2013 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

2014
JONIŠKIS

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos ataskaita

TURINYS
Bendroji dalis / 4
I. Bibliotekų prieinamumas / 5
Bibliotekos struktūros ir tinklo pokyčiai / 5
Nestacionarinis aptarnavimas / 6
Aptarnavimas namuose. Knygnešystė / 7
Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas / 8
II. Dokumentų fondas / 8
Fondo dydis / 8
Fondo sudėtis / 8
Aprūpinimas dokumentais / 9
Dokumentų gautis / 10
Lėšos dokumentams įsigyti / 12
Fizinių ir juridinių asmenų parama / 13
Dokumentų nurašymas / 14
Fondo apyvartos rodiklis / 15
Saugyklos fondas. Atsarginis fondas / 16
III. Vartotojų aptarnavimas / 16
Rajono gyventojų skaičius / 16
Gyventojų sutelkimo į bibliotekos vartotojus procentas / 17
Registruotų vartotojų skaičius SVB / 18
Vartotojų sudėtis / 18
Apsilankymų ir lankomumo rodikliai SVB / 18
Dokumentų išduoties ir skaitomumo rodikliai / 19
Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius / 22
Vartotojų mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis ir kompiuterine įranga / 22
Tarpbibliotekinis abonementas / 23
Mokamų paslaugų skaičius / 23
IV. Prieiga ir sąlygos / 23
V. Renginiai / 23
Renginių ir jų lankytojų skaičius / 23
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai / 24
Projektas „Gyvasis žodis iš gimtyosios tarmės versmių“ / 26
2

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos ataskaita

Projektas „Renginių ciklas Europos dienai ir Europos piliečių metams paminėti“ / 28
Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programa /30
Netradicinės veiklos formos suaugusiems / 38
VI. Bibliotekos įvaizdžio kūrimas / 39
Bibliotekos leidiniai / 39
Bibliotekos žiniasklaidoje / 39
VII. Darbas su vaikais / 40
Vartotojų vaikų aptarnavimas / 41
Renginiai vaikams / 42
Netradicinės veiklos formos su vaikais / 46
VIII. Informacinė veikla / 47
LIBIS PĮ diegimas / 47
Įrašų skaičius kataloguose / 47
Informacijos fondo dydis / 47
Informacinis vartotojų aptarnavimas. Informacinių užklausų skaičius / 48
Internetas. Interneto vartotojų skaičius / 49
Elektroninės paslaugos SVB / 49
IX. Kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida / 50
X. Metodinė veikla / 51
Metodinių rekomendacijų rengimas / 51
Metodinės išvykos. Praktinė ir konsultacinė pagalba / 51
Bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos kėlimas / 52
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose už bibliotekos ribų /53
Konkursai. Apdovanojimai / 55
XI. Projektų finansavimas / 55
XII. Personalas / 55
XIII. Materialinė bazė / 56
XIV. Finansavimas / 58
XV. Išvados / 60
Priedas Nr. 1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje 2013

metais / 61

3

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos ataskaita

BENDROJI DALIS
2013 metais Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino
pagrindinius veiklos tikslus ir uždavinius:
♦ organizavo universalų dokumentų fondą rajono gyventojų skaitymo ir informaciniams
poreikiams tenkinti;
♦ visoms visuomenės grupėms užtikrino prieigą prie modernių technologijų, sudarė
galimybes naudotis e. paslaugomis, mažino kaimo gyventojų skaitmeninę ir informacinę atskirtį;
♦ skatino įvairaus amžiaus visuomenės grupių skaitymą, populiarino knygas, ugdė
literatūrinį išprusimą;
♦ organizavo skaitymo skatinimo, kultūringo užimtumo veiklas tiek bibliotekose, tiek
kitose viešose erdvėse;
♦ kaupė ir skleidė kraštotyros informaciją, iškilių kraštiečių kūrybą, tęsė rašytojo Jono
Avyžiaus atminimo įamžinimo tradicijas;
♦ kėlė bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, tobulino profesinius
įgūdžius;
♦ ieškojo papildomų finansavimo šaltinių, rėmėjų paramos bibliotekos funcijoms ir
veiklai užtikrinti.
2013-ieji buvo paskelbti Tarmių, Sveikatingumo, Europos piliečių metais. Biblioteka
organizavo renginius, kartu su įvairiais partneriais prisidėjo prie šių metų iniciatyvų įgyvendinimo.
Įgyvendinti 3 kultūriniai projektai: „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių,
„Europos dienos paminėjimas Joniškio rajone“ „Moderniosios architektūros apraiškos Joniškyje
1918-1940 m.“
Bibliotekos veiklos programai įgyvendinti iš rajono savivaldybės biudžeto gauta 1179,6
tūkst. Lt, tai 95,1 tūkst. Lt mažiau negu 2012 m. Vykdant rajono savivaldybės bibliotekų
optimizavimo planą, įvyko struktūriniai ir etatų pertvarkymo pokyčiai.
Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos sklaidos programą, kuriai praėjusiais metais skirta 4000 Lt.
Iš valstybės biudžeto gauta 57,1 tūkst. Lt naujiems dokumentams įsigyti, tiek pat, kiek
2012 m.

4

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos ataskaita

2013 metais SVB planuotų gyventojų bibliotekinio aptarnavimo
rodiklių įvykdymas
Rodiklis
Dokumentų
fondas
Vartotojų
skaičius
Apsilankymų
(lankytojų)
skaičius
Dokumentų
išduotis
Renginių
skaičius

Planas

Įvykdymo
rezultatas

Proc.

184064

183666

99,8

8326

8166

98

138075

141134

102,2

262600

259088

98,7

673

737

109,5

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų ir paslaugų punktų skaičius.
Atidarytų, uždarytų, sujungtų bibliotekų skaičius

Viešoji biblioteka
Miesto filialai
Kaimo filialai
Knygų išdavimo punktai
Kilnojamosios bibliotekos
Atidarytų bibliotekų
Uždarytų bibliotekų (filialų )
Sujungtų bibliotekų su
mokyklų bibliotekomis

2012 m.
1
1
19
5
2
0
0
0

2013 m.
1
1
18
5
2
0
1
0

Bibliotekos struktūros ir tinklo pokyčiai
2013 m. Viešosios bibliotekos tinklo struktūra iš dalies pakito. Uždarytas Ziniūnų
filialas (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr.T-62).
Atsižvelgiant į atliekamas funkcijas ir darbo pobūdį, Viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyrius pervadintas į Informacijos ir kraštotyros skyrių, Ūkio ir
bendrasis padalinys – į Ūkio ir bendrąjį skyrių.
Panaikinta vyr. bibliotekininko metodinei veiklai pareigybė. Vietoj jos įsteigta
vyriausiojo bibliotekininko projektinei ir edukacinei veiklai pareigybė.
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2013 m. bibliotekos pareigybių skaičius

sumažėjo nuo

55 (2012 m.) iki 48,5.

Panaikinta 6,5 pareigybės: 2,75 bibliotekininko, 2,5 valytojo, 0,75 dailininko, 0,5 darbininko.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 4 d. įsakymu
Nr.A-10 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių
bibliotekininkų pareigybių normatyvų nustatymo“ nustatyti filialų pareigybių normatyvai pagal
aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių:
iki 500 gyventojų – 0,5 pareigybės
nuo 501 iki 700 gyventojų – 0,75 pareigybės
nuo 701 iki 1400 gyventojų – 1 pareigybė
1401 ir daugiau gyventojų – 2 pareigybės

Nestacionarinis aptarnavimas
Knygų išdavimo punktų rodikliai
Punkto ir jį
aptarnaujančio
filialo
pavadinimas
Blauzdžiūnų
(Kriukų filialas )
Lieporų (Kriukų
filialas)
Daukšių (Stungių
filialas)
Maželių (Stungių
filialas)
Gasčiūnų
(Stupurų filialas)
Iš viso:

Vartotojų
skaičius

Apsilankymų
skaičius

Išduotis
fiz. vnt.

2012

2013

2012

2013

2012

2013

31

31

195

207

607

578

40

36

240

229

1367

1077

69

64

444

474

1141

1283

42

44

127

129

361

413

57

56

620

712

1378

1428

239

231

1626

1751

4854

4779

Kilnojamųjų bibliotekų rodikliai
Vartotojų skaičius

Viešosios
bibliotekos
Jurdaičių filialo
Jankūnų k.
Iš viso:

Apsilankymų skaičius

2012

2013

2012

65

60

268

270

1053

1182

14

14

42

56

66

168

79

74

310

326

1119

1350
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Veikė 5 knygų išdavimo punktai, 2 kilnojamosios bibliotekos. Gasčiūnų ir Daukšių
knygų išdavimo punktuose skaitytojai buvo aptarnaujami kartą per savaitę, Blauzdžiūnų ir Lieporų –
kas antrą savaitę, Maželių – kartą per mėnesį. Bibliotekininkės į punktus vyko savo transportu.
Viešosios bibliotekos

mikroautobusu vežiojama kilnojamoji biblioteka kartą per

mėnesį aptarnavo Jauniūnų, Jakiškių, Maironių, Lankaičių kaimus. Judaičių filialo vyr.
bibliotekininkė kartą per mėnesį. aptarnavo kilnojamąją bibliotekėlę Jankūnų kaimo bendruomenės
namuose.
Aptarnavimas namuose. Knygnešystė

