo pristatytos EBSCO ir NAXOS Music Library duomenų bazės,
rajono ugdymo įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, savivaldybės tarnautojams buvo išsiųsta
šimtai el. laiškų su prisijungimo slaptažodžiais, trumpu bazių pristatymu ir metodinėmis
rekomendacijomis. Deja, lankomumo ir naudojimosi statistika auga labai palengva.
EBSCO duomenų bazėje užregistruoti 23 seansai, tai 12 seansų daugiau nei 2019 metais.
NAXOS Music Library naudojimosi statistika: bendras prisijungimų skaičius – 174, 2019 buvo −
66; klausytų kūrinių skaičius – 816, 2019 metais buvo 293. Šia muzikos baze susidomėjo keletas
muzikos mokytojų, filialų darbuotojos.
2020 metais biblioteka turėjo prisijungimą prie INFOLEX – teisinės duomenų bazės.
Naudojimo statistika – 776 prisijungimai, tai 585 daugiau, nei 2019 metais.
1.4.2. Informacinės užklausos
Užklausų skaičius
Iš viso užklausų
2019 m.
2020 m.

Tarp jų elektroninėmis priemonėmis
2019 m.
2020 m.

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

4118

4118

2841

2841

171

171

206

206

241

241

247

247

9

9

7

7

1424

1423

1268

1260

50

50

226

226

5783

5782

4356

4348

230

230

439

439

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Tiesioginių užklausų skaičius mažėjo dėl pandemijos įtakos, tačiau didėjo elektroninėmis
priemonėmis pateikiamų užklausų skaičius (+35). 2112 užklausų, arba 48,4 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 ir telefonu.
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 (2020 m. rugpjūčio mėn.
Darginių filialas uždarytas). Vartotojai kompiuterizuotose bibliotekose galėjo naudotis ir belaidžio
interneto ryšiu.
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Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius
Darbo vietų skaičius
2019 m.
33
15
145
193

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Kompiuterizuotų vietų skaičius

2020 m.
33
15
145
193

2019 m.
16
5
47
68

2020 m.
16
5
47
68

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius nesikeitė. Dalyvaujant Nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos projekte buvo atnaujinti kompiuteriai ir programinė įranga, pastatyti projektoriai.
Tūkstančiui rajono gyventojų tenka 2,8 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga,
tūkstančiui vartotojų – 9,7 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 6187 (2019 m. – 6120) unikalūs interneto vartotojai.
Naudojimosi e. paslaugomis statistika
Interneto seansų
skaičius

Iš viso SVB

2019 m.

2020 m.

13404

8025

Atsisiųstųjų
dokumentų
skaičius
2019 m. 2020 m.
1532

2936

Atsisiųstųjų įrašų
skaičius
2019 m.

2020 m.

2648

4832

Virtualių
apsilankymų
skaičius
2019 m. 2020 m.
5019

20360

1.4.4. Gyventojų mokymai
Viešoji biblioteka ir filialai įvairaus amžiaus gyventojus grupėmis ir individualiai mokė
naudotis tradicinėmis ir kompiuterinėmis bibliotekos paslaugomis.
Mokymų naudotis bibliotekos paslaugomis ir kompiuterinio raštingumo mokymų bendra trukmė
valandomis
VB
214
Žagarės m. filiale
30
Kaimo filialuose
366
Iš viso SVB
610
Vartotojų, apsilankiusių mokymuose, skaičius
VB
282
Žagarės m. filiale
52
Kaimo filialuose
367
Iš viso SVB
701
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Individualių konsultacijų ir konsultuotų vartotojų skaičius
Konsultacijų skaičius
751
143
514
1408

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Konsultuotų vartotojų skaičius
746
143
475
1364

2020 moksleiviams pravesta viena edukacija. Tradiciškai kviesdavome miesto mokyklų
dešimtų klasių moksleivius, šešiolikmečius, kurie pradeda lankytis suaugusių skaitytojų
aptarnavimo skyriuje, susipažinti su biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, išmokti naudotis
bibliotekos informacijos paieškos sistema: elektroniniais katalogais, duomenų bazėmis. Tačiau
šiemet COVID-19 pandemija apribojo judėjimą. Vietoj informacijos paieškos pamokų lapkričio
mėnesį buvo paruošta metodinė medžiaga – 5 virtualios pamokos, kaip naudotis LIBIS paieška,
užsisakyti knygas, naudotis EBSCO ir NAXOS duomenų bazėmis. Ši medžiaga įkelta į bibliotekos
interneto svetainę, Facebook paskyrą ir išsiųsta ne tik rajono mokykloms, bet ir įstaigoms,
įmonėms, savivaldybės darbuotojams.
Taip pat nuotoliniu būdu vyko Lietuvoje organizuota teminė akcija „Senjorų dienos
internete 2020“, kurios tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje
erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai
naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius.
Dalyvauta projekte „Prisijungusi Lietuva“, organizuoti ir koordinuoti skaitmeninio
raštingumo mokymai. Mokymuose darbuotojai padėjo du e. skautai.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
„Senjorų dienos internete 2020“

Akcija

Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi savaitė

Edukaciniai renginiai

Projektas „Prisijungusi Lietuva“

Kompiuterinio
raštingumo mokymai
Rankdarbiai, kūrybinės
dirbtuvės

Edukaciniai užsiėmimai

Viešoji biblioteka ir
filialai
Viešoji biblioteka ir
filialai
Viešoji biblioteka ir
filialai
Filialai

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.
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1.5.1. Kraštotyros fondo dydis fiz. vnt.
2020 m.
2019 m.

Iš viso

Inventorintų dok.

Kraštotyros
darbų

977

992

992

190

317
1399
2963

321
1404
2717

321
1138
2451

4
94
288

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

2020 metais buvo suskaitmeninti 1338 vnt. dokumentų. Jie patalpinti į virtualias parodas
bibliotekos svetainėje. Biblioteka įsijungė ir LNB skaitmeninimo projektą, Šiaulių viešojoje
bibliotekoje suskaitmeninti 1946, 1947, 1948 metų rajono laikraščiai „Tarybinis balsas“ ir seniausia
bibliotekos knyga Adomo Mickevičiaus „Konradas Valenrodas“.
Automatizuotų analizinių kraštotyros įrašų skaičius
2019 m.
2365
1338
32696

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

2020 m.
1827
1024
33720

*Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Žagarės miesto ir visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose.
Žagarės miesto filialo kartoteka papildyta 127 naujais įrašais, kaimo filialuose – 187, vidutiniškai
viename kaimo filiale – 11 įrašų.
1.5.2. Kraštotyros darbai
SVB saugoma 288 įvairių kraštotyros darbų: bibliotekų metraščiai, kaimų istorijos, darbai
apie įžymius kraštiečius, kultūrinio gyvenimo albumai ir kiti darbai.
Per metus parengti 4 nauji kraštotyros darbai. Tarp jų:


Viešojoje bibliotekoje – 3 darbai:
1. „Kraštietė menininkė Jolita Vaitkutė“
2. „Dailininkas Egidijus Godliauskas“
3. 2019 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
metraštis

 Kaimo filialuose – 1 darbas – „Slėpsnių kaimo atminimui“ (Linkaičių teritorinis
padalinys)
Paruošta informacinė skrajutė „Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka“.
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Papildyti septyni darbai: „Kraštotyrininkas Matas Slančiauskas“, „Vertėja D. E. IrbytėStaniulienė“, „Dailininkas Adolfas Vaičaitis“, „Kraštietė rašytoja Jolita Skablauskaitė“, „Žydai
Joniškyje“, „Joniškio rajono laikraštis „Sidabrė“, „Dainininkas Vaclovas Daunoras“.
1.6. Mokamos paslaugos
VB ir filialai teikė mokamas paslaugas. Mokamus elektroninius LIBIS skaitytojo
pažymėjimus teikė tik Viešoji biblioteka. Populiariausia paslauga – kopijavimas ir spausdinimas.
Pradėtos teikti naujos paslaugos: dokumentų laminavimas, spausdinimas 3D spausdintuvu,
sveikinimo atviruko pagaminimas skrebinimo technika, edukacijos.
VB taip pat teikia laiško išsiuntimo iš bibliotekos elektroninio pašto, teksto surinkimo ir
spausdinimo, teksto maketavimo paslaugas.
Per metus už mokamas paslaugas surinkta 2019,30 Eur (2019 m. – 1013,00 Eur).
1.6.1. Mokamų paslaugų apimtis

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

LIBIS pažymėjimų išdavimas
(su dublikatais)
2019 m.
2020 m.
89
335
–
–
–
–
89
335

Padaryta kopijų
2019 m.
10557
1179
2987
14723

2020 m.
13908
1982
3002
18892

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, projektinė veikla. Renginiai viešinami
bibliotekos interneto svetainės naujienų skyrelyje, Facebook paskyrose, savivaldybės interneto
svetainėje www.joniskis.lt. Apie renginius skelbiama ir rašoma rajono laikraštyje „Sidabrė“, žurnale
„Tarp knygų“, regiono laikraštyje www.skrastas.lt.
1.7.1. Publikacijų spaudoje ir interneto svetainėse skaičius
Iš viso
2019 m.
Spaudoje

97

2020 m.
90

Interneto
svetainėse

212

146

Iš viso

309

236

Parengta
bibliotekininkų
2019 m.
2020 m.
262
262
27

Parengta ne
bibliotekininkų
2019 m.
2020 m.
47

26

-

-

47

26
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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. Informacija apie didesnius kultūrinius
renginius anonsuojama LRT (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos) „bėgančioje eilutėje“ arba
per Lietuvos radiją. Visų publikacijų spaudoje bibliografiją žr. Priede Nr. 1.
Į visus renginius joniškiečiai buvo kviečiami skelbimais, kvietimais, e. paštu ir kitomis
komunikacijos priemonėmis. Per metus bibliotekininkai sukūrė per 211 (2019 m. – 296)
smulkiosios reklamos priemonių: skelbimų, kvietimų, skrajučių. Skelbimai kabinami ne tik
bibliotekoje, bet ir miesto skelbimų lentose, mokyklose, rajono savivaldybėje ir kitose viešose
vietose.
Bibliotekos priemonėmis padaryti lankstinukai apie bibliotekos veiklą. Bibliotekos reklamai
pagaminta suvenyrinių rašiklių, knygelių, atšvaitų, gertuvių, USB laikmenų.
Kasmet Viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvauja miestelėnų eisenoje per Miesto šventę,
tačiau 2020 m. dėl koronaviruso pandemijos miestelėnų eisena buvo atšaukta.
Gerą bibliotekos įvaizdį ir matomumą bendruomenėje padeda kurti įgyvendinami projektai,
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 sutartis bendradarbiaujama su Joniškio darbo birža, kurios informacija skelbiama
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, Joniškio „Saulės“ pagr. mokyklos Dienos užimtumo centru,
Lietuvos moksleivių sąjunga, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviru jaunimu
centru.
Nuolat bendradarbiaujama su: literatų klubu „Audruvė“, „Saulės“ pagrindine mokykla,
„Aušros“ gimnazija, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Joniškio rajono švietimo
centru, vaikų darželiais, senelių globos namais „Santara“, LASS Joniškio rajono filialu, Joniškio
visuomenės sveikatos biuru, Joniškio kultūros centru, istorijos ir kultūros muziejumi, „Rotary“
klubu, jaunimo ir senjorų organizacijomis, su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio
skyriaus nariais, 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
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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.
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 nuotolinius mokymus. Vaikų literatūros
skyrius dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame „Knygų
pristatymo konkurse“.
Kaip ir kasmet, puikus informacinis rėmėjas ir partneris buvo rajono laikraštis „Sidabrė“.
Kaimo filialai bendradarbiauja su kultūros darbuotojais, kaimų bendruomenėmis, seniūnijomis.
Joniškio visuomenės sveikatos biuras dažnai kviečia bibliotekos specialistus į informacinius
sveikatingumo renginius pristatyti knygas, kartu organizuojamos sveikatos žinių išvykos į
bendruomenes.
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
Renginių lankytojų
skaičius*
Iš viso
Parodos
2019 m. 2020 m.
2019 m. 2020 m.
+/+/- 2019 m. 2020 m.
+/VB

236

194

-42

68

92

+24

4033

2223

-1810

Žagarės m.
filiale

72

50

-22

30

34

+4

718

264

-454

Kaimo fil.

603

467

-136

289

310

+21

4854

2792

-2062

Iš viso
SVB

911

711

-200

387

436

+49

9605

5279

-4326

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

Vidutiniškai viename SVB žodiniame renginyje apsilankė 8 dalyvių, filialuose – 6.
Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą Skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos sklaidos programą, įgyvendama projektus organizavo kultūrinius ir kraštotyros
renginius. Renginių aprašymų internetinės nuorodos pateiktos 2 priede (žr. Priedą Nr. 2).
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Į Bendrąją skaityklą užeina geolobių ieškotojai. 2020 m. apsilankė 7 geolobių ieškotojai iš
Lietuvos ir įvairių kitų šalių. Yra tokių lankytojų, kuriuos domina tik bibliotekoje vykstantys
renginiai: parodos, knygų pristatymai ir kt. Skaitykloje pastatytoje stiklinėje ekspozicinėje vitrinoje
rengtos ne tik spaudinių, bet ir kitokių eksponatų, iškilių žmonių asmeninių daiktų parodos,
eksponuotos saugomos kolekcijos.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus organizavo virtualius
„Mini sugrįžimus“, kuriuose Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga sveikinimus
skaitytojams įskaitė kažkada bibliotekoje lankęsi aktoriai: M. Ancevičius, D. Kielaitė,
J. Šalkauskas, K. Glušajevas, G. Savickas, E. Jackaitė, A. Bialobžeskis. Rašytoja J. Herlyn atsiuntė
gražų laišką bibliotekos skaitytojams. Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius parengė
garsinius skaitymus „8 dedikacijos“ ir virtualią parodą „20 bibliotekos pokyčių metų“.
Europos dienai skirti renginiai. Europos diena 2020 m. buvo minima kitaip, be pompastikos ir
didelių susibūrimų. Parengtas skaidrių filmukas „Europos diena Joniškio J. Avyžiaus bibliotekoje“,
dalyvauta Europos egzamine, akcijoje „Solidarumo balkonai“, vasarą biblioteka prisijungė prie
akcijos „Žaliuoju kuru prie Lietuvą“ kurią organizavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.
Poezijos pavasaris. 2020 m. Joniškyje ir
Žagarėje liepos 30 d. lankėsi poetai Lina
Buividavičiūtė, Rimas Užgiris, Dominykas
Norkūnas,

Greta

Ambrazaitė,

kraštietis,

skaitovas Juozas Šalkauskas ir dainuojamosios
poezijos atlikėjas Povilas Girdenis. Kaip ir
kiekvienais metais, festivalio svečiai buvo
tradiciškai

sutikti

Joniškio

rajono

savivaldybėje, kur juos pasitiko miesto meras
V. Gailius ir mero pavaduotoja V. Aleknavičienė. Rajono vadovai svečiams pristatė Joniškio mieste
ir rajone vykstančias kultūrines ir edukacines veiklas. Po susitikimo savivaldybėje svečiai išlydėti į
renginį Žagarės dvaro rūmuose. Grįžę iš Žagarės į Joniškį svečiai aplankė Joniškio krepšinio
muziejų bei Jono Avyžiaus viešąją biblioteką. Poezijos vakaras vyko Joniškio Raudonojoje
sinagogoje, kurį gitaros akordais ir skambiu balsu pradėjo Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokinys
Mindaugas Taunys.
2.1.2. Literatūriniai, skaitymo skatinimo, kultūriniai ir kiti renginiai Viešojoje bibliotekoje
Birželio 16 d. pavyko surengti vienintelį gyvą susitikimą su rašytoja Laima Vince Sruoginis,
kuri pristatė savo knygas joniškiečiams. Visi kiti planuoti renginiai negalėjo vykti dėl karantino
30

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaita

ribojimų, todėl teko imtis virtualių pristatymų, taip gimė garsinių skaitymų ciklas „Poezija prie
lango“. Šiame virtualių skaitymų cikle buvo pristatyta kraštiečių poezija: R. Briedytės,
L. Ripskytės, J. Ivanausko, I. Osipovos, D. Rekio, A. Lukšaitės-Lapinskienės kūryba. Skaitytojų
aptarnavimo skyrius prisijungė prie akcijos „Atrask klasikus“, nes turime net tris klasikus susijusius
su Joniškiu. Buvo įskaityta J. Avyžiaus ankstyvoji, nepublikuota poezija ir R. Briedytės eilėraštis
„Odė Žemaitei“, parengta paroda „Atrask klasikus“. Prisijungta prie Lietuvos leidėjų asociacijos
literatūrinio projekto „Pasaulio puslapiai“ ir parengtos norvegų, vokiečių verstinės literatūros
parodos. Drauge su Joniškio Visuomenės sveikatos biuru organizuotas literatūrinis dviračių žygis,
skirtas J. Skablauskaitės 70-mečio jubiliejui paminėti.
Karantino laikotarpiu teikėme naudingą informaciją skaitytojams apie el. knygas internete.
Surengtas vartotojams konkursas „Koduota knygos žinutė“, skatinta dalyvauti „Skaitymo iššūkyje“.

