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ĮŽANGA 

  Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos misija – užtikrinti 

rajono gyventojams prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, panaudojant tradicinius 

išteklius ir modernias technologijas, skatinti skaitymą, ugdyti literatūrinį išprusimą, stiprinti 

bibliotekos informacines, neformaliojo ugdymo ir kultūrines funkcijas. 

Atsižvelgdama į vykdomą misiją, vadovaudamasi veiklos nuostatais, Joniškio rajono 

savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir 18 jai priklausančių teritorinių padalinių (filialų) 

(toliau – filialų) vykdė bibliotekinio, informacinio, kultūrinio gyventojų aptarnavimo veiklas ir 

funkcijas. 

Biblioteka skatino įvairaus amžiaus bendruomenės narių skaitymą, ypač didelį dėmesį skyrė 

vaikų, paauglių, jaunimo skaitymo įgūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizavo susitikimus su 

kūrėjais, populiarino lietuvių autorių knygas, plėtė kultūrinę ir šviečiamąją veiklą, skatino 

savanorystę, pagerbė skaitančius joniškiečius. 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 rajono savivaldybės finansuojamą Skaitymo 

skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programą, minėjo Joniškio kraštui svarbius įvykius, datas ir 

sukaktis. Vyko edukaciniai užsiėmimai, turintys didelę reikšmę ugdant bendruomenę, telkiant 

jaunimą, tenkinant moksleivių kultūrinius ir savišvietos poreikius.  

 Bibliotekoje buvo organizuojami renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, 

Vydūno, Europos kultūros paveldo metams, Tarptautinei vaikų knygos, Tarptautinei gimtosios 

kalbos ir Tarptautinei muziejų dienai. 

 Biblioteka įsijungė į 18-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius. Buvo 

organizuojami tradiciniai renginiai, kaip Europos dienos šventė, Jono Avyžiaus skaitymai, Poezijos 

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. 
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 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 30,6 proc. rajono gyventojų. 

Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

sukauptas 158787 fiz. vnt. dok. (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas. Viešojoje bibliotekoje, 

Žagarės miesto ir 16 kaimo filialų veikė viešosios interneto prieigos su 62 darbo vietomis 

vartotojams. 

Įgyvendinti du projektai:  

1. Europos dienai – „Dėmesio centre – paveldas ir kultūra“ (finansavo Europos Komisijos 

atstovybė Lietuvoje); 

2. „Joniškis – ant šimtmečio bangos keteros“ (dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba).  

Joniškio viešoji biblioteka įsijungė į bendrą LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (2018 m. sausis–2021 m. 

sausis). Vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklas vykdys kitas – 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.  

Taip pat biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kartu su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka vykdomame tęstinių investicijų projekte „Bibliotekų 

kompiuterizavimas“, finansuojamu Valstybės investicijų programos lėšomis. Šiuo projektu 

siekiama išlaikyti sukurtą viešos prieigos gyventojams infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, 

atsižvelgiant į naudingą kompiuterinės įrangos tarnavimo laiką, technologinę pažangą ir 

besikeičiančius gyventojų 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 

 2017 m. 2018 m. 

Viešoji biblioteka 1 1 

Miesto filialai 1 1 

Kaimo filialai 17 17 

Knygų išdavimo punktai 5 5 

Kilnojamosios bibliotekos 2 2 

 

Joniškio rajono bibliotekų tinklą sudarė Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas, 17 

veikusių kaimo filialų: Bariūnų, Darginių, Daunoravos, Gaižaičių, Gataučių, Jurdaičių, Kepalių, 

Kirnaičių, Kriukų, Linkaičių, Maldenių, Plikiškių, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio, Stungių, Stupurų. 

Veikė 5 knygų išdavimo punktai: Blauzdžiūnų, Daukšių, Gasčiūnų, Lieporų, Maželių. 

Kilnojamąsias bibliotekėles turėjo Viešoji biblioteka, mikroautobusu vežusi knygas į 4 kaimus, ir 

Jurdaičių filialas – Jankūnų kaimo bendruomenėje.   

Uždarytų ir sujungtų su mokyklomis bibliotekų nebuvo. 

Prieiga ir darbo laikas  

Viešoji biblioteka lankytojams darbo dienomis atvira nuo 8 val. iki 18 val., šeštadieniais nuo 

8 iki 15 val. Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkos diena. Žagarės miesto filialas lankytojams 

atviras darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.  

Filialų darbo laikas nustatytas pagal darbo krūvių normatyvus, kuriuos  reglamentuoja  

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

„Dėl Joniškio  rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių 

bibliotekininkų pareigybių normatyvų nustatymo“, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos 

gyventojų skaičių.  

11 filialų dirbo visą darbo dieną, 2 filialai: Jurdaičių, Plikiškių – dirbo ne visą darbo dieną – 

po 0,75 etato ir 4 filialai: Darginių, Daunoravos, Kirnaičių,  Satkūnų – po 0,5 etato. Daukšių ir 

Gasčiūnų knygų išdavimo punktuose skaitytojai buvo aptarnaujami kartą per savaitę po 8 val., 

Blauzdžiūnų ir Lieporų – kas antrą savaitę po 4 val., Maželių – vieną kartą per mėnesį pasirinktą 

dieną. Jankūnų – paskutinį mėnesio penktadienį. 
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 Reikšminga paslauga, priartinanti bibliotekos paslaugas vartotojams, yra aptarnavimas 

namuose. Šią paslaugą teikė pačios bibliotekininkės, nešdamos knygas į namus senyvo amžiaus, 

neįgaliems skaitytojams. Talkino knygnešiai – daugiausia knygas savo artimiesiems nešę vaikai, 

taip pat socialiniai darbuotojai. 

Aptarnavimo namuose ir knygnešystės rodikliai 

 Namuose 

aptarnautų 

vartotojų 

skaičius iš viso 

Knygnešių 

skaičius 

Knygnešių 

aptarnaujamų 

vartotojų 

skaičius 

Nunešta 

spaudinių į namus 

Metai 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

VB 18 18 18 13 18 15 374 382 

Žagarės m. fil. 5 4 2 1 5 4 315 323 

Kaimo fil. 202 160 80 67 143 109 4813 5169 

Iš viso SVB 225 182 100 81 166 128 5502 5874 

 

1.2. Dokumentų fondo formavimas ir organizavimas 

1.2.1. Fondo dydis 

 
2017 m. 2018 m. 

Fondo 

prieaugis/kritimas 

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

VB 53319 34546 52123 34778 –1196 –2,3 

Žagarės m. filiale 13536 12895 13419 12717 –117  –0,9 

Kaimo filialuose  93697 21011 93245 21765 –452 –0,5 

Iš viso SVB 160552 37102 158787 37746 –1765 –1,1 

 

 SVB dokumentų fondas sumažėjo 1765 fiz. vnt., arba 1,1 proc. VB fondas sumažėjo 1196 

fiz. vnt., arba 2,3 proc., Žagarės miesto filialo fondas sumažėjo 117 fiz. vnt., arba 0,9 proc., kaimo 

filialuose fondai sumažėjo 452 fiz. vnt., arba 0,5 proc.  

Filialuose ir VB skyriuose buvo nurašoma susidėvėjusi ir praradusi aktualumą literatūra. 

Bibliotekai įsigijus modernios technikos sumažintas Saugyklos fondas. 

1.2.2. Fondo sudėtis pagal dokumentų turinį 

 Grožinė literatūra* Šakinė literatūra* Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

VB 31369 60,2 18131 34,8 2623 5 

Žagarės m. filiale 8367 62,4 4394 32,7 658 4,9 

Kaimo filialuose 62257 66,8 22274 23,9 8714 9,3 

Iš viso SVB 101993 64,2 44799 28,2 11995 7,6 

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių 
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Didžiąją dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 64,1  proc. Ši fondo dalis yra 

paklausiausia, todėl šios literatūros įsigyjama daugiausia. Trumpalaikio saugojimo periodiniai 

leidiniai sudaro mažiausią fondo dalį – 7,6 proc.    

1.2.3. Fondo sudėtis pagal dokumentų  tipą 

Dokumentų tipas 
Fiz. vnt. 

Proc. 
2017 m.  2018 m.  

Knygos ir tęstiniai leidiniai 146117 144170 90,8 

Rankraščiai 140 141 0,1 

Periodiniai leidiniai 11830 11995 7,6 

Kartografijos leidiniai 111 113 0,1 

Natos 290 281 0,2 

Garsiniai ir garsiniai regimieji dok. 1298 1291 0,8 

Elektroniniai dok. 138 142 0,1 

Kiti dok. (trimačiai, grupuojamieji) 606 632 0,4 

Vaizdiniai dok. 22 22 0,01 

Iš viso SVB 160552 158787 X 

1.2.4. Aprūpinimas dokumentais 

1 gyventojui* teko dokumentų: 

rajone – 6,5 

Joniškio mieste – 4,9 

Žagarės mieste –  6,5 

kaimo filialuose – 7,9 

1 gyventojui teko per metus gautų dokumentų: 

rajone – 0,5 

Joniškio mieste – 0,2 

Žagarės mieste – 0,4 

kaimo filialuose – 0,7 

1 registruotam vartotojui teko dokumentų:   

  rajone –  21,3 

Joniškio mieste – 15,5 

Žagarės mieste – 20,7 

kaimo filialuose – 27,1 

1 registruotam vartotojui teko per metus  gautų dokumentų:  

rajone – 1,5 

Joniškio mieste – 0,7 

Žagarės mieste – 1,4 

kaimo filialuose – 2,3 

*Skaičiuota imant gyventojų skaičių rajono savivaldybės duomenimis  
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1.2.5. Dokumentų gautis (fiz. vnt.) 

 Fiz. vnt. Per metus 

gautų dok. 

proc. visame 

fonde 

Pav. 

2017 m. 2018 m. +/- 2017 m. 2018 m. +/- 

VB 2555 2310 –245 4,4 1355 1213 –142 

Žagarės m. 

filiale 
843 910 +67  6,8 474 512 +38 

Kaimo 

filialuose 
8377 7775 –602 8,3 1265 1050 –215 

Iš viso SVB 11775 10995 –780 6,9 1673 1505 –168 

  

Palyginti su 2017 m., naujų dokumentų įsigyta 780 fiz. vnt. mažiau. Išleistų 2017–2018 m. 

leidinių gauta 9838 fiz. vnt., tai sudaro 6,2 proc. viso fondo, 89,5 proc. gauties. Pagal IFLA 

rekomendacijos per paskutiniuosius 2 metus išleistų leidinių turėtų būti 10 proc. Naujų dokumentų 

gavimo rezultatas nėra geras, tačiau geresnių perspektyvų nenumatoma. 

1.2.5.1. Gautis pagal dokumentų turinį (fiz. vnt.) 

 
Iš viso 

Grožinė literatūra*  Šakinė literatūra*  Periodiniai 

leidiniai  

VB 2310 
898 

 

493 

 

919 

 

Žagarės m. filiale 910 
370 

 

179 

 

361 

 

Kaimo filialuose 7775 
2281 

 

705 

 
4789 

Iš viso SVB 10995 3549 1377 6069 

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių 

 

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

 Periodinių leidinių  

pav. skaičius 
Tarp  jų prenumeruojamų 

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

VB 93 104 53 54 

Žagarės m. filiale 25 27 21 21 

Kaimo filialuose 79 86 37 38 

Iš viso SVB 102 111 62 61 

 

1.2.5.3. Dokumentų gautis pagal dokumentų tipą (fiz. vnt.) 

Dokumentų tipas 
Fiz. vnt. Proc. nuo 

 2018 m. gauties 2017 m. 2018 m. 

Knygos ir tęstiniai leidiniai 5508 4843 44 

Periodiniai leidiniai 6072 6069 55,2 

Rankraščiai  58 1 0,01 
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Kartografijos leidiniai   18 3 0,03 

Natos 4 12 0,1 

Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.  49 16 0,1 

Vaizdiniai dok.  0 0 0 

Elektroniniai dok.  8 4 0,04 

Kiti dok. (trimačiai, grupuojamieji) iš viso 58 47 0,4 

Iš viso: 11775 10995 X 

 

Periodinių leidinių gauta 6069 fiz. vnt., 3 fiz. vnt. mažiau nei 2017 m.  

Periodinių leidinių VB sistemoje iš viso gauta 111 pavadinimų. VB gauta 104 pav., Žagarės 

miesto filiale 27 pav., kaimo filialuose 86 pavadinimai. Visi filialai gavo rajono laikraštį „Sidabrė“ 

ir „Šiaulių kraštą“. 

2018 m. SVB fondai buvo pildomi ir atnaujinami visų rūšių dokumentais, universalaus 

profilio spaudiniais. Daugiausia gauta periodinių leidinių ir knygų. Taip pat gauta trimačių 

dokumentų, natų, kartografinių leidinių. Formuojant fondus atsižvelgiama į rajono savivaldybės 

teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, konkretaus 

fondo struktūrą, kiekvieno dokumento paklausą, išliekamąją vertę, skaitytojų poreikius. Nepakanka 

naujai gautų dokumentų. Dėl didelių kainų visų rajono bibliotekų fondų aprūpinti neįmanoma. 

Užsakymui naujų leidinių sąrašai sudaromi naudojantis įvairiais šaltiniais: leidyklų išleistų 

knygų anonsais, LR Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografijos ir knygotyros centro 

leidžiama informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, dokumentų pasiūlos sąrašais ir kita 

informacija. 

1.2.5.4. Dokumentų gautis (fiz. vnt.) pagal finansavimo šaltinius 

Šaltinis 
Fiz. vnt. Proc. nuo 

2018 m. 

gauties 2017 m. 2018 m. 

Įsigyta už valstybės biudžeto   lėšas 2582 2495 22,7 

Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas 

(prenumerata ir knygos) 
4964 4977 45,3 

Fizinių ir juridinių asmenų parama    3745 3285 29,9 

Padengimas vietoj prarastų dok.  199 237 2,2 

Bibliotekos išleisti leidiniai 58 1 0,009 

Perduota iš fondo į fondą  227 0 0 

Iš viso SVB 11775 10995 X 

1.2.6. Panaudotos lėšos dokumentams įsigyti 

Šaltinis Eur Proc. 

Valstybės biudžetas  
18693,00 58 

Rajono savivaldybės biudžetas 
13342,44 41 
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2 proc. fizinių asmenų pajamų mokestis 
418,29 1,3 

Iš viso lėšų  32453,73 X 

 

2018 metais iš įsigyta naujų dokumentų už 44040,23 Eur, 2454,02 Eur mažiau negu 2017 m.  

2018 m. iš valstybės biudžeto Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 18693 Eur, 

413 Eur daugiau nei 2017 m. Už KM lėšas įsigyti dokumentai sudarė 22,7 proc. 2017 m. gauties. 

Įsigyta 2495 fiz. vnt. dokumentų, 87 fiz. vnt. mažiau nei 2017 m. Nors finansavimas buvo didesnis, 

tačiau knygos nuolat brangsta, todėl jų įsigyta mažiau.  

Iš rajono savivaldybės spaudiniams ir prenumeratai gauta 13342,44 Eur, 105,29 Eur daugiau 

negu 2017 m. Už 2247,49 Eur buvo įsigyta knygų ir trimačių dokumentų. Bibliotekos žaislotekos 

papildytos naujais žaidimais. Užprenumeruota spauda 2019 m. už 11094,95 Eur.  

Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti  

Metai 
Valstybės biudžeto lėšos 

1 gyventojui Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 1 gyventojui Eur 

2017 0,76 0,55 

2018  0,77 0,55 
* 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. Dažniausiai dokumentai buvo perkami iš UAB „Alma littera 

sprendimai“, UAB „Jotema“, UAB „Balto trader“, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB „Nieko 

rimto“, UAB „Tyto alba“. Pirkimas per CVP IS turi ir pliusų, ir minusų. Pasirinkus kuo daugiau 

tiekėjų, dokumentus galima nupirkti už mažiausią kainą, tačiau pirkimo procedūros užtrunka. Taigi 

nauji leidiniai nuo jų išleidimo skaitytojus pasiekia pavėluotai. Taip pat atsiranda komplektavimo 

spragų, nes apie finansavimą knygoms pirkti sužinoma tik vasario mėnesį, todėl kai kurių leidinių 

tiražas būna pasibaigęs. 

1.2.7. Fizinių ir juridinių asmenų parama 

 
Parama (fiz. vnt.) Parama (Eur) 

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

VB 777 684 4367,59 3223,37 

Žagarės m. filialas 171 
242 

949,30 
1265,36 

Kaimo filialuose 2797 
2359 

8636,28 
6261,13 

Iš viso SVB 3745 
3285 

13953,17 
10749,86 
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Fizinių ir juridinių asmenų parama gauta 3285 fiz. vnt. už 10749,86 Eur: iš jų – už 2 proc. 

paramos mokestį nupirkta 57 fiz. vnt. už 418,29 Eur.  

Bibliotekos fondas papildytas knygomis, gautomis akcijos „Knygų Kalėdos“ metu. 

Dovanota 395 fiz. vnt. Ataskaitiniais metais knygomis parėmė UAB „Antalis“, UAB 

„Agrokoncerno grupė“, Joniškio rajono savivaldybė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, leidyklos: „Andrena“, „Žara“, „Charibdė“, 

„Algarvė“, „Svajonių knygos“, „Gelmės“. 

Knygas dovanojo kraštiečiai: A. Užkuraitis, A. Smilgienė, kunigas E. Semaška, J. 

Šalkauskas, L. Karaliūnas. Rašytojai mielai dovanoja savo naujausias knygas. Ataskaitiniais metais 

gavome dovanų iš A. Ruseckaitės, J. Pabrėžos, V. Kubiliaus, H. Smilgio, A. Strato, A. Juozaičio ir 

kt. Bibliotekos globėja Sofija Jonaitytė taip pat papildo bibliotekos fondą  įvairiomis knygomis ir 

žurnalais. Rašytojo J. Avyžiaus fondą papildė I. Litvinaitės-Avyžienės dovanotos knygos. 

Laikraščio „Gintaro gimtinė“ prenumeratą dovanojo bibliotekos bičiulė Dzintra Elga Irbytė-

Staniulienė. 

Daugiausia paramos gavo Žagarės (242 fiz. vnt., 26,6 proc. gauties), Kriukų (214 fiz. vnt., 

39,8 proc. gauties), Gataučių (165 fiz. vnt., 30,6 proc. gauties) filialai. Bibliotekas paremia 

skaitytojai, bibliotekų svečiai, kraštiečiai.   

   

1.2.8. Dokumentų nurašymas 

1.2.8.1. Nurašymas pagal priežastis 

Priežastis Fiz. vnt. Proc. 

Susidėvėję ir vartotojų sugadinti 5643 44,2 

Praradę aktualumą 6825 53,5 

Vartotojų prarasti ir dengiami kitais 158 1,2 

Kitos priežastys 134 1,1 

Iš viso: 12760 X 

 

Visi VB skyriai ir filialai nurašė praradusius aktualumą periodinius leidinius. 2018 m. 

periodinių dokumentų nurašyta: 5904 fiz. vnt., iš jų VB – 879 fiz vnt., Žagarės m. – 293 fiz. vnt., 

filialuose – 4732 fiz. vnt. 

Pagrindinės dokumentų nurašymo priežastys – dokumentų susidėvėjimas, informacijos 

pokyčiai (senėjimas, nuvertėjimas). Keičiantis informacijai, dokumentai tampa nepaklausūs, 

neaktualūs. Dokumentų nurašymas turėtų didėti ir kitais metais, nes gyventojų aprūpinimas 

dokumentais per didelis, fonduose dar yra neaktualios literatūros. Daugiausia dokumentų nurašė 

Skaistgirio – 1040 fiz. vnt., Žagarės – 1027 fiz. vnt., Linkaičių - 647 fiz. vnt. filialai.  Mažiausiai – 

Kriukų – 281 fiz. vnt., Darginių – 292 fiz, vnt., Daunoravos – 316 fiz. vnt. filialai. 
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1.2.9. Fondo apyvartos rodikliai 

 2017 m. 2018 m.  

VB 2,3 2,4 

Žagarės miesto filiale 1,8 1,7 

Kaimo filialuose 1,1 1,1 

Iš viso SVB 1,5 1,5 

 

Optimalus fondo apyvartos rodiklis turėtų būti 0,8–1,4.  Fondo apyvarta per didelė Viešojoje 

bibliotekoje ir Žagarės  filiale. Todėl didesnį dėmesį reikia skirti fondo sudėties analizei ir jo 

panaudojimui, fondo (leidinių) reklamai, naujų leidinių įsigijimui. 

1.2.10. Fondo apsauga 

2018 metais patikrinti Satkūnų, Plikiškių, Stungių, Stupurų filialų dokumentų fondai. 

Satkūnų ir Stupurų filialų fondai perduoti naujoms darbuotojoms.  

Nuo 2018 metų kortelinis katalogas nebepildomas. Kadangi fondas rekataloguotas, todėl 

visus dokumentus galima surasti elektroniniame kataloge. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondams 

saugoti trūksta vietos, dėl to reikia ypač kruopščiai vykdyti dokumentų atranką, nuolatos nurašyti 

nepaklausias, susidėvėjusias knygas. Filialų fondų laikymo sąlygos buvo pakankamai geros.  

1.2.11. Saugyklos ir atsarginio fondo organizavimas ir panaudojimas 

 2017 m. 2018 m. 

Gauta 738 602 

Nurašyta 2424 858 

Iš viso dok. saugyklos fonde 5604 5348 

Išduotis 516 422 

Fondo apyvarta 0,09 0,08 

 

Lyginant su 2017 m., fondas sumažėjo 256 fiz. vnt. dok.  Gauta 136 fiz. vnt. dok. mažiau nei 

2017 m. Saugyklos fondo patalpų  pertvarkymo metu dalis knygų nurašyta.  

Atsarginis fondas. Iš viso dokumentų  fonde – 148: lietuvių kalba – 147 fiz. vnt., kitomis  

kalbomis – 1 fiz. vnt. Per metus nurašytas 31 susidėvėjęs dokumentas. 2018 m. iš šio fondo išduoti 

25 dokumentai – 25 grožinės literatūros leidiniai. Šis fondas naudojamas papildomai programinei 

literatūrai saugoti, juo naudojasi moksleiviai, studentai. 

Fondo apyvarta ‒ 0,17. 
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1.3. Vartotojų telkimas ir aptarnavimas 
 

1.3.1. Gyventojų sutelkimas į vartotojus 

Rajono gyventojų skaičius*  

 2017 m.  2018 m. +/- 

Rajone 24174 24371 +197 

Joniškio mieste 10151 10551 +400 

Žagarės mieste 2139 2072 –67 

Kaime 11884 11748 –136 
*Joniškio rajono seniūnijų pateikta informacija 

 

Kadangi rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu filialų darbuotojų darbo 

krūviai nustatyti pagal konkrečios aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių, gyventojų sutelkimo 

į vartotojus procentas skaičiuojamas vadovaujantis seniūnijų (rajone yra 10 seniūnijų) pateiktais 

gyventojų skaičiaus duomenimis. Realus, gyvenančių bibliotekos aptarnaujamuose mikrorajonuose, 

gyventojų skaičius yra dar mažesnis, nes daugelis emigravusių ir retai parvykstančių namo yra 

deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio rajone. 

2018 m. į bibliotekų vartotojus sutelkta 30,6 proc. gyventojų (2017 m. – 31,2 proc.).  

1.3.2. Registruotų vartotojų skaičius SVB 

Bibliotekos  2017 m. 2018 m. +/- Sutelkimo proc. 

VB 3387 3362 –25 31,9 

Žagarės m. filiale 660 648 –12 31,3 

Kaimo filialuose:     

Bariūnai 200 200 + 15,8 

Darginiai 139 138 –1 29,7 

Daunorava 115 123 +8 32,7 

Gaižaičiai 204 200 –4 47,4 

Gataučiai 210 208 –2 24,2 

Jurdaičiai 152 157 +5 33,8 

Kepaliai 198 200 +2 26,8 

Kirnaičiai 153 140 –13 37,7 

Kriukai 290 280 –10 32,6 

Linkaičiai 199 191 –8 28,4 

Maldeniai 202 201 –1 41,4 

Plikiškiai 174 176 +2 39,2 

Rudiškiai 200 200 + 28,8 

Satkūnai 113 100 –13 25,6 

Skaistgirys 522 524 +2 38,7 

Stungiai 217 213 –4 25,3 

Stupurai 201 192 –9 18,6 

Iš viso kaimo filialuose: 3489 3443 –46 29,3 
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Iš viso SVB 7536 7453 –83 30,6 

2018 metais SVB registruotų vartotojų skaičius sumažėjo –83. Viešojoje bibliotekoje 

vartotojų skaičius sumažėjo –25 (Viešoji biblioteka neteko 15 ištikimų skaitytojų),  kilnojamojoje 

bibliotekoje –1, filialuose –46. Vartotojų mažėjimui įtakos turėjo neigiami demografiniai pokyčiai: 

emigracija, spartus kaimo gyventojų senėjimas. 

1.3.2.1. Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius 

 
Perregistruoti Naujai užregistruoti 

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

VB 3156 3151 231 211 

Žagarės miesto filiale 595 591 65 57 

Kaimo filialuose 2983 3070 506 373 

Iš viso SVB 6734 6812 802 641 

 

Didžiąją vartotojų dalį – 91,4 proc. sudarė perregistruoti vartotojai, 8,6 proc. – naujai 

užsiregistravę.  

Vartotojų sudėtis:   

 vaikai iki 14 m. – 2204, arba 29,6 proc. visų registruotų vartotojų; 

 moksleiviai (9–12 kl.) ir besimokantis jaunimas – 843, arba 11,3 proc.; 

 dirbantieji – 2260, arba 30,3 proc.; 

 bedarbiai – 1012, arba 13,6 proc.; 

 pensininkai, neįgalieji – 1134, arba 15,2 proc. 

Vartotojų skaičiaus lyginamoji diagrama 2014–2018 m.  
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1.3.3. Apsilankymų (lankytojų) ir lankomumo rodikliai 

 

Bibliotekos 

Apsilankymų skaičius Lankomumas  

2017 m. 2018 m. +/- 2018 m. 

VB 58273 60946 +2673 18,1 

Žagarės m. filiale 12914 11867 –1047 18,3 

Kaimo filialuose:     

Bariūnai 2815 2831 +16 14,1 

Darginiai 861 802 –59 5,8 

Daunorava 1236 1310 +74 10,7 

Gaižaičiai 2903 2668 –235 13,3 

Gataučiai 2972 2809 –163 13,5 

Jurdaičiai 1985 2011 +26 12,8 

Kepaliai 2977 2919 –58 14,6 

Kirnaičiai 1761 1443 –318 10,3 

Kriukai 4500 4196 –304 14,9 

Linkaičiai 3348 2948 –400  15,4 

Maldeniai 3603 3607 +4 17,9 

Plikiškiai 2678 2822 +144 16,1 

Rudiškiai 4386 4805 +419 24,1 

Satkūnai 1724 1195 –529 11,9 

Skaistgirys 11812 12048 +236 22,9 

Stungiai 3371 3259 –112 15,3 

Stupurai 3134 2953 –181 15,4 

Iš viso kaimo filialuose:   56066 54626 –1440 15,6 

Iš viso SVB  127253 127439 +186 17,1 

 

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas bibliotekoje per metus apsilankė 17 kartų, vienas 

VB vartotojas – 18 kartų, vienas Žagarės m. filialo vartotojas – 18,3 karto, kaimo filialuose – 

15,6 karto.  

Vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis ir virtualiai. Virtualių apsilankymų skaičius 

sumažėjo, jų 2018 metais buvo 9224 (2017 m. – 25131). Bibliotekos svetainė buvo atnaujinta, kurį 

laiką buvo sunkiai pasiekiama, tačiau ji populiari, skelbiama informacija įdomi ir reikalinga. 

Apsilankymai skaičiuojami tik iš bibliotekos interneto puslapio, taip pat biblioteka turi dvi 

Facebook paskyras. 
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Apsilankymų skaičiaus lyginamoji diagrama 2014–2018 m. 

 
  

Prieiga 

Darbo dienų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:  

VB – 290, Žagarės miesto filiale – 239, kaimo filialuose – 3308. 

Darbo valandų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius: 

VB – 2687, Žagarės miesto filiale – 2149, kaimo filialuose – 23023. 

Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose apsilankydavo: VB – 210 lankytojų, 

Žagarės miesto filiale – 50 lankytojų, kaimo filiale – vidutiniškai po 17 lankytojų.  
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Bibliotekos 

Dokumentų išduotis Skaitomumas 

2017 m. 2018 m. +/- 2018 m.  

VB 120684 123068 +2384 36,6 

Žagarės m. filiale 23798 22988 –810 35,5 
Kaimo filialuose:      

Bariūnai 5720 5780 +60 28,9 

Darginiai 4194 4069 –125 29,5 

Daunorava 3288 3868 +580 31,4 

Gaižaičiai 6196 6149 –47 30,7 

Gataučiai 5437 5241 –196 25,2 

Jurdaičiai 3717 3862 +145 24,6 

Kepaliai 4341 5124 +783 25,6 

Kirnaičiai 4844 4087 –757 29,2 
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SVB išduotis padidėjo nežymiai – 514 fiz. vnt. Išduoties padidėjimą lėmė periodinių 

leidinių gausa (VB sistemoje iš viso gauta 111 pavadinimų), knygų ekranizacijos, pvz.: „Tarp pilkų 

debesų“ (R. Šepetys), „Sniego senis“ (Jo Nesbo) ir kt. 

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 32,9 leidinio: VB ‒ 36,6, Žagarės 

miesto filiale – po 35,5, kaimo filialuose – po 28,7. 
 