Namuose
aptarnauta
skaitytojų

VB
Žagarės m. fil.
Kaimo fil.
SVB

2012
12
6
186
204

2013
18
12
269
299

Knygnešių
skaičius

2012
10
3
82
95

2013
10
3
103
116

Knygnešių
aptarnaujamų
vartotojų
skaičius
2012 2013
12
15
6
9
137
150
155
174

Nunešta
spaudinių į
namus
2012
464
180
3448
4092

2013
365
270
4985
5620

Skaitytojų aptarnavimo skyriui talkino 10 knygnešių, kurie aptarnavo 15 skaitytojų.
Kaip ir ankstesniais metais, socialinė darbuotoja A. Leimontienė nešdavo knygas Joniškio ligoninės
slaugos skyriaus pacientams. Kiti knygnešiai knygomis aprūpindavo savo artimuosius, kaimynus,
negalinčius ateiti biblioteką.
Gaižaičių filialo bibliotekininkė kas antrą savaitės trečiadienį seniūnijos transportu su
knygomis, spauda lankė tolimesnių seniūnijos kaimų – Juodeikių, Žukančių, Raistų bei Martyniškių
gyventojus. Iš viso namuose aptarnauti 33 šių kaimų gyventojai, tarp kurių buvo 9 senyvo amžiaus ir
turintys negalią.
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Statistikos departamento ir VSDF Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus duomenimis, 2013 m.
Joniškio rajone gyveno 5986 pensinio amžiaus ir 1677 neįgalūs gyventojai. Bibliotekų paslaugomis

naudojosi 1036 pensininkai ir didesnę negalią turintys žmonės. Namuose aptarnauta 120 senyvo
amžiaus ir neįgalių skaitytojų.
Daugiausia neįgalių skaitytojų aptarnavo Jurdaičių filialas – 30 (2012 m. – 56). Iki
2013 metų pagal nuomos sutartį filialas veikė Jurdaičių socialinės globos namams priklausančiose
patalpose, todėl globotiniams buvo patogu lankytis bibliotekoje. Metų pradžioje nuomos sutartis
buvo nutraukta ir filialas iškeldintas į nuošaliau esančias bendruomenės (buvusios mokyklos)
7
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patalpas. Globos namuose gyveno apie 300 globotinių, tačiau, iškėlus biblioteką, besilankančių joje
sumažėjo. 4 skaitytojams su negalia į Jurdaičių socialinės globos namų spec. skyrių knygas
nešdavo 2 socialinės darbuotojos.
Viešosios bibliotekos darbuotojos kasmet bendravimo popietes surengia Beržėnų
senjorų namuose. 2013 m. šių namų gyventojai aplankyti du kartus. Surengta popietė tarmiškai ir
popietė „Mūsų teisė į orią senatvę“ Europos dienos proga. Bibliotekininkės, lankydamos senelius,
jiems vežė knygų, saldžių vaišių, kasdienybę praskaidrino muzika, dainomis ir pasakojimais.
Neregių ir silpnaregių aptarnavimas bibliotekoje. Bibliotekoje šiai grupei fondo
nėra. Kompiuterizuota darbo vieta nesinaudojama, nes nėra patogu užlipti į antrąjį aukštą, taip pat
daugelis kompiuterius turi namuose. Su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialo
nariais Skaitytojų aptarnavimo skyrius tęsė bendradarbiavimą organizuodamas ir pakviesdamas šios
grupės žmones į renginius.
II. DOKUMENTŲ FONDAS
Fondo dydis
2012 m.
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Fondo
prieaugis/kritimas
Fiz. vnt.
Proc.
-1378
-2,4

2013 m.

Fiz. vnt.
59867

Pav.
30703

Fiz. vnt.
58489

Pav.
31460

16018

14082

16309

14292

+291

+1,8

110074

16859

108868

17651

-1206

-1,1

185959

32113

183666

133400

-2293

-1,2

Viso SVB fondo sumažėjimui įtakos turėjo kaimo filialų fondo sumažėjimas dėl
uždaryto Ziniūnų filialo fondo nurašymo.
Fondo sudėtis pagal turinį fiz. vnt. ir proc.
Grožinė

Fiz.vnt.

Proc.

literatūra
VB

Šakinė

Fiz. vnt.

Proc.

literatūra

Periodiniai

Fiz. vnt.

Proc.

leidiniai

33030

56,5

VB

25459

43,5

VB

5261

9

Žagarės fil. 10241

62,8

Žagarės fil.

6068

37,2

Žagarės fil.

1159

7,1

Kaimo fil.

71055

65,3

Kaimo fil.

37813

34,7

Kaimo fil.

13301

12,2

Iš viso

114326

62,2

Viso

69340

37,8

Viso

19721

10,7
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Fondo sudėties pagal turinį (fiz. vnt) diagrama

19721

Grožinė
Šakinė
69340

114326

Periodika

Dokumentų fondo sudėtis pagal dokumentų tipą fiz. vnt. ir proc.
Dokumentų tipas
Knygos ir serialiniai leidiniai
Kartografijos leidiniai
Natos
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
Elektroniniai dok.
Kiti dok. ( trimačiai, grupuojami)
Vaizdiniai dok.

Fiz. vnt.
181320
96
294
1016
124
796
20

Aprūpinimas dokumentais
1 gyventojui teko dokumentų:
rajone – 6,8
Joniškio mieste – 6,2
Žagarės mieste – 10,3
kaimo filialuose – 6,8
1 gyventojui teko naujai gautų dokumentų:
rajone – 0,4
Joniškio mieste – 0,3
9
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98,7
0,1
0,2
0,6
0,1
0,4
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Žagarės mieste – 0,5
kaimo filialuose – 0,5
1 vartotojui teko dokumentų:
rajone – 22,5
Joniškio mieste – 16,3
Žagarės mieste – 24,6
kaimo filialuose – 27,8
1 vartotojui teko naujai gautų dokumentų:
rajone – 1,4
Joniškio mieste – 0,8
Žagarės mieste – 1,1
kaimo filialuose – 2
Dokumentų gautis fiz. vnt. ir pav.
Gautų dok.
proc. nuo
viso fondo

Fiz. vnt.

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Pav.

2012
2741

2013
2779

+/+38

Proc.
4,8

2012
1507

2013
1428

+/-79

1047

737

-310

4,5

570

399

-171

7476

8108

+632

7,4

979

914

-65

11264

11624

+360

6,3

1647

1537

-110

Palyginus su 2012 m., dokumentų įsigyta 360 fiz. vnt. daugiau.
Naujai išleistų dokumentų įsigyta 10756 fiz. vnt., tarp jų 6395 fiz. vnt. periodinių leidinių. Naujai
išleistų dokumentų įsigyta 65 fiz. vnt. daugiau.
Vidutiniškai 1 kaimo filialas gavo 450 fiz. vnt. dokumentų, tarp jų 287 fiz. vnt.
periodinių leidinių. Daugiausia gavo šie filialai: Skaistgirio – 668 fiz. vnt., Kriukų – 546 fiz. vnt.,
Linkaičių – 608 fiz. vnt. Šie filialai gavo paramos knygomis iš savo skaitytojų, bičiulių.
Mažiausiai dokumentų įsigijo šie filialai: Darginių – 331 fiz. vnt., Pavirčiuvės – 301 fiz.
vnt., Daunoravos – 380 fiz. vnt. Už valstybės biudžeto lėšas vienas filialas vidutiniškai įsigijo 96 fiz.
vnt. dokumentų.
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Vidutiniškai vienas filialas gavo 173 pavadinimų naujų dokumentų. Daugiausia naujų
pavadinimų įsigijo šie filialai: Skaistgirio – 329 pav., Kriukų – 254 pav., Linkaičių – 268 pav.,
mažiausiai Satkūnų – 112 pav., Pavirčiuvės – 105 pav., Darginių – 113 pav.
Gautis pagal dokumentų turinį fiz. vnt. ir proc.
Grožinė
literatūra

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

1338

48,1

Šakinė
literatūra
(kartu su
periodika)
1441

334

45,3

2912
4584

Proc. nuo
visos
gauties

Proc. nuo
visos
gauties

Periodiniai
leidiniai

Proc. nuo
visos
gauties

51,9

895

32,2

403

54,7

325

44

36

5196

64,1

5175

63,8

39,4

7040

60,6

6395

55

Per metus daugiau įsigyta šakinės literatūros (įskaičiuojant periodinius leidinius) negu
grožinės. Periodiniai leidiniai sudarė 55 proc. visos gauties. Atėmus periodinius leidinius, šakinės
literatūros dokumentų gautis sudarė vos 5,5 proc.
Periodinių leidinių gautis padidėjo 670 fiz. vnt., skyrus didesnį finansavimą
prenumeratai iš rajono savivaldybės biudžeto, taip pat periodinių leidinių fondą papildė Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo (52 pav.) bei Joniškio rajono savivaldybės Infrastruktūros skyriaus
(6 pav.) parama.
Periodinių leidinių, tarp jų prenumeruojamų, pavadinimų skaičius
Periodinių leidinių pav.
skaičius
2012
2013

Tarp jų prenumeruojamų
2012

2013

VB

91

101

57

59

Žagarės m. filiale

39

31

16

18

Kaimo filialuose

68

88

22

34

SVB

96

111

62

70
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Dokumentų gauties (fiz. vnt.) šaltiniai
Šaltinis

Fiz. vnt.
2012 m.

2013 m.

Įsigyta už valstybės biudžeto lėšas

2748

2915

Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas

4312

4770

Parama

3631

3071

Padengimas vietoj prarastų dok.

413

407

Kiti

160

461

11264

11624

Iš viso SVB

Lėšos dokumentams įsigyti
Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti
Valstybės
biudžeto lėšos
1 gyventojui Lt
2,2
2,3

Metai

2012
2013

Savivaldybės biudžeto
lėšos 1 gyventojui Lt

Iš visų šaltinių 1
gyventojui Lt

1,7
1,5

5,24
4,8

* Rajono gyventojų skaičius imtas pagal Statistikos departamento duomenis.
Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų (tūkst. Lt)
naujiems dokumentams įsigyti kitimas 2009 –2013 m.

120000

44000
100000

36800

80000
60000
40000

36300
27000

57100

57100

2012 m.

2013 m.

19926
28600

26100
21300

20000
0
2009 m.

2010 m.

2011 m.