2.1.3. Renginiai filialuose
Susitikimai su žymiais žmonėmis. Gaižaičių ir Stungių filiale lankėsi Nijolė Narmontaitė – žymi
lietuvių teatro, kino, televizijos aktorė bei rašytoja. Žagarės socialinių paslaugų dienos užimtumo
centro lankytojams vyko muzikos terapijos užsiėmimas su muzikos terapeute Ilona Papečkyte.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai.
Bariūnų filialas pristatė virtualią edukaciją „Gratažo technika“, Linkaičių filialas parengė virtualią
parodą „Autografuotos knygos“, Plikiškių filialas – „Perku-perskaitau-dovanoju“.
Senjorų dienos internete. 19–23 d. vyko „Senjorų dienos internete“. Senjorai turėjo galimybę
sužinoti apie virtualioje erdvėje esančią naudingą informaciją.
Suaugusiųjų mokymosi savaitė. Gaižaičių filiale vyko žaidimų valanda su vaikais „Geresnis
internetas – saugesnis internetas“, interneto transliacijos peržiūra suaugusiems „Sukčiai internete:
kaip apsisaugoti?“ ir „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas“.
Garsinio skaitymo užsiėmimai. Jurdaičių filiale iš viso suorganizuoti 2 garsinio skaitymo
užsiėmimai: „Popietė su knyga“, kurios buvo skirtos rašytojų jubiliejiniams metams paminėti.
Tiesioginės transliacijos. Per metus kviesta klausyti 19 tiesioginių transliacijų: „Lietuvos viešųjų
interneto vartotojų 2019 m. tyrimo ataskaitos pristatymas“, „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“,
„Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas žaidimas?“, „ULAC direktoriaus prof. dr. Sauliaus
Čaplinskio paskaita apie COVID-19 ligą“, „Rankdarbiai namisėdoms“, „Kūrybinės transliacijos.
Rankdarbiai namisėdoms: eskizų knygutė“, „Bendravimas nuotoliniu būdu“, „Internetinis bankas“,
„Apsipirkimas internete“, „Kritinis mąstymas“, „E. Valdžios paslaugos“ (Skaitmeninė savaitė), „Ar
jutiklių technologijos padeda mums, ar išnaudoja mus?“, „ Jubiliejinė 20-oji Nacionalinė Lietuvos
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bibliotekos savaitė“, „Nuotolinių mokymų platformos „Modle“ galimybės, „E. Sveikata: Judėkime
ir sau padėkime“, „E. Laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“, „E.Paslaugos: patogiai ir saugiai“,
„E.Saugumas: draugaukime ir neapsigaukime“, „E.Sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai“.

2.1.4. Parodos
Iš viso VB ir filialuose surengti 436 vaizdiniai renginiai – parodos. Jos sudarė 61 proc. visų
renginių. Dėl pandemijos organizuota daugiau virtualių parodų. Parodomis paminėtos valstybinės ir
kalendorinės šventės, rašytojų, iškilių kraštiečių jubiliejinės sukaktys, eksponuotos rankdarbių,
piešinių, kraštotyros parodos, pristatytos Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius paruošė 18 literatūros parodų, skirtų rašytojų A. E. Puišytės, J.
Marcinkevičiaus, P. Širvio, H. Nagio ir kt. kūrėjų jubiliejams, įžymiems įvykiams, kalendorinėms
šventėms paminėti. 2020 m. surengtos 4 parodos vitrinoje, pristatančios įvairias joniškiečių
kolekcijas ir pomėgius. Pavyko atrasti įdomių kolekcijų : Z. Grigutytės – akmenėlių, I. Gilytės –
boružėlių, G. Žilinsko Joniškio rajono ženkliukų, R. Martinaitienės – vazelių.
2020 metais VB Informacijos ir kraštotyros skyrius paruošė 23 parodos bibliotekos
skaitykloje ir kitur: 16 iš jų − skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti, krašto istorijai; 2 – istorinės
atminties datoms; 5 – parodos buvo skirtos Tautodailės metams. Parodos kraštiečiams: Jono
Ivanausko fotografijų paroda, dailininkui Adolfui Vaičaičiui, Žagarės šviesuoliai Romualda ir
Vytautas Vaitkai, „Žydai Lietuvoje ir Joniškyje“, aktorei Silvijai Povilaitytei, rašytojai Jolitai
Skablauskaitei, rajono laikraščiui „Sidabrė“ ir kt.
Parodos, skirtos žymioms datoms atminti
Filialuose parodomis paminėta Laisvės gynėjų diena: Daunoravos bibliotekoje ‒ spaudinių
paroda „Istorija gyva lietuvių širdyse“, Gataučių – „Tautos kova už laisvę“, Linkaičių – literatūros
paroda „Amžinai gyvi už laisvę žuvę“, Maldenių – knygų ir straipsnių paroda „Žvilgsnis į 1991 m.
sausio 13-ąją“.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Gataučių filiale parengta spaudinių paroda
„Eilės tik tau – Lietuva“, Gaižaičių filiale – spaudinių paroda „Žvilgsnis į Vasario 16-ąją“, Kriukų
– literatūros paroda „Šalis ta – Lietuva“, Linkaičių – „Lietuviais esame mes gimę“, Satkūnų –
„Lietuvos kelias į nepriklausomybę“, Stungių – „Lietuva – šalis manoji“, Žagarės –
„Nepriklausomybės saulėj“.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti Viešojoje bibliotekoje
parengta literatūros paroda „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas:

30 laisvės metų“, VB

skaityklos languose veikė Jono Ivanausko fotografijų paroda „Lietuvos laisvės metai“, Daunoravos
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filiale veikė spaudinių paroda „Atkurtai Lietuvos Respublikos nepriklausomybei – 30 metų“,
Linkaičių – „Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“, Maldenių – „Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-metis“, Rudiškių – „Praeities žinojimas padeda kurti ateitį“, Satkūnų
– „Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“, Žagarės – „Mano Lietuva“, Plikiškių
– piešinių paroda „Lietuvą piešia visa šeima“.
Knygnešio dienai Plikiškių filiale veikė senų leidinių paroda „Retro knygos“, Skaistgirio
filiale – „Kas po kruopelę nešė žodį“.
Gedulo ir vilties dieną paminėjo Gataučių filialas, surengęs spaudinių paroda „Tremties
atgarsiai knygose“, Kriukų filiale parengta literatūros paroda „Ilgesys – su parašte tremtis“,
Linkaičių – „Negyjanti tautos žaizda“, Satkūnų – „Ką mena istorija“.
Pasitinkant metų pabaigos šventes surengtos parodos: Bariūnų filiale – „Kurkime jaukią
aplinką per šventes“, Gataučių –„Namai jau kvepia šventėmis“, Satkūnų – „Žiemos vakaro
skaitiniai“, Žagarės – rankdarbių paroda „Pakvipo šventėmis...“.
Filialuose buvo rengiamos lankytojų mėgstamos fotografijų, teminės parodos. Literatūros
parodomis bibliotekose paminėtos A. E. Puišytės, A. Karosaitės, K. Borutos, A. Baranausko,
A. Baltakio ir kitų rašytojų jubiliejinės sukaktys.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai
Sausio 6 dieną baigėsi dešimtoji „Knygų Kalėdų“ akcija. Joniškio rajono Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka, prisijungusi prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
globojamos akcijos „Knygų Kalėdos“ ir kvietusi padovanoti knygų bibliotekai, jau džiaugiasi
dovanotais leidiniais. Skaitytojai ir kiti bibliotekos draugai padovanojo net 260 knygų. Kaip ir
praėjusiais metais „Knygų Kalėdas“ organizavo Lietuvos bibliotekininkų draugija ir organizacija
„Gelbėkit vaikus“. Dėl pandemijos šios jubiliejinės, dešimtosios „Knygų kalėdos“, buvo kiek
kitokios – be renginių, be šiltų susitikimų, tiesioginio knygų perdavimo. Akcija buvo tyli, tačiau
reikalingesnė nei bet kada anksčiau. Džiugu buvo sulaukti dovanos ir iš vieno

ištikimiausių

„Knygų Kalėdų“ akcijos rėmėjų – buvusio Joniškio dekano klebono kun. Eduardo Semaškos, kurio
dovanota knyga biblioteką pasiekė paštu. Dovanojusieji knygų praturtino Joniškio ir kaimų filialų
bibliotekų fondų lentynas, tuo pačiu prisidėdami prie skaitymo džiaugsmo suteikimo savo
kraštiečiams.
2.1.5. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai
Kovo 10 d. pristatyta Jono Ivanausko fotonuotraukų paroda „Lietuvos laisvės metai“.
Taip pat šią dieną vyko šaškių turnyras, skirtas Kovo 11-osios 30-mečiui paminėti, kuriame
dalyvavo 16 žaidėjų, tarp jų – ir parodos autorius Jonas Ivanauskas.
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Kovo 10 d. „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“, edukacinė pamoka M. Slančiausko
gimnazijos moksleiviams.
Gegužės mėnesį kraštietės Ritos Bijeikytės Gatautės literatūrinė kompozicija „Mamai“ (virtualus
renginys).
Kasmet, gegužės 16 dieną, Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka švenčia
kraštiečio rašytojo, kurio vardu vadinasi, Jono Avyžiaus gimimo dieną. Šiemet jam būtų sukakę 98eri metai. Vyko Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai 2020 metai (virtualus renginys).
Rugsėjo 16 d. Joniškyje, Raudonojoje sinagogoje vyko poezijos vakaras „Du Viktorai“, apsilankė
poetai: Viktoras Rudžianskas ir Viktoras Gulbinas.
Rugsėjo 19 d. vyko parodos „Dingęs Joniškis“ pristatymas. Nuo rugsėjo 1-osios joniškiečiai ir
miesto svečiai bibliotekos languose galėjo apžiūrėti kraštotyrininko, Joniškio garbės piliečio Leono
Karaliūno senojo Joniškio fotografijų parodą.
Rugsėjo 24 d. Raudonojoje sinagogoje vyko vakaras Jolitai Skablauskaitei atminti „Rašytoja“

Kraštotyros, kraštiečių jubiliejams ir kūrybos sklaidai skirtos parodos. Literatūros
parodos, skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti: „Lietuvos laisvės metai“ Jono Ivanausko
fotografijų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui“ „Kunigas Jonas
Marcinkus-Tauronis“, „Stalo teniso teisėjas, treneris ir kolekcininkas“, „Juozo Šalkausko
fotografijų albumas“, „Latvių knygos ambasadorė Lietuvoje Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė“,
„Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai 2000–2020 metai“, „Kraštiečiui dailininkui Adolfui
Vaičaičiui – 105 metai“, „Žagarės šviesuoliai Romualda ir Vytautas Vaitkai“, „Javapjūtė. Vytauto
Vaitkaus fotografijos“, „Rašytoja Jolita Skablauskaitė“.
Virtualios parodos bibliotekos svetainėje:
„Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka: rajono laikraščiui „Sidabrė“ - 75
metai...“, „Dalios Norvaišienės fraktalai“, „Šventiškai pasipuošę!“, „Virtualūs pasivaikščiojimai su
knyga“.
2.1.6. Klubai bibliotekose
Tryliktus metus veikė Bendraminčių klubas, kurio branduolį sudaro buvusios
pedagogės. Klubo tikslas – kūrybinių galių skatinimas, skaitymo populiarinimas, akiračio plėtimas,
prasmingas laisvalaikio leidimas. Veikloje dalyvavo 6 narės. Surengti 3 užsiėmimai (mandalų
piešimas, mezgimo valandėlė, pokalbis apie knygas).
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2.2. Bibliotekos veikla ir paslaugos vaikams
Remiantis Joniškio rajono seniūnijų duomenimis, 2020 m. rajone gyveno 2515 (2019 m. –
2688) vaikai iki 14 metų amžiaus. Joniškio mieste gyveno 1039 vaikai, Žagarės mieste – 220,
kaimuose – 1256.
Gyventojų vaikų sutelkimo į bibliotekas procentas: SVB – 76,7 proc., Joniškio mieste – 85,8
proc. (įskaitant ir aptarnaujamai teritorijai priskirtus kaime gyvenančius vaikus), Žagarės mieste –
101,8 proc., kaimo filialuose – 64,8 proc.
SVB vaikai iki 14 metų sudarė 27,5 proc. visų registruotų vartotojų.
2.2.1. Registruotų vartotojų vaikų skaičius
2019 m.
2020 m.
979
892

VB

+/-87

Žagarės m. filiale

235

224

-11

Kaimo filialuose

888

815

-73

Iš viso SVB

2102

1931

-171

2.2.2. Vaikų apsilankymų (lankytojų) skaičius ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius
Lankomumas
2019 m.

2020 m.

+/-

2020 m.

VB

17675

12269

-5406

13,8

Žagarės m. filiale

5914

4410

-1504

19,6

Kaimo filialuose

21038

13816

-7222

17,1

Iš viso SVB

44627

30495

-14132

15,8

2020 m. demografinė padėtis turėjo įtakos vartotojų skaičių rodikliams. Įtaką šiam rodikliui
turėjo ir besikeičiantis visuomenės gyvenimo modelis. Prie mažo gimstamumo prisidėjo ir
emigracija. Biblioteka tai pastebėjo ir be statistinių duomenų, nes išvykdami vartotojai vaikai
privalo atsiskaityti su biblioteka. Apsilankymų skaičius VB sumažėjo 5406, Žagarėje – 1504, kaimo
filialuose – 7222. Rodiklių mažėjimą lėmė jau minėta pasaulinė koronaviruso pandemija.
2.2.3. Vaikams skirto literatūros fondo būklė
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 13203 fiz. vnt. ir 7702 pav.,
lyginant su 2019 metais, fondas sumažėjo 948 fiz. vnt. Didelį mažėjimą lėmė knygų nurašymas.
Fondo sudėtis pagal turinį:


grožinės ir vaikų literatūros buvo – 9950 fiz. vnt., arba 75,36 proc. viso fondo;
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šakinės literatūros (be periodikos) buvo – 2732 fiz. vnt., arba 20,69 proc. viso fondo;



periodika – 521 fiz. vnt., 3,9 proc. viso fondo.
Filialuose literatūros fondo vaikams visuminė apskaita atskirai nevedama.
2020 metais panaikinus Darginių filialą, Vaikų literatūros skyrius pradėjo gauti likusius

„Sidabrės“ laikraščio numerius. Taip pat gauti keli naujo leidinio vaikams „Labas, vaikai“ numeriai.
Prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius Vaikų literatūros skyriuje ataskaitiniais
metais – 11.
Kaimo filialuose iš viso buvo prenumeruojami 11 pavadinimų periodiniai leidiniai.
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

Skaitomumas

2019 m.
35835
10000
25123

2020 m.
27504
8390
17396

+/-8331
-1610
-7727

2020 m.
30,8
37,4
21,5

70958

53290

-17668

27,7

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

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

VB

15009

54,6

2686

9,8

9809

35,6

Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

5467
11098

65,2
63,8

173
4037

2,1
23,3

2750
2261

32,7
12,9

Iš viso SVB

31574

59,2

6896

12,9

14820

27,9

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis pateikta be periodinių leidinių išduoties.