 Išduoties į namus ir vietoje rodikliai fiz. vnt. ir proc. (visos išduoties) 

Išduotis į namus Proc.  Išduotis vietoje (bibliotekoje) Proc.  

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

VB 44549 43999 35,8 VB 76135 79069 64,2 

Žagarės m. 

filiale 
17359 17195 74,8 

Žagarės m. 

filiale 
6439 5793 25,2 

Kaimo 

filialuose 
54235 54469 55,1 

Kaimo 

filialuose 
45652 44358 44,8 

Iš viso SVB  116143 115663 47,2 Iš viso SVB  128226 129220 52,7 

  

 Lyginant su praėjusiais metais, dokumentų išduoties į namus rodikliai sumažėjo 0,3 proc., o 

vietoje 0,2 proc. išaugo. Tai susiję su periodinių leidinių skaitymo poreikiais, pakankama spaudos  

įvairove Viešojoje bibliotekoje.    

1.3.5. Literatūros išduotis pagal turinį fiz. vnt. ir proc. 

(visos išduoties) 

 
Išduotis 

iš viso 

Grožinės 

literatūros 

išduotis* 

Proc. 

Šakinės 

literatūros 

išduotis* 

Proc. 

Periodinių 

leidinių 

išduotis 

Proc. 

VB 123068 46418 37,7 11521 9,4 65129 52,9 

Žagarės m. filiale 22988 13653 59,4 1061 4,7 8274 35,9 

Kaimo filialuose 98827 34312 34,7 9489 9,6 55026 55,7 

Iš viso SVB 244883 94383 38,5 22071 9,1 128429 52,4 

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis be periodinių leidinių 

Kriukai 8000 7803 –197 27,9 

Linkaičiai 4354 3823 –531 20,1 

Maldeniai 6179 6087 –92 30,3 

Plikiškiai 3248 3278 +30 18,6 

Rudiškiai 3853 4235 +382 21,2 

Satkūnai 3569 2687 –882 26,9 

Skaistgirys 18828 18816 –12 35,9 

Stungiai 5700 5653 –47 26,5 

Stupurai 8419 8265 –154 43,1 

Iš viso kaimo filialuose  99887 98827 –1060 28,7 

Iš viso SVB  244369 244883 +514 32,9 



Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

 

19 

 

 Rajono bibliotekose 52,4 proc. išduoties sudaro periodinių leidinių išduotis, kaimo 

bibliotekose net 55,7 proc. Atskirų mokslo šakų literatūros fondai kaimo filialuose yra labai pasenę, 

mažai įsigyjama populiarių leidinių. 

 Pasak Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų, skaitomiausios 

buvo D. Chamberlain, S. Montefiore, L. Riley, M. Higgins Clark, I. Vakarės, A. Juozaičio, K. 

Sabaliauskaitės knygos. Psichologijos, medicinos, vadybos knygos – populiariausia šakinė 

literatūra.  

 Aptariant skaitytojų poreikių tenkinimą, reikia paminėti didžiausią problemą ‒ knygų 

naujienos biblioteką pasiekia vėluodamos apie 2–3 mėn. 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 metus  rezervuoti 309  leidiniai. 
 

Dokumentų išduoties lyginamoji diagrama 2014–2018 m. 

 

1.3.6. Knygų išdavimo punktų ir kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai 

 Vartotojų skaičius  Apsilankymų 

skaičius 

Išduotis  

fiz. vnt. 

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

5 knygų išdavimo 

punktuose 
185 206 1733 2131 4301 3225 

2 kilnojamosiose 

bibliotekėlėse  
46 47 264 265 1245 1129 

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 421 (2017 m.– 433) leidiniai. 

Ši paslauga yra pakankamai patogi ir populiari. Dažniausiai knygų grąžinimo paslauga naudojasi 
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dirbantys skaitytojai ‒ 181. Per WWW užsakyti 135, rezervuoti 309 leidiniai.  Savitarna pratęsti 

478 leidiniai.  

Tarpbibliotekinis abonementas. Šia paslauga 2018 m. naudojosi 10 vartotojų (2017 m. – 6 

vartotojai), per metus išsiųsta 19 (2017 m. – 5) užklausų. Gauta: 18 originalių leidinių ir 1 kopija. Iš 

kitų bibliotekų gauta 1 užklausa.  

1.3.7. Senyvo amžiaus ir specialiųjų poreikių skaitytojų  aptarnavimas 

 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus 

duomenimis, Joniškio rajone 2018 metais gyveno 4846 senyvo (pensinio) amžiaus gyventojai, 

užregistruoti 4842 žmonės su įvairia negalia. Bibliotekų paslaugomis naudojosi 1134 senyvo 

amžiaus ir neįgalūs gyventojai (2017 m. – 1131). Tai sudarė 15,2 proc. (2017 m. – 15  proc.) 

visų registruotų vartotojų. 106 senyvo amžiaus ir neįgalių  skaitytojų buvo aptarnaujami namuose 

pačių bibliotekininkių, knygnešių.  

 Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius tęsė ilgametę bendrystę su Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialu. Spalio 15 d. minima pasaulinė Baltosios lazdelės 

diena. Viešoji biblioteka kasmet pakviečia LASS Joniškio rajono skyriaus narius į susitikimą 

drauge su muzika ir poezija. Prieš metus „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinys Redas Olšauskas 

garsiai išsakė svajonę išleisti savo eilėraščių knygą. Susitikimo metu jis pristatė išleistą knygutę 

„Jeigu aš matyčiau“. Redo mokytoja V. Vedeckienė  trumpai papasakojo knygutės išleidimo 

istoriją, padėkojo bibliotekai už padarytą pradžią „Pyragų dienos“ metu. Mokytojos pasakojimą 

papildė Redo deklamuojami eilėraščiai. LASS Joniškio rajono skyriaus pirmininkė Ina 

Sakalauskienė  pasveikino Redą ir padėkojo bibliotekai už iniciatyvą išleisti Reduko knygą. 

Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė ir Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė. Viešoji biblioteka savo bičiuliams dovanojo nuotaikingą 

Egidijaus Impolio ir Rolando Sereikos koncertą, kuriame teko ir muzikantais, ir šokėjais pabūti.  

Nors tarp Joniškio senelių globos namų „Santara“ gyventojų retas beskaito, tačiau vienų 

ar kitų švenčių proga bibliotekininkės senelius aplanko su dovanėlėmis, kasdienybę praskaidrina 

muzikinėmis programomis. Balandžio 24 d. rytmetį Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos 

lankėsi „Santaros“ senelių globos namuose. Pirmasis šių metų susitikimas buvo skirtas kraštietės 

Jolitos Skablauskaitės atminimui. Globos namų gyventojams Rita Brazauskienė paskaitė ištrauką iš 

Jolitos Skablauskaitės knygos „Tik šviesūs paukščiai naktyje“. Seneliai pageidavo, kad tokie 

skaitymai vyktų dažniau. Seneliams, kurie patys skaito, Eglė Šukienė dovanojo knygų. Šį kartą 

muzikinį siurprizą paruošė Jūratės Malinauskaitės ir Editos Žarkauskaitės duetas.  Merginų 

atliekamos dainos sujaudino senelius. Tarp žiūrovų buvo malonu sutikti ilgametę bibliotekos 
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skaitytoją 90-metę Valeriją Vaičiūnienę, koncerto klausėsi ir 103 metų Kazys Kazimieraitis. 

Rugsėjo 27 d. popietę Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos Eglė Šukienė, Rita 

Brazauskienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė lankėsi „Santaros“ senelių globos 

namuose. Progų aplankyti bičiulius buvo ne viena – tai rugsėjo 27 d. švenčiama Socialinių 

darbuotojų diena ir artėjanti Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Pirmieji posmai buvo skirti 

šauniam ir draugiškam „Santaros“ darbuotojų kolektyvui, o senelių laukė staigmena, jau spėjusi 

išgarsėti Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Dovilės katė Ota.  Kol vyresn. bibliotekininkė Rita 

skaitė ištrauką iš S. Hartmann knygos „Aš ir mano žmogus: trumpi katino pasakojimai“, Ota 

bendravo su seneliais. Vėliau, skaitant L. Degėsio eilėraštį „Aerobika“, visus išjudino eilėraštyje 

minimi aerobikos pratimai. Gruodžio 7 d. Joniškio „Santaros“ senelių globos namuose vyko jauki 

kalėdinė popietė. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos pirmosios pasveikino senelius 

artėjančių švenčių proga. Šį kartą „Santaros“ globotinius linksmino Maldenių bibliotekos lėlių 

teatro „Padaužiukai“  jaunieji  aktoriai. Seneliai labai laukė šio susitikimo, nes vaikai savo energija, 

nuoširdumu sukuria geras emocijas. Nuotaikingas spektaklis „Kaip kiškis vilko namus saugojo“ 

patiko visiems. „Greit Kalėdos!“ – rėkė šarka spektaklyje, o kokios Kalėdos be dovanų? Seneliams 

teko gražių žodžių, saldumynų ir, žinoma, knygų.  

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 

tuo, kad jas lengva skaityti skirtinguose įrenginiuose ir galima nesunkiai pasirinkti skaitymui patogų 

šrifto dydį ir formatą, ši paslauga vis dėlto yra nelabai nepaklausi. 2018 m. Skaitytojų aptarnavimo 

skyriuje e. skaityklės užsakytos tik 5 kartus. 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.    

 Elektroninio katalogo panaudojimas. Vartotojai naudodamiesi e. katalogu gali sužinoti, ar 

leidinys yra bibliotekoje, jį užsisakyti, rezervuoti arba pratęsti jo grąžinimo laiką. 2018 m. per 

bibliotekos e. katalogą gauta 135 (2017 m. – 116) užsakymai, įvykdyti 478 (2017 m. – 447) 

pratęsimai. Portalu www. ibiblioteka.lt  pasinaudojo 10 virtualių vartotojų.  
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 Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondas kaupiamas ir saugomas Informacijos ir 

kraštotyros skyriuje. Fondą sudaro 781 informacinis leidinys, tarp jų – 80 elektroninių. 

1.4.1. Katalogų organizavimas 

Įrašų skaičius kataloguose 

Įrašų skaičius kataloguose 

iš viso 

Automatizuotai parengtų įrašų 

skaičius iš viso 

Automatizuotai per metus 

parengtų įrašų skaičius 

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

120430 125058 116006 120634 4680 4629 

Elektroninį katalogą sudarė 120634 įrašai. 2018 m. sukurta 4629 įrašų. Į Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banką išsiųsti 1556 įrašai. Per metus buvo  suredaguota 5707 elektroninių 

įrašų.   

LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 49932 (2017 m. – 49032).  Visiems 

interneto vartotojams prieinama leidinių ir straipsnių paieškos galimybė bibliotekos interneto 

svetainėje www.joniskis.rvb.lt. 

 Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 27 d. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 

įsakymo „Dėl Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių kortelinio katalogo ir fondo 

inventoriaus knygų“ 2-uoju punktu, nuo 2018 m. sausio 1 d. nebereikia pildyti teritorinių padalinių 

abėcėlinio ir sisteminio katalogų. Filialai naudoja elektroninį katalogą.  

 Sisteminę straipsnių kartoteką pildė tik nekompiuterizuotas Darginių filialas, kuris kartoteką 

papildė 20 aprašų.  

 Prieiga prie duomenų bazių. Viešoji biblioteka iš savo serverio ir interneto svetainės turėjo 

prieigą prie 12 laisvai prieinamų Lietuvos duomenų bazių (DB) ir prie EBSCO (15 paketų), 

NAXOS Music Library  (išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, 

pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų 

biografijos, muzikos terminų žodynai ir kita informacija) bei Credo Online Reference Service 

(informacija įvairių mokslų temomis). Taip pat biblioteka turėjo prisijungimus prie periodinių 

leidinių „Verslo žinios“ straipsnių archyvų.  

Labai mažai naudojamasi EBSCO duomenų baze, nes pagrindiniai jos naudotojai studentai 

gauna prisijungimus savo mokslo įstaigų bibliotekose, o moksleiviams ši DB dar neaktuali. Be to, 

jei šioje duomenų bazėje būtų daugiau medžiagos lietuvių kalba, tada ji būtų paklausesnė.  

2018 metais prie INFOLEX (teisinė duomenų bazė) prisijungta 325 kartus. Prisijungimų 

mažėjimą lėmė laisva prieiga prie LR Seimo dokumentų paieškos ir Teisės aktų registro (TAR). 
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1.4.2. Informacinės užklausos 

Užklausų skaičius 

 

Iš viso užklausų  Tarp  jų elektroninėmis priemonėmis  

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

Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta 

VB 4067 4067 4110 4110 161 161 185 185 

Žagarės m. 

filiale 
135 135 123 123 0 0 0 0 

Kaimo 

filialuose 
972 972 1023 1020 35 35 34 32 

Iš viso 

SVB 
5174 5173 5256 5253 194 194 219 217 

   

Užklausų skaičius didėjo nežymiai, nes vartotojai turi daugiau galimybių rasti atsakymus 

internete. 2449 užklausų, arba 46,6 proc. visų užklausų pateikė moksleiviai.  

Užklausos elektroninėmis priemonėmis pateikiamos per Informacijos ir kraštotyros skyriaus 

e. paštą, taip pat per paslaugą „Klausk bibliotekininko“ bibliotekos interneto svetainėje. Kaip teigia 

skyriaus darbuotojos, paslauga „Klausk bibliotekininko“ per www.ibiblioteka.lt sudėtinga ir beveik 

nenaudojama. 

1.4.3. Viešoji interneto prieiga. Interneto paslaugos 

Viešąją interneto prieigą turi Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas ir 16 kaimo filialų. 

Kompiuterių ir prieigos prie interneto neturėjo tik Darginių filialas. Vartotojai kompiuterizuotose 

bibliotekose galėjo naudotis ir belaidžio interneto ryšiu. 
 

Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius 

 Darbo vietų skaičius   Kompiuterizuotų vietų skaičius  

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

VB 30 30 10 10 

Žagarės miesto filiale 15 15 5 5 

Kaimo filialuose 145 145 47 47 

Iš viso SVB 190 190 62 62 

 

Tūkstančiui rajono gyventojų tenka 2,6 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga, 

tūkstančiui vartotojų – 8,4 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.  

Interneto paslaugos. Interneto paslaugų statistika surenkama naudojantis bibliotekos tinklo 

kompiuteriuose įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos sistema. Šios sistemos duomenimis, 

interneto prieiga naudojosi 6114 (2017 m. – 6005) unikalūs interneto vartotojai. 

http://www.ibiblioteka.lt/
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Naudojimosi e. paslaugomis statistika 

 
Interneto seansų 

skaičius 

Atsisiųstųjų 

dokumentų 

skaičius 

Atsisiųstųjų įrašų 

skaičius 

Virtualių 

apsilankymų 

skaičius 

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

Iš viso SVB 19857 14812 5768 1984 7848 4836 13096 9224 

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 bendra trukmė valandomis  

VB 78 

Žagarės m. filiale  10 

Kaimo filialuose  58 

Iš viso SVB 146 

Vartotojų, apsilankiusių mokymuose naudotis bibliotekos paslaugomis,  skaičius  

VB 153 

Žagarės m. filiale  4 

Kaimo filialuose  76 

Iš viso SVB 233 

Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui, skaičius valandomis                    

VB 76 

Žagarės m. filiale 10 

Kaimo filialuose 58 

Iš viso SVB 144 

Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio raštingumo mokymuose, skaičius 

VB 63 

Žagarės m. filiale 4 

Kaimo filialuose 76 

Iš viso SVB 143 

 

Individualių konsultacijų ir konsultuotų vartotojų skaičius  

 Konsultacijų skaičius Konsultuotų vartotojų skaičius 

VB 1000 926 

Žagarės m. filiale 231 231 

Kaimo filialuose 562 548 

Iš viso SVB 1793 1705 

 

2018 metais buvo organizuojamos informacijos paieškos pamokos ir ekskursijos į biblioteką 

Joniškio mokyklų 10 klasių moksleiviams. Surengtos informacijos paieškos pamokos Joniškio 

„Aušros“ gimnazijos dešimtokams. Buvo apsilankyta Trečiojo amžiaus universitete, vyko 

mokymai. Rudenį penkias dienas vyko „Senjorų dienos internete 2018 m.“ Iš viso paskaitas 

išklausė 153 žmonės. 
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 Neformalusis suaugusiųjų švietimas 

„Senjorų dienos internete 2018“ Akcija 
Viešoji biblioteka ir 

filialai 

„Kūrybinės dirbtuvės – gėlių gamyba“ Edukacinė popietė Bariūnų filialas 

 „Idėjos iš knygų pritaikytos Lietuvos šimtmečio 

metais“ 

Edukacinių renginių 

ciklas 
Gaižaičių filialas 

„Graži, tu mano Lietuva“, „Nuspalvinkim 

pavasarį“, „Nusipiešk mandalą sau“ 
Edukaciniai užsiėmimai Gataučių filialas 

Bendraminčių klubo užsiėmimai  Linkaičių filialas 

„Grožį kuriame patys“ Edukacinis užsiėmimas Maldenių filialas 

„Adytos skaros“ Edukacinis užsiėmimas Plikiškių filialas 

„Žagarės lėlių namų paslaptys“ Edukacinė valandėlė Plikiškių filialas 

„Mano laikas...“ Edukacinė popietė Rudiškių filialas 

„Trys žingsniai sveikatos ir grožio link“ Edukacinė valandėlė Stungių filialas 

„Piešimas ant arbatos puodelio“ Edukacinis užsiėmimas Stungių filialas 

„Širdies ir kraujagyslių ligos ir prevencija“ Paskaita Stungių filialas 

„Pasitikime Lietuvos šimtmetį pasipuošę tautine 

atributika“ 
Edukaciniai užsiėmimai Žagarės filialas 

„iPad planšečių galimybės tavo poreikiams“ Edukacinis užsiėmimas Žagarės filialas 

 

1.5. Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas 
   

 Bibliotekose kraštotyros informaciją sudaro kraštotyros dokumentai, kartotekos, kraštotyros 

darbai. VB fondas kaupiamas Informacijos ir kraštotyros skyriuje, dalis yra bendrajame fonde. 

Filialuose kraštotyros fondas išskirtas atskirose lentynose.  

1.5.1. Kraštotyros fondo dydis fiz. vnt.  

 

2017 m. 

2018 m.  

Iš viso  Inventorintų dok. 
Kraštotyros 

darbų 

VB informacijos ir 

kraštotyros skyriuje   
949 964 964 184 

Žagarės m. filiale 306 311 311 4 

Kaimo filialuose  1360 1381 1114 104 

Iš viso SVB 2615 2656 2389 292 

 

Automatizuotų analizinių kraštotyros  įrašų skaičius  

 2017 m. 2018 m. 

Sukurta per metus  2606 2703 

Išsiųsta į NBDB*  1476 1556 

Iš viso įrašų skaičius NBDB  29802  31358 

   *Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas 
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Žagarės miesto ir visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose. 

Žagarės miesto filialo kartoteka papildyta 124 naujais įrašais, kaimo filialuose – 367, vidutiniškai 

viename kaimo filiale – 21 įrašu.    

1.5.2. Kraštotyros darbai 

SVB saugoma 292  įvairių kraštotyros darbų: bibliotekų metraščiai, kaimų istorijos, darbai 

apie įžymius kraštiečius, kultūrinio gyvenimo albumai ir kiti darbai.  

Per metus parengti 5 nauji kraštotyros darbai. Tarp jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2 darbai:  

1.  „Jono Avyžiaus literatūrinės premijos laureatai“. 

2.    Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos metraštis. 2018 m. 

 Kaimo filialuose – 2 darbai:  

1. „Akmens ir medžio pakerėtas“ (apie Linkaičių kaime gyvenantį kūrėją Antaną 

Žatkevičių). 

2. „Darginiai“. 

3. „Maldenių bibliotekos istorija. 2005–2018“ (kompaktinis diskas). 

 

Viešojoje bibliotekoje papildyti 6 kraštotyros darbai: „Kunigas Juozapas Žiogas“, 

„Mokytojas Juozas Vainauskas“, „Tautodailininkė Aniceta Krajinienė“, „Režisierius Povilas 

Mataitis“, „Kraštietis Juozas Šalkauskas“, „Joniškio liuteronai ir latviai“. 

1.6. Mokamos paslaugos 

VB ir filialai teikė mokamas paslaugas. Mokamus elektroninius LIBIS skaitytojo 

pažymėjimus  teikė tik Viešoji biblioteka. Populiariausia paslauga – kopijavimas ir spausdinimas.  

 VB teikia dokumento išsiuntimo arba priėmimo faksu, laiško išsiuntimo iš bibliotekos 

elektroninio pašto, teksto surinkimo ir spausdinimo, teksto maketavimo paslaugas.  

Per metus už mokamas paslaugas surinkta 1085,00 Eur (2017 m. – 987,00 Eur).  

 

1.6.1. Mokamų paslaugų apimtis 

 

LIBIS pažymėjimų išdavimas (su 

dublikatais) 
Padaryta kopijų 

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

VB 72 65 10398 11322 

Žagarės m. filiale – – 898 1195 

Kaimo filialuose – – 3545 3399 

Iš viso SVB 72 65 14841 15916 
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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, Joniškio kultūros centro puslapyje. Apie renginius skelbiama ir rašoma 

rajono laikraščiuose „Sidabrė“, „Joniškio dienos“, žurnale „Tarp knygų“, regiono laikraštyje 

www.skrastas.lt.  

 

1.7.1. Publikacijų spaudoje ir interneto svetainėse skaičius 

 
Iš viso 

Parengta 

bibliotekininkų 

Parengta ne 

bibliotekininkų 

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

Spaudoje 57 89 30 50 27 39 

Interneto 

svetainėse 
161 214 156 200 5 14 

Iš viso 218 303 186 250 32 53 

 

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 279 (2017 m. – 244) 

smulkiosios reklamos priemonių: skelbimų, kvietimų, skrajučių. Skelbimai kabinami ne tik 

bibliotekoje, bet ir miesto skelbimų lentose, mokyklose, rajono savivaldybėje, knygyne ir kitose 

viešose vietose.  

Bibliotekos priemonėmis padaryti lankstinukai: Linkaičių filiale – „Linkaičių biblioteka“, 

„Renkame Metų knygą paaugliams“, Stungių filiale –  informacinis lankstinukas apie bibliotekos 

veiklą. Bibliotekos reklamai pagaminta suvenyrinių tušinukų, maišelių bei raktų pakabukų. 

Kasmet Viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvauja miestelėnų eisenoje per Miesto šventę.  

Gerą bibliotekos įvaizdį ir matomumą bendruomenėje padeda kurti renginiai, ypač tie, 

kuriuose dalyvauja profesionalūs atlikėjai, žinomi žmonės.  

http://www.joniskis.lt/
http://www.skrastas.lt/
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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.    

2018 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

Dienos užimtumo centru, Lietuvos moksleivių sąjunga. Pagal sutartį bendradarbiaujama  su 

Joniškio darbo birža, kurios informacija skelbiama VB. Taip pat pasirašytas bendradarbiavimo 

susitarimas su asociacija „Langas į ateitį“ įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“.  

Prie renginių organizavimo prisideda literatų klubas „Audruvė“, klubo nariai yra nuolatiniai 

bibliotekos renginių dalyviai. 

Glaudūs ryšiai biblioteką siejo su mokyklomis, ypač Joniškio „Saulės“ pagrindine mokykla, 

šios mokyklos Specialiojo ugdymo skyriumi ir Dienos užimtumo centru. Dienos užimtumo centro 

darbuotojai nuolat ieško būdų, kaip neįgalų jaunuolį įtraukti į visuomenės veiklą. Tai padaryti iš 

tiesų yra labai sunku, nes visuomenės požiūris į neįgaliųjų integraciją dar tik formuojasi. Biblioteka 

tapo Dienos užimtumo centro socialine partnere – kartu su kitomis įstaigomis pradėjo vykdyti 

naujas įtraukties į visuomenę veiklas – savarankišką-savanorišką darbą. Šį darbą Dienos užimtumo 

centro lankytojai atliko Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Iš pradžių  bibliotekininkės 

baiminosi dėl šios idėjos įgyvendinimo, bet tik iki pirmo jaunuolių apsilankymo. Svarbu buvo 

susipažinti artimiau, susidraugauti, surasti tinkamą veiklą ir sudominti. Dabar Renata, Modestas, 

Artūras, Valentas ir Domantas yra lyg bendradarbiai. Jie klijuoja lipdukus ir grąžinimo lapelius ant 

knygų, tvarko knygas, karpo skrajutes. Tačiau darbas su neįgaliaisiais nėra lengvas. Sunkiausia jo 

dalis yra sugalvoti jiems veiklas, nes bibliotekoje atliekami darbai daugiausia yra reikalaujantys 

intelektinių galių, o neįgaliųjų sutrikimai dažniausiai ir pasireiškia intelektiniame lygmenyje. 

 Taip pat bendradarbiaujama su „Aušros“ gimnazija, Joniškio Algimanto Raudonikio meno 

mokykla, Joniškio rajono švietimo centru, vaikų darželiais, senelių globos namais „Santara“, LASS 

Joniškio rajono filialu. 

Joniškio visuomenės sveikatos biuras dažnai kviečia bibliotekos specialistus į informacinius 

sveikatingumo renginius pristatyti knygas, kartu organizuojamos sveikatos žinių išvykos į 

bendruomenes. Rugsėjo 19 d. drauge su Joniškio raj. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojomis Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkės Eglė Šukienė ir Rita Brazauskienė 

pakvietė joniškiečius į žygį dviračiais, aplankant Stupurų kaimo bendruomenę. 

Renginių organizavimo ir bibliotekai reikalingų patalpų reikalais bendradarbiaujama su 

Joniškio kultūros centru, Istorijos ir kultūros muziejumi.  Europos dienos šventės organizuojamos 

kartu su „Rotary“ klubu, jaunimo ir senjorų organizacijomis.  
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Ne vienus metus graži bičiulystė biblioteką sieja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 

Joniškio skyriaus nariais ir jų vadove Ina Sakalauskiene, Vilniaus joniškiečių draugija „Sidabra“ ir 

jos prezidente Giedre Lastauskiene, kraštiečiais Juozu Šalkausku, Povilu Mataičiu, Silvija 

Povilaityte, rašytojo Jono Avyžiaus žmona Irena Avyžiene.    

Žagarės miesto filialas bendrauja su neįgaliųjų klubu „Švėtė“, Žagarės neįgaliųjų klubu 

„Vyšnelė“, Žagarės regioninio parko direkcija, Žagarės socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos 

centru, Žagarės gimnazijos ir specialiosios mokyklos bendruomene, Joniškio Algimanto 

Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės skyriumi. 

Viešosios bibliotekos globėja – kraštietė, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija 

Jonaitytė lankosi bibliotekoje, dovanoja knygų, pateikia vertingų renginių idėjų. 

Viešoji biblioteka bičiuliškai bendrauja su Joniškio bažnyčia ir Joniškio dekanu klebonu 

Eduardu Semaška. Bažnyčioje vyksta bibliotekos inicijuojami renginiai, klebonas aktyviai 

dalyvauja „Knygų Kalėdų“ akcijoje.  

Bendradarbiavimas profesinės kvalifikacijos kėlimo ir metodinės veiklos srityse vyko su 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka. Šios bibliotekos specialistai skaitė pranešimus 

mūsų bibliotekos kvalifikaciniuose renginiuose, organizavo mokymus. Per metus Viešojoje 

bibliotekoje suorganizuoti 3 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymai: 

„Plakato kūrimo pradmenys vaizdo redagavimo programa GIMP“, „Rengiame projekto paraišką“, 

„iPad planšečių galimybės tavo poreikiams“. 

 Vaikų literatūros skyrius dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

organizuotame „Knygų pristatymo konkurse“. Lapkričio mėn. skyriaus darbuotojos organizavo 

atrankinį turą Joniškyje.  

Kaip ir kasmet, puikus informacinis rėmėjas ir partneris buvo rajono laikraštis „Sidabrė“. 

Kaimo filialai bendradarbiauja su kultūros darbuotojais, kaimų bendruomenėmis, 

seniūnijomis.  

II UŽDAVINIO 

„ĮGYVENDINTI SKAITYMO SKATINIMO IR KRAŠTIEČIŲ KŪRYBOS SKLAIDOS 

PROGRAMĄ, KULTŪRINIUS PROJEKTUS, KURTI KULTŪRINIŲ RENGINIŲ 

ĮVAIROVĘ“ ĮGYVENDINIMAS 

2.1. Renginiai 

2.1.1. Renginių ir jų lankytojų skaičius 

 Renginių skaičius Renginių lankytojų 

skaičius* Iš viso Parodos 

2017 m. 2018 m. +/- 2017 m. 2018 m. +/- 2017 m. 2018 m. +/- 

VB 138 163 +25 41 59 +18 3731 3474 –257 
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Žagarės m. 

filiale 
49 67 +18 31 31 - 551 725 +174 

Kaimo fil. 490 552 +62 272 291 +19 3900 4149 +249 

Iš viso SVB 677 782 +105 344 381 +37 8182 8348 +166 
*Renginių lankytojų statistika pateikta suskaičiavus visų bibliotekos organizuotų žodinių renginių, vykusių 

bibliotekoje ir ne bibliotekoje, dalyvius ir žiūrovus. 

   

 Vidutiniškai viename SVB žodiniame renginyje apsilankė 20 dalyvių, filialuose – 7. 

 Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą Skaitymo skatinimo ir 

kraštiečių kūrybos programą, organizavo kultūrinius ir kraštotyros renginius pagal projektus.  