Valstybės lėšos

Savivaldybės lėšos
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2013 metais iš visų šaltinių įsigyta dokumentų už 119,9 tūkst. Lt, t.y. už 14,4 tūkst. Lt
mažiau negu 2012 m.
Iš valstybės biudžeto dokumentams įsigyti gauta 57,1 tūkst. Lt, lygiai tiek pat, kiek
2012 m. Už valstybės lėšas įsigyti dokumentai sudarė 47,6 proc. 2013 m. gauties.
Iš rajono savivaldybės dokumentams įsigyti gauta 36,8 tūkst. Lt, kurie skirti tik spaudos
prenumeratai. Palyginus su 2012 m., iš rajono savivaldybės gauta 7,2 tūkst. mažiau, nes neskirta
knygoms, tačiau prenumeratai teko 2,3 tūkst. Lt daugiau.
Lėšų dokumentams įsigyti pagal šaltinius diagrama proc.

Valstybės biudžetas

21,7%

Savivald. biudžetas
Parama

30,7%
47,6%

Pagal Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisykles dokumentai buvo perkami apklausos būdu. Potencialiems trims tiekėjams
buvo siunčiami norimų užsakyti leidinių sąrašai, gavus atsakymą, išrenkami pigiausi pasiūlymai.
Daugiausia buvo perkama iš šių UAB: „Šviesa“, „Jotema“, „VIPsupply“, UAB „Patogu
pirkti“, „Baltų lankų“ leidyba, „Nieko rimto“, „Tyto alba“, „Gimtasis žodis“.
Fizinių ir juridinių asmenų parama

VB
Žagarės m. filialas
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Parama fiz. vnt.
2012
2013
791
632
315
111
2525
2328
3631
3071

Įsigyta iš 2 proc. fizinių asmenų paramos:
2012 m. – 99 fiz. vnt. už 2,4 tūkst. Lt.
2013 m. – 37 fiz. vnt. už 1,4 tūkst. Lt.
13

Parama tūkst. Lt
2012
2013
12,9
10,4
3,2
1,6
17,1
14
33,2
26,0
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Parama leidiniais gauta iš įvairių organizacijų: Joniškio „Aušros“ gimnazijos, UAB
„Apskaita“, UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“, Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos,
Joniškio r. savivaldybės administracijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Žagarės regioninio parko,
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos, Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo, Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos.
Knygų dovanojo kraštiečiai E.Vasiliauskas, S. Jonaitytė, S. Vaitekūnas, savo kūrybos
leidinius – B. Žymantienė, P. Motiejūnas, G. Pamparienė, taip pat bibliotekos svečiai G. ir A.
Arbačiauskai, A. Užkalnis, I. Korsakaitė. Vertingą dovaną – 40 V. A. Mocarto muzikos diskų rinkinį
atsiuntė kultūros mecenatė prof. Marina Kulčinskaja iš Švedijos.
Tarp filialų daugiausia paramos gavo šie: Satkūnų – 161 fiz. vnt., Plikiškių – 154 fiz.
vnt., Kepalių – 152 fiz. vnt.
Dokumentų nurašymas
Fiz. vnt. skč.

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Proc. nuo viso fondo

Proc. nuo gauties

2012
6665
1113

2013
4157
446

2012
11,1
6,9

2013
7,1
2,7

2012
243,2
106,3

2013
149,6
60,5

7234

9314

6,6

8,6

96,8

114,9

15012

13917

8

7,6

133,3

119,7

Nurašymo priežastys:
Priežastis

Fiz. vnt.

Susidėvėję ir vartotojų sugadinti
Praradę aktualumą
Vartotojų prarasti ir dengiami kitais
Kitos priežastys

14

2012
8711
5638
161
502

2013
8437
4655
242
583
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Dokumentų gauties ir nurašymo palyginamoji diagrama

2779

11624

737

8108

1047

7476

Gautis 2013 m.

2741

Gautis 2012 m.

11264

Nurašymas 2013 m.

4157
13917

446

6665

Nurašymas 2012 m.

9314

1113

15012

7234

Iš viso SVB

Žagarės filiale

VB

Kaimo filialuose

Nurašymas pagal dokumentų tipą
Knygos

Periodiniai

Natos

Garsiniai

Kiti

leidiniai
2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

10174

10066

4546

3550

138

18

7

17

147

266

Visi Viešosios bibliotekos skyriai ir filialai nurašė praradusius aktualumą periodinius
leidinius. 2013 m. periodinių dokumentų nurašyta 3550 fiz. vnt.: VB – 1519 fiz vnt., Žagarės m.
filiale – 197 fiz. vnt., kaimo filialuose - 1834 fiz. vnt.
Daugiausia dokumentų nurašyta šiuose filialuose: Ziniūnų – 4244 fiz. vnt. (uždarytas),
Jurdaičių – 1235 fiz.vnt., Linkaičių – 1099 fiz. vnt., mažiausiai – Kirnaičių – 49 fiz. vnt., Stungių –
61 fiz. vnt., Maldenių – 62 fiz. vnt.
2013 metais patikrinti 5 fondai: Vaikų literatūros skyriaus, metodikos,

Linkaičių,

Bariūnų, Jurdaičių filialų fondai. Bariūnų filialo fondas tikrintas dėl darbuotojų pasikeitimo.
Fondo apyvartos rodiklis
2012
2,1
1,5
1,1
1,4

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

15

2013
1,4
1,5
1
1,4
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Saugyklos fondas
Gauta

2012
592

2013
648

Nurašyta

674

1436

Iš viso fonde

8900

8112

Išduotis

505

462

Fondo apyvarta

0,06

0,06

Atsarginis fondas
Dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2012
2013
242

242

Pagal dokumentų rūšį
Grožinė
2012
2013
192
192

Šakinė
2012
2013
50
50

Atsarginio fondo dokumentų skaičius ir sudėtis nepasikeitė. Fondas naudojamas
papildomai programinei literatūrai saugoti, juo naudojasi moksleiviai. Per metus iš atsarginio fondo
išduoti 86 fiz. vnt. grožinės literatūros. Mainų fondo nėra.
III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Rajono gyventojų skaičius *
2012 m.
2013 m.
Skirtumas
Rajone
27989
27084
-905
Joniškio mieste
10043
9400
-643
Žagarės mieste
1817
1580
-237
kaime
16129
16104
-25
*Joniškio rajono savivaldybės ir seniūnijų pateikta informacija
Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Joniškio r.
savivaldybėje gyveno 24890 gyventojų, tarp jų kaime – 13815.
Kadangi Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų darbo krūviai nustatomi pagal
konkrečios aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių, todėl bibliotekinio gyventojų
aptarnavimo rodikliai skaičiuojami vadovaujantis seniūnijų pateiktais duomenimis.
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam kaimo filialui – 894 (2012 m. –
849),

pagal aptarnaujamą teritoriją

–782, (2012 m.–773), nes 2027 priemiestinių kaimų

gyventojai priskiriama Joniškio ir Žagarės miestų bibliotekoms.
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Gyventojų sutelkimo į bibliotekos vartotojus procentas
2012 m.
2013 m.
Rajone
30
30,2
Joniškio mieste
35,7
38,2
Žagarės mieste
37
41,9
kaime
25,6
24,3
Registruotų vartotojų skaičius SVB
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose:
Bariūnai
Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai
Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Pavirčiuvė
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai
Iš viso kaimo filialuose:

Iš viso SVB

2012 m
3593
673

2013 m.
3594
662

+/+1
-11

200
149
145
218
219
213
200
180
340

200
140
110
218
217
135
200
175
331

+
-9
-35
+
-2
-70
+
-5
-9

231
207
181
165
210
193
614
233
225
4123
8389

216
207
172
176
210
147
601
230
225
3910
8166

-15
+
-9
+11
+
-46
-13
-3
+
-213
-223

Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius

VB
Žagarės miesto
filiale
kaimo filialuose
Iš viso SVB

Perregistruoti
2012
2013
3245
3279

Naujai užregistruoti
2012
2013
348
315

588

597

85

65

3480
7313

3331
7207

643
1076

579
959
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Vartotojų skaičiaus palyginamoji diagrama
10000

9053

8721

9000

8617

8389

8166

8000
7000
6000

4851

5000
4000

4493

3515

4298
3600

3506

3593

4123

3594 3910

3000
2000
1000

722

687

719

673

662

0

2009 m.

2010 m.
SVB

VB

2011 m.

2012 m.

Žagarės f.

Kaimo f.

2013 m.

Vartotojų sudėtis 2013 m.

1036
2726

Vaikai iki 14 m.
Moksleiviai (9-12 kl)

1177

Studentai
Dirbantieji
Bedarbiai
1930

783

Pensininkai ir neįgalieji

514

Apsilankymų ir lankomumo rodikliai SVB
Vidutinis apsilankymų skaičius per dieną 2013 m.
Apsilankymų skaičius

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose:

Lankomumas

2012 m.

2013 m.

+/-

Per
dieną
2013
m.

58525

58554

+29

202,6

16,3

16,3

+

15683

15440

-243

61,5

23,3

23,3

+

18

2012 m.

2013 m.

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

3426
989
892
3861
1847
3517
3514
3182
6300
5177
4784
1926
1679
5054
2598
18099
2989
3409

2985
978
719
3389
2632
1525
3235
2339
6180
4885
4299
1985
2786
4650
2649
15366
3334
3204

Iš viso kaimo
filialuose:
Iš viso SVB

73243
147451

-441
-11
-173
-472
+785
-1992
-279
-843
-292
-485
+59
+1107
-404
+51
-2733
+345
-205

15,7
7,3
4,2
14,6
12
7,4
14,4
16,5
27,3
21,8
19,5
13,7
12
26,9
19
61,2
15,1
14,2

17,1
6,6
6,2
17,7
8,4
16,5
17,6
17,7
18,5
22,4
23,1
10,6
10,2
24
13,5
29,5
12,8
15,2

14,9
7
6,5
15,5
12,1
11,3
16,2
13,4
18,7
22,6
20,8
11,5
15,8
22,1
18
25,6
14,5
15,2

-2,2
+0,4
+0,3
-2,2
+3,7
-5,2
1,4
4,3
+0,2
+0,2
-2,3
+0,9
+5,6
-1,9
+4,5
-3,9
+1,7
+

67140

-6103

335,7

17,8

17,2

-0,5

141134

-6317

600

17,5

17,3

-0,2

-120

Apsilankymų skaičiaus palyginamoji diagrama

160000

149518

147055

144133

147451

141134

140000
120000
100000
80000
60000

55765

75715

75343

72166

59892

56386

40000
20000

15326

13911

2010 m.