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2.2.5. Renginiai vaikams
Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
99
95
16
63
35
29
18
10
270
204
107
91
404
328
141
164
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1658
289
1997
3944

2020 m.
1621
179
1088
2888
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Renginiai vaikams sudarė 46,1 proc. visų rajono bibliotekose organizuotų renginių. Didesnę
dalį sudarė žodiniai renginiai – 50 proc. visų vaikams organizuotų renginių. Pagrindinis renginių
tikslas – skatinti skaitymą, kūrybinėmis, edukacinėmis veiklomis bei panaudojant modernias
technologijas organizuoti įdomesnį ir kūrybiškesnį laisvalaikio užimtumą. Vaikams organizuojamos
šventės, rytmečiai, popietės, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, susitikimai su įdomiais
žmonėmis, edukaciniai, kūrybiniai, mokomieji užsiėmimai.
Renginių vaikams mozaika
2020 metų kovo mėnesį pandemija pakoregavo visus planus. Ir pakoregavo ne vienam
mėnesiui, o visiems metams. Teko atšaukti didžiąją dalį suplanuotų renginių, kultūros paso
renginiai nespėjo net įsibėgėti (bet tris spėta įgyvendinti), keletą žodinių renginių pavyko perkelti į
virtualią erdvę. Geriausiai sekėsi su parodomis. Jų įvyko daugiau nei buvo suplanuota, nes virtuali
erdvė tam puikiai tiko. Ir būtent piešinių parodos sulaukė daugybės lankytojų dėmesio. Iki pirmojo
karantino Vaikų literatūros skyriaus organizuojamuose renginiuose spėjo apsilankyti 300 lankytojų.
Įvyko 12 žodinių renginių. Vasarą, kai karantinas buvo atšauktas, sulaukta 542 lankytojų. Didžioji
jų dalis buvo „Kovo 11-osios skaityklos“ lankytojai. Ši lauko skaitykla būdavo įrengiama kartą per
savaitę šalia parko. O per labai trumpą rudens laiką iki antrojo karantino Vaikų literatūros skyriaus
renginiuose, kurie, esant geroms oro sąlygoms, vyko lauke, apsilankė 264 lankytojai.
Renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai. Dėl karantino nebuvo galimybės
suorganizuoti tradicinio renginio „Tebūnie pasaka!“, skirto Tarptautinei vaikiškos knygos dienai
paminėti. Tradicinė „Pirmosios knygutės šventė“ skirta pirmokams buvo taip pat kitokia. Dėl
Joniškio rajone prasidėjusio antro karantino nebespėta šventės suorganizuoti visiems miesto
pirmokams, o tiems, kuriems spėta, teko pakeisti ir renginio formatą. Spalio 21 d. nuvykta į vieną
mokyklą ir aplankytos dvi pirmokų klases, kuriose pravesta netradicinė pamoka, kurios metu
mokinukai buvo supažindinti su miesto viešąja biblioteka.
Rugsėjo pabaigoje įvyko susitikimai su rašytoja Ilona Ežerinyte. Ji M. Slančiausko
progimnazijos ketvirtokams vedė dvi kūrybinio rašymo pamokas.
Bariūnų filialas dalyvavo konkurse, kurį rengė Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros
asociacija (IBBY). Buvo parengta ir nufilmuota keturių knygų veikėjų sukurta pasaka ir jų
nuotykiai „Atkeliavo pasakoriai“. Laimėtas paskatinimo prizas už puikią inscenizaciją.
Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai. Tradicinė Šiaurės šalių literatūros savaitė vyko
kiek kitaip. Garsiniai skaitymai vyko virtualioje erdvėje. Kai mus gaubia lapkričio sutemos,
užsidegame žvakes ir skaitome. Tokia yra du dešimtmečius gyvuojanti Šiaurės šalių literatūros
savaitės idėja. 2020 m. Šiaurės šalių literatūros savaitės (lapkričio 9–15 d.) tema – „Šiaurės šalys ir
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pasaulis“. Šios savaitės metu Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo rengiami
įvairūs virtualūs renginiai, kurių metu pasirinkta literatūra buvo siekiama pažinti Šiaurės salas.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Plikiškių filiale parengta virtuali fotografijų paroda
„Vaikystės žaislai iš seno albumo“,
Vasaros skaitymo skatinimui skirtas edukacinių renginių ciklas
Visose šalies bibliotekose vyko apskričių viešųjų bibliotekų inicijuotos programos „Vasara
su knyga“ organizuojami skaitymai ir kultūros renginiai. Viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo
projekto „Vasaros skaitymo iššūkis“ veikloje, kurią organizavo Šiaulių apskrities P. Višinskio
viešoji biblioteka.
Visą vasarą, kiekvieną trečiadienį, Joniškio miesto parke veikė
„Kovo 11-osios“ lauko skaitykla, kurioje vaikai ir juos atlydėję
suaugusieji galėjo konstruoti lego konstruktoriais, skaityti žurnalus,
knygas, piešti. Ši lauko skaitykla buvo organizuojama pagal projektus
„Įsitrauk 2“ ir „Ateik, pamatyk ir išbandyk“.
Jau antrus metus iš eilės, birželio 30 ir liepos 14 dienomis
Viešosios bibliotekos darbuotojai organizavo edukacinius užsiėmimus
Gataučiuose

vykusioje

vaikų

stovykloje

„101

akimirka“.

Stovyklautojai turėjo įveikti Kovo 11-osios trisdešimtmečio iššūkį
naudodamiesi lego konstruktoriais, taip pat su laminavimo aparatu kūrė knygų skirtukus, atvirukus.
Liepos mėnesį vyko trys kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai galėjo išbandyti tapybą
ant vandens, dar kitaip vadinamą popieriaus marmuravimą arba ebru.
Vasaros renginiai filialuose: Kepalių filiale birželio mėn. biblioteka pakvietė vaikus į jau
tradicinę vaikų šventę „Neišmoktų pamokų šalyje“.
Jau kelinti metai moksleivių vasaros atostogų metu Maldenių filiale vyksta edukaciniai
užsiėmimai, finansuojami iš rajono savivaldybės Skaitymo skatinimo programos. Nuo pat liepos
mėnesio pradžios kiekvienas norintis galėjo rasti sau mielą užsiėmimą edukacijoje „Ir vėl atrasime
savyje kūrybą“. Jaunieji bibliotekos lankytojai iš įvairių medžiagų gamino sapnų gaudykles, įvairias
gėles, drugelius, įpakavimus dovanoms ir pan. Liepos mėn. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja Gita Vilčiauskienė pagal Lietuvos kultūros tarybos dalinai remiamą projektą
„Ateik, pamatyk ir išbandyk“ Maldeniuose vaikams surengė edukaciją su LEGO® SERIOUS
PLAY, LEGO WeDo 2.0. Vaikai iš lego statė svajonių namus, konstravo aukščiausią
nepriklausomybės bokštą, mokėsi surinkti išmaniuosius LEGO robotus ir juos programuoti.
Susitikimo pabaigoje vyko vaikų sukonstruotų robotukų varžybos. Rugpjūčio mėn. buvo
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organizuotos dvi išvykos su dviračiais po kaimo apylinkes, kurių metu aplankytos ne tik žymios
apylinkių vietos, bet ir sustojus poilsiui garsiai skaitomos kelionei pasiimtos knygutės. Rugpjūčio
mėn. organizuota žaidimų popietė „Vasarai prabėgant“. Susirinkusiems naują spektakliuką „Jonelis
ir pupa“ vaidino bibliotekos lėlių teatro „Padaužiukai“ artistai, buvo žaidžiami įvairūs žaidimai.
Kriukų filialas pagal Lietuvos kultūros tarybos dalinai remiamą projektą „Knygnešių takais“
kvietė į žygį, kurio metu kaip tikri knygnešiai, nepabūgę nei lietaus, nei žaibų ar griaustinio,
renginio dalyviai keliavo knygnešio V. Pečiulio keliu. Buvo aplankyta Kriukuose esanti knygnešio
kapavietė, vėliau eita iki jo buvusios gimtosios sodybos vietos (Valakų k.). Taip pat vaikai dalyvavo
akcijoje „ Nešu Jums knygą“, kurioje dalyvavo Joniškio Algimanto raudonikio meno mokyklos
Atviro jaunimo centro Kriukų skyriaus „Erdvė“ savanoriai. Akcijos metu vaikai nešė knygas į
biblioteką negalintiems (dėl amžiaus ar ligos) atvykti Lieporų kaimo žmonėms. Vasaros metu
vaikai kviesti ir į edukaciją „Skrebink ir skaityk“.
Bariūnų filiale birželio mėn. vyko edukacinis rytmetys „Vasaros pieva“. Bibliotekininkė
Erika Vasiliauskaitė-Rašimienė pievos pluoštelį atnešė mažiesiems bibliotekos bičiuliams. Buvo
trumpai apžvelgta žolynų įvairovė, supažindinta su kiekviena iš jų. Vaikai rinkosi jiems
patinkančias gėles, smilgas ir kitas žoles. Pasidarę nedideles puokšteles, jas kaišiojo į siūlais
apvyniotus medinius rėmelius. Liepos mėn. kūrybinėse dirbtuvėlėse buvo sukurtos pasirinktos
knygos iliustracijos. Pasitelkiant programą „Just dance“ vaikai atkartojo įvairius judesius muzikos
ritmu.
Kiti vaikams skirti žodiniai renginiai
Bariūnų filiale rugsėjo mėnesį vyko rytmetys „Mažieji Čiurlioniukai“, skirtas M. K.
Čiurlioniui – 145. Buvo trumpai papasakota apie šio dailininko, kompozitoriaus kūrybą. Vaikai
užrištomis akimis, spalvotų pieštukų pagalba, sukamaisiais judesiais piešė ant juodo popieriaus
lapo. Tą patį mėnesį Bariūnų filialas ir Joniškio lopšelio darželio „Saulutė“ Bariūnų skyrius jungėsi
į akciją Europos judumo savaitei paminėti „Kelionė su nuotykių ir kelionių skėčiu“. Skėtis buvo
puošiamas dvi dienas, ant jo išpintas voratinklis, sukabintos gamtinės medžiagos. Šių medžiagų
renginio dalyviai surinko gamtoje su nupintu voratinkliu ant rėmo. Su kelionių ir nuotykių skėčiu
keliavo gausus darželio bendruomenės būrelis.
Gaižaičių filiale vyko poezijos skaitymai – „Poetei – Almai Karosaitei atminti“, valanda
„Geresnis internetas – saugesnis internetas“, skirta saugesnio interneto savaitei, garsiniai skaitymai
„Skaitome gimtąja kalba“, skirta Lietuvių kalbos dienai, valandėlė su vaikais „Susipažinimas su
naujai gautom knygom“, stalo žaidimų valanda, naujai gautų knygų skaitymas, piešimo ir
spalvinimo valandėlė, popietė su knyga, knygų pristatymas „Žvilgsnis į naujų knygų puslapius“,
kūrybinės dirbtuvėlės, animacinių filmukų peržiūra, skirta iniciatyvai „Atverk duris vasarai“.
39

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaita

Plikiškių filiale daug teigiamų emocijų mažieji skaitytojai patyrė dalyvaudami informacinėje
valandėlėje „Saugių slaptažodžių dirbtuvės“, skirtoje Saugesnio interneto savaitei.
Stungių filiale vyko kūrybinis užsiėmimas vaikams „Antras sagų gyvenimas“, „Spalvos ir
spalviukai“. Kūrybiniame užsiėmime „Pasidaryk trispalvę apyrankę“, skirtame Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, bibliotekininkė Diana Kidelienė renginio dalyviams
parodė kaip iš spalvotų siūlų nusipinti trispalvę apyrankę. Liepos mėnesį vaikai buvo pakviesti į
kūrybinį užsiėmimą „Tu gali sukurti knygą“. Užsiėmimo dalyviai, naudodami anspaudus
pagamintus iš daržovių, iliustravo iš popieriaus išlankstytas knygeles, kūrė ir skaitė pasakas be galo.

Vaikams skirtos parodos
Vaikų literatūros skyriuje surengtos parodos: „Geriausia norvegų vaikų rašytoja Vestly“,
„Su Gendručiu Morkūnu“, „Akvarelės burtai“, „Krakatukiada ir ne tik“, „Origamis“, „Svečių
linkėjimai vaikams ir ne vaikams“, „Šiaurės knygos mažiesiems skaitytojams“, „Šiaurės knygos
jauniesiems skaitytojams“, „Vaikų literatūros fėja“ (skirta V. Žilinskaitei“).
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus parodos. Languose ir
patalpoje eksponuotos parodos, skirtos Vasario 16, Tarptautinei vaikiškos knygos dienai „Spalvota
vaikų žemė“, Joniškio miesto šventės proga „Mato Slančiausko portretai“, taip pat paroda, skirta
Motinos dienai. Visos piešinių parodos, išskyrus pirmąją, kuri buvo eksponuota vasario mėnesį,
eksponuotos buvo bibliotekos languose ir virtualioje erdvėje.
Iš įdomesnių parodų filialuose paminėtinos: Žagarės miesto bibliotekoje visus metus
buvo demonstruojamos Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės skyriaus moksleivių įvairių
temų piešinių parodos. Žagarės filialo socialiniame tinkle facebook eksponuota Adrijos
Strelčiūnaitės piešinių paroda „Svajoju ir piešiu“, Žagarės gimnazijos pradinukų darbų parodos
„Kaip mus atskirtų, jeigu ne vardai?“ (skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei), „Sveikinu
Mamytę“ (skirta Motinos dienai) „Žvakių liepsnelės“ (skirta Advento laikotarpiui), „Kvepia eglutė
žaliuoju mišku...“ (skirta Šv. Kalėdoms). Gataučių filiale parengta paroda „Mano mėgstama vasaros
uoga“, Jurdaičių – „Rudens taku į pasakų šalį“, Linkaičiuose – „Ir eilėraštis turi sparnus“
(Pasaulinei poezijos dienai), Maldenių – „Knygose ir gyvūnai kalba“ (Pasaulinei gyvūnų dienai),
Plikiškių – „Retro knygos“, skirta Knygnešio dienai, Rudiškių – „Knygų herojai – gyvūnai“,
Satkūnų – „Miško pasaka“, Skaistgirio – „Matyti šviesą kitaip“ (Pasaulinei baltosios lazdelės
dienai), Stupurų – „Gražiausi žodžiai tėčiui“.
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2.2.6. Netradicinės veiklos formos su vaikais
2020 metų pradžioje tęstas bendradarbiavimas su Dienos užimto centro lankytojaisneįgaliaisiais. Nuo vasario mėnesio jie pradėjo pas mus savanoriauti. Deja, karantinas užkirto
tolimesnį kelią mūsų bendradarbiavimui. Dėl pandemijos negalėta bendrauti ir su mažaisiais miesto
neįgaliais vaikais iš „Ąžuoliuko“ lopšelio/darželio ir „Saulės“ mokyklos Specialiojo ugdymo
skyriaus. Su jais susitikta tik vasarą lauko skaitykloje, kur jie domėjosi tomis pačiomis veiklomis
kaip ir visi kiti vaikai.
Rudenį biblioteka įsijungė į projektą
„Biblioteka

visiems“.