 2018 m. gavus Lietuvos kultūros tarybos dalinį 

finansavimą projektui  „Joniškis – ant šimtmečio bangos 

keteros“ įgyvendintos 3 akcijos – „Šimtmečio mažylis“, 

„Šimtmečio skaitytojas“, „Šimtmečio knygos rinkimai“, 2 

viktorinos – virtuali facebook paskyroje „Šimtmečio 

greitkeliu“ ir interaktyvi „Istorinė mozaika“, 10 edukacinių 

užsiėmimų, 3 Knygų namelių pristatymai ir  lietuvių 

liaudies dainų koncertas „Oi, žinau žinau“. „Šimtmečio 

mažylio“ akcijos metu buvo sveikinami visi 2018 m. gimę ir Joniškio rajone registruoti mažyliai. 

Dovanėles atsiėmė 117 mažylių tėvelių. „Šimtmečio skaitytojo“ akcijos metu buvo renkami 

lojaliausi bibliotekai ir daugiausiai knygų per metus perskaitę skaitytojai.  

Visą vasarą Joniškio rajono bibliotekose buvo renkama „Šimtmečio knyga“. Daugiausia 

kartų buvo pasiūlyti Mariaus Katiliškio, Jono Avyžiaus, Kristinos Sabaliauskaitės, Jolitos 

Skablauskaitės, Irenos Buivydaitės, Rimanto Kmitos kūriniai. Rašytojas Rimantas Kmita buvo 

pakviestas į Viešąją ir Žagarės bibliotekas pristatyti savo „Metų knygos rinkimuose“ nominuotos 

knygos „Pietinia kronikas“. 

Facebook paskyroje vykusi viktorina „Šimtmečio greitkeliu“ suteikė progą ne tik laimėti 

prizų, bet ir sužinoti apie literatūros istoriją. Kas 

savaitę buvo keliama ištrauka iš lietuvių autoriaus 

knygos, išleistos 1918–2018 m., o lankytojams 

reikėjo nurodytu el. p. atsiųsti teisingą atsakymą – 

kokia knyga ir autorius bei pasidalinti kūrinio 

ištrauka. Virtuali viktorina vyko visą vasarą. 

Rugsėjo mėnesį interaktyvi viktorina „100 

išmaniųjų žingsnių“ planšetiniais kompiuteriais 

Ipad buvo skirta Joniškio rajono moksleiviams. 
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Mokiniai atsakinėjo į įvairius klausimus, susijusius su Lietuvos istorija, kultūra, sporto ir meno 

pasiekimais.  

Joniškyje ir Skaistgiryje buvo pastatyti „Knygų nameliai“, kurie yra pristatomi kaip 

„netradicinė biblioteka“ po atviru dangumi. Mėgstamomis knygomis dalijasi patys skaitytojai jas 

tiesiog palikdami šiam tikslui pastatytame knygų namelyje ir pasiimdami kitų jau perskaitytų 

mėgstamų knygų nameliui paaukotų knygų. Joniškyje pastatyti du nameliai – vienas Joniškio 

miesto parke, o kitas skverelyje Livonijos gatvėje. Joniškio miesto šventės metu pristatytas vienas iš 

„Knygų namelių“, esantis Joniškio miesto parke. Atidaryme dalyvavo Joniškio miesto meras 

Gediminas Čepulis, Joniškio klebonas dekanas Eduardas Semaška. 

 

Į Bendrąją skaityklą užeina geolobių ieškotojai. 2018 m. apsilankė daugiau nei 30 geolobių 

ieškotojų iš Lietuvos ir įvairių kitų šalių (Latvijos, Suomijos). 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. 

 Jau beveik 2 metai, kai bibliotekoje susibūrė neoficialus šaškininkų būrelis. Pradininkė buvo 

šviesaus atminimo Elena Jutinskienė. Kelios moterys į 

bibliotekos skaityklą ateina ne tik paskaityti 

naujausios spaudos, bet ir drauge pažaisti šaškėmis. 

Vasario 15 dieną Viešosios bibliotekos skaitykloje  

surengtas šaškių 

turnyras „Geltona, 

žalia, raudona“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Į 

kvietimą dalyvauti atsiliepė 12 šaškių žaidimo mėgėjų. Turnyras 

tapo ne tik puikia proto mankšta, bendraminčių suėjimu, bet ir  

įdomia, linksma švente. Bibliotekos dovanėlės įteiktos  šio 

šventinio turnyro nugalėtojui Alvydui Užkuraičiui, antrosios 

vietos laimėtojai Tamarai Dubauskienei, trečią vietą pelniusiai  

Zofijai Baltulienei. Paskatinamasis prizas įteiktas jauniausiam, bet 

lygiateisiam  šaškių turnyro dalyviui, „Saulės“ pagrindinės 

mokyklos pirmokui Jonui Jakui.  
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Vasario 22 dieną Joniškio rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė į žinių 

turnyrą „100 Nepriklausomybės metų“, skirtą 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Dalyvavo 

6 komandos: Joniškio aktyvaus laisvalaikio 

jaunimo klubo komandos „Stop 1“ ir „Stop 2“, 

Kriukų pagrindinės mokyklos „Versmė“, Trečiojo 

amžiaus universiteto „Liktarnos“, S. Goeso skautų 

draugovės komanda „Skautai“ ir Kepalių bendruomenės „Viskas normaliai“. 

Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje jau ketvirtus metus iš eilės vyko „Pyragų diena“. 

Bibliotekininkių keptais pyragais ir namine duona vaišinosi ir aukojo ne tik bibliotekos darbuotojai, 

bet ir skaitytojai, renginių lankytojai. Šiais metais suaukotas lėšas buvo nuspręsta skirti „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos mokiniui, kovojančiam su sunkia liga. 

 Kovo 5 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje 

lankėsi žurnalistas, dokumentinių filmų kūrėjas Rimas 

Bružas. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui jis 

parengė paskaitą–seminarą „Istorijos perimetrai“. 

Žurnalistas joniškiečiams suprantamai ir 

patraukliai papasakojo apie sudėtingą mūsų valstybės 

kūrimosi laikotarpį, kai formavosi Lietuvos 

Respublikos sienos (1918–1939 m.): istorinės sostinės 

Vilniaus ir Vilniaus krašto praradimą, Palangos ir Šventosios prijungimą, Klaipėdos uosto ir krašto 

iškovojimus Lietuvai.  

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Balandžio 23-ąją, Pasaulinę knygos dieną, 

Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos pirmą kartą minėjo netradiciškai. Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus darbuotojos lankėsi Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje. Pasaulinę knygos 

dieną bibliotekininkės paminėjo muziejaus darbuotojams skaitydamos eiles muziejų tema.  

Balandžio 24 d. rytmetį Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos lankėsi „Santaros“ 

senelių globos namuose. Pirmasis šių metų susitikimas skirtas kraštietės Jolitos Skablauskaitės 

atminimui. Globos namų gyventojams skaityta ištrauka iš Jolitos Skablauskaitės knygos „Tik 

šviesūs paukščiai naktyje“. Seneliai pageidavo, kad tokie skaitymai vyktų dažniau. Apsilankymo 

metu muzikinį siurprizą paruošė Jūratės Malinauskaitės ir Editos Žarkauskaitės duetas. Merginų 

atliekamos dainos sujaudino senelius. Tarp žiūrovų buvo malonu sutikti ilgametę bibliotekos 

skaitytoją 90-metę Valeriją Vaičiūnienę, koncerto klausėsi ir 103 metų Kazys Kazimieraitis. 
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Balandžio 25 d. popietę Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko naujai gautų knygų 

pristatymas-diskusija. Bibliotekos skaitytoja Emilija Karoblytė papasakojo apie patirtus nuotykius, 

nuostabią gamtą ir sutiktus įdomius Izraelio gyventojus. Taip pat diskutuota apie B. Tiškevič knygą 

„Vyvenimas“, kuri sukėlė prieštaringų minčių.  

Balandžio 26 d. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė joniškiečius į nuotaikingą 

susitikimą su daugybe talentų apdovanota aktore Kristina 

Kazlauskaite. Joniškio Raudonosios sinagogos salė buvo pilna 

gerbėjų, kuriems aktorė mielai atviravo apie išdykusią vaikystę, 

aktorės duoną ir svajones. Žiūrovų paprašyta Kristina 

padainavo ir padeklamavo savo mėgstamas eiles. Tai buvo 

baigiamasis renginys, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei, kuri jau 18-tą kartą vyko visose šalies bibliotekose. 

„Kartu mes kuriame ateitį“ – toks šios savaitės šūkis, 

skatinantis dirbti, kurti vardan savo skaitytojų, bibliotekos 

paslaugų vartotojų, renginių lankytojų. Aktorė tą pačią dieną 

taip pat lankėsi ir Žagarės filiale. 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Gaižaičių ir Žagarės bibliotekose savo 

kūrybą pristatė Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narės Regina Briedytė ir Kilnutė Riškuvienė. 

Stungiuose buvo pasodinti trys šermukšniai, kuriuos padovanojo stungietės sodininkės Birutė 

Pamparienė, Janina Tumėnienė ir Dalia Labanauskienė. 

Gataučių filiale veikė fotografijų paroda „Skaityti verta“, Linkaičių filiale ‒ nuotraukų iš 

renginių paroda „Kuo gyvena mūsų biblioteka“, Maldenių filiale  – knygos žymeklių paroda „Maži, 

bet reikalingi knygos saugotojai“, Skaistgirio filiale – fotografijų paroda „Skaičiau, mačiau, 

dalyvavau...“. 

Daugiau savaitės renginių organizuota vaikams (žr. sk. Renginiai vaikams, p. 60). 

 Europos dienos šventė. Jono Avyžiaus viešoji 

biblioteka įgyvendino projekto „Dėmesio centre – 

paveldas ir kultūra“ veiklas, kurioms lėšas (900 Eur) 

skyrė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ir 

Joniškio rajono savivaldybė. Projekto tikslas – 

paskatinti žmones domėtis Europos kultūros paveldu, 

stiprinti Europos bendrystės jausmą. Europos diena 

Viešojoje bibliotekoje ir visame Joniškio mieste bei rajone tradiciškai minima jau 8-tus metus. 
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Joniškio M. Slančiausko progimnazijos 3a klasės moksleiviai buvo pakviesti į susitikimą su 

dramaturge, poete, aktore Daiva Čepauskaite už tai, kad sukūrė plakatą „Joniškis po 100 metų“. 

Joniškio krepšinio muziejaus Aukso salėje vyko Skaistgirio gimnazijos antrokų ir Joniškio „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos trečiokų, dalyvavusių kuriant sveikinimus Europai, apdovanojimas. 

Krepšinio muziejaus direktorius Leonas Karaliūnas papasakojo mokiniams apie mūsų krepšininkų 

pasiekimus Europoje. Joniškio „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos trečiokai atkeliavo į 

muziejų su savo darbeliu „Burlaiviu po 

Europą“. Mokiniai, pasitelkę savo geografijos 

žinias, sukūrė informatyvų darbelį apie 

Europos šalis. Bibliotekos skaitykloje vyko 

susitikimas su vienu įtakingiausiu ir labiausiai 

patyrusiu Lietuvos diplomatu, Kauno 

technologijos universiteto Europos instituto 

direktoriumi Vygaudu Ušacku. Diplomatas nusakė Lietuvos padėtį dabartiniame pasaulyje. Jo 

nuomone, Europos sąjunga – tai taikos projektas, kuris suburtas tam, kad Europoje nebūtų karo.  

„Santaros“ senelių globos namuose vyko Europos šalių kompozitorių sukurtų melodijų 

koncertas. Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos akordeonistai atliko įvairių šalių kūrinius.  

Europrotų turnyras „Žinių kodas – paveldas“ tradiciškai vyko Zap‘o bare. Turnyrą bibliotekai 

padėjo surengti VŠĮ „Minčių takas“ darbuotoja Inga Lukšaitė-Samaitienė. Be konkurencijos laimėjo 

Kepalių kaimo komanda „Viskas normaliai“, antra vieta atiteko senjorų komandai „Liktarnos“, 

trečia taip pat senjorams „SuCiongais“, ketvirti liko jaunimo komanda „LMS“.  

Gegužės 9-ąją  joniškiečiai galėjo laikyti Europos egzaminą internetu. Taip pat vyko 

edukacinis dviračių žygis į Gasčiūnų kaimo bendruomenės tradicinių amatų centrą. Amatų centre 

laukė lietuviško kulinarinio paveldo – bandelių kepimo edukacija ir degustacija, ekskursija po 

muziejų. Europos dienos minėjimo renginius užbaigė Europos šalių tautinių lėlių parodos 

pristatymas ir Aušros Petrauskienės edukacija.  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos antrokai su 

mokytoja V. Kupiniene dalyvavo parodos pristatyme ir gamino knygų skirtukus su tautinėmis 

lėlytėmis. 

 Žagarės biblioteka taip pat prisijungė prie Europos dienos renginių. Bibliotekoje taip pat  

vyko susitikimas su Vygaudu Ušacku. 2018-ieji buvo paskelbti Europos kultūros paveldo metais. 

Tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir sustiprinti 

Europos bendrystės jausmą. Norint paskatinti žagariečius prisiminti ir išsaugoti lietuvių etnokultūrą, 

Europos dienos metu buvo pasiūlyta dekoruoti senas kėdes, piešiant ant jų etnografinius raštus ir 
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ornamentus. Į užsiėmimus atėjo įvairaus amžiaus žagariečių, suprantančių meną. Dabar atnaujintos 

kėdės puošia bibliotekos laiptinę ir yra naudojamos pagal paskirtį renginių metu.  

2.1.2. Literatūriniai, skaitymo skatinimo, kultūriniai ir kiti renginiai  

Kovo 14 d. Joniškio literatų klubo „Audruvė“ kvietimu Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje lankėsi Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė Adelė Daukantaitė. Viešnia 

pristatė savo naują knygą „Skambutis sielai“. Romanas yra autobiografinis. Pagrindinė herojė 

Eleinė, kaip ir autorė, yra mokytoja. Jai rūpi, kas vyksta mokykloje, mokytojo ir moksleivio, 

mokytojo ir tėvų, kolegų tarpusavio santykiai.  

Balandžio 14 d. Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko Šiaulių universiteto 

docento dr. Juozo Pabrėžos mokslo monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ (2017 m.) pristatymas. 

Balandžio 17 d. bibliotekoje pristatyta knyga 

„Paukštė išskrido... pavasarėjant“. Apie nepaprasto likimo, 

tačiau paprastą Moterį, iškilią Mokytoją, Šiaulių regiono 

leidyklos „Saulės delta“ įkūrėją ir vadovę, kultūros 

mecenatę, Karalienės Mortos premijos talentingiausiems, 

kūrybiškiausiems ir darbščiausiems Lietuvos vaikams 

įkūrėją Jadvygą Karinauskytę-Kauneckienę.  

Gegužės 14 d. Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje lankėsi LR Seimo narys, Užsienio reikalų 

komiteto narys, Transatlantinių santykių ir 

demokratinės plėtros pakomitečio pirmininkas, 

socialinių mokslų daktaras Žygimantas Pavilionis. 

Susitikimo metu Seimo narys taip pat pasisakė už 

socialinės atskirties mažinimą ir dvigubos pilietybės 

įteisinimą. Ž. Pavilionis pabrėžė, kad  dvigubos pilietybės įteisinimas atvertų galimybes Lietuvai 

pasinaudoti milijonine diasporos galia ir pasaulio lietuviams jaustis Lietuvos dalimi. 

Gegužės 25 d. Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje buvo pristatyta Redo Olšausko 

Brailio raštu išleista knygelė „Jeigu aš matyčiau“. Prie knygos išleidimo prisidėjo ir bibliotekos 

kolektyvas, todėl knygos pristatymo šventėje dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė 

Šukienė, kuri perdavė bibliotekos dovanas ir sveikinimus. 



Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

 

36 

 

Gegužės 25-ąją, priešpaskutinę 

tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos 

pavasaris 2018“ dieną, eilės skambėjo 

Joniškio krašte. Joniškio rajono savivaldybėje 

svetingai sutikta svečių grupė savo poetinio 

žodžio misiją tęsė Žagarėje, kur dvaro 

rūmuose įvyko poezijos vidudienio renginys. 

Skaitovės Irenos Plaušinaitytės skaitomas 

Birutės Baltrušaitytės-Masionienės eiles apie 

Lietuvą keitė viešnios iš Brazilijos Simone Spoladore braziliška poezija. Spalvinga asmenybė – 

svečias iš Šveicarijos, gyvenantis Londone, o rašantis itališkai Vanni Bianconi sakė, kad jo poezija 

turėtų būti suprantama joniškiečiams, nes ir jie yra „esantys šalia sienos“. Poetė Ramunė Brundzaitė 

skaitė ne tik savo eilėraščius, bet ir užsienio svečių poezijos vertimus. Po santūraus uteniškio 

Vytauto Kazielos poetinio žodžio Benediktas Januševičius joniškiečius išjudino, prajuokino, 

nustebino – negali nesižavėti, koks gražus, spalvingas ir sodrus yra lietuviškas žodis. Poeziją 

papildė ir Raudonosios sinagogos erdves užliejo kamerinės muzikos atlikėjos Sigutės Trimakaitės 

atliekamos dainos bei giesmės. 

Birželio 27 d. vakarą Joniškio r. 

savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

pakvietė joniškiečius į „Knygos teatro“ spektaklį 

„Pakalnučių metai“. Spektaklis pastatytas pagal 

Lietuvos nacionalinės meno ir kultūros premijos 

laureatės, rašytojos Jurgos Ivanauskaitės noveles. 

Trys skirtingos istorijos, kurias įtaigiai ir 

nuoširdžiai papasakojo aktoriai: Redita  

Dominaitytė, Aura Garmutė ir Vaidotas Žitkus. Spektaklio nuotaiką padėjo skurti kvapai, melodijos 

ir vaizdai. Trečioje dalyje artistais tapo ir salėje sėdėję žiūrovai. Spektaklis 

skirtas Joniškio miesto šventei „100 sugrįžimų“.  

Liepos 26 d. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje lankėsi LR Seimo narė, dėstytoja, ekonomistė Aušra 

Maldeikienė. 

Rugpjūčio 9 dieną Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir 

Žiemgalos aukštaičių draugija pakvietė miestelėnus į mokslininko, 

pedagogo, politiko, Seimo nario Stasio Tumėno knygos „Gyvenimo 
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sankirtos“ pristatymą. Autorius sakė, kad didelį indėlį į knygos gimimą įdėjo du žmonės: tai 

joniškietė bibliotekininkė Joana Stonytė, kurios surinkta bibliografija publikuojama knygoje, ir 

rašytojas bei leidėjas Stasys Lipskis, „kuris ragino surinkti ir sudėti krūvon pagrindinius nuveiktus 

darbus, atspindinčius mano kuklias pastangas išsakyti savo požiūri į švietimą, kultūrą, kalbą, 

valstybę, miestą, universitetą, po pasaulį išsibarsčiusius tautiečius, vertybines nuostatas“. Renginyje 

kalbėjęs literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras Nerijus Brazauskas knygą „Gyvenimo 

sankirtos“ vertino kaip indėlį į žiemgališkos tapatybės pažinimą, suvokimą.  

Rugsėjo 11 d. popietę Skaitytojų 

aptarnavimo skyriuje karaliavo katės. Į biblioteką 

atėjo skaitytojai su savo katėmis, kilmingomis ir 

nelabai, bet puikiai išauklėtomis ir ne vieną mintį iš 

knygų girdėjusiomis. E. Vasiliauskas pasidalino 

istoriniais faktais apie kates, pasirodo, jo giminės 

testamente katinas buvo įrašytas kaip paveldimas 

turtas. I. Osipova su intelektuale kate Burte 

papasakojo apie kates literatūroje ir įžymių žmonių gyvenime. D. Kurlienė ir jos žaismingoji Ota 

pasidalino mintimis apie kates vaikiškose knygutėse. Jokūbas ir jo jauniausioji katytė Fifa spėjo 

perskaityti tas knygutes. Kaipgi be bibliotekos kaimynės katės Murkos... Susitikimą moderavo 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja E. Šukienė ir jos gražuolis katinas Runis. Smagių istorijų ir 

gerų emocijų susitikimas dovanojo visiems. Bibliotekos darbuotojų kolektyve tarp augintinių  taip 

pat karaliauja katės. 

Rugsėjo 14 d. Žagarės filiale ir Joniškio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su poetu, 

rašytoju, publicistu, filosofu Liutauru Degėsiu. Rašytojas pristatė įvairiažanrę savo kūrybą – 

paskaitė keletą eilėraščių, romanų ir esė ištraukų. Joniškio viešojoje bibliotekoje susitikimo metu 

humoro jausmo nestokojantis poetas L. Degėsys paskaitė dainomis tapusius eilėraščius, tokius kaip 

„Užtrauktukas“ (daina atliekama K. Smorigino) ir „Vėjas“ (daina atliekama grupės „Faktas“, 1989 

m.). Taip pat rašytojas užsiminė ir apie planuojamą išleisti trečiąjį romaną pavadinimu „Meta-

romanas“, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka rašytojui. 

Kasmet tradiciškai biblioteka įsijungia į Europos 

judumo savaitės renginius. Rugsėjo 19 d. drauge su 

Joniškio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojomis Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

bibliotekininkės pakvietė joniškiečius į žygį dviračiais, 

aplankant Stupurų kaimo bendruomenę. 
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 Spalio 24 d. filosofas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Atgimimo Sąjūdžio 

pirmeivis Arvydas Juozaitis Joniškio krašte pristatė savo 

naujausią knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“ (2017). 

Rašytojas lankėsi Žagarės ir Joniškio miestų 

bibliotekose. Pristatydamas knygą autorius pabrėžė, kad 

emigracija yra globalizacijos pasekmė. Tai atsispindi ir 

simboliškame jo knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ 

viršelyje, kuriame pavaizduotos vakarų link tekančios 

dvi upės, kurios susilieja į vieną vagą, o jos gale – saulėlydis. Pasak autoriaus, tai mūsų kraujas, 

išsiliejantis į Vakarus ir ten ištirpstantis tarp milijono kitų. Autorius džiaugėsi lankydamasis Jono 

Avyžiaus viešojoje bibliotekoje, nes jo naujos knygos pavadinimas ir idėjos glaudžiai susijusios su 

J. Avyžiaus romanu „Sodybų tuštėjimo metas“. 

Spalio 25 d. Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje lankėsi lietuvių poetė, prozininkė, eseistė, 

dramaturgė, literatūros kritikė Renata Šerelytė. Autorė 

kalbėjo apie tai, iš kur ji semiasi įkvėpimo savo kūrinių 

personažams, kaip atsiranda knygų pavadinimai, kaip 

vyksta pats rašymo procesas. Susitikimo metu rašytoja 

užsiminė ir apie  planuojamas išleisti dvi naujas 

knygas, tačiau nepasidavė susirinkusiųjų provokacijoms ir visų turinio detalių neatskleidė. 

R. Šerelytė ateityje planuoja parašyti romaną apie partizanus. Anot autorės, šis jos kūrinys bus tarsi 

padėka už šių žmonių paaukotas gyvybes. 

Pirmą kartą Lietuvoje organizuota 

teminė akcija „Senjorų dienos internete 2018“, 

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. Akcijoje 

dalyvavo ir Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, kuri yra šią akciją vykdančio projekto „Prisijungusi Lietuva“ partnerė. 

Lapkričio 5–9 dienomis Joniškio Jono Avyžiaus viešoje bibliotekoje rinkosi senjorai stebėti 

tiesiogines transliacijas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Youtube kanale.  
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Lapkričio 7 d.  Joniškyje vyko jaunimo renginys „Demokratijos paieškos“. Jaunimas 

dalyvavo orientacinėse varžybose, kurios vyko įvairiose įstaigose, taip pat ir bibliotekoje, Skaitytojų 

aptarnavimo skyriuje. Skyriaus darbuotojos ne tik maloniai priėmė jaunimo komandas, bet ir 

papasakojo apie biblioteką, suorganizavo mini šaškių turnyrą, pakvietė jaunuolius dalyvauti kitose 

bibliotekos renginiuose. 

Lapkričio 15 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir Žagarės filiale lankėsi literatūros 

kritikas, poetas ir 2017 Metų knygos „Pietinia kronikas“ autorius Rimantas Kmita. Autorius 

papasakojo, kaip kilo mintis parašyti  romaną apie joniškiečiams puikiai pažįstamą Šiaulių pietinį 

rajoną. Žmonės kartais gėdijasi kalbėti savo gimtąja tarme,  o tarmiškai parašyta kūryba dažnai 

sunkiai suprantama. Šis specifine Šiaulių šneka parašytas 

romanas sulaukė nepaprasto pasisekimo, jo tiražai 

kartojami, sukurtas miuziklas, rašomas scenarijus kino 

filmui, rengiamos ekskursijos. R. Kmita  su malonumu  

bendravo su knygos skaitytojais, kurie dalijosi 

prisiminimais ir įspūdžiais. Romano herojaus, bręstančio 

jaunuolio savęs paieškos aktualios ir šiandienos jaunimui, o 

detalus to meto aplinkos aprašymas puikiai iliustruoja tėvų jaunystės laikus. 

Lapkričio 21 d. vakarą Jono Avyžiaus viešoji 

biblioteka pakvietė praleisti su nuostabia muzika. 

Raudonoji sinagoga užsipildė stipriais, skambiais balsais ir 

harmonizuotomis lietuvių liaudies dainomis, kurias atliko 

Aušra Liutkutė (sopranas), Gabija Kušleikaitė 

(mecosopranas) ir koncertmeisterė Asta Kvasytė. Atlikėjos 

į Joniškį atvežė muzikinę programą „Oi žinau, žinau“, 

kurios metu skambėjo Giedriaus Kuprevičiaus, Broniaus Budriūno, Juozo Tallat-Kelpšos ir kitų 

autorių kūryba. Aušra Liutkutė ne tik džiugino koncerto dalyvius savo skambiu balsu, bet ir 

pasakojo apie kompozitorius, jų gyvenimo kelią, kvietė didžiuotis tuo, kad esame lietuviai, saugoti 

savo išskirtinumą, nacionalines vertybes.  Koncertas 

buvo skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui, pagal 

Viešosios bibliotekos projektą „Joniškis – ant 

šimtmečio bangos keteros“, kuriam dalinį finansavimą 

skyrė Lietuvos kultūros taryba. 

Gruodžio 4 d. viešojoje bibliotekoje vyko Saulės 

mūšio memorialo projekto įgyvendinimo aptarimas ir 
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knygos „Saulės (Šiaulių) mūšis Europos kontekste“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos 

autoriai profesorius istorikas Romas Batūra ir Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas 

Smilgys. Profesorius R. Batūra kalbėjo apie 1236 metais vykusio mūšio istorinę reikšmę. Jis sakė, 

kad Lietuvos teritorijoje turime tik vieną tokio svarbaus mūšio vietą, nes kitas reikšmingas Lietuvai 

Žalgirio mūšis vyko dabartinės Lenkijos teritorijoje, ten jis prideramai įamžintas. Lietuvos kultūros 

fondo pirmininkas Hubertas Smilgys pasakojo, su kokiais sunkumais susiduria iniciatyva ir 

pastangos Saulės mūšio vietoje, Jauniūnuose, pastatyti memorialą. Šiaulietis architektas Algimantas 

Černiauskas pristatė memorialo projektą. Joniškio rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus vedėja Daiva Bičkienė kalbėjo, kad Joniškis tikrai išloštų, jei memorialas būtų 

pabaigtas, jis netoli nuo kelio Ryga-Kaliningradas, užsuktų pravažiuojantys, atvažiuotų turistai.  

Gruodžio 6 d. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė ištikimiausius savo bičiulius ir 

aktyviausius skaitytojus į jau tradiciniu tapusį Padėkos vakarą. Į renginį susirinko gausus būrys 

bibliotekos lankytojų iš Joniškio ir aplinkinių rajonų. Šiais metais už prasmingas iniciatyvas ir 

bendruomenės telkimą kultūrinei veiklai mero dovana – kelionių žinynas „Įdomiausios kelionės po 

Lietuvą“ – įteikta Linai Vyšniauskaitei. 

 Ši veikli moteris aktyviai dalyvauja bibliotekos kultūriniame gyvenime, rūpinasi Stupurų kaimo 

bibliotekos gerove, skatina savo šeimos ir 

bendruomenės narius ne tik skaityti, bet ir dalyvauti 

bibliotekos renginiuose, konkursuose, palaiko 

bibliotekos idėjas ir padeda jas įgyvendinti. 

Dėkodama už dar vienus drauge praleistus metus, 

direktorė J. Šimkevičiūtė įteikė net vienuolika padėkų. 

Padėkota A. Impolienei, S. Jonkutei, J. Rudienei, 

A. Tumaitienei, Dz. E. Irbytei-Staniulienei, R. Leknickienei, E. Karoblytei, L. ir A. Kirilkoms, 

P. Rudauskienei, A. Jonaitienei ir Joniškio literatų klubui „Audruvė“, Žiemgalos-Aukštaičių 

kultūros draugijai. Vakaro metu buvo apdovanoti ir 

„Šimtmečio skaitytojai“ pagal projektą „Joniškis – 

ant šimtmečio bangos keteros“, kurį dalinai 

finansavo Lietuvos kultūros taryba. Jais tapo 

E. Jakubauskaitė, V. Vyšniauskaitė, S. ir 

D. Kaminskai, V. Šutinienė ir P. Plekavičiūtė. Savo 

skaitytojams ir visai Joniškio bendruomenei 

biblioteka padovanojo „Kelionės teatro“ spektaklį 

„Bevardė“, kurį atliko aktorės Donata Kielaitė ir Diana Anevičiūtė. 
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2.1.3. Renginiai filialuose 

 Filialų bibliotekininkės kartu su bendruomenėmis organizavo kalėdinius, naujametinius 

renginius: eglutes, skaitymus.  