2011 m.

16202

73243
58525

15683

67140
58554

15440

0

2009 m.

SVB

VB

Žagarės f.
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2012 m.

Kaimo f.

2013 m.
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Dokumentų išduoties ir skaitomumo rodikliai
Dokumentų išduotis

Skaitomumas

2012

2013

+/-

2012

2013

+/-

123943

124311

+368

34,5

34,6

+0,1

23697

24441

+744

35,2

36,9

+1,7

Bariūnai

4894

6252

+1358

24,5

31,3

+6,8

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

4070
2877
4477
5830
3663
4296
5536
8335
5864
7308
5148
2717
5514
5898
25924
5713
7683

4087
2389
5907
5664
2772
4092
4697
8000
5732
6636
4261
3992
5204
5429
21577
5944
7701

+17
-488
+1430
-166
-891
-204
-839
-335
-132
-672
-887
+1275
-310
-469
-4347
+231
+18

27,3
19,8
20,5
26,6
17,2
21,5
30,8
24,5
25,4
35,3
28,4
16,5
26,3
30,6
42,2
24,5
34,1

29,2
21,7
27,1
26,1
20,5
20,5
26,8
24,2
26,5
32,1
24,8
22,7
24,8
36,9
35,9
25,8
33,5

+1,9
+1,9
+6,6
-0,5
+3,3
-1
+4
-0,3
+1,1
+3,2
-3,6
+6,2
-1,5
+6,3
-6,3
+1,3
+0,6

115747

110336

-5411

28,1

28,2

+0,1

263387

259088

-4299

31,4

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose:

31,7

+0,3

Dokumentų išduoties į namus ir vietoje rodikliai
fiz. vnt. ir proc. (nuo visos išduoties)
Išduotis į namus
2012
VB
52053
Žagarės
15985
m. filiale
Kaimo
70428
filialuose
Iš viso
138466
SVB

2013
50018
17185

Proc.
2013
40,2
70,3

70122

63,5

137325

53

Išduotis vietoje (bibliotekoje)
2012
2013
VB
71890
74293
Žagarės
7712
7256
m. filiale
Kaimo
45319
40214
filialuose
Iš viso
124921
121763
SVB
20

Proc.
2013
59,8
29,7
36,5
47
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Dokumentų išduotis pagal dokumentų turinį fiz. vnt. ir proc.
(nuo visos išduoties)

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Grožinė
51012

Proc.
41

Šakinė *
73419

Proc.
59,1

Periodika
63710

Proc.
51,3

12546

51,3

11895

48,6

10969

44,9

45902

41,6

62067

56,2

58648

53,2

109460

147381
56,9
133327
51,5
42,2
*Šakinės literatūros išduoties rodikliai pateikti su periodinių leidinių išduoties rodikliais.
Lyginant su 2012 m., 2013 m. pagrindiniai SVB bibliotekinio gyventojų aptarnavimo
rodikliai sumažėjo. Registruotų vartotojų sumažėjo 223: Žagarės miesto filiale – 11, kaimo filialuose
– 213, VB 1 padaugėjo. Pagrindinės vartotojų skaičiaus mažėjimo priežastys: dėl realaus gyventojų
skaičiaus mažėjimo mažėjo ir potencialių bibliotekų paslaugų

vartotojų skaičius,

gyventojų

migracija ir emigracija, vis mažiau skaitymu, knygomis domisi vaikai, pasikeitus filialų etatų
apimtims, sutrumpėjo 4 filialų: Jurdaičių, Kirnaičių, Pavirčiuvės, Satkūnų darbo laikas.
Stabilų vartotojų skaičių išlaikė 5 filialai: Bariūnų, Gaižaičių, Kepalių, Maldenių,
Rudiškių. 11 vartotojų padaugėjo Plikiškių filiale. Daugiausia vartotojų sumažėjo Jurdaičių filiale –
70, Satkūnų – 46, Daunoravos –35.
Vartotojų skaičius kaimo filialuose svyruoja nuo 601 Skaistgirio filiale iki 110
Daunoravos filiale.
Mažėjant vartotojų skaičiui, 6317 sumažėjo apsilankymų (lankytojų) skaičius SVB,
daugiausia kaimo filialuose – 6103, Žagarės miesto filiale – 243. VB padaugėjo 29 apsilankymais.
Apsilankymų skaičius išaugo 5 kaimo filialuose, daugiausia Plikiškių – 1107, Gataučių
–785, Stungių – 345.
Labiausiai

apsilankymų skaičius sumažėjo šiuose filialuose: Skaistgirio – 2733,

Jurdaičių – 1992, Kirnaičių–843, Maldenių – 485.
Dokumentų išduoties rodikliai SVB sumažėjo 4299 fiz. vnt., daugiausia kaimo
filialuose – 5411 fiz. vnt. VB išduotis padidėjo 368 fiz. vnt., Žagarės m. filiale – 744 fiz. vnt.
Daugiausia išduoties rodikliai padidėjo šiuose filialuose: Gaižaičių – 1430 fiz. vnt.,
Bariūnų – 1358 fiz. vnt., Plikiškių – 1275 fiz. vnt. Labiausiai sumažėjo Skaistgirio filiale – 4347,
Jurdaičių – 891, Pavirčiuvės – 887.
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Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius

VB
Žagarės
miesto filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

2012
35
15

Darbo vietų skaičius
2013
+/35
+
15
+

Kompiuterizuotų vietų skaičius
2012
2013
+/11
11
+
5
5
+

152

143

-9

49

43

-6

202

193

-9

65

59

-6

Vartotojų mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis, kompiuterine įranga






Mokymų bendra trukmė (valandų skaičius):

2012 m.

2013 m.

VB

88

61

Žagarės miesto filiale

0

0

Kaimo filialuose

459

141

SVB

547

202

VB

180

328

Žagarės miesto filiale

0

0

Kaimo filialuose

278

88

SVB

458

416

Vartotojų, apsilankiusių mokymuose, skaičius:

Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui,
valandų skaičius:



VB

72

45

Žagarės miesto filiale

0

0

Kaimo filialuose

227

122

SVB

299

167

VB

43

59

Žagarės miesto filiale

0

0

Kaimo filialuose

88

60

131

119

Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio
raštingumo mokymuose, skaičius:

SVB
22
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Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Vartotojų skaičius
2012
2013
6
9

Išsiųsta užklausų
2012 m.
2013
22
9

Gauta dokumentų
2012
2013
21
9

Mokamų paslaugų apimtis

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

LIBIS pažymėjimų
išdavimas (su
dublikatais)
2012
2013
151
142

Kopijos
2012
9220

2013
9527

-

-

1243

477

-

-

3600

2714

151

142

14063

12718

IV. PRIEIGA IR SĄLYGOS
Viešoji biblioteka vartotojus aptarnavo pirmadienį – penktadienį nuo 8 iki 18 val.,
šeštadienį nuo 9 iki 15 val. Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkos diena.
Žagarės miesto filialas pirmadienį – penktadienį dirbo nuo 9 iki 18 val. Šeštadieniais ir
sekmadieniais nedirbo. Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkos diena.
Po 8 valandas per darbo dieną dirbo 11 kaimo filialų (2012 m. –14). Darbo dienos:
pirmadienis – penktadienis, 2 filialuose – antradienis – šeštadienis.
Po 6 val. per darbo dieną dirbo du filialai – Jurdaičių ir Plikiškių.
Po pusę darbo savaitės dirbo 5 filialai: Darginių, Daunoravos, Kirnaičių, Pavirčiuvės,
Satkūnų.
Filialuose tvarkos dienos nėra.

V. RENGINIAI
Renginių ir jų lankytojų skaičius
Renginių skaičius
Iš viso
2012

2013

Lankytojų skaičius
Parodos

+/-.

2012

2013

23

+/-

2012

2013

+/-
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VB
Žagarės
m. filiale

135

145

+10

65

69

+4

3362

2756

-606

75

58

-17

38

35

-3

644

464

-180

Kaimo fil.

549

534

-15

294

294

+

4312

3927

-385

Iš viso
SVB

759

737

-22

397

398

+1

8318

7147

-1171

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai
2013 m. balandžio 23–30 d.
Veiklos viešinimo ir kultūriniais renginiais rajono bibliotekos sėkmingai įsijungė į 13ąją šalies bibliotekų savaitę, kurios šūkis – „Nežinai? Pėdink
į biblioteką!“. Viešojoje bibliotekoje šios savaitės metu
eksponuota rašytojos

Jurgos Ivanauskaitės fotografijų

paroda „Tibetas – kita realybė“, susitikimas su rašytojos
mama, menotyrininke Ingrida Korsakaite (renginys surengtas
iš

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos

projekto „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai“
Susitikimas su I.Korsakaite

sklaidos).