Dėl

pandemijos

šis

projektas negalėjo tinkamai įsibėgėti. Nuo
2020 m.

lapkričio

mėn.

Lietuvos

viešųjų

bibliotekų duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos
elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų
ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią
turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos lankytojams paruošta socialinė istorija, socialinis
plakatas, pagal projektą gautas „Sensorinio gesintuvo“ rinkinys, kuriame įvairios sensorinės
priemonės, padedančios vaikui greičiau nusiraminti.
Didžiulio susidomėjimo ir nemažai naujų skaitytojų į Žagarės filialą pritraukė pagal
Lietuvos kultūros tarybos dalinai remiamą projektą „Išlaisvink pojūčius: sensorinės skaitymų ir
pojūčių erdvės įkūrimas“ atidaryta Sensorinė skaitymų ir pojūčių erdvė. Vieni erdvėje mėgavosi
burbulų vamzdyje plaukiojančiomis žuvytėmis, klausėsi paukštelių čiulbėjimo, vandenyno ošimo.
Kiti išbandė šviečiantį staliuką su smėliu, ant kurio piešė medinėmis šukomis, darė įvairias
figūrėles, o ant plastikinio gaubto tapė įvairius paveikslus.
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 572 fiz. vnt. žaidimų (trimačių dok.). Fondas buvo papildytas naujais
žaidimais, nes žaislai ir žaidimai greitai nusidėvi, todėl kai kuriuose filialuose žaislotekose liko tik
vienas kitas žaidimas.
Vaikų literatūros skyriuje veikia žaisloteka. Ataskaitiniais metais žaislotekoje apsilankė tik
471 lankytojas, t.y. 692 mažiau nei 2019 m. Įtakos lankomumo rodikliams turėjo dėl koronaviruso
pandemijos paskelbtas karantinas. Kaip ir ankstesniais metais, labiausiai vaikams patiko žaisti
žaidimų pultu. Taip pat vaikai mielai žaidė ir su naujausiais tradiciniais žaidimais, mėgo žaisti su
smėlio ir spalvų staliuku. Paprasti stalo žaidimai labiausiai domina ikimokyklinio amžiaus vaikus.
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Žaislotekų lankytojai ir žaidimų panaudojimas filialuose atskirai neapskaitomas.
Lėlių teatriukai. Veikė 3 lėlių teatriukai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir Maldenių
filialuose. Maldenių filiale lėlių tariukas „Padaužiukai“ paruošė vieną spektakliuką „Jonelis ir
pupa“, kuriame vaidino ne tik pastovūs teatriuko artistai, bet ir atostogauti iš kitur atvykę vaikai.
Vaikų literatūros skyriuje ir Kirnaičių filiale lėlių teatriukų veiklos nevyko dėl šalyje
paskelbto karantino ir kitų apribojimų.
Rateliai, kūrybinės dirbtuvėlės. Plikiškių bibliotekoje ne pirmus metus gyvuoja „Mažųjų
smalsučių“ ratelis. Jo nariai – aktyvūs renginių dalyviai, bibliotekininkės pagalbininkai. 2 ratelio
narės dalyvavo organizuotose varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“ ir įveikė skirtas užduotis. 1 ratelio
narė dalyvavo fotografijų konkurse „Mano laisvė“, kurį organizavo Joniškio J. Avyžiaus viešoji
biblioteka, ir gavo prizą. 1 ratelio narys dalyvavo žurnalo „Flintas“ piešinių konkurse „Helovyno
kostiumas“. Jo sukurtas piešinys buvo atspausdintas gruodžio mėnesio žurnalo numeryje.
Sausio mėnesį Bariūnų filiale organizuotas edukacinis rytmetys „Laisvės paukščiai“, skirtas
vasario 16 d. Rytmečio dalyviai ant lapų su paukščio kontūrais liejo akvarelės spalvinę gamą:
geltoną, žalią, raudoną.
Skaistgirio filialas organizavo virtualias kūrybines dirbtuvėles: „Stebuklingas žiedas“,
„Kalėdų Senelio batas“. Kovo mėn. filialas organizavo edukaciją „Trispalviai paukšteliai iš siūlų“.
Joje dalyvavo Skaistgirio vaikų dienos centro „Draugystės tiltas“ lankytojai su socialine darbuotoja
Aukse Žakaityte. Šiuo renginiu biblioteka prisidėjo prie Joniškio KC Skaistgirio skyriaus
organizuotos „Prasmingų darbų pynės“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.
Stungių filiale vasario mėnesį buvo surengtas kūrybinis užsiėmimas „Darbai iš popieriaus
masės. Užgavėnių kaukės“. Susirikusieji sužinojo apie Užgavėnių tradicijas ir kaukių reikšmes.
Vyresni vaikai gamino sudėtingesnes kaukes, panaudodami lipalą, laikraščius, žurnalus ir guašą, o
mažesnieji – gamino iš kartono ir piešė flomasteriais.
2.3. Projektinė bibliotekos veikla
2020 m. finansuoti projektai ir įgyvendinti projektai (26 300 Eur):
1. Projektas „Interaktyvi lankytojų informavimo sistema“ –
9600 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė).
Projekto metu sukurta naujos kartos skaitmeninė infrastruktūra
(įsigytas mobilus interaktyvus stendas), kuri leido inovatyviai
informuoti vietos bendruomenę apie svarbiausius įvykius, naujienas,
renginius, susijusius ne tik su bibliotekos veikla, bet ir su šalyje
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aktualia informacija. Bendradarbiaujant su Joniškio ir Šiaulių krašto jaunaisiais menininkais sukurta
originali paroda, kuri buvo viešinama stende. Pirmiausia stendas pastatytas Viešojoje bibliotekoje,
vėliau bendradarbiaujant su verslu pastatytas vienoje iš miesto parduotuvių. Taip pat projekto metu
sukurtas interaktyvus žaidimas „Ar pažįsti rašytoją Joną Avyžių“.
2. Tęstinis projektas jaunimui „Įsitrauk 2“ – 5700 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio
rajono

savivaldybė).

Projekto

metu

surengti

susitikimai-diskusijos su programos „Pasimatuok
savanorytę“ koordinatore L. Lukyte, rašytoja
L. Vince, muzikos grupės G&G sindikatas nariu
G. Liaudansku-Svaru. Suorganizuotos kūrybinės
dirbtuvės

su

menininke

K.

Aleškevičiūte,

edukatoriumi R. Šarpanovu ir Ž. Mažeikiu.
Jaunimas

dalyvavo

interaktyvaus

maršruto

orientacinėse ir šokių ant I Dance kilimėlių varžybose. Visą vasarą kartą per savaitę vaikai ir
jaunimas kviesti dalyvauti „Kovo 11-osios“ vasaros lauko skaityklos veiklose. Tarptautinės jaunimo
dienos metu vaikai ir jaunimas kviesti dalyvauti muzikos grupės „Colours of bubbles“ koncerte.
Kartu su Atviru jaunimo centru šiai dienai painėti buvo suorganizuotas ir lauko kino seansas.
Rengtos vaikų ir jaunimo fotografijų parodos ir konkursai.
3. Projektas „Išlaisvink pojūčius: sensorinių skaitymų ir pojūčių erdvės įkūrimas“ –
5400 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė). Projekto metu tobulintos
bibliotekos

teikiamos

paslaugos

lankytojams,

įkuriant Sensorinių skaitymų ir pojūčių Žagarės
filiale. Įkūrus šią inovatyvią erdvę bibliotekoje
padaugėjo

lankytojų

skaičius

(netgi

buvo

susidariusi eilė patekti į šią erdvę), gauta daug
teigiamų

atsiliepimų

apie

siūlytas

veiklas.

Sensorinėje erdvėje lankėsi ir tėvai su vaikais bei
seneliai su anūkais. Kol vaikai užsiimdavo edukacinėmis veiklomis, tėvai ar seneliai ilsėdavosi
patogiai fotelyje ir stebėjo burbulinės lempos ir sienelės kylančius vandens burbulus, kvėpavo
difuzoriaus skleidžiamais tonizuojančiais kvapais. Taigi vienu metu šį erdvė pasitarnaudavo ir
vaikams, ir suaugusiems. Šioje erdvėje lankėsi ir socialinės rizikos šeimų bei romų tautybės
atstovai, taip buvo mažinta socialinė atskirtis. Šiuo projektu kurtas teigimas bibliotekos, kaip
inovatyvių kultūros paslaugų, teikėjos įvaizdis.
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4. Projektas „Knygnešių takais“ – 1800 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono
savivaldybė). Projekto metu pasiektas numatytas įgyvendinti tikslas – aktualizuota knygnešių
veikla,

pažymėtos

Joniškio

krašto

knygnešio Viktoro Pečiulio 165-osios
gimimo metinės ir ta proga renovuota
knygnešio kapavietė Kriukų miestelyje
(Joniškio

rajone).

Projekto

metu

renovuota knygnešio Viktoro Pečiulio
kapavietė (pastatytas naujas paminklas,
sutvarkyta

kapavietė).

Renovavus

kapavietę bendradarbiaujant su vietos
bendruomene suorganizuota kapavietės pašventinimo ir knygnešio atminimui skirtą šventė, kurioje
dalyvavo bendruomenės nariai ir knygnešio giminaičiai. Sutvarkytoje kapavietėje mokiniams
rengtos netradicinės pamokos, kurių metu priminta knygnešio V. Pečiulio ir kitų knygnešių veikla,
suorganizuotas pėsčiųjų žygis „Istoriniais knygnešių takais“, organizuotos edukacinės skaitymo
skatinimo veiklos, atvirlaiškių ir piešinių konkursai, akcija „Nešu Jums knygą“, kurios metu vaikai
savanoriškai nešė knygas į biblioteką negalintiems atvykti asmenims. Baigiamasis projekto
aptarimas perkeltas į virtualią erdvę, sukurtas ir internete (bibliotekos Facebook paskyroje)
viešintas projekto veiklų ir rezultatų video pristatymas.
5. Projektas „Ateik, pamatyk ir išbandyk“ (vaikams ir jaunimui) – 1500 Eur (Lietuvos
kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė). Projekto metu bendradarbiaujant su partneriais buvo
surengti susitikimai-kūrybinės dirbtuvės su
jaunimo

literatūros

kūrėjais,

edukatoriais,

suorganizuoti interaktyvūs protmūšiai, rajone
rengtos išvažiuojamosios LEGO® SERIOUS
PLAY

edukacijos

(t.y.

bibliotekos

padaliniuose, vaikų stovyklose), suorganizuotas
I DANCE šokių ir orientacines interaktyvaus
maršruto varžybos, robotikos, ebru meno
užsiėmimai, fotografijų parodos. Grafiti meno užsiėmimą jaunimui pravedė Joniškyje gyvenantis
dailininkas E. Godliauskas. Visą vasarą kartą per savaitę vykdytos veiklos vasaros lauko
skaitykloje.
6. Projektas

„Unikalių

Joniškio

Jono

Avyžiaus

viešosios

bibliotekos

leidinių

restauravimas“ – 900 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė). Seniausiam
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bibliotekos leidiniui, kurį dovanojo rašytojas Jonas Avyžius, Adomo
Mickevičiaus „Konrad Wallenrod“ 1864m. restauruoti gautas 500 eurų
finansavimas, rašytojos J. Skablauskaitės šeimos relikvijai, knygai
„Ant amžinybės slenksčio“ 1934 m. restauruoti – 400 eurų.
Profesionaliai Aldonos Nikienės restauruoti leidiniai grįžo į Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos fondus ir yra prieinami visuomenei. A.
Mickevičiaus „Konrad Wallenrod“ suskaitmenintas ir patalpintas
bibliotekos

tinklapyje

ir

https://www.epaveldas.lt

portale,

o

J. Skablauskaitės giminės relikvinė knyga bus eksponuojama nuolat
veikiančioje vardinėje Jolitos Skablauskaitės lentynoje-ekspozicijoje. Šis projektas leido ateities
kartoms išsaugoti unikalius ir vertingus leidinius.
7. Projektas „Per knygą ir meną į žmonių širdis“ – 1100 Eur (Lietuvos kultūros taryba,
Joniškio rajono savivaldybė). Stungių ir Daukšių kaimo žmonėms buvo sukurtos palankios sąlygos
ir teigiama aplinka turiningai leisti laisvalaikį. Buvo skatinami žmonių kūrybiniai gebėjimai,
pažintiniai interesai, suteikta galimybė
pabendrauti

su

profesionalaus

meno

kūrėjais. Didėjo jaunimo mentalitetas,
formavosi vertybinės nuostatos. Sustiprėjo
bendravimo ir bendradarbiavimo ryšys tarp
kartų. Buvo išspręsta ir senjorų užimtumo
problema. Kūrybiniuose individualiuose
užsiėmimuose dalyvavo įvairaus amžiaus
Stungių ir Daukšių kaimo gyventojų. Į projektą įsijungė vieniši senjorai.
8. Lituanistikos sklaidos projektas „Graži kalba žmogų puošia“ – 300 Eur (Valstybinės
lietuvių kalbos komisija). Projekto metu vaikai ir jaunimas skatinami domėtis lietuvių kalba,
formuotas teigiamas jų požiūris į lietuvių kalbą ir taisyklingą jos vartojimą. Buvo suorganizuota 19
renginių: 2 parodos, 8 popietės, 3 konkursai, 2 testai, 2 garsiniai skaitymai, literatūros valandėlė,
edukacinis užsiėmimas. Renginiai organizuoti Viešojoje bibliotekoje ir 13-oje kaimo filialų.
Projekto metu bendradarbiauta su mokyklomis, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio
skyriumi, kaimų kultūros centrais.
Dalyvavimas kitų organizatorių projektuose:
2020 m. buvo tęsiamas dalyvavimas Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
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ministerijos, asociacijos „Langas į ateitį“, LNB, LR vidaus reikalų ministerijos projekte
„Prisijungusi Lietuva“. Taip pat dalyvauta Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos projekto,
siekiant plėsti paslaugas įvairią negalią turintiems asmenims bei skatinti visuomenės informavimą ir
tolerancijos ugdymą „Biblioteka visiems“ vykdyme (autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams
bei jų šeimoms).
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
2020 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.
Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius
2019 m.
16
2
17
35

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialų
SVB

2020 m.
17
2
17
36

Bibliotekininkų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose už bibliotekos ribų
(komandiruotės)

Eil.
Nr.

1.

2.