 Sausio 9 d. Linkaičių filiale surengta popietė „Renkame Metų knygą“. Filialo skaitytojai 

šioje akcijoje dalyvauja septintą kartą. Buvo pristatytas ekspertų sudarytas paauglių kategorijos 

knygų penketukas: D. Opolskaitės „Ir vienąkart, Riči“, I. Ežerinytės „Sutikti eidą“, 

L. Varslauskaitės „Mano didelis mažas Aš“, R. Šerelytės „Žvaigždžių medžiaga“ ir R. Skučaitės 

„Tai priimkit, kas priklauso“. 

Vasario 8 d., Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmetį, Skaistgirio bibliotekoje surengtos kūrybinės 

dirbtuvėlės „Tautinių juostelių pynimas“. Pynimas – tai 

paprasčiausias juostų audimo būdas.  Būrelis miestelio 

gražiadarbių susirinko prisiminti tautinės juostos pynimo 

tradicijų ir nusipinti po juostą. Pamokyti pynimo meno mielai 

sutiko Žvelgaičių bendruomenės pirmininkė R. Gužauskienė.  

Artėjant Tarptautinei gimtosios kalbos dienai Kriukų filiale vyko Lietuvių kalbos dienoms 

skirtas renginys „Lietuvių kalbos puošmenos ir pabiros“. Lietuvių kalbos dienos, kurių tikslas yra 

didinti lietuvių kalbos prestižą ir stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, visuomeninėse 

organizacijose vyko nuo 2018 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d. Renginio metu kalbėta apie gimtojo 

žodžio svarbą ir sklaidą, grožinės literatūros kalbą, klausytasi tarmiškų pasakojimų, eilių bei 

skambių dainų.  

Vasario 21 dieną Skaistgirio filiale vyko projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“ 

aptarimas. Aptartas vykdytas projektas, pasidžiaugta 

nuosekliu darbu, dėkota vieni kitiems už 

bendradarbiavimą, palaikymą. Aptarime, be keturių 

susivienijimo grupių atstovų, dalyvavo Joniškio rajono 

savivaldybės Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos 

poskyrio vedėja Daiva Zikienė, priešgaisrinės tarnybos 

vadovas Virginijus Vasiliūnas, Joniškio priešgaisrinės 

tarnybos darbuotoja Lina Gerbenienė, bendruomenės pareigūnai Algis Sakalauskas ir Daina 

Kaminskienė.  

Kovo 1 d. Linkaičių filiale surengta popietė „Lietuva prasideda nuo slenksčio“, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Popietės metu kalbėta apie tai, kas žmogui svarbiausia, – 



Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

 

42 

 

namus, gimtinę, jos grožį. Aptarta židinio, krikštasuolės, langų, slenksčio simbolinė reikšmė, 

sužinota, kaip apsaugoti savo būstą nuo „blogos akies“, ką daryti, kad „velnias kerčioj nesėdėtų“.     

Kovo mėn. Gaižaičių kaimo bendruomenės salėje vyko vidudienio susibūrimas „Kaziuko 

mugės belaukiant“. Gaižaičių filialas mugę organizavo jau antrus metus, tačiau šiais metais 

prisijungė ir Gaižaičių kaimo bendruomenė, ir Žagarės kultūros skyriaus darbuotojas. 

 Kovo 6 d. Kepalių kaimo biblioteka ir bendruomenė „Ašvinė“ su artimiausiais kaimynais ir 

bičiuliais paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį dalyvaudami šmaikščiai pavadintame 

protmūšyje „Patriotai – aštrūs protai“. Į bendruomenės namus sugužėjo net 5 komandos, 

pasiruošusios susirungti žinių apie Lietuvą turnyre. Užduotis paruošė ir renginį vedė Rita Katinaitė. 

Kovo 15 dieną Plikiškių bibliotekoje vyko 

gražiadarbės ir adytų skarų meistrės Redos 

Pečkuvienės edukacinis užsiėmimas „Adytos skaros“. 

Viešnia papasakojo apie savo pomėgį adyti skaras, 

mėgstamas spalvas, gimstančias kūrybines idėjas, 

rėmelio gamybą ir pakvietė susirinkusias moteris 

pačioms tokias skaras pasigaminti. Adytų skarų 

pradžiamokslis įkvėpė moteris pačioms pasigaminti 

rėmelius ir pabandyti adyti skaras namuose. Visos 

pasidžiaugė, kad R. Pečkuvienė ne tik pati kuria, bet ir nuoširdžiai dalinasi savo gerąja darbo 

patirtimi, moko adymo meno kiekvieną, kuris tuo domisi.  

Artėjant Šv. Velykoms, vienai gražiausių pavasario 

švenčių, Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų 

filialas kartu su moterų klubu „Žara“, kaip ir kasmet, susirinko 

kurti velykinių dekoracijų. Šiemet užsiėmimą pravedė Erika 

Vasiliauskaitė-Rašimienė, Joniškio Jono Avyžiaus viešosios 

bibliotekos Bariūnų  filialo vyresn. bibliotekininkė. Edukacinio 

užsiėmimo metu, naudojant  dekoracijoms būtinas priemones, 

tokias kaip akriliniai dažai, lipalas, lininiai siūlai, buvo marginami 

išpūsti kiaušiniai.  

Kovo 27 dieną Gaižaičių bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Šv. Velykas 

pasitinkant“ iš edukacinių renginių ciklo „Idėjos iš knygų, pritaikytos Lietuvos 100-mečio metams“. 
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Kovo 30 d. Linkaičių filiale įvyko popietė „Poezijos ir muzikos burtažodžiai“. Filialo 

skaitytojai taip paminėjo Pasaulinę poezijos dieną. Nors poezijos leidinių tiražai sumažėję, nors ji 

niekada nebus masinis reiškinys, bet poezijos 

gerbėjų yra. Bibliotekos Bendraminčių klubo narės 

Elena Stankaitienė, Benutė Kaškelienė, Salomėja 

Laukutienė ir Joniškio Jono Avyžiaus viešosios 

bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rita 

Mačiukienė skaitė Algimanto Baltakio, Salomėjos 

Nėries, Julijos Almanienės, kraštiečių Jono 

Ivanausko, Juozo Gedžiaus, Adolfo Guščino, 

Jolitos Skablauskaitės eiles. Linkaičiuose pirmą kartą lankėsi Kriukų pagrindinės mokyklos 

romansų grupė „Gija“ (vadovas Algimantas Gruodis). Kolektyvas popietės dalyviams dovanojo 

daug aranžuotų lietuvių liaudies dainų ir romansų, sukūrė jaukią nuotaiką. 

Balandžio 6-sios popietę į Skaistgirio biblioteką rinkosi rankdarbių parodos „Marga Velykų 

kraitė“ dalyviai. Po parodos pristatymo buvusi Skaistgirio gimnazijos moksleivė Monika Jakutytė 

papasakojo apie prekės ženklo „7 Ievos namai“ žolelių arbatas. Monika papasakojo, kad visos 

žolelės atrenkamos tik iš gimtosios jų augimo šalies, be jokių priedų ir priemaišų. Žolelės renkamos 

rankomis. Visi popietės dalyviai vaišinosi Monikos pristatytomis arbatomis, jos pačios keptais 

sausainiais. 

Balandžio 23 dienos popietę Daunoravos bibliotekoje buvo minima Jurginių šventė. 

Bibliotekininkės rankomis nešamas duonos kepalas kartu su atvykusiais lankytojais apkeliavo 

aplink bibliotekos pastatą (kaip ūkininkas, nešinas duonos kepalu, apeidavo savo valdas). 

Bibliotekos kieme pasodintas liepos medelis, kurį moterys išpuošė pavasariniais žiedais.  

Į Jurginių šventę „Pabuskime su gamta ir knyga“ tradiciškai rinkosi ir Blauzdžiūnų kaimo 

gyventojai. Šventės metu bibliotekininkė apdovanojo ir geriausius skaitytojus: Laimą Prušinskienę, 

Pranę Briedienę ir Stase Dragūnienę. Regina Steponavičienė apdovanota už piemenėlio vaidmenį, 

Erikos Baikauskaitės šeima – už gausų dalyvavimą renginiuose. 

Balandžio 26 d. Gaižaičių filialo lankytojai turėjo galimybę susitikti su poetu, rašytoju ir 

aktyviu visuomenininku Dariumi Rekiu. Trumpai pristatytos jo kūrybos knygos vaikams: „Viską 

susapnuoti dar kartą“ ir „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“. Kadangi susitikimo dalyviai 

suaugusieji, tai plačiau pristatytos jo poezijos knygos – „Pasislėpusios saulės šviesoj“ ir 

„Pražydusios klumpės“.  

Gegužės 16 d., pasitinkant Tarptautinę muziejų dieną, į Plikiškių biblioteką rinkosi 

skaitytojai. Bibliotekininkė Aušra Kriščiūnienė juos pakvietė dalyvauti edukacinėje valandėlėje 
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„Žagarės lėlių namų paslaptys“. Į renginį atvykusi lėlių namų įkūrėja, tautodailininkė Aušra 

Petrauskienė papasakojo apie pirmuosius kūrybinius 

bandymus kuriant lėles, lėlių namų kūrimo 

džiaugsmus ir rūpesčius, lėlių istorijas, išgirstas iš 

senų žmonių, prisiminė kaliausių fabrikėlio 

atsiradimą. Skaitytojai pateikė viešniai daug klausimų 

apie istorinių, suvenyrinių, mitinių būtybių lėlių ir jų 

rūbų kūrimą, knygos „Miestelis, kuriame gyvena 

lėlės“ gimimą ir daug kitų. Antroje renginio dalyje skaitytojai įsijungė į smagų vaidmenų žaidimą 

su tautodailininkės sukurtais lėlių teatro personažais. Kiekvienas, pasirinkęs iš pintinės patikusį 

veikėją, turėjo jį apibūdinti, atskleisti jo charakterį. Šis žaidimas sukėlė didelį gerų emocijų pliūpsnį 

ir mažiems, ir dideliems. 

Liepos mėn. Bariūnų filiale vyko popietė 

„Kūrybinės dirbtuvės“, į kurią rinkosi Mindaugių 

bendruomenės moterys. Edukacinį užsiėmimą vedė 

E. Vasiliauskaitė-Rašimienė, Bariūnų filialo vyresn. 

bibliotekininkė. Jo metu buvo gaminamos dirbtinės 

gėlės dekoracijoms. Vienos jų buvo daromos iš 

kopijavimo popieriaus ir skirtos klijuoti ant sienos. 

Kitoms gėlėms pagaminti buvo naudotas krepinis 

popierius, iš jo buvo sukurtos prie lankstaus koto tvirtinamos rožės.  

Rugsėjo 26 dienos popietę į Žagarės biblioteką rinkosi 

neabejingos poezijai įvairaus amžiaus moterys. Čia jos norėjo 

susitikti su viešniomis iš Šiaulių regiono poezijos ir kitų menų 

asociacijos „Menų šaltinis“ literatų sekcijos. Susitikimo 

iniciatorė buvo žagarietė Aldona Smilgienė. Augusi Žagarės 

apylinkėje, gyvenusi ir dirbusi Šiauliuose, sulaukusi pensinio 

amžiaus moteris grįžo atgal į tėvų namus Žagarėje. Mėgsta kurti, 

yra išleidusi romaną „Laukinės obels žydėjimas“. 

B. Kriščiūnaitė, kilusi iš  Žagarės seniūnijos Minčaičių kaimo. Ji 

šiuo metu yra Šiaulių „Menų šaltinis“ narė. Susitikti su ja atėjo 

jos buvusios klasiokės ir giminaitės. Viešnia papasakojo apie kūrybą, paskaitė savo naujausią 

eilėraštį, parašytą po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi. Kita renginio viešnia Regina 
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Vaišvilienė pristatė savo poezijos knygą „Nelaukiau 

rudens“, kurioje išsakomi labai šilti jausmai Tėvynei, 

gamtai, žmonėms. 

Spalio mėn. Gaižaičių filiale vyko edukacinis 

užsiėmimas „Originalūs puošybos elementai iš lino“. 

Užsiėmimo metu buvo dekoruojami stikliniai indai, stalo 

papuošimai ir kiti virtuvės interjero aksesuarai. Tą patį 

mėnesį Gaižaičių filiale vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo daromos rožės panaudojant 

klevo lapus. 

Spalio 16 dieną Skaistgirio bibliotekoje įvyko paskaita-susitikimas su žinoma provizore 

(vaistininke) Jadvyga Balvočiūte. Žolininkė dalijosi žiniomis apie vaistinius augalus, kuriuos 

atsivežė iš savo ekologinio ūkio. Rodydama žoleles 

pasakojo apie jų vertingąsias savybes, mokė, kaip 

vienas vaistažoles skirti nuo kitų ir kaip teisingai jas 

džiovinti. J. Balvočiūtė pasakojo, kad vaistiniais 

augalais ji domėjosi visą gyvenimą. Norėdama, kad 

žmonės vartotų kokybiškas žoleles, ji įkūrė ekologiškų 

žolelių ūkį. Susirinkusieji turėjo galimybę apžiūrėti, 

pauostyti, paragauti įvairių žolelių: rykštenę, dagišių, 

margainį, lakišių, laukinę našlaitę, burnotį. J. Balvočiūtė minėjo, kad mažiausiai populiari arbata – 

apetitui gerinti, populiariausia – atminčiai gerinti.  Susirinkusieji buvo pavaišinti „Kasdienine“ 

arbata. Visi norintieji galėjo įsigyti žolininkės atsivežtų arbatų ir asmeniškai pasikalbėti su žolininke 

jiems rūpimais klausimais. Džiugu, kad į susitikimą atvyko ir Joniškio, Kalnelio, Stungių ir 

Jurdaičių gyventojai. 

Spalio 17-ąją Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Jurdaičių filialo bibliotekininkė Diana 

Užkuraitienė sukvietė Jurdaičių socialinės globos namų gyventojus į popietę, skirtą Tėvo Stanislovo 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. Bibliotekininkė renginio dalyviams papasakojo apie vieną 

žymiausių Lietuvos dvasinių autoritetų – Algirdą Mykolą Dobrovolskį, žmonėse geriau žinomą 

Tėvo Stanislovo vardu. Popietės metu buvo skaitomos ištraukos iš  knygos „Atsidūsėjimai“ bei 

parodytas videofilmas „ Tėvas Stanislovas. Stotis tyloje“. 

Spalio 18 d. Linkaičių filiale suorganizuota popietė „Gyvenimo prieskoniai“. Lankytojos 

susirinko pasikalbėti apie tai, kas teikia jų gyvenimui spalvų, džiaugsmo, kas sukelia pasitenkinimą, 

leidžia pabėgti nuo kasdieninių rūpesčių, atsipalaiduoti. 
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Spalio 19 d. Žagarės bibliotekoje vyko popietė „Metai be Juozo“, skirta prieš metus mirusio 

Juozo Kazlausko atminimui. Lygiai prieš metus, minint Žagarės bibliotekos 80-metį, J. Kazlauskui 

neteko su žagariečiais pažiūrėti jo 

sumanyto filmo apie Žagarės bibliotekos 

veiklą. Renginio išvakarėse šios idėjos 

sumanytojas staiga mirė. Susirinkusiems 

parodytas pats pirmasis J. Kazlausko ir 

klubo „Švėtė“ filmas „Išlikime gyvi 

dainose ir darbuose“, kuriame pristatyti Žagarės seniūnijos žmonės, apie kuriuos gal net nelabai kas 

ir žinojo. Įamžinti dainininkai, rankdarbių mėgėjos, grožio puoselėtojai, Žagarės mylėtojai. Filme 

J. Kazlausko duotas pažadas įamžinti senus pastatus, 

žmones, mylinčius savo kraštą buvo įvykdytas  su 

kaupu. Klubas „Švėtė“ po vadovo mirties nutraukė 

savo veiklą, bet liko to paties pavadinimo kapela. 

Popietės metu kapelos muzikantai padainavo dainų, 

kurias mėgo dainuoti Juozas. 

Lapkričio 16 d. Skaistgirio bibliotekoje 

viešėjo prozininkė, publicistė, poetė ir vertėja Birutė 

Jonuškaitė. Susitikimo metu rašytoja didesnį dėmesį skyrė knygų „Užsagstyk mane“ ir „Maranta“ 

pristatymui, skaitė tėvo Stanislovo pamokymus. B. Jonuškaitė sėkmingai organizuoja seminarus, 

kūrybines dirbtuves ne tik savo kolegoms, bet ir kuriančiam jaunimui. Susitikimo metu kūrėja 

atviravo apie mokyklos metus Punske, jaunystėje patirtus sunkumus ir kūrybą, padėjusią juos 

įveikti. Autorė visus sužavėjo nuoširdžiais atsakymais ir jai užduotus klausimus, šilta šypsena ir 

tikėjimu tuo, ką daro. Atsisveikinant rašytoja padovanojo tris verstines knygas iš lenkų kalbos. 

2018 m. lapkričio 19–25 d. visoje Lietuvoje bei Joniškio Jono Avyžiaus viešosios 

bibliotekos filialuose vyko suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“, 

kurios pagrindinė organizatorė – Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija.  

Žagarės bibliotekoje vyko vėlimo pamoka, kurią 

vedė Žvelgaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Regina 

Gužauskienė. Moteris labai mėgsta rankdarbius, imasi 

įvairių jų technikų. Ji mielai sutiko pamokyti ir kitas to 

norinčias išmokti moteris. Šį kartą ji mokė velti sausu 

būdu. Kiekviena besimokanti pasirinko po patinkamą 
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spalvą ir ėmėsi darbo. Pirmiausia delnais buvo suveliami rutuliukai, tada pratampomi ir pradedami 

badyti vėlimo adata. Ne visoms iš karto išėjo pasiekti norimą 

rezultatą – neklausė rankos, adata dažniau smigo ne į vilną, o į pirštą. 

Tačiau perpratusios darbą moterys padarė nemažai – kam pavyko 

sagės, kam karoliai. Minint Lietuvos šimtmetį neapsieita ir be 

tautinės vėliavos spalvų papuošalų. Pamoka labai patiko, moterys 

nutarė, kad kitą sykį imsis rimtesnių gaminių. 

Gaižaičių filiale vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Kvilingo 

technika kalėdiniuose atvirukuose“, kurių metu lankytojos kūrė kalėdinį atviruką. Naudojant 

kvilingo adatą iš spalvotų popierinių juostelių buvo susukami rutuliukai, iš kurių vėliau 

suformuotos figūrėlės. Sukurtos figūrėlės vėliau buvo klijuojamos ant popierinio pagrindo. 

Gataučių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Nusipiešk mandalą sau“, kurio metu sukurta 

daug gražių ir spalvotų mandalų. Lankytojams toks edukacinis užsiėmimas padėjo atsipalaiduoti 

nuo kasdieninių rūpesčių, darbų, sustiprino tarpusavio bendravimo ryšius.  

Maldenių bibliotekoje vyko edukaciniai užsiėmimai „Grožį kuriame patys“, kuriuos vedė 

Šiaulių miesto sav. globos namų padalinio „Goda“ keramikos dirbtuvių vadovė Solveiga 

Stanevičiūtė, kuri jau vasarą maldeniečius supažindino su keramikos istorija, technikos pagrindais 

bei formavimo ir dekoravimo būdais. Vasaros užsiėmimo tema buvo lėlės iš molio. Šį kartą tema – 

žvakidės, kurios gali tapti puikia kalėdine dovanėle. Nuolat besišypsančios keramikės padedami visi 

kantriai lipdė, dekoravo. Prisilietimas prie molio suteikė daug gerų emocijų, džiugu buvo matyti 

besidarbuojančių švytinčius veidus.  

Rudiškių bibliotekoje vyko popietė „Mano laikas...“. Kiekviena išgirsta informacija 

praplečia mūsų akiratį, praturtina žodyną. Bibliotekininkė pristatė pranešimą apie 4 kartas, tai 

Kūdikių bumo, X, Y ir Z kartas, apibūdino jų skirtumus. Popietės dalyvės pakviestos diskutuoti, 

kaip visoms kartoms kartu sugyventi, kaip išmokti gerbti kitus, neprimetinėti savo vertybių, būti 

tolerantiškiems. Pritarta nuomonei, kad kiekviena karta verta pagarbos ir susižavėjimo, turinti 

vertybių ir tikslų, atspindinčių savo laikmetį. 

Stungių filiale buvo surengta paskaita „Širdies kraujagyslių ligos ir prevencija“. Renginio 

metu Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Lolita Gulbinaitė 

susirinkusiems dalyviams papasakojo apie kraujotakos sistemos ligas, rizikos veiksnius, 

įtakojančius širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą, patarė, kaip gerinti gyvenimo kokybę. Sveikatos 

biuro specialistė atliko kūno sudėties analizės tyrimą. Tai lengvas, greitas ir tikslus būdas daugiau 

sužinoti apie savo kūno sudėtį bei padidinti motyvaciją keisti savo gyvenimo būdą. Kiekvienam 
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renginio dalyviui buvo nustatytas kūno svoris, riebalai, raumenų ir kaulų masė, kūno skysčių kiekis,  

metabolinis amžius bei atspausdinta asmeninė tyrimo ataskaita. 

Lapkričio 28 dieną Plikiškių bibliotekoje vyko 

tradicinė popietė „Jaukūs vakaro skaitiniai“, kurios metu 

kasmet aptariami nuveikti darbai, skaitytojai 

supažindinami su Metų knygos rinkimuose 

dalyvaujančiomis knygomis ir jų autoriais, įteikiamos 

padėkos patiems aktyviausiems lankytojams. Popietės 

dalyviai,  skaitydami ištraukas iš  J. Zinkevičiūtės knygos 

„Puodelis kavos prie jūros“, dalijosi mintimis apie moterišką laimę, pagarbą artimiesiems, „auksinį 

pusvalandį“ prie kavos puodelio. Skambėjo gitaros akordai ir 

Darijos atliekamos dainos. Renginio pabaigoje buvo padėkota 

aktyviausiems bibliotekos bičiuliams L. Meiliūnienei ir 

V. Martinaičiui, pasveikinta skaitytoja  B. Petrošaitė su gražiu 

gyvenimo jubiliejumi.  

Gruodžio 4 d. Stupurų bibliotekoje vyko kūrybinė popietė 

„Piname advento vainiką“. Prieš pradedant pinti vainikus buvo 

prisimintos advento tradicijos. Vainikams karkasai buvo daromi iš skirtingų medžiagų: vieni iš 

šieno, kiti – iš svyruoklio beržo lanksčių šakų. Karkasai papuošti pušų ir eglės šakomis. Nupinti 

vainikai buvo puošiami pušų ir eglių kankorėžiais, įvairiais 

kaspinais, šakelėmis ir žvakėmis. 

Gruodžio 5 d. Satkūnų bibliotekoje vyko seniūnijos 

gyventojų, bendruomenės narių ir knygų bičiulių vakaras 

„Pabūkime kartu“. Renginio  metu vietos bendruomenė 

susipažino su bibliotekos veikla, teikiamomis paslaugomis, buvo 

pristatytos bibliotekos veiklos gairės. Vaišinantis arbata, trumpai pristatytos 

skaitomiausios knygos ir spauda. Susirinkusieji taip pat išklausė lektorės G. 

Tugaudienės pranešimo apie alavijo naudą organizmui. Vakaro metu grojo ir 

dainas dovanojo G. Mikalėno vadovaujamas gitaristų būrelis.  

Gruodžio mėnesį Žagarės kultūros centre vykusių edukacinių 

užsiėmimų metu buvo vilna dekoruojami kalėdiniai burbulai. Užsiėmimus 

vedė tautodailininkė Irena Gaidamavičienė iš Šiaulių, kuri negailėjo patarimų 

veliančiosioms. Gauti rezultatai nudžiugino visus ir artėjančių švenčių proga papuoš namus. 
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Gruodžio 17 d. Linkaičių filiale surengti tradiciniai Kalėdiniai skaitymai. Bibliotekininkė 

apžvelgė metų veiklas, padėkojo skaitytojams už ištikimybę bibliotekai. Kalėdinių skaitymų metu 

dalyviai dalijasi labiausiai patikusiomis mintimis iš knygų, skaito ištraukas. Bendraminčių klubo 

narė Elena Stankaitienė perskaitė keletą jaudinančių Bruno Ferrero kūrinių. Bibliotekininkė citavo 

aktorės Justės Zinkevičiūtės patarimus moterims (knyga „Puodelis kavos prie jūros“) ir žurnalistės, 

rašytojos Erikos Umbrasaitės mintis apie paprastus kasdienybės stebuklus, kurie greta mūsų, bet ne 

visada pavyksta juos pastebėti, pajusti, išgyventi. 

  Gruodžio 15-osios popietę Maldenių biblioteka pakvietė savo skaitytojus ir bičiulius į 

padėkos vakarą „Žvakių šviesoje“. Šventėje kalėdines 

dainas atliko Skaistgirio gimnazijos mokytoja Edita 

Burbienė, apie keliones po tolimus kraštus pasakojo 

buvusi žemietė tautodailininkė Birutė Dargytė-

Kybartienė. Bibliotekos lėlių teatro „Padaužiukai“ 

artistai ne tik suvaidino pasaką „Vilko namas“, bet ir 

prabilo eilėmis apie Kalėdas, gerumą, linkėjo visiems 

jaukių, šiltų Kalėdų. Bibliotekininkė padėkojo ir įteikė 

atminimo dovanėles jauniesiems bibliotekos artistams, prisidėjusiems prie bibliotekos veiklos – 

Karolinai Remeikytei ir jos broliui Modestui, Vestai Spulginaitei, Erlandai Aukselytei, Gabrielei ir 

Agnei Kasjan, Agnei Ainytei, Maldenių kaimo bendruomenės pirmininkei Palmyrai Rudauskienei 

bei jos vyrui Donatui, Aleksandrui Kasjan. Taip pat dėkota visiems padėjusiems papuošti 

bibliotekos eglutę rankų darbo kalėdiniais žaisliukais. 

 Bibliotekų lankytojai turėjo galimybę stebėti transliacijas, kurias tiesiogiai transliuoja 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

Viešoji biblioteka, Jurdaičių, Linkaičių, Gataučių, Gaižaičių, Skaistgirio, Maldenių, Bariūnų 

Žagarės filialai prisijungė prie Saugesnio interneto savaitės. Bibliotekose vyko mokymai, kaip 

saugiai naudotis internetu, konkursai, informacinės valandėlės, surengtos literatūros parodos. 

2.1.3. Parodos 

Iš viso VB ir filialuose surengti 381 vaizdiniai renginiai – parodos. Jos sudarė 48,7 proc. 

visų renginių. Parodomis paminėtos valstybinės ir kalendorinės šventės, rašytojų, iškilių kraštiečių 

jubiliejinės sukaktys, eksponuotos rankdarbių, piešinių, kraštotyros parodos, pristatytos  Metų 

knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos.  

 VB Informacijos ir kraštotyros skyrius parengė 22 parodas.  
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 Viešosios bibliotekos skaityklos langus puošė: fotografo Dariaus Šulčiaus paroda „Aš ir 

mano draugas“, nuotraukose užfiksuoti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo 

centro lankytojai; Vendrės Vaičiulevičienės tapybos darbų paroda; senų fotonuotraukų paroda 

„Miesto istorijos ženklai“, skirta Miesto šventei; fotografijų paroda „Senųjų pastatų žavesys“, skirta 

nekilnojamojo kultūros paveldo savaitei; jauno dailininko Stanislovo Ragausko pieštų portretų 

paroda „Sustok, aš nupiešiu tave“; Joniškio latvių draugija „Avots“. 

Parodos ekspozicinėse vitrinose 

Viešosios bibliotekos Bendrojoje skaitykloje: „Brangiausia mano šeimos relikvija“, iš ciklo 

„Valstybingumo jubiliejus šimtmečio ženkluose“; „Iš tautodailininkės Anicetos Krajinienės 

kolekcijos“; „Šimtmečio knygos“, iš ciklo „Valstybingumo jubiliejus šimtmečio ženkluose“; 

„Sustabdytos fotografijos amžiaus akimirkos“; „Fototechnika iš I. Vilčiausko ir V. Ulinsko 

kolekcijos“; „Angelai, angeliukai, angelėliai...“; „Iš Adelės Mitrofanovienės kolekcijos“. 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje per metus surengtos 7 parodos, pristatančios įvairias 

joniškiečių kolekcijas ir pomėgius. Viskas prasidėjo nuo retų knygų parodos „Bendraamžės su 

Lietuva“. Po to sekė I. Vilčiausko medalių, A. Šliažaitės knygų skirtukų, J. Šukienės cukraus 

pakelių, R. Nainienės antpirščių,  V. Marcikonio rašiklių ir taurelių kolekcijos. Įspūdingą Giedrės ir 

Kęstučio Motiejuičių kolekciją sudaro  beveik 100 smėlio pavyzdžių iš įvairių pasaulio šalių.  

Šios parodos patinka lankytojams, apie jas rašo rajono laikraštis „Sidabrė“. 