Pristatant kaimo bendruomenių žmonių pomėgius VB eksponuota degtukų dėžučių
etikečių kolekcininko kriukiečio Alvydo Užkuraičio paroda su pristatymu.
Balandžio 24-ąją Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko emocingas Andželikos
Bubelytės, slapyvardžiu Angel, debiutinio romano „Juodojo mėnulio vaikai“ pristatymas.
Renginyje auditorija tarsi pasidalijo į dvi dalis: vieniems patiko romane pavaizduotos situacijos,
kitiems kėlė abejonių veikėjų poelgiai, pernelyg didelis ir atviras fizinės prievartos ir smurto
išryškinimas. Autorė sakė, kad dar neteko sulaukti tokių audringų diskusijų ir kritinių pastabų.
Emocijas malšino joniškiečio moksleivio Tado Klimo atliekamos dainos.
Abipusiškai naudinga Viešojoje bibliotekoje surengta apskritojo stalo diskusija
„Kaimo biblioteka ir vietos bendruomenė“, kurioje dalyvavo bibliotekininkai ir kaimo
bendruomenių pirmininkai. Diskusijos tikslas buvo pasvarstyti apie kaimo bibliotekų ir
bendruomenių bendradarbiavimo galimybes ir problemas, bibliotekų matomumą ir kultūrinę reikšmę
kaime.
Ruošiantis diskusijai tarp bendruomenių pirmininkų ir bibliotekos filialų darbuotojų
buvo išplatintos anketos su klausimais apie bibliotekų reikalingumą kaime, paslaugas, indėlį į
bendruomenės gyvenimą, savitarpio pagalbą ir palaikymą, bendrų idėjų įgyvendinimą.
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Diskusijos

dalyviai

pasidalijo

gražiais

bendradarbiavimo

pavyzdžiais,

kaimo

bibliotekininkų ir bendruomenių bendradarbiavimu, tačiau iš bendruomenės pirmininko sulaukta
priekaištų dėl Pavirčiuvės filialo, taip pat priekaištauta, kad bibliotekose trūksta naujų knygų, teigta,
kad filialai turėtų dirbti visą darbo laiką.
Visi diskusijos dalyviai vieningai sutarė, kad šiandien bibliotekos nebėra tik knygų
išdavimo punktai, jos yra žinių tiekėjos, veikla ir paslaugos žymiai įvairesnės nei buvo prieš keliolika
metų, dėl to yra labiau matomos ir reikalingos, o bendradarbiavimas su bendruomenėmis praturtina
kaimo gyventojų kultūrinį gyvenimą.
Informatyvus susitikimas įvyko su Valstybinės
ne maisto produktų inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėja Irena
Marcinkiene ir vyriausiąja valstybine inspektore Danute
Simaškiene. Specialistės kalbėjo apie vartotojų ir pirkėjų
teises įsigyti kokybiškus ir saugius daiktus, prekių keitimo ir
Apskritojo stalo diskusija

grąžinimo ypatumus. Vedėja I. Marcinkienė sakė, kad

inspekcijos funkcijos yra ginti vartotojų teises, suderintas su Europos Sąjungos teise, kalbėjo apie ES
standartus tam tikroms prekėms, supažindino su ES veikiančia skubaus keitimosi informacija apie
nesaugius ir pavojingus vartotojų sveikatai gaminius ir produktus sistema (RAPEX). Šiuo
susitikimu taip pat pradėtas renginių ciklas, skirtas Europos dienai ir Europos piliečių metams
paminėti.
Savaitės metu Skaitytojų aptarnavimo skyrius surengė du knygų pristatymus iš
tradicinio tęstinio ciklo „Atrask savo knygą“.Visuomenės sveikatos biure vyr. bibliotekininkė Rita
Brazauskienė pristatė knygas susirinkusiems į
Evelinos Venckevič paskaitą „Sveika mityba. Ką
pasirinkti?“ Rita papasakojo apie bibliotekoje
esančias sveikos mitybos knygas, paprastai ir
suprantamai pristatė knygose aprašomus sveikos
mitybos pagrindus, sveiką gyvenseną, organizmo
valymą.
Taip pat knygų pristatymas surengtas
Joniškio pataisos inspekcijoje linkusiems smurtauti vyrams. Vyr. bibliotekininkė R. Brazauskienė
aptarė knygas, susijusias su smurto prevencija, depresijos gydymo būdais, palinkėdama klausytojams
drąsos ieškoti pagalbos.
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Iš ryškesnių bibliotekų savaitės renginių paminėtina Kriukų filialo suorganizuota
tradicinė šventė „Pabuskime su gamta ir knyga“ prie Blauzdžiūnų knygų išdavimo punkto, Jurginių
šventė „Jurgi, žadink žemę“ Kriukų bendruomenėje. Žagarės filialas surengė literatūros parodą „Jas
skaitė kelios kartos“, bibliotekos paslaugoms skirtą pamoką moksleiviams „Išmokime naudotis e.
katalogais“, pamoką senjorams „Tobulink savo e. įgūdžius“. Linkaičių filialas surengė fotonuotraukų
parodą „Po bibliotekos stogu“, mokomuosius užsiėmimus „Kas ieško – tas randa“, Rudiškių filialas –
susitikimą su skaitytojais „Biblioteka ir aš“.
LBD Joniškio skyrius į popietę Visuomenės sveikatos biure pakvietė bibliotekininkus
senjorus. Gerų relaksacinių emocijų suteikė fraktalų piešimas, Stungių filialo vyr. bibliotekininkės
D.Kidelienės kelionių įspūdžiai.
Projektas „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“
Lietuvos Respublikos Seimas 2013–uosius paskelbė Tarmių metais. Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka visus metus organizavo renginių ciklą „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“
pagal projektą, kurį iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Įvairiuose
renginiuose skleistas tarmių savitumas, puoselėtas
tarmiškos kalbos grožis.
Renginių

ciklas

pradėtas

tarmiškų

skaitymų pagal Matą Slančiauską savaite (vasario
18–22 d.). Per iškilios Joniškio krašto asmenybės Mato
Slančiausko surinktos tautosakos palikimą skleistas
joniškietiškos šnektos savitumas. Vienas ryškiausių
savaitės renginių– Viešojoje bibliotekoje suorganizuotas
„Protų mūšis joniškietiškai“, kur tarmiškai kovėsi pagyvenusių žmonių ir jaunimo komandos.
Daugiau žinantis pasirodė jaunimas – „Aušros“ gimnazijos gimnazistai.
Rudiškių filiale įvykusioje popietėje „Mano eilės – mano dainos“ tautosaką ir
joniškietišką šnektą puoselėjančio folkloro kolektyvo „Rudbala“ saviveiklininkai dainavo Mato
Slančiausko užrašytas dainas.
Tarmių popietė su Mato Slančiausko dainomis įvyko Skaistgiryje, rytmetis su vaikais
„Gimtosios tarmės skambesys“ – Plikiškių filiale, popietė pagal Mato Slančiausko sakmes – Kepalių
filiale. Taip pat savaitės renginiai vyko Gaižaičiuose, Žagarėje, Linkaičiuose, Stupuruose.
Kovo
bibliotekoje

19

skambėjo

d.

Jono

žiemgalių

Avyžiaus
krašto

viešojoje

joniškiečių,

pakruojiškių šnektos. Su jaunimu ir senjorais gimtąja tarme
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bendravo nuo Linkuvos kilusi Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė. Aktorė savaip perteikė
ir Mato Slančiausko surinktas sakmes ir anekdotus. „Mūsų kalba yra mūsų tapatybė pasaulyje,
kalbėti sava tarme – tai pagarba savo gimtinei“, – renginio dalyviams kalbėjo aktorė. Jaunimas,
bendraudamas su aktore, sakė, kad nesigėdija kalbėti joniškietiškai.
Kaimo bendruomenę, knygos mylėtojus, etnines tradicijas ir papročius sujungė
balandžio 27 d. surengta šventė „Pabuskime su gamta ir knyga“, skirta Jurginėms ir Tarmių
metams, Blauzdžiūnų kaime. Šventę prie knygų išdavimo punkto organizavo Kriukų filialo
bibliotekininkė Violeta Navickienė. Į Jurginių papročių ir smagių žaidimų pynę gražiai įsipynė
literatės Virgitos Tuminienės tarmiška poezijos programa su Aistės Tuminaitės atliekamais
dainuojamosios poezijos intarpais.
Birželio 29-ąją Žagarės miesto bibliotekoje skambėjo
žemaičių tarmė. Koncertinę programą Tarmių metams
Žagarės miesto šventės proga surengė šiauliečių
studentų muzikos

grupė „Liūts, mergiala

ė dvė

žovis“. Žagariečiai buvo sužavėti grupės koncertu, šiltu
ir smagiu trijų jaunų atlikėjų: Austėjos, Manto ir
Severino bendravimu.
Muzikos grupės „Liūts, mergiala ė dvė žovis“
koncertas Žagarės bibliotekoje

Rudens renginių ciklas prasidėjo seminaru „Gyvasis žodis iš

gimtosios tarmės versmių“. Seminaro dalyviams pranešimą „Joniškio krašto ir Joniškio šnektos
pėdsakai Simono Norbuto knygoje „Jei ne auksinės vasaros“ skaitė kalbininkė, žurnalo „Gimtoji
kalba“ vyr. redaktorė kraštietė Rita Urnėžiūtė.
Pranešimą su itin vaizdžiais žemaitiškais intarpais skaitė Šiaulių universiteto doc. dr.
Juozas Pabrėža. Seminarą pagyvino tarmišką meninę programėlę atlikę Joniškio lopšelio darželio
„Saulutė“ auklėtiniai su pedagogėmis. Seminare dalyvavo nemažai kultūros darbuotojų, miesto
vyresniosios kartos inteligentų, gimnazistų iš Joniškio ir Žagarės gimnazijų. Organizatoriams buvo
malonu

apie

šį

renginį

girdėti

gražius
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Seminaro lektoriai R.Urnėžiūtė ir doc. dr. J.Pabrėža