Komandiruotės
laikotarpis

Vykusio
asmens
pareigybės

Tikslas

2020-01-07

Bibliotekos
direktorius

Dalyvauti
apskritojo stalo
diskusijoje

2020-01-07

Bibliotekos
skyriaus
vedėjas

Dalyvauti ES
programos
informaciniame
seminare
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Vieta(-os)

Šiauliai

Šiauliai

Finansuojama
suma (Eur)

Komandiruotės
rezultatai

0,00

Dalyvauta apskritojo
stalo diskusijoje,
aptarti skaitmeninio
raštingumo mokymų
organizavimo
aspektai

0,00

Dalyvauta ES
programos
informaciniame
seminare
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2020-02-20

Bibliotekos
direktorius ir
darbuotojai

2020-02-27

Bibliotekos
skyrių
vedėjos

Dalyvauti
mokymuose

2020-02-28

Bibliotekos
direktorius

Dalyvauti
Lietuvos
bibliotekininkų
draugijos narių
XI suvažiavime

2020-03-09

Bibliotekos
vyresn.
bibliotekininkės

2020-06-04

Bibliotekos
vyresn.
bibliotekininkė

2020-09-07 08

2020-09-09

2020-10-14

Bibliotekos
vyresn.
bibliotekininkės

Bibliotekos
vyr. buhalterė

Bibliotekos
direktoriaus
pavaduotoja

Dalyvauti
Vilniaus
knygų mugėje

Dalyvauti
mokymuose

Dalyvauti
mokymuose

Dalyvauti
mokymuose

Dalyvauti
seminare

Dalyvauti
mokymuose

Vilnius

Šiauliai

Kaunas

Šiauliai

Šiauliai

Šiauliai

Šiauliai

Šiauliai

0,00

Dalyvauta knygų
mugėje

0,00

Dalyvauta bibliotekų
prieinamumo
didinimo, teikiamų
paslaugų tvarumo
mokymuose

0,00

Suvažiavime
atstovauta Lietuvos
bibliotekininkų
draugijos Joniškio
skyriui

6,80

Dalyvauta
bendravimo su
asmenimis, turinčiais
negalią, mokymuose

0,00

Dalyvauta
biblioterapijos
metodikos ir jų
taikymo technologijų
mokymuose

0,00

Dalyvauta projekto
„Gyventojų
skatinimas išmaniai
naudotis internetu
atnaujintoje
viešosios interneto
prieigos
infrastruktūroje“
mokymuose

100,00

Dalyvauta seminare
ir susipažinta su
darbo apmokėjimo
aktualijomis po
2020-08-01

0,00

Dalyvauta
tarpkultūrinės
komunikacijos
kompetencijos
tobulinimo
mokymuose

2020 m. vasario 28 d. bibliotekos atstovė dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos metinėje
konferencijoje Kaune. Vasario 20 d. grupė bibliotekininkų dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.
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3.2. Metodinė veikla
Kaip ir ankstesniais metais, 2020 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,
darbuotojus, informacija apie bibliotekos veiklą viešinama žiniasklaidos priemonėse, skelbiama
bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.
Metodinę veiklą organizavo direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė. Metodines
konsultacijas ir praktinę pagalbą bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos, vyresn. bibliotekininkai.
Viešosios bibliotekos interneto svetainę administravo direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė ir
kompiuterių sistemų inžinierius A. Danielius. Viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyrą
administravo Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Mačiukienė ir
direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė. Vaikų literatūros skyriaus Facebook paskyrą
administravo skyriaus vedėja D. Kurlienė.
Metodinių rekomendacijų rengimas. Parengta metodinė rekomendacija „2021 metų
sukaktys Joniškio rajone“ (VB Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja V. Kuprevičienė).
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
2019 m.
2020 m.
36
18

Vidutiniškai 1 filialas aplankytas kartų
2019 m.
2020 m.
2
1

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 kompiuterių sistemų inžinierius Audrius Danielius. Viešosios
bibliotekos specialistai profesiniais reikalais su filialų bibliotekininkais komunikuoja telefonu,
elektroniniu paštu, programa „Skype“.
Seminarai ir pasitarimai Viešojoje bibliotekoje. 2020 m. Viešojoje bibliotekoje rajono
bibliotekininkams rengti 5 metodiniai pasitarimai (iš jų – 3 virtualūs).
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Metodiniai pasitarimai. Metodiniuose pasitarimuose buvo aptariami bibliotekų veiklos
klausimai: 2020 m. veiklos rezultatai, pristatyta nauja metodinė literatūra, pasidalyta žiniomis ir
patirtimi iš seminarų ir mokymų už bibliotekos ribų, instruktuota darbo ir gaisrinės saugos
klausimais. Pasitarimų metu Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros,
senųjų spaudinių ir skaitmeninimo

skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Jonė Gorytė skaitė

pranešimą tema „Epaveldas: mokslui, darbui ir laisvalaikiui“, Joniškio rajono savivaldybės
Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Šimkuvienė skaitė pranešimą tema „Viešieji ir
privatūs interesai“, Joniškio rajono švietimo centro direktorė Rasa Kelpšienė pristatė neformalaus
suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimą.
Bibliotekininkų parengti pranešimai
Viešosios bibliotekos ir teritorinių padalinių (filialų) 2019 metų veiklos
apžvalga
„Nuotoliniai mokymai (Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje, Lietuvos
nacionalinėje bibliotekoje)“
„Tekstinių veiklos ataskaitų struktūra ir raštvedybos ypatumai“

G. Vilčiauskienė
G. Vilčiauskienė
G. Vilčiauskienė

„Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir filialai spaudoje 2014–2018 m.“

D. Norvaišienė

„Pasakų reikšmė“

D. Kurlienė

LBD Joniškio skyriaus veikla

Z. Grigutytė

3.2.1. Tyrimai. Apklausos. Analizės
2020 metais Jono Avyžiaus viešoji biblioteka tyrimų neatliko. Biblioteka dalyvavo
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tyrime „Socialiniai tinklai kaip bibliotekų
veiklos instrumentas“.
Konkursai. Apdovanojimai. Pandemijai pakoregavus „Metų bibliotekininko“
rinkimų planus buvo nuspręsta suorganizuoti „Metų nominacijas“ ir pasveikinti aktyviai per
2020 m. veikusius bibliotekininkus. „Metų balso“ nominaciją už garsinių skaitymų iniciatyvas
pelnė Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Rita
Brazauskienė, „Metų talento“ nominaciją už Viešosios bibliotekos erdvių puošimą, atvirukų
kūrimą, kitą kūrybinę veiklą pelnė Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo
skyriaus vyresn. bibliotekininkė Dovilė Valuckienė, „Metų inovacijos“ nominacija skirta Viešosios
bibliotekos direktoriaus pavaduotojai Gitai Vilčiauskienei už naujų, inovatyvių paslaugų kūrimą,
„Metų bendruomenės veido“ nominaciją pelnė Stungių teritorinio padalinio (filialo) vyresn.
bibliotekininkė Diana Kidelienė už bendruomenės subūrimą ir bibliotekos veiklų viešinimą, „Metų
vaikų draugės“ nomonacija skirta Bariūnų teritorinio padalinio (filialo) vyresn. bibliotekininkei
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Erikai Vasiliauskaitei-Rašimienei už ypatingą vaikų kūrybiškumo ugdymą, „Metų idėjos“
nominacija skirta bibliotekos direktorei J. Šimkevičiūtei už idėją Žagarės teritoriniame padalinyje
(filiale) įrengti sensorinę skaitymų erdvę ir už idėją Viešojoje bibliotekoje įdiegti modernią
skaitytojų aptarnavimo sistemą su knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos aparatu, knygų apsaugos
varteliais. Paskutinė nominacija „Metų patirtis“ buvo skirta visiems darbuotojams už prisitaikymą ir
sugebėjimą dirbti nuotoliniu būdu.
3.3. Personalas
3.3.1. Pareigybės ir etatų skaičius 2020 m.
Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris
Specialistas personalui ir raštvedybai
Skyrių vedėjai
Viešosios bibliotekos vyresnieji bibliotekininkai
Viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas
Filialų vedėjai
Filialų vyresnieji bibliotekininkai
Kompiuterių sistemų inžinierius
Dailininkas
Vairuotojas
Elektrikas
Valytojai
Kiemsargis
Kūrikai
Iš viso

Etatų skaičius
1
1
1
1
1
5
9
1
2
16
1
0,25
1
0,5
3,25
1
3
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3.3.2. Darbuotojų skaičius

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Iš viso
2019 m.
2020 m.
24
24
2
2
21
21
47
47
Bibliotekininkai, dirbantys visą
darbo laiką
2019 m.
2020 m.
16
16
2
2
11
11
29
29

Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai
2019 m.
2020 m.
16
16
2
2
18
18
36
36
Bibliotekininkai, dirbantys ne visą darbo
laiką
2019 m.
2020 m.
7
7
7
7

Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Aukštasis
2019 m.
2020 m.
10
10
2
2
11
12
23
24

Aukštesnysis
2019 m.
2020 m.
6
6
7
6
13
12
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2019 m.
-

Kitas
2020 m.
-
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Darbuotojų kaita
Satkūnų filiale vietoje Jurgitos Mažrimienės pradėjo dirbti Žydrynė Pečiukienė.
Stupurų filiale iš vaiko priežiūros atostogų grįžo Vita Jašinskienė.
Ilgametė Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Laima Karpavičienė išlydėta į užtarnautą poilsį.
Darginių filialo vyresn. bibliotekininkė Ona Burmistrovienė atleista iš darbo dėl uždaryto
Darginių filialo.
3.3.3. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai
(teko vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui)

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
SVB

Vartotojų skaičius

Lankytojų skaičius

2019 m.
208
320
188
204

2019 m.
3862
6305
2975
3554

2020 m.
200
312
175
194

2020 m.
2692
4449
2159
2523

Išduotų dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2019 m.
2020 m.
7489
5551
11461
9514
5219
3786
6574
4889

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 m2
2019 m.
2020 m.
709
709
196
196
1230
1230
2135
2135

Naudingas plotas m2
2019 m.
2020 m.
511
511
176
176
1121
1121
1808
1808

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas išliko toks pat. Buitiniais šildytuvais šildėsi 2
filialai: Darginių, Jurdaičių.
Techninis aprūpinimas. Iš viso SVB turėjo 108 prie interneto prijungtų kompiuterių: 68
vartotojams ir 40 darbuotojams, 13 planšetinių kompiuterių, 2 multimedijos įrangas, 8
spausdintuvus, 21 daugiafunkcį aparatą, 2 skenerius, 3 kopijavimo aparatus, 3 e. skaitykles, 2
žaidimų kompiuterius (konsoles) su judesių jutikliais „XBOX“, 2 projektoriaus ekranus (Vaikų
literatūros skyrius ir Žagarės filialas).
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Pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ gauti 38
kompiuteriai, 12 daugiafunkcinių įrenginių, 5 projektoriai, 7 televizoriai.
Kompiuterinės įrangos ir kt. technikos įsigijimas ir atnaujinimas iš bibliotekos lėšų – 12
kompiuterių.
Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.
Naujo inventoriaus įsigijimas.
Kompiuterinės įrangos ir kt. technikos įsigijimas iš bibliotekos finansuotų projektų:
-

interaktyvus stendas-ekranas;
burbulų vamzdis;
burbulų sienelė;
šviesos ir smėlio staliukai;
difuzorius aromaterapijai;
didelis spalvą keičiantis kamuolys;
kosmoso efekto tinklas;
šviečiantis stalas;
momentinis nuotraukų spausdintuvas;
stiklinis piešimo molbertas.

Kiti pirkiniai iš finansuotų projektų lėšų:
-

lauko palapinė;
2 reklaminės vėliavos;
reklaminis stendas;
šviečiančio smėlio staliuko gaubtas;
šviečiančio smėlio staliuko stovas;
kiliminė danga;
šviesai nepralaidi užuolaida;
lavinamieji ir edukaciniai žaislai;
emocijų pagalvėlių rinkinys;
atgalinio skaičiavimo laikrodis.
Atlikti darbai: Viešosios bibliotekos remontas (keltuvo įrengimas, šildymo sistemos

pakeitimas) Skaitytojų aptarnavimo technologinės sistemos plėtra Viešojoje bibliotekoje (savitarnos
aparatas, varteliai, darbo vietos). Medginų kaime atnaujinta skulptūra Jonui Avyžiui, sutvirtintas
pagrindas, koplytstulpis nušveistas ir perdažytas, sutvarkyta aplinka, atnaujintas suoliukas. Stungių
filiale atliktas katilinės kapitalinis remontas, pakeistas šildymo katilas ir įranga, suremontuotos
patalpos. Kepalių filialo patalpose sutvarkyta sanitarinių mazgų įranga. Žagarės filialo patalpose
naujai įrengta Sensorinė skaitymų ir pojūčių erdvė. Maldenių filiale suremontuota šildymo sistemos
įranga.
Metų eigoje nupirkta reikalingos įrangos, atlikti kiti smulkesni remonto darbai.
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4.2. Finansavimas
Paprastosios išlaidos
Išlaidos sudarė 666406,38 Eur


Darbo užmokesčiui – 540432,19 Eur



Dokumentams įsigyti – 47689,18 Eur
o knygoms – 36055,69 Eur
o periodikai –11257,10 Eur



Kitos išlaidos – 65705,37 Eur



Sklypams, pastatams – 100,01 Eur



Automatizacijai – 12479,63 Eur


Vidutinė vieno registruoto vartotojo išlaikymo kaina per metus – 95,20 Eur, iš biudžeto lėšų
– 91,09 Eur.
Vidutinė vieno apsilankymo (lankytojo) kaina per metus – 7,3 Eur, iš biudžeto – 7,01 Eur.
Pajamos ir finansavimas
Iš viso gauta lėšų 666380,56 Eur.


iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos) gauta 637681,00 Eur, iš jų:
 biudžeto (steigėjo) lėšos 11257,10 Eur;
 biudžeto (valstybės lėšos) dokumentams įsigyti 11257,10 Eur.



už mokamas paslaugas surinkta 2019,30 Eur.;



fizinių ir juridinių asmenų paramos pinigais (2 proc. fizinių asmenų pajamų
mokesčio) gauta 380,26 Eur;



programų ir projektų lėšos – 26 300 Eur (2019 m. – 7099,00 Eur).
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Finansavimas (gautos lėšos) 2017–2020 m.