 

Parodos, skirtos žymioms datoms atminti 

  Viešosios bibliotekos Bendrojoje skaitykloje veikė paroda „Lietuvos valstybė 1918–2018“, 

skirta Vasario 16-ajai. Skaitytojų aptarnavimo skyrius paruošė 13 literatūros parodų, skirtų rašytojų 

V. Jasukaitytės, kt. kūrėjų jubiliejams, įžymiems įvykiams, kalendorinėms šventėms paminėti. 

Nemažai parodų buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Viešojoje 

bibliotekoje surengtos parodos: Vendrės Vaičiulevičienės tapybos darbų paroda, „Brangiausia mano 

šeimos relikvija“, „Bendraamžės su Lietuva“. Filialuose: Bariūnų – „Graži Tėvynė mano – 

Lietuva“, Daunoravos – „Pasitikime Valstybės atkūrimo šimtmetį“, Gaižaičių – atvirlaiškių paroda 

„100 sveikinimų Lietuvai“, Gataučių – „Lietuva, brangi“, „100 sveikinimų Lietuvai“, Jurdaičių – 

„Šimtmečio knygos apie Lietuvą“, Kepalių – „Audringas šimtmetis. Lietuva tarp laisvės ir 

nelaisvės“, Kirnaičių – „100 sveikinimų Lietuvai“, Kriukų – „Lietuvos Nepriklausomybės kelias: 

asmenybės ir įvykiai“, Linkaičių – „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, Maldenių 

– „Tautos, kaip ir medžio stiprybė – šaknyse“, Plikiškių – „Daiktai, menantys šimtmetį“, 

atvirlaiškių paroda „100 sveikinimų Lietuvai“, fotografijų paroda „Lietuvos šimtmečio spalvų 

mozaika“, Rudiškių – „100 eilėraščių Lietuvai“, Satkūnų „Vasario – 16-oji“, Skaistgirio – 
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mokytojos Rasos Kralikauskienės keramikos darbų paroda, Stungių – „Žymiausi Lietuvos 

kalbininkai“. 

Filialuose parodomis paminėta Laisvės gynėjų diena: Daunoravos ‒ „Sausio 13-oji – šventė 

ar tragedijos metinių diena?“ Gataučių – „Žvilgsnis į 1991 m. sausio 13-ąją“, Kriukų – „Istorija 

visada su mumis“, Linkaičių – „Teliepsnoja atminimo ugnis“,  Maldenių – „Kai degė laisvės 

laužai“. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Linkaičių filiale surengta literatūros paroda 

„Nepriklausomybės keliu“. 

Knygnešio dienai Maldenių filiale – „Lietuviško žodžio skleidėjai“, Skaistgirio filiale – 

„Prasminga knygnešio dalia“, Žagarės – „Meilė lietuviškam žodžiui“. 

 Gedulo ir vilties dieną paminėjo Kriukų filialas, surengęs parodą „Išvežti gyvenimai ir likę 

randai“, Linkaičių filiale – „Skaudūs istorijos puslapiai“,  Maldenių filiale ‒ „Tremtis – praeityje, 

tremtis – širdies nepamiršta“, Plikiškių filiale – „Lietuviai Sibire“. 

Pasitinkant metų pabaigos šventes surengtos parodos: Bariūnų filiale – „Adventas – 

ramybės paieškos ir džiaugsmo laukimas“, Linkaičių filiale – „Kalėdinė pasaka“, Maldenių filiale – 

angelų paroda „Jie saugo ramybę ir laiką“, Rudiškių filiale – „Knyga – advento vakarui“, Satkūnų 

filiale – „Seni naujametiniai ir kalėdiniai atvirukai“, Skaistgirio filiale – „Adventas – laukimo, 

rimties, susikaupimo metas“.  

Filialuose buvo rengiamos lankytojų mėgstamos fotografijų, teminės parodos. Literatūros 

parodomis bibliotekose paminėtos Vydūno, M. Vainilaičio, K. Navako, S. Daukanto, J. Erlicko, 

V. Jasukaitytės, J. Degutytės, K. Kubilinsko, M. Sluckio, V. Palčinskaitės, V. Kudirkos, kitų 

rašytojų jubiliejinės sukaktys. 

 Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai  

Sausio 6 d. baigėsi jau aštuntą kartą LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota „Knygų 

Kalėdų“ akcija. Aštuntą kartą rengiamos akcijos šūkis – „Dovanokime laukiamiausių knygų šalies 

bibliotekoms“. Ilga, kartais net dešimčių skaitytojų, laukiančių vieno bibliotekos turimo populiarios 

knygos egzemplioriaus, eilė reiškia, kad norimą knygą gali tekti perskaityti tik po kelių mėnesių ar 

metų.  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja E. Šukienė su vyresniąja bibliotekininke 

R. Brazauskiene, kaip ir kasmet, aplankė „Santaros“ senelių globos namus. Šiais metais „Santaros“ 

globotinius linksmino Maldenių bibliotekos lėlių teatro „Padaužiukai“  jaunieji  aktoriai. Seneliai 

labai laukė šio susitikimo, nes vaikai savo energija, nuoširdumu sukuria geras emocijas. 

Nuotaikingas spektaklis „Kaip kiškis vilko namus saugojo“ patiko visiems. „Greit Kalėdos!“ – rėkė 
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šarka spektaklyje, o kokios Kalėdos be dovanų? Seneliams teko gražių žodžių, saldumynų ir, 

žinoma, knygų.  

Gataučių filiale vyko akcija „Kalėdinių palinkėjimų medis“. 

Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose „Knygų Kalėdų“ renginių metu dalyviai ir 

žiūrovai buvo kviečiami dovanoti knygų savo bibliotekoms. Akcijos metu Jono Avyžiaus biblioteka 

ir jos filialai praturtėjo 370 naujų knygų vaikams ir suaugusiems. 

Vienas ištikimiausių „Knygų Kalėdų“ akcijos rėmėjų yra Joniškio 

dekanas, klebonas kun. Eduardas Semaška, padovanojęs bibliotekai 

8 pačias naujausias, skaitytojų pageidaujamas  knygas. Kasmet 

knygų dovanoja Aldona Smilgienė – šiemet padovanojusi net 41 

knygą.  

2.1.4. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai 

Sausio 10 dienos popietę Viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės literatės Kilnutės 

Riškuvienės knyga „55 atsigręžimai“. Gausiai bibliotekos skaitykloje susirinkusiems literatūros 

mylėtojams apie knygos gimimą kalbėjo jos sudarytoja Loreta Ripskytė. Jautrios, gyvenimo patirčių 

ir sustabdytų akimirkų miniatiūros iliustruotos pačios autorės fotografijomis. Knygos pristatyme 

skambėjo „Aušros“ gimnazijos jaunųjų atlikėjų muzikiniai intarpai, skaitovai iš Mato Slančiausko 

progimnazijos paskaitė miniatiūrų iš „55 atsigręžimų“ .  

Sausio 19 d. pristatytas solidus dvikalbis, ne tik Joniškio kraštui, bet ir Lietuvai svarbus 

leidinys – dr. Ernesto Vasiliausko „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, 

Bertaučiai, Satkūnai / Güter in der Gegend von Joniškis. 

Gross und Klein Donnerhof, Bärtautzen, Satkuhnen“. 

Šios knygos pristatymu visuomenei baigtas įgyvendinti 

leidybos projektas „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir 

Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai“. Projektą rėmė 

Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, Joniškio 

rajono savivaldybės administracija, Kuršo jungtiniai fondai 

(Vokietija).  

Apie dvarus įdomiai kalbėjo ir į susirinkusiųjų 

klausimus atsakė knygos autorius dr. Ernestas Vasiliauskas. 

Vertėjas į vokiečių kalbą dr. Bernd Gliwa dalinosi 

maloniais bendradarbiavimo su E. Vasiliausku įspūdžiais. 

Knygos pristatyme taip pat dalyvavo grafas profesorius dr. 

Diedrich Keyserlingk, Daunoravos dvaro paskutinių savininkų Keyserlingk giminaitis, gyvenantis 
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Vokietijoje. E. Vasiliauską sveikino bei Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopiją įteikė LR Seimo 

narys, Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas profesorius Arūnas Gumuliauskas. 

Dvarai nyksta, o knygose užfiksuoti faktai, susisteminta archyvinė medžiaga lieka.  

Balandžio 10 dieną vyko knygos „Poetė Ona 

Mikalauskienė-Kubiliūtė in memoriam“ sutiktuvės. Leidinį 

sudarė, jo išleidimu rūpinosi Onutės sūnėnas, Pasaulio lietuvių 

kultūros, mokslo ir švietimo centro vadovas Valdas Kubilius. 

Pratarmę parašė poetas Robertas Keturakis. Trumpą poetės 

biografiją ir svarbiausias jos gyvenimo ir kūrybos datas pateikė 

bibliotekininkė Dalia Norvaišienė. Knygoje yra Onutės 

artimųjų, bičiulių, anūkės Onutės Šaulienės, plunksnos draugų  

prisiminimai. 

Pristatymo metu skambėjo 2001 metų garso įrašas su pačios Onutės Mikalauskienės 

pasakojimu apie save, buvo rodomas nuotraukų skaidrių montažas. „Moteris saulė 2017“ Vidutė 

Petraitienė skaitė Onos Mikalauskienės eiles, apie savo tetą Onutę ir knygos išleidimo vargus ir 

rūpesčius pasakojo Valdas Kubilius. Jis padėkojo 

Joniškio rajono savivaldybei už finansinę paramą ir 

prisiminimų autoriams už jų šiltus prisiminimus apie 

poetę. Labai šiltai ir jaukiai nuskambėjo Onutės marčios 

Neringos Mikalauskienės pasakojimas apie Mamą ir 

močiutę, kuri visuomet pabardavo ir pamokydavo sūnų, 

bet ne marčią, anūkams buvo dėmesinga močiutė. 

„Audruvietė“ Angelė Antanaitienė džiaugėsi, kad knyga išleista graži, informatyvi, daug nuotraukų. 

Ona Mikalauskienė tikrai nusipelnė tokių prisiminimų ir tokios pagarbos. Renginyje dalyvavęs 

rajono meras Gediminas Čepulis priminė, kad Ona Mikalauskienė buvo ne tik poetė, bet ir Joniškio 

garbės pilietė.  

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka tęsia gražią tradiciją – 

kiekvieną gegužę pamini rašytojo Jono Avyžiaus gimimo dieną. Šiemet gegužės 16 d. jam būtų 

sukakę 96 metai. Šiemet, Jono Avyžiaus gimtadienio proga, bibliotekos darbuotojos įskaitė rašytojo 

kūrinius: „Autobiografinius fragmentus“, apsakymus „Likimo pirštas“ ir „Senas malūnas prie 

kelio“, ištrauką apie motiną iš pirmojo romano „Į stiklo kalną“, keletą pasakų vaikams. Šie kūriniai, 

įrašyti į kompaktinę plokštelę ir padovanoti Lietuvos aklųjų bibliotekai. Gegužės 16 d. miestelėnai 

buvo kviečiami į poilsio zoną prie kultūros centro pasiklausyti Tradicinių Jono Avyžiaus skaitymų, 
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kurie su muzikinėmis pauzėmis buvo transliuojami visą dieną. Jono Avyžiaus kūryba skambėjo ir 

bibliotekoje. 

Gegužės 28 d. į skaitytojų rankas palydėta nauja knyga. Apysakos „Smiltė“ autorė Alina 

Jonaitienė – joniškietė, lietuvių kalbos mokytoja, rašanti ir prozą, ir poeziją. Pirmoji knyga – tai 

įvykis ne tik kūrėjo gyvenime, bet ir skaitytojų. Į knygos pristatymą atvyko leidyklos „Gelmės“, 

išleidusios šią apysaką, vadovė Vida Bėkštienė ir redaktorė Kristina Noreikienė. Pristatyme 

dalyvavusi rašytoja Gintarė Adomaitytė negailėjo gražių, įkvepiančių žodžių autorei, išsakė savo 

nuomonę ir įspūdžius apie pirmąją A. Jonaitienės knygą.  

Leidyklos „Gelmės“ vadovė V. Bėkštienė pristatė 

jau beveik penkerius metus dirbančią leidyklą ir jos išleistas 

knygas. Įdomi knygų serija „Paribio istorijos“ – tai leidiniai 

vaikams ir paaugliams apie jų gyvenimo sunkumus ir 

nuopuolius. Dažnai liūdna knyga neša pozityvią žinią, 

skatina mąstyti apie gyvenimą. Panaši ir A. Jonaitienės 

knyga „Smiltė“, kurios rankraštį leidyklai rekomendavo 

vaikų literatūros tyrinėtojas, žurnalo „Rubinaitis“ steigėjas ir redaktorius Kęstutis Urba. Tai lengva, 

paprasta kalba parašyta istorija apie paauglę mergaitę, jos baimes, gyvenimo kasdienybę. Aktuali 

tema  išplėtota remiantis pačios autorės ilgamete 

pedagogine patirtimi ir įžvalgomis. Leidyklos 

redaktorė K. Noreikienė kalbėjo, kad dirbti su 

A. Jonaitienės knygos tekstu buvo lengva ir paprasta. 

Džiaugėsi, kad autorė pagaliau išdrįso parodyti savo 

kūrybą leidyklai. Pasak redaktorės, jai įstrigo 

atmintin vieno susitikimo metu iš jaunimo lūpų 

išgirsta frazė „svarbiausia laiku išdrįsti paspausti „Enter“ ir palinkėjo autorei drąsos.  

Rugsėjo 18 d. Joniškio rajono Jono Avyžiaus 

viešosios bibliotekos skaitykloje vyko renginys, 

skirtas Europos paveldo dienoms Joniškio mieste 

paminėti. Biblioteka jau šeštą kartą prisijungė prie 

Joniškio krašto architektūros paveldo populiarinimo. 

Joniškio rajono savivaldybės Architektūros ir 

teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė 

Regina Leknickienė apžvelgė šių metų Europos 

paveldo dienų aktualijas ir renginius mūsų rajone.  
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Renginyje pristatyta fotografijų paroda „Senųjų pastatų žavesys“. Septynių autorių: Jono 

Ivanausko, Leono Karaliūno, Kristinos Kryžienės, Pauliaus Kuprevičiaus, Agnės Malinauskaitės, 

Brigitos Povilionienės ir Igno Vilčiausko – nuotraukos buvo eksponuojamos bibliotekos skaityklos 

languose ir skaitykloje. Daugiausia nuotraukų parodai pateikė dailininkas ir fotografas Ignas 

Vilčiauskas. 

Didelį susidomėjimą ir susižavėjimą sukėlė 

dokumentinis filmas „Joniškio bažnyčia atkurtos Lietuvos 

šimtmečio šviesoje“, kurio scenarijaus autorius ir 

režisierius Joniškio garbės pilietis Leonas Karaliūnas. 

Filmo autorius, kurdamas filmą Lietuvos atkūrimo 100-

mečiui, pristatė ne tik bažnyčios pastatą, bet ir Joniškio 

miesto tarpukario architektūrą, meninėmis priemonėmis ir vaizdžiai atsakė į Europos paveldo dienų 

organizatorių keliamą simbolinį klausimą „Kas būtum TU, jei nebūtų Joniškio bažnyčios pastato?“ 

Puikiai pasidarbavo ir filmo operatorius Ričardas Norkus. Jo filmuoti kadrai atskleidė ne tik 

Joniškio bažnyčios didybę, bet  ir atsinaujinusio miesto grožį. Filmas įgarsintas kraštiečio Juozo 

Šalkausko.  

Lapkričio 13 dieną Joniškio latvių draugija „Avots“ ir Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

pakvietė miestiečius į šventinį renginį „Aš esu Latvija“ 

(„Es esmu Latvija“), skirtą Latvijos nepriklausomybės 

100-mečiui. Pagrindinė jubiliejaus žinutė – „Aš esu 

Latvija“. Visą savaitę, nuo lapkričio 11-os (Lačplėsio 

dienos) iki 18-os, latviai nešioja į atlapus įsisegę 

nacionalinės vėliavos juosteles, galais į viršų, kad išeitų V 

raidė, simbolizuojanti pergalę. Visiems renginio svečiams 

latvių bendruomenės narės pasitikdamos taip pat įsegė tokią juostelę.  

Joniškio latvių bendruomenės „Avots“ veiklą pristatė ir tautiečius su švente sveikino jos 

vadovė Natalija Franckaitienė. Bibliotekos skaitykloje veikė paroda „Latviai šalia mūsų“, kurioje 

eksponuojamos nuotraukos iš draugijos gyvenimo ir vertėjos 

Dzintros Elgos Irbytės-Staniulienės iš latvių kalbos verstų 

knygų kraitis. Solidžią rankdarbių parodą paruošė latvių 

bendruomenės narės.  

Skambių latviškų dainų puokštę padovanojo muzikantai iš 

Penkulės miestelio (Duobelės rajonas) Ilzė Jansonė ir 

Stanislovas Jonkus. 
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Lapkričio 22 dieną Viešojoje bibliotekoje paminėtas Joniškio literatų klubo „Audruvė“ 42-

asis gimtadienis. „Audruvė“ – lyg upeliukas, tai seklumos, tai sraunuma, tai vingiai“, – kalbėjo 

dabartinė klubo vadovė Alina Jonaitienė, pristatydama bibliotekos skaitykloje paruoštą literatūros 

parodą. Literatų kūrybos kraitis didelis: 5 almanachai, 22 numeriai proginio laikraščio 

„Audruviškis“, padėkos, nuotraukos iš renginių.  

Pasveikintos 2018 m. jubiliejus paminėjusios literatės Vida Peleniuvienė ir Loreta Ripskytė 

pradėjo šventinius poezijos skaitymus. Juos tęsė skaitovė Vidutė Petraitienė, į susirinkusius 

prabilusi ne tik Amžinybėn išėjusių Onos Mikalauskienės, Jolitos Skablauskaitės, Juozo Jaro 

eilėmis, bet ir tų, kurie tą vakarą negalėjo būti kartu. Paraginti vakaro vedėjos Emilijos 

Kvedarienės, savo ir kitų „Audruvės“ literatų klubo 

kūrybą skaityti kilo Donatas Bareika, Emilija 

Makauskienė, Virgita Tuminienė, Gediminas 

Andrašiūnas, Angelė ir Vytautas Antanaičiai, buvę 

„Audruvės“ klubo vadovai Albinas Žvingila, Regina 

Briedytė. Kilnutė Riškuvienė kūrybos 

bendraminčiams dovanojo po gėlės žiedą, 

džiaugdamasi, kad „literatų klubas tai vieta, kur galima ne tik gauti, bet ir duoti, padėkoti, 

pasidžiaugti“. Jaunas poetas Darius Rekis, jau išleidęs 4 knygas, sveikino joniškiečius literatus ir 

sakė esąs laimingas, bendraudamas su šiuo klubu. „Žiemgalos“ kultūros draugijos Joniškio skyriaus 

vadovė Ilona Osipova taip pat kurį laiką vadovavo „Audruvei“, ji mielai prisiminė čia įgytą patirtį. 

Šventiniame vakare ji perskaitė vieną eilėraštį, publikuotą Šiaulių „Mūzyno“ literatų kūrybos 

rinktinėje. „Poezija man kaip desertas, o proza kaip juoda duona“ – sakė prie „Audruvės“ literatų 

klubo ištakų kartu su Aniceta Krajiniene, Elena Vaitiekaitiene, Stanislava Mickevičiene stovėjusi 

mokytoja Stefanija Guščinienė.  

Lapkričio 28 dieną bibliotekoje buvo pristatyta Valdžio Celmo knyga „Baltu dievestības 

pamati = Baltų religijos pagrindai“, kurią iš latvių 

kalbos išvertė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė. 

Dzintra nuo 2000 metų yra Lietuvos 

Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, nuo 2004 

metų ji − Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė, 

2006 metais jai suteiktas meno kūrėjo statusas. 

Vertėjos kraityje – trisdešimt dvi vertimų knygos 

(grožinė ir mokslo populiarinimo literatūra), 

išleistos Lietuvoje ir Latvijoje. 
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 Kraštotyros, kraštiečių jubiliejams ir kūrybos sklaidai skirtos parodos. Literatūros 

parodos, skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti: „Rašytinis paveldas iš Joniškio bažnyčios 

archyvo“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, „Tautodailininkei Anicetai Krajinienei 

85-eri metai“, „Joniškio krašto sūnus“ (režisieriui muzikologui Povilui Mataičiui – 85 metai), 

„Nepriklausomybės paminklai Joniškio rajone“ (iš ciklo „Valstybingumo jubiliejus šimtmečio 

ženkluose“), „Kraštotyrininkui Vincentui Vaitekūnui – 110 metų“, „Mokytojui Juozui Vainauskui – 

115 metų“, „Medvilionių dvaro šviesa“ (visuomenės veikėjai Teresei Goesytei – 165 metai), 

„Latviai šalia mūsų“, „Joniškio literatų klubas Audruvė“. Žagarės bibliotekoje buvo eksponuojama 

Rūtos Grybienės piešinių paroda. Ji – buvusi Žagarės gyventoja, baigusi Žagarės vidurinę mokyklą. 

Šiuo metu dirba Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pradinės mokyklos dailės ir technologijų 

mokytoja. Jos piešiniuose dažniausiai vaizduojamos tulpės. 

 Virtualios parodos bibliotekos svetainėje: Joniškis 1929–1932 metais. Fotografijos iš kun. 

Juozo Katino archyvo. Fotografijose užfiksuotas 1929–1932 metų Joniškio bažnytinis, kultūrinis, 

visuomeninis gyvenimas, žmonės, pastatai. Dauguma nuotraukų yra darytos gerai tuo metu 

Joniškyje žinomų fotografų K. Berzino ir J. Fišerio. Nuotraukas dovanojo  dr. Valerija Kiselienė. 

https://www.joniskis.rvb.lt/news/1091/61/Joniskis-1929-1932-metais-Fotografijos-is-kun-Juozo-

Katino-archyvo/d,zmones/  

 

2.1.5. Klubai bibliotekose 

  Vienuoliktus metus veikė Bendraminčių klubas, kurio branduolys – buvusios Linkaičių 

pagrindinės mokyklos mokytojos. Tikslas – skaitymo populiarinimas, saviraiškos skatinimas, 

akiračio plėtimas, kūrybinių idėjų (daugiausia rankdarbių) realizavimas. Klubo veikloje 2018 m. 

dalyvavo 8 narės, surengti 3 užsiėmimai. Narės prisideda organizuojant bibliotekos renginius, teikia 

pasiūlymų. 

2.2. Bibliotekos veikla ir paslaugos vaikams 

 Remiantis Joniškio rajono seniūnijų duomenimis, 2018 m. rajone gyveno 2799 (2017 m. – 

2890) vaikai iki 14 metų amžiaus, lyginant su 2017 m., 91 vaiku mažiau. Joniškio mieste gyveno 

1086 vaikai, Žagarės mieste – 250, kaime – 1463.  

Gyventojų vaikų sutelkimo į bibliotekas procentas: SVB – 78,7 proc., Joniškio mieste – 92,8 

proc. (įskaitant ir aptarnaujamai teritorijai priskirtus kaime gyvenančius vaikus), Žagarės mieste – 

92,2 proc., kaimo filialuose – 65,4 proc.  

SVB vaikai iki 14 metų sudarė 29,6 proc. visų registruotų vartotojų. 

https://www.joniskis.rvb.lt/news/1091/61/Joniskis-1929-1932-metais-Fotografijos-is-kun-Juozo-Katino-archyvo/d,zmones/
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1091/61/Joniskis-1929-1932-metais-Fotografijos-is-kun-Juozo-Katino-archyvo/d,zmones/
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2.2.1. Registruotų vartotojų vaikų skaičius 

 

2.2.2. Vaikų apsilankymų (lankytojų) skaičius ir lankomumo rodikliai 

 Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2017 m. 2018 m. +/- 2018 m. 

VB 16851 17932 +1081 17,8 

Žagarės m. filiale 6400 5929 –471 24,9 

Kaimo filialuose  23792 22349 –1443 23,3 

Iš viso SVB  47043 46210 –833 20,9 

 

2018 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. Džiugu yra tai, kad lankytojų vaikų rodikliai Viešojoje 

bibliotekoje ne mažėjo, o augo. Tačiau Žagarėje ir kaimo filialuose sumažėjo ne tik vartotojų, bet ir 

lankytojų skaičius. Apsilankymų skaičius Žagarėje sumažėjo 471, kaimo filialuose – 1443. Rodiklių 

mažėjimą lėmė tai, kad daugelis buvusių bibliotekų skaitytojų vaikų išvyko gyventi ir mokytis kitur, 

dar kiti – po pamokų lankė įvairius būrelius, rengė projektus arba užsiimdavo kitokia veikla.  

2.2.3. Vaikams skirto literatūros fondo būklė 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 14243 fiz. vnt. ir 8051 pav., 

lyginant su 2017 m. metais, fondas sumažėjo 782 fiz. vnt. Gauta 575 fiz. vnt., 420 pav. Lyginant su 

2017 m., gauta  115 fiz. vnt. mažiau.  

Fondo sudėtis pagal turinį: 

grožinės ir vaikų literatūros buvo 10660 fiz. vnt., arba 74,8 proc. viso fondo; 

šakinės  literatūros (be periodikos) buvo – 3065 fiz. vnt., arba 21,5 proc. viso fondo; 

periodinių leidinių buvo 518 fiz. vnt., 3,6 proc. viso fondo.   

Filialuose literatūros fondo vaikams visuminė apskaita atskirai nevedama.  

Vaikų literatūros skyriuje gauta 13 pavadinimų prenumeruojamų periodinių leidinių, 

Žagarės miesto filiale – 7 pavadinimai. Kaimo filialuose iš viso buvo prenumeruojami 10 

 2017 m. 2018 m.  +/- 

VB 1029 1008 –21 

Žagarės m. filiale 250 238 –12 

Kaimo filialuose 1001 958 –43 

Iš viso SVB 2280 2204 –76 
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pavadinimų periodiniai leidiniai, vidutiniškai vienam filialui po 2,3. 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 Skaitomumas 

2017 m. 2018 m.  +/- 2018 m.  

VB 33566 36086 +2520 35,8 

Žagarės m. filiale 10252 10012 –240 42,1 

Kaimo filialuose  28029 27170 –859 28,4 

Iš viso SVB 71847 73268 +1421 33,3 

 

Literatūros išduotis vaikams pagal turinį ir proc. visos išduoties 

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

2.2.5. Renginiai vaikams 

 

Renginių skaičius 
Lankytojų skaičius 

Iš viso Parodos 

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

VB 74 72 15 17 1555 1253 

Žagarės miesto filiale 27 34 16 19 293 330 

Kaimo filialuose 225 256 88 92 1850 1970 

Iš viso SVB 326 362 119 128 3698 3553 

  Renginiai vaikams sudarė 46,3 proc. visų rajono bibliotekose organizuotų renginių. Didesnę 

dalį sudarė žodiniai renginiai – 64,6 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. 

 

 
Grožinės lit. 

išduotis* 
Proc. 

Šakinės 

literatūros 

išduotis* 

Proc. 
Periodinių 

leidinių 

išduotis 

Proc. 

VB 16081 44,6 3856 10,7 16149 44,7 

Žagarės m. filiale 5794 57,9 32 0,3 4186 41,8 

Kaimo filialuose 14911 54,9 5809 21,4 6450 23,7 

Iš viso SVB 36786 50,3 9697 13,2 26785 36,5 
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Renginių vaikams mozaika 

 Renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai. Kiekvienais metais Vaikų literatūros skyrius 

švenčia Tarptautinę vaikų knygos dieną, kuri yra minima balandžio 2 d. Ataskaitiniais metais 

balandžio 9 d. šiai datai paminėti įvyko tradicinė šventė „Tebūnie pasaka!“ .  

Ta proga Vaikų literatūros skyrių 

aplankė ir su skaitytojais susitiko vaikų 

rašytoja Ignė Zarambaitė. Su ja susitikti 

atvyko M. Slančiausko progimnazijos 2a ir 4b 

klasių moksleiviai. Jauna rašytoja pristatė 

joniškiečiams knygą „Skudurinukė“. Ignė 

papasakojo vaikams apie save, savo vaikystę,  

kaip pradėjo rašyti knygas. Plačiau rašytoja pasakojo apie lėlių gaminimą. Antroje renginio dalyje 

visi mokinukai kartu su viešnia gamino lėlytes iš įvairių audinio skiaučių.  Susitikimo pabaigoje 

autorė visiems dovanojo savo knygas – tai buvo pati tikriausia knygos šventė. Be dovanų neliko ir 

Ignė Zarambaitė – mokytojos Janina ir Ugnė padovanojo autorei išradingai iš popieriaus pagamintą 

širdį, rankų darbo saldainių ir žolelių arbatos. 

Kaimo filialuose renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai: Bariūnų filiale – 

edukacinis rytmetis „Knygose slypintis stebuklų pasaulis“, Gaižaičiuose ‒ garsiniai skaitymai 

„Naujos – dar nevartytos ir neskaitytos“,  Kepalių filiale – popietė vaikams „Mano mėgstamiausias 

eilėraštis“,  Kriukų filiale –  literatūrinė valanda „Mįslių šalyje“,  Linkaičių filiale – popietė „Knygų 

šimtukas. Skaitom? Skaitom!“,  Maldenių filiale – viktorina „Kai raidės knygomis pavirsta“,  

Plikiškių filiale ‒ rytmetis „Po kabančiu pasakos tiltu“, Rudiškių filiale – popietė „Kuo daugiau 

skaitau, tuo daugiau žinau“. 

Skaistgirio bibliotekos jaunieji skaitytojai rytmetyje vaikams „Susipažinkime: pasaulio 

bibliotekos“  susipažino su įspūdingiausiomis pasaulio bibliotekomis, kurios savo grožiu prilygsta 

rūmams. Stungių filiale surengta valandėlė vaikams „Augu su pasaka“ 

popietė, o Stupurų filiale vyko filmo „Pasakos atgyja filmuose“ 

peržiūra ir aptarimas. Daunoravos filiale veikė naujausių vaikiškų 

knygų paroda „Nerūpestingos vaikystės džiaugsmai“. 