Spalio 5 d. surengta tarmių popietė – viktorina „Dzūke, žemaiti, duok ranką
aukštaičiui“ Maldenių bibliotekoje. Po Maldenių bibliotekos lėlių teatriuko „Padaužiukai“
pasirodymo tarmiškoje viktorinoje susirungė komandos su įvairiomis tarmėmis kalbančiais dalyviais
iš Skaistgirio seniūnijos kaimo bendruomenių. Nugalėtoja tapo Maldenių bendruomenės komanda,
kuriai įteiktas diplomas ir saldus projekto prizas.
Vienas iš ryškiausių ir daugiausia žiūrovų sulaukusių projekto renginių – spalio 16 d.
įvykęs aktoriaus Algirdo Latėno aukštaitiškas literatūros vakaras su tarmiška programa pagal
poetų Pauliaus Širvio ir Antano Strazdo (Strazdelio) eiles.
Spalio 23 d. Linkaičių filialas kaimo
žmones

pakvietė

į

popietę

„Žodžio

kišenėje

neieškau“. Po bibliotekininkės Lietuvos tarmių
pristatymo popietės dalyviai minė mįsles, spėjo
įvairių tarmių žodžių reikšmes, stengėsi paaiškinti
vaizdingus posakius – frazeologizmus. Kaimyninio
Jakiškių

kaimo

folkloro

kolektyvo

„Ramule“

padainavo dainų, paporino nutikimų iš senovės.
Aktoriaus A.Latėno literatūros vakaras

Renginiai, skirti Tarmių metams, suteikė spalvingumo bibliotekos literatūrinių renginių
spektrui, praturtino rajono kultūrinį gyvenimą.
Projektas „Renginių ciklas Europos dienai ir Europos piliečių metams paminėti“
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka sėkmingai dalyvavo Europos Komisijos atstovybės
finansuojamame projekte Europos dienai ir Europos piliečių metams paminėti.
Balandžio 30 d.– gegužės 8 d. vyko infodienos Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje,
filialuose, bendruomenėse vaikams, jaunimui, senjorams. Balandžio 30 d. bibliotekininkams ir
Joniškio visuomenei organizuotas susitikimas–diskusija su Valstybinės ne maisto produktų
inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėja Irena Marcinkiene ir vyriausiąja valstybine inspektore Danute
Simaškiene apie vartotojų ir pirkėjų teises.
Gegužės 2–9 d. bibliotekoje surengta paroda – konkursas „Mano gražiausia
Europos nuotrauka”. 27 joniškiečiai pateikė 67 nuotraukas.
Už labiausiai patikusias nuotraukas balsavo bibliotekos
lankytojai. Gražiausia išrinkta pedagogės Ligitos Dundaitės
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nuotrauka su Šveicarijos vaizdu. Europos dienos minėjimo metu Ligitai Dundaitei įteiktas Europos
Komisijos atstovybės prizas – žaidimas „Europa“, taip pat Europos Parlamento narės Justinos
Vitkauskaitės Bernard prizas ir diplomas.
Gegužės 3 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su publicistu,
žurnalistu, knygų apie Angliją ir „Kelionių istorijų“ autoriumi, 16 metų sėkmingai dirbusiu BBC
naujienų agentūroje Andriumi Užkalniu. Gegužės 8 d. su Europos diena tradiciškai pasveikinti
Beržėnų senjorų namų gyventojai. Bibliotekos darbuotojos kartu su Rudiškių kaimo folkloro
ansambliu „Rudbala“ nuvyko pas senelius ir surengė rytmečio valandą „Mūsų teisė į orią senatvę“.
Renginiai Europos dienai paminėti vyko Žagarėje, Skaistgiryje, Linkaičių, Maldenių,
Plikiškių, Stungių filialuose. Gegužės 3-9 d. joniškiečiai buvo kviečiami į biblioteką internetu
užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę. Gegužės 9 d. rytą 16 Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos darbuotojų dalyvavo Europos egzamine. Geriausia informacijos apie ES žinove tapo
Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja V. Kuprevičienė. Jai įteiktas
Europos Parlamento narės Justinos Vitkauskaitės Bernard prizas ir diplomas.
Renginių ciklą vainikavo gegužės 9-ąją – Europos dieną kartu su jaunimo
organizacijomis, rajono savivaldybe surengtas Europos dienos minėjimas su aitvarų švente
„Skrydis 2013“. Į šventę susirinkusius miestelėnus ir svečius su Europos diena ir pirmąja rajono
aitvarų švente pasveikino rajono meras Gediminas

Čepulis, Viešosios bibliotekos direktorė J.

Šimkevičiūtė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Vitalijaus Gailiaus patikėtinis M. Urmonas,
Joniškio „Rotary“ klubo prezidentas H. Mikalkėnas.
Po sveikinimo kalbų į dangų vienas po kito kilo aitvarai. Kiekvienas stengėsi aitvarą
pakelti kuo aukščiau, kad visi matytų jų grožį ir išskirtinumą. Komisija rinko aitvarus nominacijoms.
Didžiausio ir ryškiausio aitvaro nominacija atiteko rajono savivaldybei, europietiškiausio – Viešajai
bibliotekai.
Šventės organizatoriai kvietė užsukti į aitvarų dirbtuves, kur kiekvienas nemokamai
galėjo pasigaminti aitvarą. Dirbtuvės ypač daug džiaugsmo suteikė vaikams. Tarp renginio dalyvių
sukiojosi jaunimas, dalijantis Europos Sąjungos piliečių teises.
Šventės metu veikė bibliotekos infobusas, prie kurio buvo dalijama literatūra apie
Europos Sąjungą, ES piliečių teises, stende buvo pristatoma 10 pagrindinių ES piliečių teisių. Didelį
susidomėjimą sukėlė Europos žemėlapis, kuriame kiekvienas galėjo pažymėti savo aplankytą
Europos šalį. Pasirodo, kad labiausiai joniškiečių lankoma šalis – Latvija, tačiau buvo žmonių, kurie
sužymėjo aplankę beveik visas Europos šalis.
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Į dangų kylantys aitvarai tarsi simbolizavo ne tik turtus ir sėkmę, bet ir laisvo žmogaus
skrydį į pasaulį, į Europą, pasirinkimo teisę laisvai judėti, keliauti, dirbti, mokytis, jaustis Europos
piliečiu.
Krašto savanoriai šventės dalyvius vaišino kareiviška koše, arbata. Koncertinę
programą šventės dalyviams dovanojo Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos, Joniškio kultūros
centro jaunimo klubo „ETC“ atlikėjai, Joniškio „Delikateso“ šokėjai, šiuolaikinių šokių grupė
„Šėlsmas“, Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos teatro grupė ir kiti Joniškio jaunieji atlikėjai.
Gegužės 10 d. rytą Jono Avyžiaus viešoji biblioteka savo balkone iškėlė mėlyną
aitvarą, taip atsiliepdama į šalies Prezidentės kvietimą kelti aitvarus visoje šalyje Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai proga.
Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programa
Literatūriniai ir skaitymo skatinimo renginiai
Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osio

išvakarėse kūrybos popietę Viešojoje

bibliotekoje surengė poetas ir prozininkas, šiuolaikinių medijų filosofas Julius Žėkas.
Žagarės miesto filialas dalyvavo Metų knygos rinkimų akcijoje. Filialas gavo Metų
knygos rinkimuose dalyvaujančių knygų rinkinį ir žagariečiai rinko labiausiai patikusią knygą.
Besidomintiems lietuvių autoriais skaitytojams buvo pasiūlyta paskaityti pristatomas knygas,
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nuodugniau susipažinti su šiais kūriniais ir pasidalyti savo įspūdžiais

su kitais skaitytojais.

Dauguma skaitytojų geriausiai vertino ir balsavo už A. Šlepiko knygą „Mano vardas – Marytė”.
Pasaulinei poezijos dienai skirtoje popietėje „Plunksna rašo, ką diktuoja mintys“
Gaižaičių filiale bendruomenės žmonės galėjo paklausyti ne tik žinomų Lietuvos poetų, bet ir vietos
gyventojų, kūrybingų žmonių sukurtų dainų, eilėraščių bei humoristinių kūrinėlių.
Popietėje „Apie pavasarį ir meilę“ galimybę praskaidrinti kasdienybę ir pajusti
poetinio žodžio ir muzikos grožį Pasaulinę poezijos dieną turėjo gausiai susirinkę įvairaus amžiaus
dalyviai Linkaičių filiale.
Paskutiniąją pavasario dieną – gegužės 31-ąją virš Joniškio krašto plazdeno tradicinio
– 49-ojo tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2013“ paukštė.
„Poezijos pavasario 2013“ renginiai vyko Joniškyje ir Žagarėje. Pagrindiniai
Poezijos pavasario šventės organizatoriai: Rašytojų klubas, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, literatų
klubas „Audruvė“ . Susitikti su joniškiečiais atvyko poetai: Vladas Braziūnas, Alma Karosaitė, Ona
Mikalauskienė, Sara Poisson, Arūnas Spraunius, Pascal Riou (Prancūzija), poetas ir vertėjas Tomas
Taškauskas ir aktorė Gražina Urbonaitė. Atvykusius svečius pasveikino rajono mero pavaduotojas
Gintaras Gadliauskas, rajono tarybos narys Romualdas Franckaitis ir bibliotekos direktorė Jovita
Šimkevičiūtė.
Su atvykusiais kūrėjais surengta poezijos valanda Joniškio žemės ūkio mokykloje ir
popietė „Poeziją sutinkam žydint sodams baltai“ Žagarės miesto bibliotekoje. Baigiamasis poetinių
atsivėrimų vakaras su svečiais įvyko Joniškio kultūros centre.
Poezijos renginius muzika ir dainomis gražiai praturtino Žagarės gimnazijos gitaristų
ansamblis, vadovaujamas Alekso Kruopio, ir Joniškio kultūros centro romansų grupė „Ašalia“,
vadovaujama Ritos Balčiūnienės.