Lėšos naujiems dokumentams įsigyti. 2020 metais iš visų šaltinių įsigyta dokumentų už
54142,76 Eur, 14667,78 Eur daugiau negu 2019 m.
Vienam rajono gyventojui teko 2,28 Eur, 1 vartotojui – 7,73 Eur.
2020 m. iš valstybės biudžeto Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 36081 Eur, 17796
Eur daugiau nei 2019 m. Už KM lėšas įsigyti dokumentai sudarė 35,1 proc. 2020 m. gauties. Įsigyta
4139 fiz. vnt. dokumentų, 1836 fiz. vnt. daugiau nei 2019 m. 2020 m. Vyriausybė skyrė papildomų
lėšų, todėl dokumentų įsigyta daug daugiau. Vienam rajono gyventojui KM lėšų teko 1,52 Eur,
vienam vartotojui – 5,15 Eur.
Iš rajono savivaldybės spaudiniams gauta 11257,10 Eur, 84,54 Eur daugiau negu 2019 m.
Šios lėšos skirtos 2021 m. prenumeratai Savivaldybės biudžeto lėšų 1 gyventojui teko 0,47 Eur , 1
vartotojui – 1,61 Eur.
Lėšos dokumentams įsigyti 2016–2020 m.
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IŠVADOS
Įgyvendindama 2020 m. Joniškio rajono savivaldybės programą „Kultūros ir sporto plėtra“
(kodas 02) Biblioteka vykdė savo funkcijas plėtodama paslaugas, atsakingai komplektuodama
informacijos išteklius, suteikdama fizinę ir intelektualinę prieigą prie informacijos šaltinių, keldama
darbuotojų kvalifikaciją.
Bibliotekoje veikla organizuota taip, kad iškelti veiklos tikslai ir uždaviniai būtų laiku ir
tinkamai įgyvendinti. Siekta gerinti ir plėtoti teikiamas paslaugas, darbuotojai skatinti ir sudarytos
galimybes kelti kvalifikaciją, domėtis inovacijomis.
Bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojai skatinti įsijungti į projektinę veiklą, pritraukiant
daugiau lėšų ir partnerių. Nuolat rūpintasi žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymu,
jų kontrole, įstaigai skirtų lėšų racionaliu panaudojimu, kultūrinių renginių kokybe ir aktyvesniu
lankytojų dalyvavimu juose, užtikrinta tinkama informacijos apie įstaigą sklaida.
Koronaviruso pandemijos metu skaitytojai aptarnauti nuotoliniu būdu, teiktos įvairios
nuotolinės paslaugos, organizuoti virtualūs renginiai. Dėl koronaviruso pandemijos mažėjo
Bibliotekos rodikliai, tačiau didėjo virtualių paslaugų vartotojų skaičius.
Pasiekimai ir stipriosios sritys
 Projektinė veikla: ilgalaikė dalyvavimo projektuose valdymo patirtis, kurios dėka per
projektinį finansavimą sukurta naujų paslaugų bendruomenei, pritraukta papildomai lėšų
(paremti 8 projektai, pritraukta 26300 Eur lėšų). Įgyvendinant projektus 2020 m. sukurtos
naujos inovatyvios paslaugos lankytojams: Žagarės teritoriniame padalinyje įkurta Sensorinė
skaitymų ir pojūčių erdvė, Viešojoje bibliotekoje įsigytas interaktyvus stendas-ekranas ir
sukurtas žaidimas „Ar pažįsti rašytoją Joną Avyžių“. Paminėtos Joniškio krašto knygnešio
Viktoro Pečiulio 165-osios gimimo metinės ir ta proga renovuota knygnešio kapavietė
(pastatytas naujas paminklas, sutvarkyta kapavietė) Kriukų miestelyje (Joniškio rajone).
Vykdytos vaikų ir jaunimo užimtumo veiklos (projektų „Įsitrauk 2“ ir „Ateik, pamatyk ir
išbandyk“ metu vaikams ir jaunimui teiktas turiningas, aktyvus ir kokybiškas laisvalaikio
užimtumas). Taip pat buvo dalyvaujama Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos
savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos projekte „Autizmo
spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų
bibliotekų tinklo diegimas“ kurį finansuoja LR kultūros ministerija. Taip pat dalyvauta
tęstiniame Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekte
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“.
 Vykdomi gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai (bibliotekoje ir nuotoliniai):
grupiniai, individualūs kompiuterinio raštingumo mokymai, konsultacijos (pagal projektą
„Prisijungusi Lietuva“). Viso per metus apmokyti ir konsultuoti gyventojai – 2065.
 Biblioteka aktyviai įsijungė į Lietuvos Nacionalinės bibliotekos iniciatyvą „Bibliotekų
pagalba aprūpinant gydytojus apsaugos priemonėmis“. Naudojant 3D spausdintuvą
pagaminti 145 apsauginiai skydeliai, kurie įteikti medikams.
 Teiktos 2 Kultūros paso programos.
 Bendradarbiaujant su Atviru jaunimo centru organizuotos edukacinės veikos Atviro jaunimo
centro stovyklose.
 Gera materialinė bazė (renovuotos patalpos, moderni kompiuterinė, programinė įranga,
kokybiškas interneto ryšys ir kt.). 2020 m. Joniškio rajono savivaldybė vykdė projektą
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„Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos paslaugų kokybės gerinimas“, kurio metu
Viešojoje bibliotekoje įdiegta moderni skaitytojų aptarnavimo ir leidinių apskaitos sistema,
padėsianti gerinti teikiamų paslaugų kokybę, renovuota šildymo sistema, įrengtas keltuvas.
Silpnosios sritys
 Brangstant informacijos ištekliams, patalpų eksploatacijai, interneto ryšiui, kitoms
naudojamoms paslaugoms, Biblioteka negali visiškai patenkinti vis didėjančių vartotojų
poreikių.
 Vis dar maži bibliotekos specialistų atlyginimai.
 Lėtai atnaujinamas Bibliotekos dokumentų fondas, trūksta lėšų naujoms šiuolaikinėms
informacinėms technologijoms įsigyti bei atnaujinti, filialų patalpoms renovuoti, Bibliotekos
specialistams skatinti.
 Taip pat dar neišspręsta Jurdaičių filialo patalpų funkcionalumo ir šildymo problema
(šildoma elektriniu šildytuvu).
 Trūksta specialistų, mokančių užsienio kalbas.
Tobulintinos sritys
 Reikalingas Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos (Vilniaus g. 3, Joniškis) 3-iojo aukšto ir
rūsio patalpų renovavimas, modernizavimas ir pritaikymas bibliotekos veiklai. Parengtas
kapitalinio remonto projektas.
 Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pastato (Vilniaus g. 3, Joniškis) išorė neestetiška, todėl
reikalingi pastato išorės sienų apdailos darbai.
 Plėsti Lietuvos integralios bibliotekų sistemą (LIBIS) (14 kaimo teritorinių padalinių
(filialų) neįdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė).
 Mažinti socialinę atskirtį, siekiant įtraukti įvairias gyventojų grupes į bibliotekos veiklą.
 Virtualių paslaugų inicijavimas ir tobulinimas.
 Stiprinti atstovavimą Bibliotekai.
Santrumpos:
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
VB – viešoji biblioteka
Dok. – dokumentas (-ai)
Fiz. vnt. – fizinis vienetas
Ataskaitą parengė
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja
Tel. (8 426) 51258, e. p.: metodinis@joniskis.rvb.lt

Ataskaita patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus
įsakymu Nr. V- 15 , 2021 m. balandžio 12 d.
56

Gita Vilčiauskienė

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaita

Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2020 m. veiklos ataskaitos
Priedas Nr. 1
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje 2020 metais
(straipsniai patekti chronologine seka)

1. Žvilgsnis į Žagarę iš padangių: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf.; Loretos Ripskytės nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, saus. 4, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale veikia
fotografavimo dronais entuziastų fotoparoda „Iš paukščio skrydžio“.
2. Kuprevičienė, Vijoleta. Ką žada nauji metai?/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, saus. 11, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Informacijos ir
kraštotyros sktyriaus vedėjos straipsnis apie svarbiausias 2020 metų sukaktis.
3. Ripskytė, Loreta. Kornelija iš Maldenių turi daug svajonių/ Loreta Ripskytė; Lionės
Adomaitienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, saus. 22, p. 1, 4.
Apie Maldeniuose (Joniškio r.) gyvenančią kūrybingą ir žingeidžią jaunimo atstovę K.
Taunytę.
4. Ripskytė, Loreta. Dovanota beveik trys šimtai knygų/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, saus. 22, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos fondai pasipildė akcijos
„Knygų Kalėdos“ metu dovanotomis knygomis.
5. Ripskytė, Loreta. Padovanojo 292 knygas: [žinutė]/ Loreta Ripskytė - Rubrika: Krašto žinios //
Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2020, saus. 23, p. 8.
Baigėsi „Knygų Kalėdų“ akcija, kurios metu Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešajai bibliotekai ir jos filialams buvo padovanotos 292 knygos.
6. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios vasario datos/ Vijoleta Kuprevičienė; Audriaus Danieliaus
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, vas. 1, p. 5.
Apie dailininkę P. Jonaitytę-Svičiulienę ir knygnešį, tautosakininką M. Slančiauską.
7. Ripskytė, Loreta. 12 metų Airijoje primins surinkta batukų kolekcija/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, vas. 5, p. 1, 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
Žvelgaičiuose (Joniškio r.) gyvenančios V. Legačinskienės daugiau nei 400 batukų kolekcija.
8. Norvaišienė, Dalia. Tautodailės metams – šešios kūrybos parodos: [žinutė]/ Dalia Norvaišienė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, vas. 5, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengta pirmoji iš
šešių planuojamų tautodailininkų parodų, skirtų Tautodailės metms.
9. Ir savo kieme galima rasti išskirtinių akmenėlių/ „Sidabrės“ inf.; Loretos Ripskytės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, vas. 8, p. 8.
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Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje veikia Dokumentų
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjos Z. Grigutytės sukauptų akmenėlių paroda.
10. Mažrimienė, Jurgita. Su literate priminė rašytoją J. Skablauskaitę: [žinutė]/ J. Mažrimienė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, kovo 4, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Satkūnų filiale vyko
literatūrinė popietė.
11. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios kovo datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, kovo 4, p. 3.
Apie žymias sukaktis Joniškio rajone.
12. Kurlienė, Dovilė. Lietuvių kalbos dienos – mažųjų bibliotekoje/ Dovilė Kurlienė // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, kovo 7, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje vyko lietuvių kalbai skirti renginiai.
13. Bibliotekininkių indėlis: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. - Rubrika: Iniciatyvos // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, kovo 25, p. 1.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka prisidėjo prie „Robotikos
mokyklos“ iniciatyvos ir ėmė 3D spausdintuvu spausdinti medikams skirtus apsaugos skydelius.
14. Norvaišienė, Dalia. Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje/ Dalia Norvaišienė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, kovo 25, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje atliktas tyrimas apie
bibliotekos veiklos viešinimą spaudoje 2014-2018 metais.
15. Ripskytė, Loreta. Virusas uždarė ir knygų namelius/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, kovo 25, p. 3.
Dėl koronaviruso karantino skaitytojų neaptarnauja ne tik rajono bibliotekos, laikinai
knygos išimtos ir iš 5 knygų namelių.
16. Bibliotekos darbas ir nuotolinės paslaugos karantino metu/ Viešosios bibliotekos inf. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, kovo 28, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka.
17. Ripskytė, Loreta. Apsauginius skydus medikams gamina ir bibliotekininkai/ Loreta Ripskytė.Nuotr. - Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2020, bal. 2, p. 7.
Apsauginius skydus medikams nuo koronoviruso gamina ir Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkai.
18. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios balandžio datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, bal. 4, p. 8.
Joniškio krašto žmonių sukaktys.
19. Viešoji biblioteka sunkiu metu ėmėsi apsaugos priemonių gamybos/ Viešosios bibliotekos inf..Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, bal. 4, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 3D spausdintuvu spausdina
apsauginius veido skydelius ir siuva medžiagines kaukes.
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20. Biblioteka kviečia klausytis poezijos skaitymų/ „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2020, bal. 11, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka koronaviruso karantino
metu pakvietė pasiklausyti vietos literatų kūrybos skaitymų socialiniame tinkle Facebook.
21. Kuprevičienė, Vijoleta. Joniškiečiai – Steigiamojo Seimo nariai/ Vijoleta Kuprevičienė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, bal. 11, p. 5.
Penki kraštiečiai dalyvavo prieš šimtą metų vykusiame Steigiamojo Seimo darbe.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos straipsnis.
22. Kuprevičienė, Vijoleta. Dingęs Joniškis/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, bal. 18, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka kviečia dalintis senomis
Joniškio nuotraukomis, kurios galėtų būti panaudotos išleidžiant unikalų leidinį.
23. Kokie tėvai, tokie ir vaikai/ „Sidabrės“ inf..- Iliustr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, bal.
22, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Rudiškių filialo
bibliotekininkė I. Lacienė parengė virtualią brolių R. ir D. Motuzų piešinių parodą.
24. Bibliotekos pasitinka 20-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę/ Viešosios bibliotekos inf.
// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, bal. 22, p. 3.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos renginius, skirtus
Nacionalinei bibliotekų savaitei.
25. Ripskytė, Loreta. Laikraščiai ir žurnalai virsta pintais daiktais/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, bal. 25, p. 6-7.
Virtualioje parodoje pristatyta Joniškio rajono Plikiškių kaimo gražiadarbės S.
Baltokienės pintų daiktų paroda.
26. Skaitmeninio raštingumo mokymai internetu vyks iki karantino pabaigos – kol bus galima
sugrįžti į bibliotekas/ Viešosios bibliotekos inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, bal. 25, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos paslaugos koronaviruso
karantino laikotarpiu.
27. Vilčiauskienė, Gita. Biblioteka ir jos filialai atnaujina lankytojų aptarnavimą/ Gita
Vilčiauskienė // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, bal. 29, p. 2.
Švelninant koronaviruso pandemijos apribojimus atnaujinamas Joniškio Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos darbas.
28. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiausios gegužės datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, geg. 6, p. 3.
Žymių kraštiečių sukaktys.
29. Bibliotekos „Solidarumo balkonas“/ Viešosios bibliotekos inf.; Loretos Ripskytės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, geg. 9, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir Žagarės filialas
prisijungė prie Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje akcijos, skirtos Europos dienai.
30. Lėšų kultūrai dalis pasieks ir Joniškį/ Loretos Ripskytės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2020, geg. 13, p. 5.
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Lietuvos Vyriausybės skirti pinigai bus panaudoti Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos remontui.
31. Kuprevičienė, Vijoleta, Stogastulpis Mėdginuose primena rašytoją Joną Avyžių/ Vijoleta
Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, geg. 16, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka rūpinasi kraštiečio rašytojo
Jono Avyžiaus atminimu.
32. Jau gali naudotis interneto paslaugomis: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. - Rubrika: Trumpai //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, geg. 23, p. 5.
Po karantino Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka vėl atnaujino
savo paslaugas.
33. Kurlienė, Dovilė. Bibliotekos skelbia vasaros iššūkį/ Dovilė Kurlienė.- Iliustr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, geg. 27, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyrius kviečia visus mėgstančius skaityti į „Skaitymo iššūkį“.
34. Atnaujintos visos Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos paslaugos/ Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, birž. 3, p. 6.
Po koronaviruso karantino Joniškio viešoji biblioteka tęsia darbus.
35. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios birželio mėnesio datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, birž. 6, p. 5, 10.
Žymūs Joniškio krašto žmonės: dailininkas A. Vaičaitis ir mokslininkas fitopatologas M.
Strukčinskas.
36. Vilčiauskienė, Gita. Pėsčiųjų žygis „Istoriniais knygnešių takais“/ Gita Vilčiauskienė.- Nuotr.
// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, birž. 13, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir Kriukų filialas
įgyvendino projektą, skirtą knygnešio V. Pečiulio 165-osioms gimimo metinėms.
37. Paminėjo tremties dieną/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, birž. 17,
p. 4.
Joniškio rajono Plikiškių ir Žagarės bibliotekose paminėta Gedulo ir vilties diena.
38. Vilčiauskienė, Gita. Pėsčiųjų žygis/ Gita Vilčiauskienė.- Nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 08688826.- 2020, Nr. 6, p. 42.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialas įgyvendino projektą, skirtą
knygnešio V. Pečiulio 165-osioms gimimo metinėms.
39. Ripskytė, Loreta. Prisiminė knygnešį Viktorą Pečiulį/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, birž. 20, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialas pakvietė
į renginį, skirtą knygnešio V. Pečiulio 165-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.
40. Kuprevičienė, Vijoleta. Kronika. 2019: [bibliografijos sąrašas]/ Vijoleta Kuprevičienė //
Žiemgala.- ISSN 1392-3781.- 2020, Nr. 1, p. 65-66.
2019 metų renginiai Joniškio Jono Avyžaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose.
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41. Rudnickienė, Lina. Tikra vasara su lauko stovykla po gluosniu/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, birž. 27, p. 5-6.
Visą vasarą kiekvieną trečiadienį prie Joniškio kultūros centro veikia Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos lauko stovykla, pavadinta „Kovo 11-osios“
vardu.
42. Ripskytė, Loreta. Nuvilnijo tradicinė Stungių kaimo šventė/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, liep. 1, p. 4, 6.
Apie Joniškio rajone Stungių kaime vykusią bendruomenės šventę, kurią aktyviai rengė ir
vietos biblioteka.
43. Biblioteka ir skaičiai: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. - Rubrika: Trumpai // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2020, liep. 1, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos veikla.
44. Sustojusi akimirka iš vasaros pievos: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2020, liep. 8, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filalo
bibliotekininkė E. Vasiliauskaitė-Rašimienė vaikų darželio vaikams surengė edukacinį rytmetį.
45. Pėsčiomis, dviračiais ir automobiliais ieškotas „Paslėptas Joniškis“/ „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, liep. 8, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka bei Joniškio turizmo ir
informacijos centras surengė orientacinį žaidimą.
46. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios liepos datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, liep. 8, p. 3.
Kraštiečių R. Daugmondytės-Vaitkienės ir B. Dauginytės gyvenimo sukaktys.
47. Vilčiauskienė, Gita. Renovuota knygnešio Viktoro Pečiulio kapavietė/ Gita Vilčiauskienė;
Jono Ivanausko nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, liep. 15, p. 5.
Įgyvendinant Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektą
„Knygnešių takais“, pagerbtas kraštiečio knygnešio atminimas.
48. Rudnickienė, Lina. Kaimo žmonėms nebereikia bibliotekos/ Lina Rudnickienė // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, liep. 15, p. 7.
Atsisakius kaimo bendruomenei biblioteką priimti į savo patalpas, uždaromas Joniškio
rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Darginių filialas.
49. Ripskytė, Loreta. Atnaujino knygnešio kapavietę/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. - Rubrika: Krašto
žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2020, liep. 16, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų teritorinio
padalinio bibliotekininkė Violeta Navickienė parengė projektą „Knygnešių takais“; gautomis
lėšomis atnaujinta knygnešio Viktoro Pečiulio kapavietė.
50. Išmokę naudotis kompiuteriais senjorai jaučiasi atjaunėję.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2020, liep. 18, p. 8.
Savanorės joniškietės R. Zubauskaitės e. skauto veiklos patirtys Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įgyvendinamame projekte „Prisijungusi
Lietuva“.
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51. Vilčiauskienė, Gita. Puoselėjamas knygnešio atminimas/ Gita Vilčiauskienė; Jono Ivanausko
nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2020, Nr. 7-8, p. 42.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo iniciatyva pagerbtas
knygnešio V. Pečiulio atminimas.
52. Šukienė, Eglė. Paminėta Gedulo ir vilties diena/ Eglė Šukienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Tarp
knygų.- ISSN 0868-8826.- 2020, Nr. 7-8, p. 41-42.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė susitikimą su rašytoja L. V. Sruoginis.
53. Joniškio kraštas – ženkliukuose: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf.; L. Rudnickienės nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, liep. 25, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuota joniškiečio
G. Žilinsko ženkliukų kolekcija.
54. Vilčiauskienė, Gita. Poezijos eilės skambėjo Joniškyje ir Žagarėje/ Gita Vilčiauskienė; D.
Kurlienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, rugpj. 1, p. 5, 8.
Joniškio krašte viešėjo Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2020“ svečiai.
55. Darbas darbą veja: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. - Rubrika: Trumpos žinios // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2020, rugpj. 5, p. 2.
Joniškyje organizuojami „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos
ir Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos atnaujinimo darbai.
56. Norvaišienė, Dalia. Dekupažo magijos palytėta/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, rugpj. 5, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
joniškietės J. Šukienės dekupažo darbų paroda, skirta Tautodailės metams.
57. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, rugpj. 5, p. 6.
Joniškio rajono įžymūs žydai.
58. Ripskytė, Loreta. Žagarės bibliotekoje atsidarė sensorinių pojūčių erdvė/ Loreta Ripskytė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, rugpj. 19, p. 6.
Įgyvendindama projektą Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos Žagarės filialas ėmė teikti naujas paslaugas vaikams ir suaugusiesiems.
59. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios rugsėjo datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, rugs. 5, p. 8.
Žymių Joniškio kraštiečių sukaktys.
60. Ripskytė, Loreta. Kultūros įstaigose už paslaugas teks daugiau susimokėti/ Loreta Ripskytė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, rugs. 9, p. 3, 5.
Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino naujus kultūros įstaigų mokamų paslaugų
tarifus.
61. Ripskytė, Loreta. Į virtualų muziejų pateks ir Joniškio istorijos/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, rugs. 12, p. 6-7.
Joniškio krašto istorijos pateks į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekto kuriamą
virtualų muziejų.
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62. Kurlienė, Dovilė. Skaitymo iššūkio rezultatai: [žinutė]/ Dovilė Kurlienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, rugs. 12, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka penktą kartą dalyvavo
respublikiniame konkurse „Vasara su knyga“.
63. Knygų pristatymo konkursas prasideda/ J. Avyžiaus viešosios bibliotekos inf. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, rugs. 19, p. 8.
Apie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos inicijuotą Knygų
pristatymo konkursą.
64. Ripskytė, Loreta. Literatūrinis žygis dviračiais į rašytojos gimtinę/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, rugs. 19, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka kartu su Visuomenės
sveikatos biuru pakvietė į Europos judumo savaitei skirtą žygį dviračiais.
65. Vilčiauskienė, Gita. Orientacinis žaidimas „Atrask Žagarę“: [žinutė]/ Gita Vilčiauskienė; V.
Kurauskienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, rugs. 23, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Žagarėje organizavo
orientacinį žaidimą, skirtą Europos paveldo dienoms.
66. Ripskytė, Loreta. Rašytojos jubiliejui pristatytas skverelis ir nauja knyga/ Loreta Ripskytė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, rugs. 26, p. 1, 6.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva paminėtas kraštietės rašytojos J.
Skablauskaitės 70-metis.
67. Ripskytė, Loreta. Mistiškąją rašytoją primins skverelis ir dar viena knyga/ Loreta Ripskytė.Nuotr. - Rubrika: Įvykiai, aktualijos // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2020, rugs. 29, p. 2, 6.
Joniškyje atidengta nuoroda į kraštietės rašytojos Jolitos Skablauskaitės skverą ir
paminėtos jos 70-osios gimimo metinės.
68. Vilčiauskienė, Gita. Skambėjo moderni poezija/ Gita Vilčiauskienė; Dovilės kurlienės nuotr. //
Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2020, Nr. 9, p. 37.
Joniškyje ir Žagarėje vyko dėl koronaviruso karantino į vasarą nukelti „Poezijos
pavasario“ susitikimai.
69. Išbandė tapybą ant drobės: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2020, spal. 7, p. 4.
Įgyvendinant Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektą
„Per knygą ir meną į žmonių širdis“, Daukšiuose surengtas dailės užsiėmimas.
70. Valuckienė, Dovilė. Netikėtos dovanos viešajai bibliotekai: [žinutė]/ Dovilė Valuckienė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, spal. 7, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos fondus papildė
kraštiečio T. Klimo ir UAB „Patogu pirkti“ dovanotos knygos.
71. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios spalio datos/ Vijoleta Kuprevičienė // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2020, spal. 10, p. 8.
Įžymūs Joniškio krašto žmonės.
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72. Rudnickienė, Lina. Ateities kartoms išsaugoti unikalūs leidiniai/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, spal. 10, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengtas projektas,
pagal kurį restauruoti du seni leidiniai.
73. Vilčiauskienė, Gita. Sensorinių skaitymų erdvė/ Gita Vilčiauskienė.- Nuotr. // Tarp knygų.ISSN 0868-8826.- 2020, Nr. 10, p. 40.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale, įgyvendinant Lietuvos
kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą, atidaryta Sensorinė skaitymo ir pojūčių erdvė.
74. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios lapkričio datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, lapkr. 4, p. 5.
Joniškio krašto žymių žmonių sukaktys.
75. Kaimo bendruomenės turi savo svetaines: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. - Rubrika: Trumpos žinios //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, lapkr. 4, p. 2.
Joniškio rajono kaimų gyventojai aktyviai dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva“.
76. Kurlienė, Dovilė. Knygų pristatymo konkursas artėja prie pabaigos!: [žinutė]/ Dovilė Kurlienė
// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, lapkr. 11, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka kvietė dalyvauti Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame knygų pristatymo konkurse.
77. Norvaišienė, Dalia. Rajono laikraštis Viešojoje bibliotekoje/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, lapkr. 14, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengta literatūros
paroda, skirta rajono laikraščio „Sidabrė“ 75-mečiui.
78. Autizmas – ne kliūtis lankytis bibliotekoje.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, lapkr.
25, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įsijungė į Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos įgyvendinamą projektą, skirtą autizmu sergančių vaikų
integracijai į visuomenę.
79. Virtualus susitikimas su žinomu gamtininku/ „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2020, lapkr. 25, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, įgyvendindama Stungių
filialo projektą „Per knygą ir meną – į žmonių širdis“, surengė virtualų susitikimą su S.
Paltanavičiumi.
80. Šukienė, Eglė. Restauruoti unikalūs leidiniai/ Eglė Šukienė // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.2020, Nr. 11, p. 41.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino bibliotekoje saugomų unikalių
leidinių projektą.
81. Šventė. Karantininės Kalėdos: [žinutė]/ Ritos Mačiukienės nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 08688826.- 2020, Nr. 12, p. 6.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
proga.
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82. Norvaišienė, Dalia. Joniškis: [žinutė]/ Dalia Norvaišienė - Rubrika: Trumpai // Tarp knygų.ISSN 0868-8826.- 2020, Nr. 12, p. 39.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengta literatūros paroda, skirta rajono
laikraščio „Sidabrė“ 75-ųjų metų sukakčiai.
83. Vilčiauskienė, Gita. Interaktyvus informacijos stendas/ Gita Vilčiauskienė.- Nuotr. // Tarp
knygų.- ISSN 0868-8826.- 2020, Nr. 12, p. 38.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Interaktyvi lankytojų
informavimo sistema“.
84. Valuckienė, Dovilė. Prasidėjo dešimtoji „Knygų Kalėdų“ akcija: [žinutė]/ Dovilė Valuckienė.Iliustr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, gruod. 9, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė visus dalyvauti
„Knygų Kalėdų“ akcijoje.
85. Vilčiauskienė, Gita. Bibliotekoje – interaktyvus informacinis stendas/ Gita Vilčiauskienė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, gruod. 9, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino projektą
„Interaktyvi lankytojų informavimo sistema“.
86. Ripskytė, Loreta. Remontas vyksta, bibliotekininkės šąla/ Loreta Ripskytė; Andriaus
Batalausko nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, gruod. 9, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje keičiama šildymo
sistema ir įrenginėjamas keltuvas neįgaliesiems.
87. Kalėdinių žaisliukų paroda Bariūnuose: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2020, gruod. 16, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filiale vyko
kalėdinių žaisliukų kūrimo užsiėmimas.
88. Bibliotekoje – Darbo inspekcijos patikrinimas/ „Sidabrės“ inf. - Rubrika: Rezonansas //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2020, gruod. 19, p. 2.
Valstybinė darbo inspekcija, reaguodama į „Sidabrėje“ (gruodžio 9 d.) spausdintą
publikaciją apie remonto Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje metu
šąlančius darbuotojus, atliko patikrinimą.
89. Kuprevičienė, Vijoleta. Žymiosios gruodžio datos/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2020, gruod. 19, p. 5.
Žymių Joniškio rajono kraštiečių sukaktys.
90. Kuprevičienė, Vijoleta. 2021 m. sukaktys/ Vijoleta Kuprevičienė // Žiemgala.- ISSN 13923781.- 2020, Nr. 2, p. 60.
Žymios Joniškio krašto datos ir kraštiečių sukaktys.