Žagarės filialo darbuotojos Žagarės socialinių paslaugų vaikų 

dienos užimtumo centro auklėtinius supažindino su planšetinio 

kompiuterio galimybėmis, jiems pademonstruotos knygos su papildyta 
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realybe. Labiausiai patiko programėlė „Quiver 3D“. Parsisiuntus ją į savo išmanųjį įrenginį, 

planšetėje galima pamatyti 3D vaizdą. Likus kelioms dienoms iki susitikimo, centro lankytojams 

buvo pasiūlyta nuspalvinti iš specialios interneto svetainės atspausdintų paveikslėlių. Vėliau, laikant 

planšetę virš nuspalvinto piešinio, ekrane atgijo 3D vaizdas – sukosi Žemės rutulys, aplink kurį 

matėsi visa galaktika, vaikštinėjo paukščiai, vandenyno dugne plaukiojo žuvys, o viską lydėjo 

įvairūs garsai. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Vaikų literatūros skyriuje vyko literatūrinis 

žaidimas „Pasakų kovos“ . Jame dalyvavo M. Slančiausko progimnazijos 2a klasės mokiniai. 

Žagarės filiale viešėjo rašytojas Darius Rekis, kuris pristatė naujausią savo knygą vaikams 

„Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“. Susitikime dalyvavo Žagarės lopšelio-darželio „Vyšniukas“ 

priešmokyklinės „Zuikių Puikių“ grupės vaikučiai su auklėtoja Reda Šakinskaite, Žagarės 

gimnazijos antrų–ketvirtų klasių mokiniai su mokytojomis Virginija Briediene ir Alanta Maižiute. 

Susitikimo metu D. Rekis vaikams aiškino knygelės pavadinimo kilmę, papasakojo apie jau 

parašytas ir teberašomas knygas, edukologijos studijas ir mokslinę bei visuomeninę veiklą. 

Bariūnų filiale Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasidėjo 

rytmečiu vaikams „Kai norisi pabūti knygų šalyje“, į kurį rinkosi 

Bariūnų vaikų darželio vaikučiai. Vaikams buvo išdalintos knygelės, 

kurias jie turėjo įdėmiai peržvelgti ir susipažinti su turiniu. Rytmečiui 

įpusėjus bibliotekininkė pakvietė vaikus į edukacinį užsiėmimą: iš 

išlankstytos knygos buvo pagamintas fėjų namelis. Mažieji dalyviai 

virto sodininkais, meistrais, dizaineriais. Jie įstatė nameliui duris ir 

langus, prilipdė medžiui lapus, priklijavo gėles aplink namą ir net 

akmenėliams vietos atsirado.  

Stungių bibliotekos jaunieji skaitytojai vykdė akciją ,,Pasodink medelį prie bibliotekos“. Po 

diskusijų ir svarstymų buvo nuspręsta, kad labiausiai tinkantis medelis – šermukšnis. Šis medelis 

garsėja savo stebuklingomis galiomis, o nuostabios raudonos uogos – gydomosiomis savybėmis. 

Buvo pasodinti  trys šermukšniai, kuriuos padovanojo stungietės sodininkės 

Birutė Pamparienė, Janina Tumėnienė ir Dalia Labanauskienė. Džiugu, kad 

vaikai ir suaugusieji neliko abejingi šiai iniciatyvai. Gražu ir gera matyti, 

kaip puošiamas kaimas, gražinama aplinka. 

Plikiškių bibliotekoje mažieji skaitytojai virtualiai susipažino su 

gražiausiomis pasaulio bibliotekomis, skaitė papildytos realybės knygas, 

bandė atlikti „Atbulos knygos“ užduotis, apžiūrėjo daugiausiai puslapių 

turinčią knygą, skaitė naujai gautas knygeles. Darželio grupės berniukai, 
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dalyvavę pažintinėje valandėlėje „Atrask savo knygą“, suskaičiavo, kiek lentynose yra knygelių 

apie mašinas ir, stebėdami jų šešėlius popieriaus lape, patys kūrė knygelę apie transporto 

priemones. Didelio susidomėjimo sulaukė biblioteka iš kartono atliekų ir senų knygos lapų, kurią 

sukūrė „Mažųjų smalsučių ratelio“ nariai kartu su bibliotekininke. Šio statinio languose matosi 

gražiausių pasakų veikėjai, o pažvelgus vidun galima pamatyti M. Mažvydo, kunigaikščių Vytauto, 

Mindaugo atvaizdus, Gedimino pilį. 

Gaižaičių filiale vyko informacinė pamoka vaikams „Ieškome ir randame“, Gataučių filiale 

– popietė vaikams „Kelionė po pasaulio pasakas“, Kirnaičių filiale – informacinė pamokėlė 

„Gražiausios pasaulio bibliotekos“, Rudiškių filiale – pažintinė-edukacinė valanda „Šiandien – tu 

bibliotekininkas“.  

Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai. Kai mus gaubia lapkričio sutemos, 

užsidegame žvakes ir skaitome. Tokia yra du dešimtmečius gyvuojanti Šiaurės šalių literatūros 

savaitės idėja. 2018 m. Šiaurės šalių literatūros savaitės (lapkričio 12–16 d.) tema – „Superherojai“. 

Šios savaitės metu Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo rengiami įvairūs 

renginiai, kurių metu pasirinkta literatūra buvo siekiama pažinti Šiaurės salas.  

Nuo lapkričio 7 d. Vaikų literatūros skyriaus langus puošė „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

4c klasės mokinių piešinių paroda, o lapkričio 12 d. tradiciškai buvo švenčiama „Šviesos ir žodžio“ 

šventė. Bibliotekininkės „Saulės“ mokyklos ketvirtokams skaitė  Elias ir Agnes Vahlund knygą 

„Superherojų vadovas“. Garsinį skaitymą pagyvino projektoriumi rodomos iliustracijos. Po 

skaitymo vyko diskusija. Vaikai domėjosi, kada ši knyga bus išleista lietuviškai (kadangi šiuo metu 

knygos lietuvių kalba dar nėra), spėliojo, kas galėtų būti parašyta antrojoje knygoje apie superheroję 

Lisą, kokių supergalių norėtume turėti. Vaikai susidomėjo istorijomis apie stebuklingas galias, 

vadinasi, šventės tikslas pasiektas – juk visos Šiaurės šalių literatūros savaitės tikslas ir yra 

sudominti vaikus skaitymu ir paskatinti juos tai daryti. 

Skaistgirio bibliotekoje viešėjo Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė ir 

vyresnioji bibliotekininkė Violeta Katinienė. Būriui susirinkusių smalsių Skaistgirio gimnazijos 

pirmokų ir antrokų bibliotekininkės pravedė žaidimą „Pasakų kovos“. 

Žaidimą sudarė 20 klausimų apie įvairias pasakas, jų autorius, 

personažus. Teisingą atsakymą reikėjo rinktis iš trijų variantų. Visi 

klausimai ir galimi atsakymų variantai buvo pateikti ekrane. 

Lapkričio 14 d. Bariūnų bibliotekoje vyko edukacinis rytmetys 

„Nuotykiai Šiaurės šalyse su Šiaurės herojais“, į kurį rinkosi Bariūnų 

vaikų darželio vaikai. Bibliotekininkė Erika Vasiliauskaitė-Rašimienė 

buvo paruošusi spalvingus, su tam tikrais elementais, plakatus. Jie 
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atspindėjo herojų gyvenimo akimirkas. Vaikai turėjo sudėlioti veikėjų atvaizdus iš detalių ir juos 

suklijuoti į tam tikras vietas plakatuose.  

Plikiškių filiale vaikai dalyvavo piešinių konkurse „Mano superherojaus kaukė“. Buvo 

pateikta net 30 darbų, kurie eksponuojami ant demonstracinės bibliotekos sienelės. Lapkričio 12 

dieną vyko garsiniai skaitymai „Skaitome kartu su visa 

Šiaure“. Rytmečio valandą mažieji skaitytojai, pasipuošę 

pačių pasigamintomis kaukėmis, klausėsi ištraukos iš E. ir 

A. Vahlundų knygos „Superherojų vadovas“. Buvo labai 

netikėta, kai staiga pasirodė raudonai persirengusi knygos 

herojė Lisa, kurią suvaidino ketvirtokė Saulė. Ji papasakojo 

vaikams apie surastą bibliotekoje knygą. Pavakare susirinkęs 

jaunimas skaitė ištrauką iš norvegų rašytojo S. Strangerio knygos „Tie, kurių nėra“. Jautri istorija 

paskatino pasidalinti mintimis apie imigraciją, pagalbą vienas kitam, jaunimo problemas.  

Lapkričio 16 d. Stungių bibliotekoje vyko popietė „Kelionė su Šiaurės šalių herojais“. 

Bibliotekininkė Diana Kidelienė susirinkusiems 

vaikams priminė, kad jau dvidešimt dvejus metus 

yra organizuojama Šiaurės šalių literatūros 

savaitė, kurioje dalyvauja tūkstančiai vaikų ir 

suaugusiųjų iš įvairių pasaulio šalių. 

Susirinkusiems dalyviams buvo pademonstruotas 

šių metų plakatas ir paskelbta tema – „Šiaurės 

herojai“. 

Stupurų, Kirnaičių ir Jurdaičių filialuose vyko garsiniai skaitymai žvakių šviesoje. Jurdaičių 

filialo vyresn. bibliotekininkė D. Užkuraitienė apsilankė Jurdaičių socialinės globos namuose, kur 

buvo suorganizuoti garsiniai skaitymai „Šiaurės šalių pasakojimai“. Žvakių šviesoje buvo garsiai 

skaitoma ištrauka iš Simono Strangerio romano „Tie, kurių nėra“. Jurdaičių kaimo bibliotekos 

suorganizuotas renginys suteikė progą neįgaliesiems susipažinti su Šiaurės šalių literatūra ir 

tradicijomis, pabendrauti tarpusavyje. 

Gataučių, Maldenių, Rudiškių filialuose vyko popietė „Šviesos ir žodžio šventė“. Žagarėje 

vykusioje „Šviesos ir žodžio šventėje“ dalyvavo lopšelio-darželio „Vyšniukas“ priešmokyklinio 

ugdymo grupės „Zuikiai Puikiai“ auklėtiniai. Darželinukai klausėsi bibliotekininkės skaitomo 

teksto, diskutavo apie Šiaurės šalių knygų herojus. Jiems pristatyta literatūros paroda „Skandinavų 

rašytojų naujienos vaikams“, po knygelių aptarimo vaikai žiūrėjo animacinį filmuką „Mažylis ir 

Karlsonas“.  
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 Velykoms. Daunoravos filiale vyko popietė vaikams  

„Vaikų  Velykėlės“. Kovo 29 dieną  Rudiškių bibliotekoje vyko 

edukacinis  užsiėmimas „Velykiniai darbeliai“. Kiaušinių 

marginimas – labai puiki atsipalaidavimo priemonė, kurią 

išbandė jaunieji bibliotekos skaitytojai. Darbeliai papuošė 

biblioteką, primindami apie artėjančias pavasario šventes, 

kurios, tikimės, atneš daugiau saulėtų dienų, geros nuotaikos ir dar daug įdomių užsiėmimų 

bibliotekoje.  

Plikiškių bibliotekos „Mažųjų smalsučių“ ratelio nariai kartu 

su bibliotekininke prigamino puikių „marmurinių“ margučių, kurie 

papuošė biblioteką. Noras nuspalvinti pieštus kiaušinius kitaip, nei 

įprasta, buvo didelis, todėl vaikai ėmėsi linksmos technikos – piešė 

spalvotais muilo burbulais. Rezultatas mažųjų nenuvylė – kiekvieno 

margutis buvo kitoks, o nuotaika puiki!  

 Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Kasmet birželio 1 d. Kepalių kaimo bendruomenė ir 

biblioteka suvienija jėgas ir suruošia vaikams šventę. Popietėje „Pasiruošę pramogoms?“ vaikai 

turiningai praleido laisvalaikį. Pirmiausia vaikus pasitiko balsą lavinanti dainininkė, kuri 

supažindino vaikus su taisyklėmis, o jos buvo tokios: 1. vaikai turėjo pasiskirstyti į komandas; 2. 

pasirinkti komandos spalvą; 3. įveikti 7 stoteles su užduotimis. Įvykdžiusi užduotį komanda gavo 

po raidę, o, surinkusi visas raides, sudėjo žodį. 

Kirnaičių filiale vyko popietė vaikams „Sveika, vasarėle“, Plikiškių filiale – žaidimų 

rytmetis „Įdomiau nebūna!“, Jurdaičiuose – popietė „Ir pražydo gale lauko...“. 

 

Vasaros skaitymo skatinimui skirtas edukacinių renginių ciklas  

 Visose šalies bibliotekose vyko apskričių viešųjų bibliotekų inicijuotos programos „Vasara 

su knyga“ organizuojami skaitymai ir kultūros renginiai. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros  

skyrius, Plikiškių, Maldenių, Skaistgirio, Bariūnų, Linkaičių, Rudiškių, Stupurų, Žagarės, Kirnaičių, 

Skaistgirio, Gataučių, Kepalių filialai ir šiemet dalyvavo projekto „Vasaros skaitymo iššūkis“ 

veikloje, kurią organizavo Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka.  

 Gegužės mėnesį Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos buvo pakviestos kolegių iš 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bibliotekos padėti joms organizuojant „Geriausių skaitytojų“ 

sveikinimų šventę, todėl gegužės 3 d. vykta į minėtą mokyklą su šešėlių teatru. Rodytas 

spektakliukas „Raudonkepuraitė“. Gegužės pabaigoje minėto skyriaus darbuotojos dalyvavo 
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M. Slančiausko progimnazijoje vykstančioje naktinėje stovykloje. Vėlai vakare, apie 23 valandą, 

vyko šešėlių teatro spektaklio „Trys paršiukai“ premjera. 

 Nuo birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos Vaikų literatūros skyriuje buvo vykdoma 

vasaros edukacinė programa „Skaitome. Žaidžiame. Kuriame.“. 2018 metais buvo organizuotos 

Mažosios dirbtuvėlės, kurių metu vaikai mokėsi piešti su vitražiniais dažais, 3D rašikliais, vėrė 

karoliukus. Mažųjų dirbtuvėlių dalyviams buvo organizuoti garsiniai skaitymai. Šiose edukacijose 

sulaukta apie 50 lankytojų.  

Birželio 30 d., Miesto šventės metu, buvo 

organizuota interaktyvi palapinė, kurioje buvo galima piešti 

su 3D rašikliais, vartyti knygas su papildyta realybe ir 

išbandyti 3D akinius, kuriuos paskolino Šiaulių apskrities 

P. Višinskio viešoji biblioteka.  

Birželio 20 d. sulaukta svečių iš Radviliškio 

viešosios bibliotekos. Mus aplankė žaislotekos darbuotojos su gausia vasaros stovyklos dalyvių 

komanda. Vaikai žaidė literatūrinį žaidimą „Pasakų kovos“, žaidė „Saulės zuikučio“ svetainėje, o 

vedėja D. Kurlienė organizavo vaikams ekskursiją po visą biblioteką. 

Vasaros renginiai filialuose: Kepalių bibliotekoje vyko renginių ciklas vaikams „Nuotykiai 

bibliotekoje“. Liepos 25 dieną bendruomenės namuose buvo suorganizuotos lobio paieškos. 

Džiugu, kad bendruomenė mielai prisideda organizuojant vasaros pramogas vaikams ne tik 

suteikdama patalpas, bet ir parūpindama prizų.  

 Jau kelinti metai moksleivių vasaros atostogų metu Maldenių bibliotekoje vyksta 

edukaciniai užsiėmimai, finansuojami iš rajono savivaldybės Skaitymo skatinimo programos. Ši 

vasara skirta lipdymui iš 

molio bei modelino. 

Pirmieji užsiėmimai su 

modelinu vyko liepos 

pradžioje, o liepos 18 d. į 

edukacinę pamoką su 

moliu, kurią vedė Šiaulių miesto sav. globos namų padalinio „Goda“ keramikos dirbtuvių vadovė 

Solveiga Stanevičiūtė, rinkosi įvairaus amžiaus maldeniečiai ir kaimo svečiai. Užsiėmimų metu jie 

susipažino su keramikos technikos pagrindais bei formavimo ir dekoravimo būdais. Iš molio buvo 

minkomos lėlės.   

Liepos 17–rugpjūčio 17 d. Maldenių bibliotekoje veikė molinių lėlių paroda „Surask save“, kurias 

pagamino Šiaulių globos namų padalinio „Goda“ lankytojai (vadovė Solveiga Stanevičiūtė). 
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Rugpjūčio 24 dieną Plikiškių bibliotekoje vyko kūrybinė valandėlė „Skaitau knygą – kuriu 

žaidimą“. Jauniesiems skaitytojams buvo pristatyta A. Bret „Atbula knyga“ ir I. Fougere knyga 

„Pasakyk kaip?“. Vaikai, keliaudami bibliotekininkės sukurtu labirintu, turėjo įveikti kliūtis ir 

atlikti užduotis, kurias nurodė knygų puslapiai. Su veidrodžiu perskaityti atbulą tekstą, parašyti 

atbulai savo vardą, sužinoti, kaip prausėsi žmonės viduramžiais, ką reiškia žodis „palindromas“ bei 

daug kitų smagių dalykų išgirdo jaunieji skaitytojai spręsdami užduotis. Labirinto finišas sėkmingai 

buvo pasiektas ir vaikai įsitikino, kad skaitant knygas galima kurti smagius stalo žaidimus. 

Visus tris vasaros mėnesius Rudiškių bibliotekoje vyko popietės „Skaitau kitaip, skaitau 

kaip noriu“. Mažiausieji skaitė knygeles su tikroviškais knygos garsais, tam nereikia pažinti nei 

raidžių. Toks knygos skaitymas labai patiko mažiesiems. Susidomėjimo sulaukė ir knygos su 

papildyta realybe. Knygos ėjo iš rankų į rankas, kol visi planšetėje peržiūrėjo atgijusias knygas. 

Vaikai klausėsi V. V. Landsbergio  „Obuolių pasakos“. Pavartę Mikės Pūkuotuko knygą ir perskaitę 

keletą ištraukų, vaikai kibo į Mikės  nuotykių perkėlimą ant balto popieriaus lapo. 

Naujametiniai renginiai  

Bariūnų filiale artėjant Kalėdoms buvo surengtas edukacinis rytmetys vaikams „Žiemos 

angelai“, Daunoravos filiale – edukacinis užsiėmimas vaikams „Aš išsaugosiu eglutę – tegul auga“, 

Kepalių filiale – popietė vaikams „Svečiuose pas pasaką“. 

  

Kiti vaikams skirti žodiniai renginiai 

Jono Avyžiaus viešoji biblioteka antrus metus dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos organizuotame „Knygų pristatymo konkurse“. Lapkričio 9 d. šio konkurso 

atrankinis turas vyko mūsų bibliotekoje. Kadangi konkurso dalyvių ir juos lydinčių, palaikančiųjų 

skaičius buvo daugiau nei trisdešimt žmonių, nuspręsta renginį daryti ne Vaikų literatūros skyriuje, 

o Informacijos ir kraštotyros skyriaus patalpose. Iš viso 

buvo pristatytos aštuonios knygos. Konkurso 

nugalėtojais tapo aštuonių trečiokų komanda iš Žagarės 

gimnazijos (1–4 klasių kategorijoje) ir keturių aštuntokų 

komanda iš „Saulės“ pagrindinės mokyklos (5–8 klasių 

kategorijoje). Trečiokai pristatė J. Avyžiaus knygą 

„Aštuonetas iš Trepsės namų“, o aštuntokai – 

V. Šekspyro „Romeo ir Džiuljeta“. Nugalėtojai lapkričio 15 d. dalyvavo Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame finale. Deja, laurų nenuskynė. 

Vaikų literatūros skyriaus vartotojai turėjo ne vieną galimybę susitikti su vaikų rašytojais. 

2018 m. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi poetė, aktorė, dramaturgė Daiva Čepauskaitė, rašytojas 
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Darius Rekis. Jau nebe pirmus metus Vaikų literatūros skyrius kartu su savo vartotojais mini Baltų 

vienybės dieną rugsėjo 22 d. 2018 metais minėdami gražų Lietuvos atkūrimo 100-mečio jubiliejų ir 

Baltų vienybės dieną organizavome edukacinę viktoriną „Istorinė mozaika 2“, kurią žaidimui 

parengė ir specialiai 100-mečio temai pritaikė skyriaus vedėja D. Kurlienė. 

Spalio 16 d. Vaikų literatūros skyriuje vyko skaitymai 

vaikams ir katinams. Renginys vyko vakare, nes reikėjo 

tėvelių pagalbos. Į skaitymus atėjo penki katinai. Juos atlydėjo 

penki mažieji jų šeimininkai iš „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

4b klasės, penkios mamos ir dvi mokytojos. Visus juos 

pasitiko bibliotekininkės ir katė Ota. 

Spalio 11 dieną Skaistgirio bibliotekoje viešėjo vaikiškų knygų autorius ir iliustratorius 

Dainius Šukys. Ryškiomis gamtos spalvomis nudažytu rudens takeliu į susitikimą su rašytoju 

atskubėjo Skaistgirio gimnazijos trečios ir ketvirtos klasės 

mokiniai su mokytojomis Edita Burbiene ir Asta Keturakiene. 

Humoro jausmo ir fantazijos nestokojantis rašytojas susitikimą 

pradėjo piešdamas mimikas keičiantį katiną. Pasakojo ir parodė, 

kaip gimsta jo knygelių personažai. Atkreipė vaikų dėmesį į tai, 

kad iliustruojant knygas labai svarbūs ne tik pagrindiniai 

personažai, bet ir fone esantys veikėjai.  

Kovo mėnesį Žagarės bibliotekoje vyko popietė, skirta Knygnešio dienai paminėti. Popietėje 

dalyvavusiems Žagarės gimnazijos septintokams ir vienuoliktokams bibliotekininkė trumpai 

priminė žymiausius knygnešius, įdomiausius to meto Lietuvos istorijos faktus, susijusius su 

lietuviškos spaudos draudimu. Istoriniam bibliotekininkės pasakojimui puikiu fonu tapo režisieriaus 

Jono Trukano trumpametražio vaidybinio filmo „Knygnešys“ peržiūra. 

Kovo 16-ąją, minint Knygnešio dieną, Kriukų filialas ir Kriukų pagrindinės mokyklos l. e. 

direktorės pareigas pavaduotoja ugdymui L. Eitkevičienė organizavo išvyką į knygnešio Viktoro 

Pečiulio gimtinę – Valakų kaimą (Joniškio r.).   

Plikiškių filiale Europos kalbų dienai vyko akcija „Po knygą – vienas kitam“, kuri paskatino 

vaikus domėtis Europos šalių kalbomis. Mažieji skaitytojai kartu su bibliotekininke išsiuntė 2 

lietuviškas knygeles į Elėjos ir Jelgavos (Latvija) bibliotekas taip skatindami mokytis lietuvių 

kalbos ir kaimyninės šalies mažuosius skaitytojus. 
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Birželio mėn. iš Viešosios bibliotekos Skaitymo 

skatinimo programos buvo finansuojama Maldenių filialo 

lėlių teatro „Padaužiukai“ kelionė į Aukštaitijos regiono lėlių 

teatrų šventę ,,Kai atgyja lėlės“, kuri vyko Rokiškio kultūros 

centre. Susirinkusiems maldeniečiai parodė spektaklį „Kaip 

kiškis vilko namus saugojo“. 

Liepos mėn. Jurdaičių filiale vyko popietė „Stovi 

pasakų namelis“. Ši popietė skirta Kosto Kubilinsko 95-osioms gimimo metinėms pažymėti. Susėdę 

ratu paeiliui vaikai garsu skaitė eiliuotas pasakas. Mažieji pasakų klausytojai iš konstruktorių statė 

pasakų namelius, kiti vaikai piešė. Vaikams buvo parodytos įgarsintos ir animuotos K. Kubilinsko 

pasakos. 

Lapkričio mėnesį Stungių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Sapnų gaudyklė“. Renginio 

pradžioje buvo parodytas gamybos procesas. Pirmiausia ant apskrito karkaso buvo įtempiami siūlai. 

Susipynę siūlai priminė savotišką voratinklį. Vėliau buvo sukabinamos kelios kompozicijos iš 

plunksnų, skambaliukų, sagų, karoliukų  ir kitokių dekoracijų. Paruoštas karkasas buvo apsuktas 

vilnoniu siūlu ir galai surišti nedidele kilpa, už kurios buvo pakabintas amuletas. Sapnų gaudyklės 

buvo papuoštos plunksnomis. Baigę darbą visi džiaugėsi, kad pakabinę sapnų gaudyklę virš lovos 

galės mėgautis ramiais sapnais. 

Parodos 

Vaikų literatūros skyriuje surengtos parodos, skirtos vaikų rašytojų jubiliejams, istorinėms 

datoms paminėti: „Pero pasakos“ (skirta Šarliui Pero), „Strazdelio dainos“ (skirta Sigitui Gedai), 

„Pasakos apie princeses“, „Ir mažiems ir dideliems“, „Žaidžiu ir skaitau“, „Su ragana Lile“ (skirta 

Knister), „100 vėjo malūnėlių“ (skirta Janinai Degutytei), „Iš Amerikos nuo Madonos“ (skirta 

L. Cocconei),   „Renkuosi rožinę“, „Renkuosi žalią“ (iš parodų ciklo „Renkuosi spalvotą“). 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus parodos.  Languose ir 

patalpoje eksponuotos parodos, skirtos Vasario 16-ajai, Motinos dienai, Tarptautinei mokytojų 

dienai ir Dailės skyriaus trisdešimtmečiui. Labai gražią parodą parengė lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ bendruomenė. Atvirukų konkurso paroda „Mano širdyje – Lietuva“ buvo 

eksponuojama Vaikų literatūros skyriaus languose. 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių parodos: aplikacijų paroda „Mano augintinis“ 

(skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai), „Šiaurės herojai“ (skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei). 

Vaikų literatūros skyriuje eksponuota Mato Slančiausko progimnazijos moksleivių 

aplikacijų paroda „Išsvajoto sniego belaukiant“. 
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Iš įdomesnių parodų filialuose paminėtinos: Žagarės miesto bibliotekoje visus metus 

buvo demonstruojamos Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės skyriaus moksleivių įvairių 

temų piešinių parodos. Bariūnų filiale parengtos literatūros parodos: „Duonos kelias nuo grūdo iki 

stalo“, Gataučių filiale – „Pažinkime Lietuvos gyvūnus“, Jurdaičių filiale – „Mažųjų skaitiniai: 

M. Vainilaičio žiemiški eilėraščiai“, Linkaičių filiale – linkaitiečio Vakario Jako dailės darbų 

paroda „Spalvų burtai“. Plikiškių filiale buvo eksponuojama piešinių paroda „Šimtmečio Lietuva 

vaiko akimis“, Rudiškių filiale – literatūros paroda „Žodžio šviesos užtekėjimas“ (Pasaulinei 

poezijos dienai), Skaistgirio filiale – fotografijų paroda „Gražiausia mano vaikystės nuotrauka“ 

(Fotografijos dienai). 

2.2.6. Netradicinės veiklos formos su vaikais 

Gruodžio mėn. Indrė Stalnionienė ir Joniškio kultūros centras vaikus ir jų tėvelius sukvietė į 

Joniškio kultūros centrą, kur vyko ,,Vaikų žiemos turgelis“. Šio turgelio dalyvėmis tapo ir Joniškio 

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos, kurios vaikams dovanojo net 

4 edukacijas. Bibliotekininkės pristatė šviečiančius molbertus, smėlio ir šviesos spalvų staliuką, 

papildytos realybės knygas, kvietė sukurti knygų skirtukus ir juos įlaminuoti. 

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 632 fiz. vnt. žaidimų (trimačių dok.), 2017 m. – 606 fiz. vnt. Fondas buvo 

papildytas naujais žaidimais, nes žaislai ir žaidimai greitai nusidėvi, todėl kai kuriuose filialuose 

žaislotekose liko tik  vienas kitas žaidimas. 

Vaikų literatūros skyriuje veikia žaisloteka. Ataskaitiniais metais žaislotekoje apsilankė 1091 

lankytojas, 139 daugiau nei 2017 metais.  

 Kaip ir ankstesniais metais, labiausiai vaikams patiko žaisti žaidimų pultu su judesio 

jutikliu. 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. Problema 

yra ta, kad patalpos yra per mažos ir nepavyksta visų norinčių lankytojų sutalpinti. Net ir sudarius 

lankymo grafiką, mažylius atvedantys suaugusieji jo nepaiso. Nuo to kenčia paslaugų kokybė. 

 Žaislotekų lankytojai ir žaidimų panaudojimas filialuose atskirai neapskaitomas.   

 Lėlių teatriukai. Veikė 3 lėlių teatriukai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir Maldenių 

filialuose. Gegužės mėnesį Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos buvo pakviestos kolegių iš 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bibliotekos padėti joms organizuoti „Geriausių skaitytojų“ 

sveikinimų šventę, todėl gegužės 3 d. vykta į minėtą mokyklą su šešėlių teatru (rodytas 

spektakliukas „Raudonkepuraitė“). Gegužės 8 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga, 
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skyriaus darbuotojos lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vaidino lėlių spektaklį „Kiauliaganys“. 

Gegužės pabaigoje skyriaus darbuotojos dalyvavo M. Slančiausko progimnazijoje vykusioje 

naktinėje stovykloje, kurioje pristatė  šešėlių teatro spektaklio „Trys paršiukai“ premjerą. Pirmosios 

knygutės šventės metu (spalio 11, 15, 17, 19 dienomis) M. Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos pirmokams buvo pristatytas tas pats spektaklis „Trys paršiukai“. Taip pat 

bibliotekininkės su šešėlių teatro spektakliuku „Trys paršiukai“ aplankė Bariūnų filialą (lapkričio 

22 d.) ir lopšelio-darželio „Saulutė“ „Pelėdžiukų“ grupę (gruodžio14 d.). 