„Poezijos pavasario 2013“ šventės akimirkos Joniškyje
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Birželio mėn. į svečius pasikvietusios Mažeikių literatų klubą „Aura“ Skaistgirio
miestelio bibliotekininkės kartu su moterų draugija „Versmė“ surengė tradicinę literatūros popietę
„Žodis vasarai“ ant Uolyno kalno.
Spalio 23 d. Viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Žmogus laiko taikinyje.
Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“. Renginyje

dalyvavo knygos sudarytojas,

žurnalistas Vilius Kavaliauskas, Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs ilgametis LR Seimo narys
Česlovas Juršėnas ir operos solistas prof. Virgilijus Noreika.
Lapkričio 5 d.

Rašytojų klubo iniciatyva Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir
Skaistgirio vidurinėje mokykloje surengta literatūros ir
muzikos

valanda

„Donelaičio

skaitymai“,

skirti

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms
paminėti. Į renginį atvyko grupė svečių: literatūrologas dr.
Regimantas Tamošaitis, poetai Birutė Grašytė, Antanas
Šimkus, dainininkas Danielius Sadauskas, kompozitorė ir
atlikėja

Jūratė Baltramiejūnaitė. Renginiuose svečiai

pasidalijo mintimis apie savo santykį su Donelaičiu, apie tai, ką jis šiandien turėtų reikšti kiekvienam
lietuviui ir visai Lietuvai.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. Lapkričio 11–17 d. Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka ir 12 filialų įsijungė į Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ federacijos kuruojamą Šiaurės
šalių bibliotekų savaitės projektą, kuris vyko jau šešioliktąjį kartą. Savaitės tema – „Žiema Šiaurėje“.
Savaitės renginiuose buvo puoselėjamos skaitymo balsu, šiaurietiškų pasakojimų tradicijos,
populiarinama Šiaurės šalių literatūra. Visą savaitę bibliotekose vyko skaitymai žvakių šviesoje iš
projekto pasiūlytų knygų suaugusiems ir vaikams, dalijamasi kelionių įspūdžiais po Skandinavijos ir
Baltijos šalis, vyko viktorinos, žaidimai, literatūros ir piešinių parodos.
Lapkričio 11 d. vakaro skaitymams žvakių šviesoje ir pokalbiui prie arbatos puodelio
Viešojoje bibliotekoje susirinko Pagyvenusių žmonių asociacijos nariai. Jiems pristatyta norvegų
rašytojo Tarjei Vesaas kūryba ir šių metų skaitymams pasiūlytos knygos „Ledo pilis“ siužetas.
Literatas Jonas Ivanauskas pasidalijo mintimis apie latvių epo mitinį herojų Lačplėsį, siedamas jį su
skandinavų epu „Kalevala“, papasakojo apie kasmet lapkričio 11–ąją Latvijoje minimą Lačplėsio
dieną. Joniškietė Dalia Užkuraitienė pasidalijo naujausiais įspūdžiais iš kruizinės kelionės į
Stokholmą.
Lapkričio 12-osios vakarą Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė joniškėnus į
aktorės Agnės Sunklodaitės spektaklį – vienos dalies išpažintį „(ne)mano istorija“ pagal norvegų
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rašytojos H. Wassmo knygą „Šimto metų istorija“. Talentingos aktorės spektaklis (kompozitorius D.
Gnedinas), kuriame perteiktos trijų H. Wassmo moterų gyvenimo istorijos, iki ašarų sujaudino
Joniškio žiūrovus.
Aktorės A. Sunklodaitės spektaklis ir gausiai
susirinkę žiūrovai

Lapkričio 13-ąją į rytmetį Šiaurės šalių bibliotekų savaitės proga pakviesti Joniškio
neregiai ir silpnaregiai. Susirinkusieji prie arbatos puodelio klausėsi bibliotekos darbuotojos Simonos
Jonkutės muzikinės apžvalgos apie Šiaurės šalių sėkmes Eurovizijoje, pasidalyta užplūdusiais
prisiminimais.
Linkaičių filialo skaitytojai ir Bendraminčių klubo narės dalyvavo popietėje „O man
patiko!“ Renginio dalyviai kalbėjosi apie perskaitytas Šiaurės šalių rašytojų: H.Wassmo, M. Waltari
knygas. Bibliotekininkė parengė skaidrių pristatymą „H. Wassmo – moters sielos žinovė“, skirtą šios
norvegų rašytojos gyvenimui ir kūrybai apžvelgti. Popietės dalyviai sužinojo apie rašytojos kūrybos
originalumą – išskirtinius moterų paveikslus, savitą kalbėjimo būdą. Skaidrių pristatyme panaudotos
įspūdingos linkaitiečio Juozo Greičiūno, kasmet keletą mėnesių praleidžiančio Norvegijoje,
nuotraukos.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirtus renginius taip pat organizavo Kepalių,
Maldenių, Kirnaičių, Stupurų, Stungių, Rudiškių, Skaistgirio filialai.
Gruodžio 12 d. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė į tradicinį metų padėkos
vakarą. Renginio metu pagerbti ištikimiausi skaitytojai, bibliotekos bičiuliai, rėmėjai. Viešosios
bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė už solidarumą, bendradarbiavimą ir paramą įteikė padėkas:
Pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus pirmininkei Stefanijai Skirmantienei, už skaitymo
dvasios palaikymą, ištikimybę knygai ir bibliotekai – Stanislavai Birutei Aleknavičienei ir Leontinai
Rastenienei, už bičiulystę ir pagalbą renginiuose – Tadui Klimui, už paramą bibliotekai ir meilę
knygai kolegių duetui – rajono savivaldybės darbuotojoms Jūratei Citkovienei ir Vytai
Augustauskienei, už kasmet dovanojamus leidinius – Ernestui Vasiliauskui. Vakare negalėjęs
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dalyvauti dr. E. Vasiliauskas bibliotekai padovanojo solidų istorinį leidinį – „Lietuvos XVII–XIX a.
pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“.
Vakaro pradžioje Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio skyriaus pirmininkė
Dovilė Kurlienė pristatė Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“ ir
pakvietė joje aktyviai dalyvauti. Visiems susirinkusiems skirta muzikinė dovana – jaunimo muzikos
grupės iš Šiaulių „Liūts, mergiala ė dvė žovis“ koncertas. Ši tarmiškai dainuojančių jaunų atlikėjų:
Izabelės Visockaitės, Austėjos Gendvilaitės, Severino Norgailos koncertinė programa tapo ir
bibliotekos renginių ciklo, skirto Tarmių metams, baigiamuoju akcentu.

Ištikimiausi bibliotekos skaitytojai su jaunųjų
atlikėjų grupe „Liūts, mergiala ė dvė žovis“

Gruodžio 14 – ąją Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
darbuotojos

Istorijos

ir

kultūros

muziejaus

organizuotame

kalėdiniame prekymetyje surengė akciją „Paragauk Kalėdų!“:
kvietė renginio lankytojus prie bibliotekininkių stalo vaišintis jų
pagamintais

saldumynais

ir

dalyvauti

Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje

Prezidentės

Dalios

„Knygų Kalėdos“– nupirkti

knygų bibliotekoms arba paaukoti pinigų į aukų dėžutę. Kiekvienam
paaukojusiam įteikta po gerumo angelėlį su palinkėjimu.
Kraštiečių kūrybos sklaida, kraštotyros renginiai.
Vasario 26 d. surengtas

vakaras „Gyvenimas su stalo tenisu“, skirtas kraštiečio

Romualdo

Franckaičio 70-mečiui. Joniškietis Romualdas Franckaitis – tarptautinės kategorijos stalo teniso
teisėjas, stalo teniso entuziastas ir puoselėtojas, kolekcionierius, Joniškio rajono tarybos narys,
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Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Joniškio skyriaus vadovas. Romualdas –
įdomus, šmaikštus pasakotojas dalijosi įdomiausiais gyvenimo potyriais, sporto, kelionių įspūdžiais.
Visą vasario mėnesį veikė paroda „Mažojo kamuoliuko riteriai” apie brolių

dvynių Romualdo ir

Vinco Franckaičių sporto karjerą.
Kovo mėn. Skaistgirio filiale surengta popietė „Kraštietį, majorą, poetą Leoną
Virbicką prisimenant“.
Balandžio mėn.

Žagarės miesto bibliotekoje įvyko Joniškio istorijos ir kultūros

muziejaus leidinio – 2013 metų Joniškio krašto etninės kultūros kalendoriaus „Nauji gaspadoriai –
švieži kalendoriai” pristatymas. Popietės metu vyko smagi diskusija, kurios metu žagariečiai
kalbėjo tarmiškai, pasakojo įvairias istorijas iš savo patirties. Gerą nuotaiką žadino liaudies kapela
„Švėtė“ (vadovė Roma Stankienė).
Gegužės 16 d.

minėdama

kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus 91–ąsias gimimo

metines, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė joniškiečius į tradicinį renginį – Jono Avyžiaus
skaitymus. Ištrauką iš Jono Avyžiaus 1961 metais išleisto romano „Į stiklo kalną“ skaitė moksleivis
Tadas Klimas. Joniškio „Aušros“ gimnazijos, kurioje mokėsi rašytojas J. Avyžius, moksleiviai
(mokytoja Rima Petraitienė) parodė nuotaikingą ir originalią

programą „Vakaronė Mėdginų

kaime“. Joniškietiška šnekta sekamos pasakos, nutikimai, patarlės, suvaidinti vaizdeliai suteikė
šiųmečiams Jono Avyžiaus skaitymams senovinės vakaronės šėlsmo nuotaiką. Ją stengėsi palaikyti
ir Pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus ansamblio „Sidabrė“ gausus būrys dainininkų,
vadovaujamų Danutės Poliakienės. Skambant Algimanto Raudonikio meno mokyklos jaunųjų
akordeonistų (mokytoja Vilma Skrodenienė) atliekamai muzikai, tautiškais rūbais pasidabinusios
bibliotekininkės renginio dalyvius vaišino mėtų arbata ir bandelėmis.