Sudarė
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė
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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
INTERNETINĖS RENGINIŲ NUORODOS
Viešosios bibliotekos organizuoti renginiai
Renginiai, skirti kraštiečiams, krašto kultūrai ir istorijai
(Informacijos ir kraštotyros skyriaus organizuoti renginiai)
1. Kovo 10 d. pristatyta Jono Ivanausko fotonuotraukų paroda „Lietuvos laisvės metai“, taip pat
šią dieną vyko šaškių turnyras, skirtas Kovo 11-osios 30-mečiui paminėti, kuriame dalyvavo
16 žaidėjų, tarp jų – ir parodos autorius Jonas Ivanauskas.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2234/78/Pristatyta-Jono-Ivanausko-fotonuotrauku-parodaLietuvos-laisves-metai/
2. Gegužės mėnesį kraštietės Ritos Bijeikytės Gatautės literatūrinė kompozicija Mamai:
https://www.youtube.com/watch?v=PeTrDobpG6I
3. Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai 2020 metai. Kasmet, gegužės 16 dieną, Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka švenčia kraštiečio rašytojo, kurio vardu
vadinasi, Jono Avyžiaus gimimo dieną. Šiemet jam būtų sukakę 98-eri metai.
https://www.youtube.com/watch?v=n30_-iAH1TM
4. Rugsėjo 16 d. Joniškyje, Raudonojoje sinagogoje vyko poezijos vakaras „Du Viktorai“,
apsilankė poetai: Viktoras Rudžianskas ir Viktoras Gulbinas.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2551/78/Poezijos-vakaras/
5. Rugsėjo 19 d. vyko parodos „Dingęs Joniškis“ pristatymas. Nuo rugsėjo 1-osios joniškiečiai ir
miesto svečiai bibliotekos languose galėjo apžiūrėti kraštotyrininko, Joniškio garbės piliečio
Leono Karaliūno senojo Joniškio fotografijų parodą.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2557/78/Pristatyta-fotografiju-paroda/
6. Rugsėjo 24 d. Raudonojoje sinagogoje vyko vakaras Jolitai Skablauskaitei atminti „Rašytoja“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2541/78/Vakaras-rasytojai-Jolitai-Skablauskaitei-atminti/
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus organizuoti renginiai
1. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2307/78/Mini-sugrizimai/
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Skaitymo skatinimo, literatūriniai renginiai:
2. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2428/78/Krastiete-aktore-Silvija-Povilaityte-skaitoJoniskio-garbes-pilietes-O-Mikalauskienes-kurybos-eiles/
3. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2390/78/Susitikimas-su-rasytoja-Laima-Vince/
4. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2168/78/Garsiniai-skaitymai/
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2613/79/Lapkricio-9-15-d-Siaures-saliu-literaturos-savaite/
5. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2259/79/Akcija-Poezija-prie-lango/
6. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1994/79/Kvieciame-pasinaudoti-paslauga/
7. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2609/79/Lapkritis-vokieciu-literaturos-menuo/
Vaikų literatūros skyriaus organizuoti renginiai
1. Kurlienė, D. 2020, Netradicinė pamoka „Pradžiamokslis pirmokams“ . Prieiga per
internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/news/2599/78/Netradicine-pamoka-Pradziamokslispirmokui/
2. Kurlienė, D. 2020, Kūrybinio rašymo pamokos su rašytoja Ilona Ežerinyte. Prieiga per
internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/news/2575/78/Kurybinio-rasymo-pamokos-surasytoja-Ilona-Ezerinyte/
3. Kurlienė, D. 2020, Bibliotekininkai ir bibliotekos. Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2164/79/Penktokai-domejosi-bibliotekininko
profesija/d,detail2/
4. Kurlienė, D. 2020, Istorinė mozaika . Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2170/78/Istorine-mozaika/
5. Kurlienė, D. 2020, Knygos pristatymas vasario 14 d. . Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2182/78/Knygos-pristatymas/
6. Kurlienė, D. 2020, Lietuvių kalbos dienos vaikų literatūros skyriuje . Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2227/79/Lietuviu-kalbos-dienos-Vaiku-literaturosskyriuje/d,detail2/
7. Kurlienė, D. 2020, Edukacinis žaidimas „Istorinė mozaika 2“ . Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2233/78/Edukacinis-zaidimas-Istorine-mozaika-2/
8. Kurlienė, D. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/joniskiovaikubiblioteka/posts/660707584628169
9. Kurlienė, D. 2020, Molio edukacija. Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2576/78/Molio-edukacija/
10. Krlienė, D. 2020 Virtualus susitikimas su rašytoja Igne Zarambaite. Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2626/79/Virtualus-susitikimas-su-rasytoja-IgneZarambaite/d,detail2/
11. Kurlienė, D. Virtualus žaidimas „Es ir aš“. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/joniskiovaikubiblioteka/photos/a.244091106289821/719061725
459421/
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Įgyvendintų projektų renginiai
1. Interaktyvus protmūšis jaunimui Joniškio žemės ūkio mokykloje
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2230/78/Interaktyvus-protmusis-jaunimui-Joniskio-zemesukio-mokykloje/
2. Virtualių fotografijų konkursas jaunimui „Mano laisvė“
https://www.facebook.com/1399543723607351/photos/a.1399558463605877/25788562090
09424/
3. Paskelbta virtuali viktorina-protmūšis „Ką žinai apie Lietuvą ir Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimą?“
https://www.facebook.com/1399543723607351/photos/a.1399558463605877/26043921897
89159/
4. Momentinių fotografijų konkursas jaunimui „30 akimirkų“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2358/79/MOMENTINIU-FOTOGRAFIJUKONKURSAS-JAUNIMUI-30-AKIMIRKU/
5. Virtualios pamokos apie savanorystę https://www.joniskis.rvb.lt/news/2368/78/Virtualiospamokos-apie-savanoryste/
6. Susitikimas su rašytoja Laima Vince https://www.joniskis.rvb.lt/news/2390/78/Susitikimassu-rasytoja-Laima-Vince/
7. ,,Kovo 11-osios“ lauko skaitykla ir edukacijos
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2392/78/Kovo-11-osios-lauko-skaitykla-ir-edukacijos/
8. Išvažiuojamoji LEGO edukacija https://www.joniskis.rvb.lt/news/2455/78/IsvaziuojamojiLEGO-edukacija/
9. Paminėta Tarptautinė jaunimo diena https://www.joniskis.rvb.lt/news/2493/78/PaminetaTarptautine-jaunimo-diena/
10. LEGO ir grafiti edukacija Skaistgiryje https://www.joniskis.rvb.lt/news/2522/78/LEGO-irgrafiti-edukacija-Skaistgiryje/
11. Orientacinis žaidimas „Atrask Žagarę“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2555/78/Orientacinis-zaidimas-Atrask-Zagare/
12. I DANCE šokių varžybos „30 žingsnelių“ https://www.joniskis.rvb.lt/news/2558/78/IDANCE-sokiu-varzybos-30-zingsneliu/
13. Virtualus susitikimas su jaunimo edukatoriumi R. Šarpanov
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2618/78/Virtualus-susitikimas-su-jaunimo-edukatoriumiR-Sarpanov/
14. Virtuali pamoka su rašytoja Ilona Ežerinyte
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2622/78/Virtuali-pamoka-su-rasytoja-Ilona-Ezerinyte/
15. Virtualios kūrybinės dirbtuvės jaunimo organizacijoms
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2627/78/Virtualios-kurybines-dirbtuves-jaunimoorganizacijoms/
16. Restauruoti unikalūs leidiniai https://www.joniskis.rvb.lt/news/2610/79/Restauruotiunikalus-leidiniai/
17. Tapymo ant vandens (Ebru) kūrybinės dirbtuvės
https://www.facebook.com/joniskiovaikubiblioteka/photos/pcb.605910560107872/6059102
80107900/
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18. Orientacinis žaidimas „Paslėptas Joniškis“ https://www.facebook.com/Joni%C5%A1kiorajono-savivaldyb%C4%97s-Jono-Avy%C5%BEiaus-vie%C5%A1oji-biblioteka1399543723607351/photos/pcb.2678480152380362/2678479719047072/
19. Edukacijos jaunimo stovykloje „101 akimirka 2“
https://www.facebook.com/Joni%C5%A1kio-rajono-savivaldyb%C4%97s-JonoAvy%C5%BEiaus-vie%C5%A1oji-biblioteka1399543723607351/photos/pcb.2687647271463650/2687647031463674/
20. Molio edukacija https://www.joniskis.rvb.lt/news/2576/78/Molio-edukacija/
21. Virtualus susitikimas su rašytoja Igne Zarambaite
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2626/78/Virtualus-susitikimas-su-rasytoja-IgneZarambaite/
22. Žagarėje atidaryta Sensorinių skaitymų ir pojūčių erdvė
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2500/78/Zagareje-atidaryta-Sensoriniu-skaitymu-irpojuciu-erdve/
23. Muzikos terapija su Ilona Papečkyte https://www.joniskis.rvb.lt/news/2496/78/Muzikosterapija-su-Ilona-Papeckyte/
24. Terapinis meno užsiėmimas https://www.joniskis.rvb.lt/news/2574/78/Terapinis-menouzsiemimas/
25. Garso terapijos užsiėmimas https://www.joniskis.rvb.lt/news/2623/78/Garso-terapijosuzsiemimas/
26. Fotografijų konkurso „MANO KRAŠTAS“ nuotraukų paroda
https://www.facebook.com/Joniškio-rajono-savivaldybės-Jono-Avyžiaus-viešoji-biblioteka1399543723607351/photos/pcb.2800649710163405/2800642766830766/
27. Virtualus jaunųjų dailininkų parodos „Kūrybos laisvė“ pristatymas
https://www.facebook.com/1399543723607351/videos/1089815278118841
28. Stendo pristatymas bendruomenei https://www.joniskis.rvb.lt/news/2630/79/JONOAVYZIAUS-VIESOJOJE-BIBLIOTEKOJE-INTERAKTYVUS-INFORMACINISSTENDAS/
29. Pėsčiųjų žygis https://www.joniskis.rvb.lt/news/2383/78/Pesciuju-zygis-Istoriniaisknygnesiu-takais/
30. Knygnešiui V. Pečiuliui – 165 https://www.joniskis.rvb.lt/news/2388/78/Knygnesiui-VPeciuliui-165/
31. Renovuota V. Pečiulio kapavietė https://www.joniskis.rvb.lt/news/2439/78/Renovuotaknygnesio-Viktoro-Peciulio-1855-1939-m-kapaviete/
32. Akcija „Nešu Jums knygą“ https://www.joniskis.rvb.lt/news/2443/78/Akcija-Nesu-Jumsknyga-Lieporai-Kriuku-sen/
33. Edukacija „Skrebink ir skaityk“ https://www.joniskis.rvb.lt/news/2488/78/EdukacijaSkrebink-ir-skaityk/
34. Netradicinė pamoka „Knygnešio V. Pečiulio kelias“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2543/78/Netradicine-pamoka-Knygnesio-Viktoro-Peciuliokelias/
35. Virtualus susitikimas su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2621/78/Virtualus-susitikimas-su-rasytoju-SelemonuPaltanaviciumi/
69