2018 m. „Padaužiukai“ paruošė dvi pasakas „Vilkas ir 

kiškis“ bei „Kiauliaganys“. Vasaros metu į teatriuko veiklą buvo 

įtraukiami ir atostogauti iš kitur atvykę vaikai. Birželio pradžioje 

kolektyvas dalyvavo XXII-oje Aukštaitijos regiono lėlių teatrų 

šventėje ,,Kai atgyja lėlės“,  savo spektaklius įvairių renginių metu 

vaidino savo bendruomenei, aplankė Joniškio senelių globos 

namus „Santara“, Stungių biblioteką. 

Kirnaičių filiale veikė „Tarpdurio“ lėlių teatriukas, kuriame vaidino vaikai. Paruošta pasaka 

„Katinėlis ir gaidelis“. Lėlės panaudotos ir vedant kitus renginius vaikams. 

 

Rateliai, kūrybinės dirbtuvėlės. Filialuose veikė 2 vaikų rateliai ir 6 kūrybinės 

dirbtuvėlės.    Plikiškių bibliotekoje ne pirmus metus gyvuoja „Mažųjų smalsučių“ ratelis. Jo nariai 

– aktyvūs renginių dalyviai, bibliotekininkės pagalbininkai. Vaikai domėjosi naujausiomis 

knygelėmis vaikams, kartu skaitė su draugais, įtraukė savo šeimos narius rinkdami medžiagas ir 

ruošdamiesi kurti dovaną Kalėdų seneliui. Penki ratelio nariai dalyvavo „Vasaros skaitymo 

iššūkyje“ ir įveikė skirtas užduotis. Vaikai, ruošdamiesi renginiams, dalinosi informacija su 

vyresniaisiais savo draugais, šeimos nariais. Viena ratelio narė dalyvavo bibliotekos renginiuose 

atlikdama muzikinius kūrinius gitara. 

Kepalių filiale veikė vaikų vaidintojų ratelis „Be rėmų“. Kalėdoms vaidintojų ratelis „Be 

rėmų“ kartu su biblioteka ir bendruomene suruošė šventę mažiesiems kepaliečiams „Svečiuose pas 

pasaką“ ir suvaidino pasaką „Vištytė ir gaidelis“. 

Daunoravos, Jurdaičių, Gaižaičių, Maldenių, Plikiškių, Skaistgirio filialai organizavo 

kūrybines dirbtuvėles su vaikais.  

Daunoravos filiale kūrybinių dirbtuvėlių „Aš išsaugosiu eglutę – tegul auga“ metu vaikai 

kūrė mažas eglutes, kuriomis papuošė biblioteką.  

Jurdaičių filiale per ataskaitinius metus filiale suorganizuotos 8 kūrybinės dirbtuvės 

vaikams. Šių užsiėmimų dalyvių skaičius – vidutiniškai nuo 8 iki 13. Visi vaikų pagaminti darbeliai 
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ir piešiniai buvo eksponuojami parodėlėse. Pasibaigus parodai darbeliai susegti į specialų segtuvą ir 

saugomi filiale. 

 Gaižaičių filiale vaikai kartu su suaugusiaisiais dalyvavo kūrybinėje veikloje. 

 Maldenių filialo kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai turiningai leido laisvalaikį: darė įvairius 

darbelius iš molio ir modelino, piešė ant stiklo. Darbeliai buvo demonstruojami bibliotekoje. 

Lapkričio–gruodžio mėn. buvo gaminami įvairūs kalėdiniai papuošimai, žaisliukai, dovanėlės. 

Plikiškių filiale surengtos organizuotos kūrybinės dirbtuvėlės „Mūsų advento kalendorius“ ir 

„Dovana Kalėdų seneliui“. Iš popieriaus ritinėlių kurtas advento kalendorius, o iš surinktų saldainių 

popierėlių pagaminta didžiulė pirštinė, kuri papuošė biblioteką.  

 Skaistgirio bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Dovanų dėžutės“, edukacija-popietė, 

skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti. 

 

2.3. Projektinė bibliotekos veikla. Projektų finansavimas 

 Finansuoti projektai. 2018 m. įgyvendinti projektai:  

 „Joniškis – ant šimtmečio bangos keteros“  (4700 Eur), projektą iš dalies finansavo 

Lietuvos kultūros taryba, rėmė rajono savivaldybė. Projekto vadovė – Viešosios bibliotekos 

vyriaus. bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai I. Lipskienė. 

 Projektas Europos dienai paminėti „Dėmesio centre – paveldas ir kultūra“. Projektą 

900 Eur finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto vadovė – Viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė. Skaitytojų aptarnavimo skyrius pateikė 8 

paraiškas programai „Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos sklaida“. 

(Apie projektų renginius žr. sk. Renginiai, p.29).   

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 

 2018 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.  
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Bibliotekininkų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius 

 2017 m.  2018 m.  

VB 16 16 

Žagarės m. f. 2 2 

Kaimo filialų 18 18 

SVB 36 36 

 

Bibliotekininkų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose už bibliotekos ribų  

Renginio forma ir tema Vieta Data Dalyviai 

Suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

planavimo mokymai 

 Joniškio rajono 

švietimo centras 
Sausio 31 d. I. Lipskienė 

Seminaras „Erasmus+“ projektų 

ir „Epale“ platformos teikiamos 

galimybės bibliotekoms, 

muziejams ir neįgaliųjų 

organizacijoms“ 

Telšių K. 

Pranauskaitės 

viešoji biblioteka  

Vasario 9 d. 

I. Lipskienė,  

G. Vilčiauskienė 

 

Iškilmingas Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio minėjimas 
Vilnius Vasario 15 d. R. Mačiukienė 

ES Informacijos tinklo 

Lietuvoje koordinacinis 

susitikimas 

Kaunas Kovo 1‒2 d. R. Brazauskienė 

Suaugusiųjų švietimo projektų ir 

įgyvendinimo mokymai 

Joniškio rajono 

švietimo centras 
Kovo 7‒8 d. 

I. Lipskienė,  

L. Degimienė, 

A. Jonuitytė,  

L. Adomaitienė,  

R. Blavaščiūnienė 

Seminaras „Skaitmeninimas: 

teorija ir praktika“ 

Šiaulių apskrities 

P. Višinskio 

viešoji biblioteka 

Balandžio 18 d. R. Mačiukienė 

Suaugusiųjų švietimo 

koordinavimo atstovų 

susitikimas 

Joniškio rajono 

švietimo centras Balandžio 24 d. I. Lipskienė 

Seminaras „Darbo apmokėjimo, 

apmokestinimo, kitų išmokų ir 

darbo santykių aktualijos 

biudžetinėse įstaigose“ 

 

Joniškis 
Balandžio 24 d. Z. Skudrienė 

LBD metinė konferencija Vilnius Balandžio 26 d. V. Kuprevičienė 

Šiaulių regiono bibliotekų 

tarybos posėdis 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Gegužės 2 d. J. Šimkevičiūtė 

Tarptautinio projekto 

„Inovatoriai ir ugdytojai 

bibliotekose“ patirties 

pasidalijimo seminaras-

konferencija 

Ryga Gegužės 23–25 d. 
G. Vilčiauskienė 

 

Seminaras-diskusija 

„Šiuolaikinė biblioteka: patirtis, 
Trakai Gegužės 31 d.  J. Šimkevičiūtė 
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inovacijos, sklaida“ 

XXII -oji Aukštaitijos regiono 

lėlių teatro šventė „Kai atgyja 

lėlės“ 

 

Rokiškis Birželio 7 d. 
L. Adomaitienė  

 

LBD skyrių pirmininkų 

strateginė sesija 
Kaunas Birželio 8 d. V. Kuprevičienė 

Mokymai „Lietuvos bibliotekų 

specialistų elektroninių paslaugų 

skaitmeninės rinkodaros 

kompetencijų stiprinimas“ 

Šiaulių apskrities 

P. Višinskio 

viešoji biblioteka 
Birželio 11–12 d. R. Mačiukienė 

Tarptautinio projekto 

„Inovatoriai ir ugdytojai 

bibliotekose“ patirties 

pasidalijimo seminaras-

konferencija 

Varšuva Birželio 10–12 d. I. Lipskienė  

Mokymai „Lietuvos bibliotekų 

specialistų elektroninių paslaugų 

skaitmeninės rinkodaros 

kompetencijų stiprinimas“ 

Šiaulių apskrities 

P. Višinskio 

viešoji biblioteka 

Birželio 11–12 d. G. Vilčiauskienė 

Seminaras „Dalijimosi kultūros: 

ar galėtų tai būti naudinga 

Apskrito stalo diskusija: 

Europeana ir Lietuvos atminties 

institucijos“ 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

Birželio 18 d. R. Mačiukienė 

Lietuvos kultūros tarybos 

organizuojami mokymai apie 

2019 m. kultūros projektų 

teikimo gaires ir stipendijų 

kultūros ar meno kūrėjams 

skyrimą 

 

Šiauliai 

Rugsėjo 26 d.  I. Lipskienė 

Seminaras „Andragogikos ABC: 

koks turi būti andragogas“ 

Joniškio rajono 

švietimo centras 
Rugsėjo 26–27 d. I. Lipskienė 

Seminaras „Korupciijos 

prevencija, kontrolė ir 

atsakomybė“ 

Joniškio rajono 

švietimo centras 
Rugsėjo 27 d. R. Jakaitė 

Seminaras „Emocinis intelektas 

– asmeninio efektyvumo 

pamatas. Emocinis intelekto 

ugdymas“ 

Joniškio rajono 

švietimo centras 
Spalio 9 d. D. Norvaišienė 

Seminaras „Streso, spaudimo ir 

įtampos valdymas“ 

Joniškio rajono 

švietimo centras 
Spalio 2 d. R. Brazauskienė 

Tarptautinė konferencija 

„Prisijungusi Lietuva“ 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

Spalio 26 d. R. Mačiukienė 

Susipažinimo renginys 

„Prisijungusi Lietuva“ 
Šiauliai Lapkričio 6 d. 

D. Užkuraitienė,  

R. Mačiukienė 
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bendruomenei“ 

Seminaras „Kaip susikalbėti ir 

efektyviai veikti? Vidinės 

dalykinės komunikacijos 

modeliai ir būdai 

organizacijoje“ 

 

Joniškio rajono 

švietimo centras 
Lapkričio 12 d. G. Vilčiauskienė 

 

Mokymai „Rinkodaros 

efektyvumo didinimas su 

Google Analytics ir 

komunikacija socialiniuose 

tinkluose“ 

Šiaulių apskrities 

P. Višinskio 

viešoji biblioteka Lapkričio 13 d. 

 

A. Danielius 

  

Seminaras „Teisės aktų, kurie 

aktualūs viešojo sektoriaus 

subjektų buhalteriams, 

pasikeitimai per 2018-2019 

metus“ 

 

Joniškis 

Lapkričio 16 d. Z. Skudrienė 

Mokymai „Meno terapija“ 
Šiaulių apskrities 

P. Višinskio VB 
Lapkričio 20 d. 

D. Kurlienė, 

D. Valuckienė 

Mokymai „Skaitmeninė 

rinkodara ir komunikacija“ 
Kaunas Lapkričio 27 d. J. Šimkevičiūtė 

Šventinis Knygų Kalėdų 

pradžios renginys 

Prezidentūroje 

Vilnius Lapkričio 30 d. 
G. Vilčiauskienė 

 

Tarptautinis mokomasis vizitas 

„Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo mokomasis vizitas 

Helsinkyje (Suomija)“ 

Suomija Gruodžio 10–13 d. 
G. Vilčiauskienė 

 

Šiaulių regiono bibliotekų 

tarybos posėdis 

Šiaulių apskrities 

P. Višinskio VB 
Gruodžio 12 d. 

J. Šimkevičiūtė,  

D. Kurlienė 

 

  

Iš viso dalyvauta 33 kvalifikaciniuose renginiuose už Viešosios bibliotekos ribų: 18 proc. 

sudarė Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos surengti seminarai ir mokymai, 24 proc. 

‒  Joniškio švietimo centro seminarai. 

2018 m. balandžio 26 d. bibliotekos atstovė dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

metinėje konferencijoje Vilniuje. 

Vasario 21 d. grupė bibliotekininkų dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, lapkričio 17 d. ‒ 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusioje Šiaulių knygų mugėje. 

Gegužės 31 d. grupė Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo metodinėje ir 

pažintinėje išvykoje į Trakų savivaldybės viešąją biblioteką. 
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3.2. Metodinė veikla 

Kaip ir ankstesniais metais, 2018 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 VB direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė. Metodines 

konsultacijas ir praktinę pagalbą bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos, vyresn. bibliotekininkai. 

Viešosios bibliotekos interneto svetainę administravo direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė, 

vyriausioji bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai I. Lipskienė ir kompiuterių sistemų 

inžinierius A. Danielius. Viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyrą administravo  Informacijos ir 

kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Mačiukienė ir vyriausioji bibliotekininkė projektinei 

ir edukacinei veiklai I. Lipskienė. 

Metodinių rekomendacijų rengimas. 2018 m. parengtos 2 metodinės rekomendacijos 

(2016 m. – 2): 

1. „2019 metų sukaktys Joniškio rajone“. Parengė VB Informacijos ir kraštotyros skyriaus 

vedėja V. Kuprevičienė; 

2. „2019 m. įžymių datų kalendorius“. Parengė vyriaus. bibliotekininkė I. Lipskienė. 

Kiekvieną mėnesį buvo rengiama ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui perduodama   

informacija apie VB ir filialuose vyksiančius kito mėnesio renginius. 

Metodinės išvykos. Praktinė ir konsultacinė pagalba. Pagrindiniai metodinių išvykų 

tikslai – metodinių įpareigojimų vykdymo ir darbo drausmės kontrolė, metodinės konsultacijos 

vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų organizavimo ir tvarkymo, fondų patikrinimo ir 

perdavimo klausimais, filialų materialinės bazės, remonto reikalai, kompiuterinės ir programinės 

įrangos priežiūra, atnaujinimas, atliekama inventorizacija.   

Metodinių išvykų skaičius 

Išvyktų dienų skaičius Vidutiniškai 1 filialas aplankytas kartų 

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

39 38 2 2 

Vienos išvykos metu stengiamasi aplankyti po kelis filialus, išspręsti kuo daugiau klausimų, 

suteikti konsultacijų. Metodinės išvykos dažnai derinamos su kompiuterių ir programinės įrangos 

priežiūros darbais, kuriuos atlieka kompiuterių sistemų inžinierius Audrius Danielius.   
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Viešosios bibliotekos specialistai profesiniais reikalais su filialų bibliotekininkais 

komunikuoja telefonu, elektroniniu paštu, programa  „Skype“.  

Seminarai ir pasitarimai Viešojoje bibliotekoje. 2018 m. Viešojoje bibliotekoje rajono 

bibliotekininkams surengti 2 seminarai ir 4 metodiniai pasitarimai.   

Metodiniai pasitarimai. Metodiniuose pasitarimuose buvo aptariami bibliotekų veiklos 

klausimai: 2018 m. veiklos rezultatai, pristatyta nauja metodinė literatūra, pasidalyta žiniomis ir 

patirtimi iš seminarų ir mokymų už bibliotekos ribų, instruktuota darbo ir gaisrinės saugos 

klausimais. 

Balandžio 30 d. seminaro „Vaikų kūrybiškumą ir saviraišką skatinančios veiklos: menas, 

literatūra, teatras“ metu pranešimus skaitė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

vyr. bibliotekininkė Urtė Vaserienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių 

Augustino Griciaus bibliotekos bibliotekininkė Jurgita Jasiškytė bei Joniškio Jono Avyžiaus 

viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė. 

Spalio 25 d. seminaro „Socialiai pažeidžiamų grupių socialinė integracija visuomenėje ir 

bibliotekoje“ metu buvo kalbama apie sveikatos stiprinimą ir socialiai pažeidžiamų grupių 

integraciją visuomenėje. Seminare pranešimus skaitė Joniškio „Aušros“ gimnazijoje dirbanti 

psichologė Justina Čepulytė, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro 

darbuotojos ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos. 

Bibliotekininkų parengti pranešimai 

„Joniškio įstaigų ir įmonių pavadinimų leksinė, darybinė analizė“ G. Vilčiauskienė 

„Grožinės literatūros kalba (skirta Valerijai Ramonaitei atminti)“ G. Vilčiauskienė 

„Kūrybiškumo ugdymas bibliotekoje“ G. Vilčiauskienė 

„Bibliotekininkų ir skaitytojų skaitymo poreikių tyrimo analizė“ Z. Grigutytė 

„Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos sklaida“ programos 

gairės 2018  metams 
E. Šukienė 

Viešosios bibliotekos ir teritorinių padalinių (filialų) 2017 metų 

veiklos apžvalga 
R. Mačiukienė 

„Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo 

teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos“ 
R. Mačiukienė 

„Knyga kaip meno kūrinys, arba vaikiški albumai“ 
D. Kurlienė 

 

2018 m. projektinių veiklų pristatymas I. Lipskienė 

„Socialinės inovacijos“ I. Lipskienė 

Gerosios patirties sklaida L. Adomaitienė 
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3.2.1. Tyrimai. Apklausos 

  Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Dokumentų 

komplektavimo ir tvarkymo skyrius atliko tyrimą „Bibliotekininkų ir skaitytojų skaitymo 

poreikiai“.  

 Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Mačiukienė atliko tyrimą 

„Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojų 

pasitenkinimo lygis įstaigos teikiamomis paslaugomis“. 

Konkursai. Apdovanojimai. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu išrinktos ir 

paskelbtos geriausios 2018 m. rajono bibliotekininkės: Viešosios bibliotekos vyriausioji 

bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai Ieva Lipskienė ir Plikiškių filialo vyresnioji 

bibliotekininkė Aušra Kriščiūnienė. 

Gruodžio 13 dieną vykusiame Viešosios bibliotekos ir filialų šventiniame pasitarime 

direktorė Jovita Šimkevičiūtė trumpai apžvelgė nuveiktus darbus. Darbo jubiliejų proga buvo 

pasveikintos ilgametės bibliotekos darbuotojos: Kirnaičių filialo vyresn. bibliotekininkė 

R. Jakubkevičienė (40 metų), Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė 

L. Karpavičienė (40 metų), Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja E. Šukienė (30 metų), 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Brazauskienė (20 metų), Skaistgirio 

filialo vyresn. bibliotekininkė J. Jatulienė (10 metų) ir Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. 

bibliotekininkė R. Mačiukienė (10 metų). Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio skyriaus 

pirmininkė V. Kuprevičienė sveikino bibliotekos darbuotojas, kaip pati sakė, „žaismingai, bet 

rimtai“. Padėkomis apdovanotos keturios bibliotekininkės, daugiausia prisidėjusios prie šimtmečio 

veiklų – I. Lipskienė, V. Jašinskienė, E. Šukienė ir E. Vasiliauskaitė-Rašimienė. 

3.3. Personalas 

3.3.1. Pareigybės ir etatų skaičius 2018 m. 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas 1 

Vyriausiasis buhalteris 1 

Buhalteris 1 

Specialistas personalui ir raštvedybai 1 

Skyrių vedėjai 5 

Viešosios bibliotekos vyresnieji bibliotekininkai 9 

Viešosios bibliotekos vyriausiasis  bibliotekininkas 1 

Filialų vedėjai 2 

Filialų vyresnieji bibliotekininkai 16 

Kompiuterių sistemų  inžinierius 1 

Dailininkas 0,25 

Vairuotojas 1 

Elektrikas 0,5 

Valytojai 3,25 
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Kiemsargis 1 

Kūrikai 3 

Iš viso 48 

3.3.2. Darbuotojų skaičius 

 Iš viso Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai 

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

VB 24 24 16 16 

Žagarės m. filiale  2 2 2 2 

Kaimo filialuose  20 21 18 18 

Iš viso SVB 46 47 36 36 

 Bibliotekininkai, dirbantys 

visą darbo laiką 

Bibliotekininkai, dirbantys ne visą 

darbo laiką 

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

VB 16 16 – – 

Žagarės m.  filiale 2 2 – – 

Kaimo filialuose 11 11 7 7 

Iš viso SVB 29 29 7 7 

Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą 

 Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

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

VB 10 10 6 6 – – 

Žagarės m. filiale 2 2 – – – – 

Kaimo filialuose 10 10 8 8 0 – 

Iš viso SVB 22 22 14 14 0 – 

 

Darbuotojų kaita 

Laimėjusi konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti, pradėjo dirbti Gita 

Vilčiauskienė, kuri prieš tai dirbo Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriuje. 

Laimėjusi darbuotojų atranką, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriuje pradėjo 

dirbti Dovilė Valuckienė. 

Satkūnų filiale vietoje į užtarnautą poilsį išėjusios Aldonos Žaliabarštienės pradėjo dirbti 

Jurgita Mažrimienė. 

Stupurų filiale vietoje vaiko priežiūros atostogų išėjusios Vitos Jašinskienės pradėjo dirbti 

Vilma Bučienė. 

Kepalių filiale vietoje į užtarnautą poilsį išėjusio Antano Jonaičio pradėjo dirbti Valentina 

Grinkevičienė. 

Stungių filiale pradėjo dirbti kūrikas Remigijus Labanauskas.  
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3.3.3. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai 

(teko vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui) 

 
Vartotojų skaičius Lankytojų skaičius 

Išduotų dokumentų 

skaičius fiz. vnt.  

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

VB 211 210 3637 3809 7543 7691 

Žagarės m. filiale  330 324 6457 5933 11899 11494 

Kaimo filialuose  193 191 3115 3034 5549 5490 

 SVB 209 207 3532 3539 6788 6802 

 

IV UŽDAVINIO  

„UŽTIKRINTI OPTIMALIAS SĄLYGAS PROGRAMOS ĮGYVENINIMUI, EFEKTYVIAI 

VYKDYTI BIBLIOTEKOS VEIKLOS ADMINISTRAVIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ“ 

ĮGYVENDINIMAS 

4.1. Materialinė bazė, aprūpinimas 

Patalpų plotas 

 Bendrasis patalpų plotas m 
2
 Naudingas plotas m 

2
 

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

VB 709 709 511 511 

Žagarės miesto filialo 196 196 196 176 

Kaimo filialai   1230 1230 1135 1121 

SVB 2135 2135 1842 1808 

  

 Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas išliko toks pat. Buitiniais šildytuvais šildėsi 2 

filialai: Darginių, Jurdaičių. 

 Telefonizavimas. Iš viso SVB buvo 16 fiksuoto ryšio telefonų: 5 –VB, 1 – Žagarės miesto 

filiale, 10 – kaimo filialuose. Fiksuoto ryšio telefonus turėjo 58, 8 proc. visų kaimo filialų. VB buvo 

2 tarnybiniai mobilieji telefonai.  

Techninis aprūpinimas. Iš viso SVB turėjo 102 prie interneto prijungtų kompiuterių: 62 

vartotojams ir 40 darbuotojams, 3 planšetinius kompiuterius, 2 multimedijos įrangas, 8 

spausdintuvus, 21 daugiafunkcį aparatą, 2 skenerius, 3 kopijavimo aparatus, 3 e. skaitykles, 2 

žaidimų kompiuterius (konsoles) su judesių jutikliais „XBOX“, 2 projektoriaus ekranus (Vaikų 

literatūros skyrius ir Žagarės filialas). 

Pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ gauta dalis 

naujų technologijų (3D spausdintuvas, mikrokompiuteriai, negatyvų ir nuotraukų skeneris, rašalinis 

spausdintuvas, grafinė planšetė, edukaciniai dronai ir kt.)  

Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.   



Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

 

80 

 

 Naujo inventoriaus įsigijimas. 2018 metais Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus 

viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose nupirkta prekių ir atlikta darbų už 14 tūkst. eurų. Buvo 

atnaujinta darbo vietų įranga. Už 3,5 tūkst. eurų nupirkta biuro baldų: darbo stalų, kėdžių, stelažų 

knygų lentynoms ir parodoms įrengti. 

 Nuveikti didesni darbai: Linkaičių filialo šildymo įrangos įrengimas ir vidaus patalpų 

pertvarkymas, Kepalių filialo buitinių atliekų mazgo rekonstrukcija, lietaus kanalizacijos nuvedimas 

centrinės bibliotekos kiemo teritorijoje, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus knygų fondo patalpų 

pertvarkymas, Kriukų filialo bibliotekos kapitalinis remontas. 

 Praėjusiais metais buvo sukurta nauja centrinės bibliotekos interneto svetainė. 

 Metų eigoje nupirkta reikalingos įrangos, atlikti kiti smulkesni remonto darbai. 

 

4.2. Finansavimas 

Paprastosios išlaidos 

 Išlaidos sudarė 562864,00 Eur  

 Darbo užmokesčiui – 355083,00 Eur  

 Dokumentams įsigyti – 32454,00 Eur 

o knygoms – 21359 Eur 

o periodikai –11095 Eur 

 Kitos išlaidos – 170026 Eur  

 Sklypams, pastatams – 1998 Eur 

 Automatizacijai – 3303 Eur 

 

 Vidutinė vieno registruoto vartotojo išlaikymo kaina per metus – 75,46 Eur, iš biudžeto  lėšų 

– 74,33 Eur.  

 Vidutinė vieno apsilankymo (lankytojo) kaina per metus – 4,41 Eur, iš biudžeto – 4,34 Eur. 

 

Pajamos ir finansavimas 

Iš viso gauta lėšų 562450,00 Eur.  

 iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos) gauta 553993,00 Eur, iš jų: 

 biudžeto (steigėjo) lėšos 535300,00 Eur; 

 biudžeto (valstybės lėšos) dokumentams įsigyti 18693,00 Eur. 

 už mokamas paslaugas surinkta 1085,00 Eur.; 
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 fizinių ir juridinių asmenų paramos pinigais (2 proc. fizinių asmenų pajamų 

mokesčio) gauta 273,00 Eur; 

 programų ir projektų lėšos – 7099,00 Eur (Lietuvos kultūros tarybos, Europos 

Komisijos atstovybės ir rajono savivaldybės parama 2 projektams).  

Lėšos naujiems dokumentams įsigyti sudarė 32035,44 Eur, tarp jų – 18693,00 Eur gauta iš 

valstybės biudžeto, 13342,44 Eur – iš rajono savivaldybės biudžeto: 2247,49 Eur knygoms ir 

11094,95  Eur periodinių leidinių prenumeratai.  

Lėšų šaltiniai  
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IŠVADOS 

2018 metais Viešoji biblioteka kartu su filialais vykdė pagrindinę savo misiją ir uždavinius: 

teikė informacines paslaugas rajono gyventojams, skatino skaitymą, organizavo literatūrinius, 

šviečiamuosius, edukacinius renginius, mažino skaitmeninę atskirtį. Joniškio rajono savivaldybės 

Jono Avyžiaus viešoji biblioteka yra svarbus rajono informacijos, kultūros, neformalaus švietimo ir 

ugdymo centras, kurio paslaugomis naudojosi 30,6 proc. rajono gyventojų.  

2018 metais SVB registruotų vartotojų skaičius sumažėjo –83. Viešojoje bibliotekoje 

vartotojų skaičius sumažėjo –25, filialuose –46. Vartotojų mažėjimui įtakos turėjo neigiami 

demografiniai pokyčiai: emigracija, spartus kaimo gyventojų senėjimas. 

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas bibliotekoje per metus apsilankė 17 kartų, vienas VB 

vartotojas – 18 kartų, vienas Žagarės m. filialo vartotojas – 18,3 karto, kaimo filialuose – 15,6 karto.  

Vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis ir virtualiai. Virtualių apsilankymų skaičius 

sumažėjo, jų 2018 metais buvo 9224 (2017 m. – 13096). Bibliotekos svetainė atsinaujino, kurį laiką 

buvo sunkiai pasiekiama, tačiau ji populiari, skelbiama informacija įdomi ir reikalinga. 

Nuo 2018 metų kortelinis katalogas nebepildomas. Visus dokumentus galima surasti 

elektroniniame kataloge. 

SVB dokumentų išduotis padidėjo nežymiai – 514 fiz. vnt. Išduoties padidėjimą lėmė 

periodinių leidinių gausa (VB sistemoje iš viso gauta 111 pavadinimų), knygų ekranizacijos, pvz.: 

„Tarp pilkų debesų“ (R. Šepetys), „Sniego senis“ (Jo Nesbo) ir kt. 

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 32,9 leidinio: VB ‒ 36,6, Žagarės miesto 

filiale – po 35,5, kaimo filialuose – po 28,7.  

Prie bibliotekos įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys suteikia galimybę skaitytojams 

grąžinti knygas, kai biblioteka uždaryta. Per metus tokiu būdu grąžinti 421 (2017 m.– 433) leidiniai. 

Ši paslauga yra pakankamai patogi ir populiari. Dažniausiai knygų grąžinimo paslauga naudojasi 

dirbantys skaitytojai ‒ 181. 

Nuo 2017 m.  birželio mėn. skaitytojai patys gali rezervuoti  norimą knygą, per 2018-uosius 

metus  rezervuoti 309  leidiniai. 

Bibliotekų paslaugomis naudojosi 1134 senyvo amžiaus ir neįgalūs gyventojai (2017 m. – 

1131). Tai sudarė 15,2 proc. (2017 m. – 15  proc.) visų registruotų vartotojų. 106 senyvo amžiaus ir 

neįgalių  skaitytojų buvo aptarnaujami namuose pačių bibliotekininkių, knygnešių. 

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 
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terminų žodynai ir kita informacija) bei Credo Online Reference Service (informacija įvairių 

mokslų temomis). 

Renginiai, skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos iniciatyvos, įgyvendinti 2 

kultūriniai ir pilietiškumo ugdymo projektai prisidėjo prie rajono kultūrinių renginių įvairovės,  

visuomenės kultūrinio ir neformalaus ugdymo, užimtumo, bibliotekos įvaizdžio kūrimo. 

Biblioteka, kaip ir visa Lietuva, šventė valstybės atkūrimo šimtmetį, tad dauguma 

bibliotekoje ir jos filialuose organizuojamų renginių buvo skirti šiai progai. 

2018 m. gavus Lietuvos kultūros tarybos dalinį finansavimą projektui  „Joniškis – ant 

šimtmečio bangos keteros“ įgyvendintos 3 akcijos – „Šimtmečio mažylis“, „Šimtmečio 

skaitytojas“, „Šimtmečio knygos rinkimai“, 2 viktorinos – virtuali facebook paskyroje „Šimtmečio 

greitkeliu“ ir  interaktyvi „Istorinė mozaika“, 10 edukacinių užsiėmimų, 2 Knygų namelių 

pristatymai ir  lietuvių liaudies dainų koncertas „Oi, žinau žinau“. „Šimtmečio mažylio“ akcijos 

metu buvo sveikinami visi 2018 m. gimę ir Joniškio rajone registruoti mažyliai. 

Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje lankėsi žurnalistas, dokumentinių filmų kūrėjas R. 

Bružas, aktorė K. Kazlauskaitė, diplomatas V. Ušackas, LR Seimo nariai – Ž. Pavilionis, A. 

Maldeikienė, filosofas A. Juozaitis, rašytojai – L. Degėsys, R. Šerelytė, R. Kmita, B. Jonuškaitė. 

Bendruomenei organizuotas „Knygos teatro“ spektaklis „Pakalnučių metai“, pirmą kartą 

surengti garsiniai skaitymai su katėmis. 

Biblioteka organizavo Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius, dalyvavo Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitės projekte, daug renginių skirta kraštiečių jubiliejinių sukakčių paminėjimui 

ir jų kūrybos sklaidai.  

Gyventojai naudojosi viešosiomis interneto prieigomis tiek Viešojoje bibliotekoje, tiek 

filialuose. Bibliotekininkai mokė ir konsultavo lankytojus kompiuterinio raštingumo klausimais, 

mokė, kaip naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis. Rudenį penkias dienas vyko 

„Senjorų dienos internete 2018 m.“ . 

Visi bibliotekos specialistai kėlė kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose, filialų darbuotojai 

buvo konsultuojami įvairiais darbo klausimais, teikiama metodinė pagalba darbo vietose.  

Joniškio viešoji biblioteka įsijungė į bendrą LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (2018 m. sausis–2021 m. sausis). 

Taip pat biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kartu su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka vykdomame tęstinių investicijų projekte „Bibliotekų 

kompiuterizavimas“, finansuojamu Valstybės investicijų programos lėšomis. Šiuo projektais 

siekiama išlaikyti sukurtą viešosios prieigos gyventojams infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, 
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atsižvelgiant į naudingą kompiuterinės įrangos tarnavimo laiką, technologinę pažangą ir 

besikeičiančius gyventojų poreikius. Visa gauta nauja įranga bus pritaikyta gyventojų poreikiams.  

Filialų materialinė bazė pakankamai gera, tačiau keliems iš jų dar tenka šildytis buitiniais 

šildytuvais. 

 Gyventojų skaitymo poreikių netenkino fondo būklė. Nepakanka valstybės skiriamų lėšų 

naujų leidinių įsigijimui ir fondų atnaujinimui. Ypač trūksta įvairaus pobūdžio knygų kaimo 

bibliotekose, pačių naujausių grožinių knygų, leidinių vaikams, informacinių leidinių. Kadangi  

knygos ir periodiniai leidiniai nuolat brangsta, lėšų, norint visiškai patenkinti skaitytojų poreikius, 

nepakanka.  Didelė problema ‒ knygų naujienos biblioteką pasiekia vėluodamos apie 2–3 mėn.  

Viešosios bibliotekos patalpos ankštos, neatitinka šiuolaikinės, modernios bibliotekos 

reikalavimų. Trūksta vietos atviro fondo patogiam išdėstymui ir priėjimui, laisvalaikio ir poilsio 

zonoms, renginių organizavimui. Nemažai renginių tenka organizuoti kitose erdvėse ir salėse. 

Nepritaikytos, ankštos bibliotekos patalpos riboja naujų technologijų diegimą, elektroninių paslaugų 

plėtrą. Bibliotekos darbuotojai sulaukia palankių rajono ir miesto bendruomenės vertinimų bei  

atsiliepimų už gražius nemokamus renginius, iniciatyvas, įdomius lektorius, profesionalaus meno 

atlikėjus, už malonų ir šiltą bendravimą ir skaitytojų aptarnavimą.  

 

 

 

Santrumpos:  

SVB – savivaldybės viešoji biblioteka 

VB – viešoji biblioteka 

Dok. – dokumentas (-ai) 

Fiz. vnt. – fizinis vienetas  

 

Ataskaitą parengė     

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja        Gita Vilčiauskienė  

Tel. (8 426) 51258, e. p.: metodinis@joniskis.rvb.lt   

 

Ataskaita patvirtinta  

Joniškio rajono savivaldybės  

Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus  

įsakymu Nr. V-14, 2019 m. vasario 28 d. 
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Priedas Nr. 1 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje 

2018 metais 

(straipsniai išdėstyti chronologine seka) 

 

1. Maldenių bibliotekoje prarasto laiko nebūna: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės" inf. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, saus. 6, p. 12. 

     Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialas surengė 

Naujametinę šventę. 

 

2. Rudnickienė, Lina. Gyvenimas yra gražus/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, saus. 6, p. 7-8. 

Skaistgirietės (Joniškio r.) A. Burneikienės pomėgis - mandalų piešimas, paroda „Spalvų 

terapija“ eksponuojama Skaistgirio bibliotekoje. 

 

3. Mandalų kūryba grąžina laimės pojūtį/ Linos Rudnickienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Šiaulių 

kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, saus. 11, priedas „Keturi kampai“, p. 8. 

Skaistgirietės (Joniškio rajonas) buvusios geografijos mokytojos Augustinos Burneikienės 

mandalų paroda „Spalvų terapija“ eksponuojama Skaistgirio bibliotekoje. 

 

4. Rudnickienė, Lina. Niekada nesakyk niekada/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 

ISSN 1822-7589.- 2018, saus. 13, p. 6, 12. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta pirmoji 

„Audruvės“ literatų klubo narės K. Riškuvienės knyga. 

 

5. Ripskytė, Loreta. Žinomo poeto dukros lietuviškumo pamoka/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // 

Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, saus. 20, p. 9. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė į susitikimą su poeto 

Kazio Bradūno dukra etnologe Elena Bradūnaite-Aglinskiene ir aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu. 

 

6. Ekspozicinėje vitrinoje - brangiausios relikvijos/ Linos Rudnickienės nuotr..- „Sidabrės" inf. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, saus. 24, p. 5. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje veikia paroda „Brangiausia 

mano šeimos relikvija“. 

 

7. Rudnickienė, Lina. Daunoravos ir aplinkinių kaimų praeities didybė - moksliniame leidinyje/ 

Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, saus. 24, p. 1, 4. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatyta E. 

Vasiliausko knyga „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai“. 

 

8. Norvaišienė, Dalia. Pristatyta vertinga knyga/ Dalia Norvaišienė; Ritos Mačiukienės ir B. 

Kybartienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, saus. 26, p. 7. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus vešojoje bibliotekoje pristatytas solidus dvikalbis 

leidinys „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai“. 

 

9. Ripskytė, Loreta. Per Daunoravą atverta Lietuvos latvių ir dvarų istorija/ Loreta Ripskytė; 

autorės nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, saus. 31, p. 2, 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta Ernesto 

Vasiliausko knyga „Joniškio krašto dvarai: Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai“. 
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10. Ripskytė, Loreta. Kasdienybės stebuklai - miniatiūrų rinkinyje/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. 

// Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, saus. 31, priedas „Atolankos“, p. 7. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta „Audruvės“ 

klubo literatės Kilnutės Garnytės-Riškuvienės miniatiūrų knyga „55 atsigręžiamai“. 

 

11. Šlipaitytė, Lina. Palinkėjo mylėti savo šalį kur bebūtum: [žinutė]/ Lina Šlipaitytė; autorės 

nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, vas. 9, p. 2. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale surengta 

edukacinė valandėlė „Brangi, tu mano Lietuva“. 

 

12. Sveikinimas Lietuvai.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, vas. 10, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filiale vietos 

darželio vaikai kūrė sveikinimo atviruką Lietuvai. 

 

13. Urbonienė, Vida. Kūrybinėse dirbtuvėlėse pinamos tautinės juostos: [žinutė]/ Vida Urbonienė; 

autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, vas. 14, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale veikia 

bibliotekininkės J. Jatulienės vadovaujamos kūrybinės dirbtuvės. 

 

14. Degimienė, Lijana. Keramikos darbų paroda Skaistgiryje: [žinutė]/ Lijana Degimienė.- Nuotr. 

// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, vas. 17, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale surengta 

vietos gimnazijos mokytojos R. Kralikauskienės keramikos darbų paroda. 

 

15. Norvaišienė, Dalia. Šaškių turnyras Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui/ Dalia 

Norvaišienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, vas. 21, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengtas šaškių turnyras. 

 

16. Atvykstančius į kaimą pasitinka laisvės paukščiai: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018vas. 21, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filialas prisijungė 

prie Joniškio kultūros centro inicijuotos akcijos „Laisvės skrydis“. 

 

17. Čižienė, Birutė. Į pasienio kaimą - per laiko prizmę/ Birutė Čižienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, vas. 24, p. 5. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filialo 

bibliotekininkė A. Kriščiūnienė parengė ir kaimo bendruomenei pristatė svarų kraštotyrinį darbą 

apie Plikiškių kaimą. 

 

18. Kuprevičienė, Vijoleta. Žinių turnyras, skirtas Lietuvai/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos 

Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, vas. 28, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko žinių turnyras „100 

Nepriklausomybės metų“. 

 

19. Čižienė, Birutė. Įkvėpimo dažniausiai semiasi iš gamtos/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, kovo 7, p. 5. 

Joniškio rajono savivaldynės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos languose veikia joniškietės 

V. Vaičiulevičienės tapybos darbų paroda. 

 

20. Protų mūšis Kepaliuose: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, 

kovo 10, p. 8. 
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Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filialas ir kaimo 

bendruomenė surengė Lietuvos šimtmečiui skirtą protų mūšį. 

 

21. Kurlienė, Dovilė. Joniškyje viešėjo vaikų rašytoja ir lėlininkė Ignė Zarambaitė/ Dovilė 

Kurlienė; autorės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, bal. 13, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 

surengtas susitikimas su vaikų rašytoja Igne Zarambaite. 

 

22. Jurgaitytė, Vilija. Pristatyta knyga apie Onutę Mikalauskienę-Kubiliūtę/ Vilija Jurgaitytė; 

Linos Šutkienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, bal. 13, p. 2. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Poetė 

Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė in memoriam“. 

 

23. Urbonienė, Vida. Kol Jurgis žemės dar neatrakino …/ Vida Urbonienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 

ISSN 1822-7589.- 2018, bal. 14, p. 3, 8. 

Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale 

veikusią parodą „Marga Velykų kraitė“. 

 

24. Čižienė, Birutė. Sielas džiugino žemaičių tarmė/ Birutė Čižienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, bal. 18, p. 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta J. Pabrėžos 

monografija „Žemaičių kalba ir rašyba“. 

 

25. Rudnickienė, Lina. Pagerbti rajono kultūros puoselėtojai/ Lina Rudnickienė; Linos Šutkienės 

nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, bal. 18, p. 1, 4. 

Žagarės kultūros centre pagerbti Joniškio rajono kultūros darbuotojai. 

 

26. Norvaišienė, Dalia. Paminklas besąlygiškai meilei, gerumui, sielų bendrystei/ Dalia 

Norvaišienė // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, bal. 20, p. 5. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga apie 

mokytoją, leidėją, kultūros mecenatę Jadvygą Karinauskytę-Kauneckienę „Paukštė išskrido… 

pavasarėjant“. 

 

27. Jonaitytė, Gintarė. Gražios melodijos grojamos ir senu smuiku: [žinutė]/ Gintarė Jonaitytė; 

Danutės Kalvaitienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, bal. 27, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos su senelių namų 

„Santara“ gyventojais paminėjo Pasaulinę knygos dieną. 

 

28. Joniškis: [žinutė] // Savivaldybių žinios.- ISSN 1392-2467.- 2018, Nr. 8, p. 10. 

Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Aleknavičienė dalyvavo J. Avyžiaus 

viešojoje bibliotekoje vykusiame knygos apie J. Karinauskytę-Kauneckienę pristatyme. 

 

29. Kidelienė, Diana. Pasodink medelį prie bibliotekos: [žinutė]/ Diana Kidelienė // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, geg. 5, p. 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filialas prisijungė 

prie Nacionalinės bibliotekų savaitės akcijos. 

 

30. Rudnickienė, Lina. Rimti įtarimai: siaučia gaisrinės virusas/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, geg. 5, p. 1, 6. 

Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale pristatytos 

buvusių ir esamų ugniagesių rašiklių ir medalių kolekcijos. 
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31. Rudnickienė, Lina. Lietuvos ateitis besikeičiančiame pasaulyje/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. - 

Rubrika: Minime Europos dieną // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, geg. 9, p. 5. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva Joniškyje 

paminėta Europos diena. 

 

32. Kuprevičienė, Vijoleta. Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, geg. 16, p. 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pagerbtas kraštiečio 

rašytojo atminimas. 

 

33. Šlipaitytė, Lina. Gandras mano gimtinėje/ Lina Šlipaitytė; L. Lukošiūnienės nuotr. // Joniškio 

dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, geg. 18, p. 12. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko 

Gerdos Kinderienės nuotraukų parodos „Gandrai mano gimtinėje“ pristatymas. 

 

34. Norvaišienė, Dalia. Knygos sutiktuvės/ Dalia Norvaišienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Tarp 

knygų.- ISSN 0868-8826.- 2018, Nr. 5, p. 40-41. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga apie visuomenės veikėją, 

„Saulės deltos“ leidyklos įkūrėją  J. Karinauskytę-Kauneckienę. 

 

35. Norvaišienė, Dalia. Gyvenimo ir kūrybos lobiai/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, geg. 26, p.  6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengtos dvi parodos, 

skirtos kraštietės tautodailininkės A. Krajinienės gyvenimo jubiliejui. 

 

36. Norvaišienė, Dalia. Gyvenimo ir kūrybos lobiai/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. // Šiaulių kraštas.- 

ISSN 1648-4010.- 2018, geg. 29, priedas „Krašto žinios“, p. 10. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengtos dvi parodos, 

skirtos tautodailininkės Anicetos Krajinienės jubiliejui paminėti. 

 

37. Norvaišienė, Dalia. Poezijos paukštė sklandė Joniškio krašte/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, geg. 30, p. 3. 

Apie Joniškio rajone vykusius susitikimus su „Poezijos pavasario“ svečiais. 

 

38. Norvaišienė, Dalia. Pristatyta pirmoji mokytojos knyga/ Dalia Norvaišienė; Ritos Mačiukienės 

nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, birž. 2, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės 

literatės A. Jonaitienės pirmoji knyga „Smiltė“. 

 

39. Norvaišienė, Dalia. Pristatyta pirmoji mokytojos knyga/ Dalia Norvaišienė; Ritos Mačiukienės 

nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, birž. 2, priedas „Krašto žinios“, p. 9. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta mokytojos Alinos 

Jonaitienės knyga paaugliams „Smiltė“. 

 

40. Šutkienė, Lina. Poezijos pavasaris aplankė ir Joniškį/ Lina Šutkienė.- Nuotr. // Savivaldybių 

žinios.- ISSN 1392-2467.- 2018, Nr. 11, p. 17. 

 

41. Lipskienė, Ieva. Vasara su biblioteka: skaityk, pramogauk, dalyvauk/ Ieva Lipskienė.- Iliustr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, birž. 13, p. 5. 
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Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vasaros metu siūlomas 

edukacijas ir renginius. 

 

42. Maldenių „Padaužiukai“ lėlių teatrų šventėje/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-

7589.- 2018, birž. 13, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo lėlių teatras 

dalyvavo Rokiškio viešojoje bibliotekoje vykusioje Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventėje. 

 

43. Urbonienė, Vida. Smulkmenų kaleidoskope/ Vida Urbonienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-

7589.- 2018, birž. 23, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale veikė D. 

Jasiūnienės rankdarbių paroda. 

 

44. Lipskienė, Ieva. Dailūs nameliai kvies dalytis knygomis/ Ieva Lipskienė; Birutės Čižienės 

nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, birž. 30, p. 7. 

Pagal Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengtą projektą 

Joniškio rajone įrengti 4 dalijimosi knygomis nameliai. 

 

45. Vilčiauskienė, Gita. Joniškyje įrengti pirmieji knygų nameliai/ Gita Vilčiauskienė // Joniškio 

dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, liep. 13, p. 12. 

Pagal Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą 

Joniškio mieste, Skaistgiryje ir Žagarėje įrengti knygų nameliai. 

 

46. Urbonienė, Vida. Knygų namelis jau stovi ir Skaistgiryje: [žinutė]/ Vida Urbonienė.- Nuotr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, liep. 25, p. 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgiro filiale pristatyta 

nauja paslauga ‒ knygų namelis. 

 

47. Ripskytė, Loreta. Maldeniškių vasara paskirta lipdymui/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Šiaulių 

kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, rugpj. 9, priedas „Krašto žinios“, p. 6. 

Maldenių kaimo (Joniškio r.) moterys ir vaikai vasarą leido, mokydamiesi lipdyti. Joniškio 

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale vyko užsiėmimai su 

modelinu ir moliu. 

 

48. Gavo du naujus kompiuterius: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, 

rugpj. 11, p. 5. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pagal nacionalinį projektą 

„Bibliotekų kompiuterizavimas“ gavo du naujus stacionarius kompiuterius. 

 

49. Ripskytė, Loreta. Lipdymo užsiėmimai Maldeniuose/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.- 

ISSN 1822-7589.- 2018, rugpj. 11, p. 5. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale vyko 

kūrybiniai užsiėmimai su modelinu ir moliu. 

 

50. Ripskytė, Loreta. Meilė pasauliui prasideda nuo meilės savo kiemui/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. 

// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, rugpj. 11, p. 1, 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta docento S. 

Tumėno knyga „Gyvenimo sankirtos“. 

 

51. Ripskytė, Loreta. Į šventę ‒ dvarų takais/ Loreta Ripskytė // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-

4010.- 2018, rugpj. 17, p. 7. 
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Renginyje „Šitaip Žolinę švenčia dvaruose“ prisiminta Kriukų seniūnijos (Joniškio rajonas) 

dvarų istorija. 

 

52. Kuprevičienė, Vijoleta. Pristatyta Stasio Tumėno knyga/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos 

Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, rugpj. 17, p. 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta mokslininko, 

pedagogo, politiko, Seimo nario Stasio Tumėno knyga „Gyvenimo sankirtos“. 

 

53. Skaitymai su katėmis/ „Šiaulių krašto“ inf..- Nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, 

rugs. 13, p.13. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė knygų skaitymus su 

katėmis. 

 

54. Kuprevičienė, Vijoleta. Kronika. 2017. Joniškio kraštas: [sąrašas]/ Vijoleta Kuprevičienė // 

Žiemgala.- ISSN 1392-3781.- 2018, Nr. 1, p. 64-65. 

Kultūriniai renginiai Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose. 

 

55. Pasiekė intelektualinės dovanos vaikams ir suaugusiems.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 

2018, rugs. 22, p. 6. 

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ dovanojo knygas Joniškio rajono 

savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitytojams. 

 

56. Kuprevičienė, Vijoleta. Miesto 100-mečio paveldas fotografų ir filmo kūrėjų akimis/ Vijoleta 

Kuprevičienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, rugs. 26, p. 4. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas 

Europos paveldo dienoms. 

 

57. Šlipaitytė, Lina. Ruduo, skėčiai ir vaikai/ Lina Šlipaitytė; L. Lukošiūnienės nuotr. // Joniškio 

dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, spal. 5, p. 12. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale surengta 

skėčių paroda. 

 

58. Šaparnienė, Janina. Pedagogė karpyti pradėjo iš reikalo/ Janina Šaparnienė.- Nuotr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, spal. 6, p. 3, 7. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialo 

bibliotekininkė V. Jašinskienė. 

 

59. Kuprevičienė, Vijoleta. Jaunojo portretisto paroda: [žinutė]/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos 

Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, spal. 10, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos languose eksponuojama 

joniškiečio S. Ragausko pieštuku pieštų portretų paroda. 

 

60. Joniškio rajono bendruomenėms – naujos galimybės tobulinti skaitmeninius įgūdžius/ [Projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ inf.] // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, spal. 19, p. 7. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ kviečia Joniškio rajono bendruomenes gilinti skaitmeninio 

raštingumo žinias bibliotekose. 

 

61. Jurgaitytė, Vilija. Skaitomų knygų klausėsi ir… katinai/ Vilija Jurgaitytė; D. Kurlienės nuotr. 

// Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, spal. 19, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios biblotekos Vaikų literatūros skyriuje 

vyko kates mylinčių skaitytojų susitikimas. 
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62. Ripskytė, Loreta. Neregio berniuko knyga jau keliauja po Lietuvą/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // 

Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, spal. 19, p. 1, 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos organizuotame renginyje 

akliesiems ir silpnaregiams visuomenei pristatyta „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinio neregio 

Redo Olšausko pirmoji eilėraščių knyga. 

 

63. Ripskytė, Loreta. Popietė skirta garbės piliečiui/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Šiaulių kraštas.- 

ISSN 1648-4010.- 2018, spal. 26, p. 9. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės  filiale, prisimintas 

Joniškio garbės pilietis, kraštotyrininkas Juozas Kazlauskas. 

 

64. Šlipaitytė, Lina. Domėjosi gyvūnais ir pamojavo išskridusiai vasarai/ Lina Šlipaitytė; L. 

Lukošiūnienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, spal. 26, p. 12. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale surengtas 

parodos „Pažinkime Lietuvos gyvūnus“ pristatymas. 

 

65. Valuckienė, Dovilė. Pasimatymas su rašytoja Renata Šerelyte/ Dovilė Valuckienė // Sidabrė.- 

ISSN 1822-7589.- 2018, spal. 31, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su 

rašytoja R. Šerelyte. 

 

66. Kuprevičienė, Vijoleta. Liuteronai Joniškyje/ Vijoleta Kuprevičienė // Sidabrė.- ISSN 1822-

7589.- 2018, lapkr. 7, p. 4. 

Joniškio j. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos straipsnis apie Joniškio liuteronų 

bažnyčios sukaktį.  

 

67. Norvaišienė, Dalia. Angelai, angeliukai, angelėliai …/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 

ISSN 1822-7589.- 2018, lapkr. 7, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje veikia Stupuruose 

gyvenančios A. Mitrofanovienės kolekcionuojamų angeliukų paroda. 

 

68. Dagys, Jonas. Pareigūnų patarimai senjorams/ Jonas Dagys.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 

2029-3143.- 2018, lapkr. 9, p. 3. 

Joniškio rajono policijos komisariato pareigūnai Daina Kaminskienė ir Algirdas Sakalauskas 

dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos renginyje senjorams. 

 

69. Jurgaitytė, Vilija. Mūsų kaimynai latviai mini 100-ąsias Nepriklausomybės metines/ Vilija 

Jurgaitytė; L. Šutkienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, lapkr. 16, p. 1, 6. 

Latvijos nepriklausomybės 100-mečio paminėjimas Joniškio rajono savivaldybės  Jono 

Avyžiaus viešojoje bibliotekoje. 

 

70. Šaparnienė, Janina. Dovanoti antpirščiai pasakoja apie pasaulio šalis/ Janina Šaparnienė.- 

Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, lapkr. 17, p. 7. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengta joniškietės siuvėjos R. Nainienės 

kolekcionuojamų antpirščių paroda. 

 

71. Ripskytė, Loreta. Joniškyje paminėtas Latvijos valstybės šimtmetis/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. - 

Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, lapkr. 22, p. 6. 

Joniškio latvių draugija „Avots“ kartu su Jono Avyžiaus viešąja biblioteka pakvietė į Latvijos 

valstybės Nepriklausomybės šimtmečio šventę „Aš esu Latvija“. 
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72. Šaparnienė, Janina. Gražiadarbės kūryba džiugina vaikus ir suaugusius/ Janina Šaparnienė.- 

Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, lapkr. 24, p. 7. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale veikia vietos auksarankės R. 

Petraitytės megztų žaisliukų paroda. 

 

73. Ripskytė, Loreta. „Audruvės“ kūryba jau liejasi 42-ejus metus/ Loreta Ripskytė.- Nuor. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, lapkr. 28, p. 6. 

Joniškio literatų klubas „Audruvė“ Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje paminėjo savo veiklos sukaktį. 

 

74. Norvaišienė, Dalia. „Audruvės“ literatų klubas – tai vieta, kur galima ne tik gauti, bet ir duoti, 

padėkoti, pasidžiaugti…/ Dalia Norvaišienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 

2029-3143.- 2018, lapkr. 30, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje paminėtas Joniškio literatų 

klubo „Audruvė“ 42-asis gimtadienis. 

 

75. Kuprevičienė, Vijoleta. Pristatyta Dzintros Elgos Irbytės versta knyga/ Vijoleta Kuprevičienė; 

Ritos Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, lapkr. 30, p. 7. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės 

Dzintros Elgos Irbytės-Staniulienės  iš latvių kalbos išversta Valdžio Celmo knyga „Baltų religijos 

pagrindai“. 

 

76. Ripskytė, Loreta. Literatų klubas paminėjo 42-ąjį gimtadienį/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. - 

Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, lapkr. 30, p. 6. 

Joniškio literatai ir jų bičiuliai rinkosi į literatūrinę popietę „Poetinis pašnekesys“ Jono 

Avyžiaus viešojoje bibliotekoje, skirtą klubo „Audruvė“ 42-ajam gimtadieniui. 

 

77. Šlipaitytė, Lina. Spalvinimas padėjo atsipalaiduoti nuo kasdieninių rūpesčių: [žinutė]/ Lina 

Šlipaitytė; Onos Kurtkuvienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, lapkr. 30, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko 

edukacinis užsiėmimas „Nusipiešk mandalą sau“, skirtas suaugusiųjų mokymosi savaitei. 

 

78. Pasveikinta vyriausia skaitytoja/ „Sidabrės“ inf.; Vaclovo Martinaičio nuor. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, gruod. 1, p. 7. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale surengta 

padėkos popietė. 

 

79. Ripskytė, Loreta. Joniškietės išversta knyga ‒ bibliografinė retenybė Lietuvoje/ Loreta 

Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, gruod. 1, p. 1, 5. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės 

vertėjos D.E. Irbytės-Staniulienės iš latvių kalbos išversta V. Cielmso knyga „Baltų religijos 

pagrindai“. 

 

80. Ripskytė, Loreta. Joniškietė vertėja lietuviams atvėrė latviškąją dievturystę/ Loreta Ripskytė.- 

Nuotr. - Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2018, gruod. 4, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės 

Dzintros Elgos Irbytės-Staniulienės versta dvikalbė latvių semiotiko, menotyrininko Valdžio 

Celmso knyga „Baltų religijos pagrindai“. 
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81. Kurlienė, Dovilė. Minčių ir pasiūlymų buvo daug/ Dovilė Kurlienė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- 

ISSN 2029-3143.- 2018, gruod. 7, p. 12. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje su 

jaunaisiais skaitytojais susitiko rašytojas Darius Rekys. 

 

82. Kybartienė, Birutė. Saulės mūšio įamžinimas juda vėžlio tempu/ Birutė Kybartienė; autorės 

nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2018, gruod. 7, p. 7. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje aptarta Saulės mūšio 

memorialo įamžinimo situacija ir knygos „Saulės (Šiaulių) mūšis Europos kontekste“ pristatymas. 

 

83. Satkūniečiai gaivins kaimo kultūrinį gyvenimą: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 

1822-7589.- 2018, gruod. 8, p. 8. 

Joniškio rajono Satkūnų kaimo bendruomenės „Gija“ renginyje pristatyta nauja vietos 

bibliotekininkė J. Mažrimienė. 

 

84. Kriukų biblioteka grįš į atnaujintas patalpas: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-

7589.- 2018, gruod. 8, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale baigtas 

kapitalinis remontas. 

 

85. Mažųjų spektaklis seneliams: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf..- Nuor. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 

2018, gruod. 12, p. 6. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos ir Maldenių 

filialo lėlių teatras „Padaužiukai“ lankėsi senelių globos namuose „Santara“. 

 

86. Ripskytė, Loreta. Saulės mūšio įamžinimo entuziastai vilties nepraranda/ Loreta Ripskytė.- 

Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, gruod. 12, p. 3. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Saulės 

(Šiaulių) mūšis Europos kontekste“ pristatymas ir diskusija apie memorialo Jauniūnų kaime 

užbaigimo darbus. 

 

87. Valuckienė, Dovilė. Padėka už draugystę/ Dovilė Valuckienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // 

Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, gruod. 15, p. 8. 

Apie Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Padėkos vakarą. 

 

88. Šaparnienė, Janina. Projektuotojo kolekcijoje ‒ taurelės ir rašikliai/ Janina Šaparnienė.- Nuotr. 

// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2018, gruod. 15, p. 6-7. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama joniškiečio 

V. Marcikonio kolekcionuojamų rašiklių ir suvenyrinių taurelių paroda. 

 

89. Kuprevičienė, Vijoleta. Latvijos valstybingumo šventė/ Vijoleta Kuprevičienė; Linos 

Šutkienės nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2018, Nr. 12, p. 33. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas Latvijos 

nepriklausomybės 100-mečiui. 
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