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaita

Teritorinių padalinių (filialų) organizuoti renginiai
Gaižaičių filialas
1. Sviderskienė, M. 2020, Edukacinis užsiėmimas Gaižaičių bibliotekoje. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2444/78/Edukacinis-uzsiemimas-Gaizaiciu-bibliotekoje/>
2. Sviderskienė M. 2020, Skrebinimo edukacija Gaižaičių bibliotekoje. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2545/78/Skrebinimo-edukacija-Gaizaiciu-bibliotekoje/>
3. Sviderskienė M. 2020, Susitikimas su aktore Nijole Narmontaite Gaižaičiuose. Prieiga per
internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2569/78/Susitikimas-su-aktore-NijoleNarmontaite-Gaizaiciuose/
Kepalių filialas
1. Blavaščiūnienė, Rita. Linksmosios pamokos Kepalių vaikams. Joniškis, 2020
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2382/78/Linksmosios-pamokos-Kepaliu-vaikams/
2. Blavaščiūnienė, Rita. Gimtosios kalbos viktorina Kepalių vaikams. Joniškis, 2020
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2202/78/Gimtosios-kalbos-viktorina-Kepaliu-vaikams/
3. Blavaščiūnienė, Rita. Kepaliuose prasidėjo protmūšių ciklas „Metų laikai“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2161/78/Kepaliuose-prasidejo-protmusiu-ciklas-Metu-laikai/
Linkaičių filialas
1. Stulginskienė, A. 2020, Linkaičių filiale pristatytos knygos. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2145/78/Linkaiciu-filiale-pristatytos-knygos/>
2. Stulginskienė, A. 2020, Mandalų kūrimas Linkaičių bibliotekoje. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2158/78/Mandalu-kurimas-Linkaiciu-bibliotekoje/>
3. Stulginskienė, A. 2020, Naudinga popietė apie mezgimą Linkaičių bibliotekoje. Prieiga per
internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2232/78/Naudinga-popiete-apie-mezgima-Linkaiciubibliotekoje/>
Maldenių filialas
Valstybinėms šventėms skirti renginiai:
1. Adomaitienė, L. 2020, Maldeniai pasipuošė trispalviais paukščiais ir gėlėmis (Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui). Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2181/78/Maldeniai-pasipuose-trispalviais-pauksciais-irgelemis/
2. Adomaitienė, L. 2020, Maldeniai pasipuošė trispalviais paukščiais ir gėlėmis (Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui). Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1291334421065556
3. Adomaitienė, L. 2020, Tautinė giesmė – Maldeniuose. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1395392640659733
Apie bibliotekoje vykusius renginius:
4. Adomaitienė, L. 2020, Moterys mokėsi vilnos vėlimo paslapčių. Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2191/78/Moterys-mokesi-vilnos-velimo-paslapciu/
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5. Adomaitienė, L. 2020, Moterys mokėsi vilnos vėlimo paslapčių. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1521132154752447
6. Adomaitienė, L. 2020, Skaitmeninio raštingumo mokymai bibliotekoje: sužinoti, išbandyti,
suprasti. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1283283375203994
7. Adomaitienė, L. 2020, Skaitymas netradicinėje aplinkoje. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1419091654956498
8. Adomaitienė, L. 2020, Ir vėl į žygį, ir vėl skaitymas netradicinėje aplinkoje. Prieiga per
internetą: https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1419091654956498
9. Adomaitienė, L. 2020, bibliotekoje svečiavosi Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1402369333295397
10. Adomaitienė, L. 2020, Maldenių bibliotekoje vykstančių edukacijų metu mergaičių
rankose gimsta sapnų gaudyklės. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1313449708854027
11. Adomaitienė, L. 2020, Maldenių bibliotekoje vyko vasaros veiklos. Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2519/78/Vasaros-veikla-Maldeniu-bibliotekoje/
12. Adomaitienė, L. 2020, Aš ir mano karantinas. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1324397217759276
13. Adomaitienė, L. 2020, Po tėviškėm dangum. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1424768191055511
14. Adomaitienė, L. 2020, Virtualiai apie lėlės, skaitymą ir kūrybą. Prieiga per internetą:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2628/78/Virtualiai-apie-leles-skaityma-ir-kuryba/
15. Adomaitienė, L. 2020, Tęsiasi Radviliškio viešosios bibliotekos Šeduvos filialo kūrybinė
draugystė su Maldenių biblioteka. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1521132154752447
16. Adomaitienė, L. 2020, Maldenių bibliotekoje daug naujų ir senesnių knygų laukia savo
skaitytojų. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/maldeniu.bendruomene/posts/1522037664661896
Plikiškių filialas
1. Kriščiūnienė, A. Plikiškiuose paminėta Laisvės gynėjų diena. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2109/78/Plikiskiuose-pamineta-Laisves-gyneju-diena/>.
2. Kriščiūnienė, A. Literatų viešnagė Plikiškiuose. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2147/78/Literatu-viesnage-Plikiskiuose/>.
4. Kriščiūnienė, A. Plikiškių bibliotekos popietė Ziniūnuose. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2224/78/Plikiskiu-bibliotekos-popiete-Ziniunuose/>.
Rudiškių filialas
1. Lacienė, I. 2020, Knygų pristatymas Rudiškių filiale. Prieiga per internetą:
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2152/79/Knygu-pristatymas-Rudiskiu-filiale/d,detail2/>
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2. Lacienė, I. 2020, Meilė gamtai. Prieiga per internetą:
<https://www.facebook.com/1399543723607351/photos/pcb.2613947885500256/26139450821
67203/?type=3&theater>
3.Lacienė, I, 2020, Antrasis sodybų gyvenimas. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/Joni%C5%A1kio-rajono-savivaldyb%C4%97s-JonoAvy%C5%BEiaus-vie%C5%A1oji-biblioteka1399543723607351/photos/pcb.2624504507777927/2624503147778063
Skaistgirio filialas
1. Degimienė L. Paveikslų parodos „Atsitiktinumai“ uždarymas Skaistgiryje.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2146/78/Paveikslu-parodos-Atsitiktinumai-uzdarymasSkaistgiryje
2. Jatulienė J. Vaikų knygų penketuko pristatymas Skaistgirio bibliotekoje.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2159/78/Vaiku-knygu-penketuko-pristatymas-Skaistgiriobibliotekoje
3. Degimienė L. Popietė žolininkei Eugenijai Šimkūnaitei atminti Skaistgirio bibliotekoje.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2163/78/Popiete-zolininkei-Eugenijai-Simkunaitei-atmintiSkaistgirio-bibliotekoje/
4. Degimienė L. Skaistgirio gimnazijos jaunimas susitikime su Kornelija.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2222/78/Skaistgirio-gimnazijos-jaunimas-susitikime-suKornelija/
5. Jatulienė J. Spalvinga pavasarinė edukacija Skaistgiryje.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2228/78/Spalvinga-pavasarine-edukacija-Skaistgiryje/
6. Degimienė L. Konkursas Lietuvių kalbos dienoms Skaistgirio bibliotekoje.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2231/78/Konkursas-Lietuviu-kalbos-dienoms-Skaistgiriobibliotekoje/
7. Jatulienė J. Edukacija „Pasakų personažas iš sagų“.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2408/78/Edukacija-Pasaku-personazas-is-sagu/
8. Jatulienė J. Edukacija Skaistgiryje.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2486/78/Edukacija-Skaistgiryje/
9. Jatulienė J. Knygų ir žaidimų popietė Skaistgiryje.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2494/78/Knygu-ir-zaidimu-popiete-Skaistgiryje/
10. Jatulienė J. Vėl į savo biblioteką.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2552/78/Vel-i-savo-biblioteka
Stungių filialas
1. Kidelienė, D. Dailės užsiėmimai Daukšių knygų išdavimo punkte. [Interaktyvus]. Joniškis,
2020. Prieiga per internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/news/2585/78/Dailes-uzsiemimaiDauksiu-knygu-isdavimo-punkte/
2. Kidelienė, D. Virtualus susitikimas su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi. [Interaktyvus].
Joniškis, 2020. Prieiga per internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/news/2621/78/Virtualussusitikimas-su-rasytoju-Selemonu-Paltanaviciumi/
3. Kidelienė, D. Virtuali skrebinimo edukacija. [Interaktyvus]. Joniškis, 2020. Prieiga per
internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/news/2642/78/Virtuali-skrebinimo-edukacija/
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4. Kidelienė, D. Virtuali vilnos vėlimo pamoka. [Interaktyvus]. Joniškis, 2020. Prieiga per
internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/news/2643/78/Virtuali-vilnos-velimo-pamoka/
5. Kidelienė, D. Darbai iš popieriaus masės. Užgavėnių kaukės. [Interaktyvus]. Joniškis,
2020. Prieiga per internetą: https://www.joniskis.rvb.lt/news/2186/78/Edukaciniai-uzsiemimaiUzgaveniu-kaukes-Stungiuose/
6. Tapybos paroda. Prieiga per internetą:
https://www.facebook.com/1399543723607351/videos/884959435589572
Žagarės filialas
1. Metų knygos rinkimai Žagarės bibliotekoje https://www.joniskis.rvb.lt/news/2166/78/Metuknygos-rinkimai-Zagares-bibliotekoje/
2. Edukacinis užsiėmimas „Lietuviškas skirtukas kovo 11-ajai“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2240/78/Edukacinis-uzsiemimas-Lietuviskas-skirtukas-Kovo11-ajai/
3. Muzikos terapija su Ilona Papečkyte https://www.joniskis.rvb.lt/news/2496/78/Muzikosterapija-su-Ilona-Papeckyte/
4. Pažintinė pamoka pirmokams https://www.joniskis.rvb.lt/news/2559/78/Pazintine-pamokaSveiki-atvyke-pirmokai/
5. Terapinis meno užsiėmimas https://www.joniskis.rvb.lt/news/2574/78/Terapinis-menouzsiemimas/
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