Jono Avyžiaus
skaitymai

Kriukų filialas kartu su Kriukų pagrindine mokykla suorganizavo dvi pažintines
išvykas dviračiais: pavasarį – Jono Avyžiaus gimtinės takais, rudenį – kraštotyrininko Juozo Šliavo
takais.
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Onos Mikalauskienės-Kubiliūtės
eilėraščių knygos „Atskambiai“
pristatymas

Joniškio miesto dienos šventės proga
Viešojoje bibliotekoje pristatyta nauja, jau 17-oji

poetės, Joniškio garbės pilietės Onos

Mikalauskienės-Kubiliūtės eilėraščių knyga „Atskambiai“.
Lapkričio 15-ąją įvyko Skaistgirio filialo 60 – mečio vakaras „Kur susitinka knygos
ir žmonės...“ Vakaro svečiai, bendruomenės žmonės turėjo galimybę susipažinti su bibliotekos
istorija nuo 1953 iki 2013 metų, prisiminti bibliotekoje dirbusius bibliotekininkus, susitikimus su
žymiais žmonėmis, iškiliais kraštiečiais, poetais.
Biblioteką jubiliejaus proga pasveikino rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis
ir įteikė padėkos raštą už informacinės ir skaitymo kultūros sklaidą, švietėjiškų ir kultūrinių
iniciatyvų įgyvendinimą.
Biblioteką taip pat sveikino Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Liucija
Bertulienė, rajono tarybos narys Liudas Jonaitis, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė
Jovita Šimkevičiūtė, mokyklos bendruomenė, Žagarės ir Skaistgirio klebonai Marius Dyglys ir
Jordanas Urbonas ir kiti. Viešosios bibliotekos direktorės padėkos įteiktos ištikimiems Skaistgirio
bibliotekos skaitytojams, bičiuliams, bendraminčiams. Jubiliejinį vakarą vainikavo operos solistės
kraštietės Sofijos Jonaitytės dovanotas koncertas.
Vakaro

svečiai

apžiūrėjo

bibliotekos

kultūrinės

veiklos

nuotraukų

„Nepamirštamos akimirkos bibliotekoje“.

Skaistgirio biblioteką sveikina rajono meras
G.Čepulis ir Kultūros ir viešųjų ryšių
vyr. specialistė L.Bertulienė
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Lapkričio mėnesį Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje buvo
eksponuojama

paroda „Joniškio kraštą garsinantys Vaitekūnai“. Vincentas Vaitekūnas –

kraštotyrininkas, muziejininkas. Rimantas Vaitiekūnas – eseistas, meno tyrinėtojas, operos žinovas ir
autografų kolekcionierius. Gausiausia ekspozicija Stasio Vaitekūno – geografo, pedagogo,
visuomenės ir politikos veikėjo.
Lapkričio 19 d. viešojoje bibliotekoje ir pirmąkart Joniškyje įvyko susitikimas su
žymiu kraštiečiu nuo Skaistgirio, Klaipėdos universiteto profesoriumi, habilituotu mokslų daktaru,
knygų autoriumi ir bendraautoriumi Stasiu Vaitiekūnu. Susitikimas maloniai nustebino, kiek daug
nežinojome apie šio žmogaus nuveiktus didelius darbus, įdomų gyvenimą, pomėgius.
Rugsėjo 12 d. bibliotekoje įvyko konferencija „Moderniosios architektūros
apraiškos Joniškyje 1918–1940 m.“

pagal to paties pavadinimo Informacijos ir kraštotyros

skyriaus vedėjos V. Kuprevičienės parengtą

projektą, skirtą Europos paveldo dienoms, kurį

finansavo Joniškio rajono savivaldybė. Konferencijoje išsamų ir įdomų pranešimą apie 1918–1940
m. Lietuvos moderniosios architektūros istoriją skaitė kaunietis menotyrininkas, docentas dr. Vaidas
Petrulis. Apie Joniškio miesto gyventojus ir jų buitį 1918-1940 metais, gausią žydų bendruomenę ir
jos veiklą pranešimą skaitė „Saulės“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Stanislava
Venislovienė.
Apibendrindama pranešėjų išsakytas mintis apie Joniškio architektūros paveldą, jo
fiksavimą bei išsaugojimą, esamas problemas kalbėjo Joniškio rajono savivaldybės Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė paveldosaugai Vilma Bartašienė.
Spalio 6-ąją

Kriukų filialas organizavo tradicinę šventę Lieporuose „Iš švento

ąžuolo stiprybės“, skirtą Pagyvenusių žmonių dienai ir krašto šviesuolės dvarininkės Teresės
Goesytės 160-osioms

gimimo metinėms paminėti. Išvakarėse aplankyti Goesų kapai, uždegtos

žvakės, sekančią dieną prisimintas T. Gesytės gyvenimas ir veikla, susirinkusieji dalyvavo
viktorinoje.
Parodos. 54 proc. visų rajono bibliotekose organizuojamų renginių sudaro įvairios
parodos. Parodomis pažymimos valstybinės ir kalendorinės šventės, rašytojų, iškilių kraštiečių
jubiliejinės sukaktys ir kūrybos pristatymai, rengiamos rankdarbių, kraštotyros ekspozicijos.
Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikė paroda „Aš ir mano
Lietuva“, „Atkurtos Nepriklausomybės pradžia – Sąjūdis“, Kriukų filiale – „Tikėjimas – kažkas
daugiau už mus“ (Laisvės gynėjų dienai), Maldenių filiale – „Šalis ta Lietuva vadinas“ (Valstybės
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dienai), Linkaičių filiale – „Juos nešė „Lituanikos“ sparnai“, Maldenių filiale – „Nugalėję Atlantą“
(Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui) ir kt.
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose parodomis paminėtos rašytojų: Antano Strazdo 250osios, Simono Daukanto 220-osios, V. Mykolaičio – Putino ir Kazio Binkio 120 – osios, Janinos
Degutytės 85– osios, Sigito Gedos 70-osios ir kitų rašytojų jubiliejinės sukaktys.
Kraštotyros ir kraštiečių kūrybai skirtos parodos. VB surengtos parodos: „Jono
Avyžiaus giminės medis“, „Talentinga dailininkė“ (Marijos Rožanskaitės – Piekurienės 80-mečiui),
„Kunigui, kraštotyrininkui Juozui Žiogui – 145“, Kriukų filiale – „Publicistas, filosofas, mokslų
daktaras Ignas Skrupskelis“ , „Veterinarijos gydytojui ir visuomenės veikėjui Laurynui Lopui – 135“.
Kūrybinės, rankdarbių parodos. Kriukų filiale surengta Genovaitės Valiulienės
rankdarbių paroda „Rankdarbių skrynelę pravėrus“, Šarūnės Vaitiekūnės paroda – pristatymas
„Rankdarbiai iš antrinių žaliavų“, Maldenių filiale – „Joniškio krašto medžio drožėjų darbai“,
maldenietės V. Tumėnienės darbų paroda „Auksinės rankos tavo“, Žagarės filiale – Žagarės neįgalių
žmonių darbų paroda „Bendravimo džiaugsmai“, Darginių filiale – kūrybos darbų paroda „Iš
paskutinio žiedo, lapo, uogos“, Skaistgirio filiale – tautodailininkės Virginijos Kutkienės naujausių
darbų paroda.
Bibliotekų lankytojus visada sušildo metų pabaigos šventėms skirtos parodos. VB
surengtos parodos: „Kai senieji pasibaigia“, „Paragauk Kalėdų“, Bariūnų filiale – „Kai šventės
beldžias į duris“, Gataučių filiale – „Žiema atviruke“.
Bibliotekos langų galerijoje eksponuotos parodos: „Velykos – palaimos širdyje metas“,
miesto dienos šventės proga kelionių įspūdžiais dvelkianti fotonuotraukų paroda „Įstabioji
Portugalija. Madeiros sala“ (autoriai Jurgita Vilčiauskaitė ir Gediminas Mitrikevičius). Bibliotekos
languose eksponuota Joniškio moderniosios architektūros statinių fotografijų (autoriai Jonas
Ivanauskas ir Ignas Vilčiauskas) bei Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos moksleivių Valentinos
Arlauskaitės, Jūratės Lideikytės, Juditos Sabulytės, Agnės Misiūtės bei Pauliaus Kuprevičiaus
piešinių paroda.
Bibliotekos svetainėje parengta virtuali paroda „Joniškio architektūra 1918–1940 m.“
Netradicinės veiklos formos suaugusiems
Kaip ir ankstesniais metais, filialuose veikė 2 klubai: Bendraminčių klubas – Linkaičių
filiale ir skaitytojų klubas „Gašvinė“ Stupurų filialo Gasčiūnų knygų išdavimo punkte.
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Linkaičių filialo Bendraminčių klubo nariai buvo
pagrindiniai

bibliotekos

renginių

organizavimo

pagalbininkai ir dalyviai. Bendraminčių klubas rinkdavosi
į kūrybinius užsiėmimus. E. Stankaitienė mokė kurti
sutažo papuošalus, rankdarbius su
komponuoti

Vėlinių

puokštes,

A.

tirpiąja plėvele,
Mameniškienė–

pasidaryti Užgavėnių kaukes, B. Kaškelienė – velti
paveikslus iš vilnos.
Stupurų filialo organizuojamas skaitytojų klubas „Gašvinė“ buriasi Gasčiūnų knygų
išdavimo punkte. Klubo branduolys – aktyvios kaimo moterys, norinčios bendrauti, organizuoti.
Kartu su klubo moterimis Stupurų filialo bibliotekininkė organizavo popietę „Pasibūkim“, skirtą
Tarmių metams. Per Žolinių šventę stupuriečiai ir klubo moterys apsilankė stupurietės Genovaitės
Mumgaudienės sodyboje pasigrožėti jos gėlynais, jos padarytų rankdarbių – nosinaičių, varpelių,
angeliukų kolekcijomis.

VI.

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS

Bibliotekos leidiniai. Per metus parengti 234 (2012 m. – 244) smulkūs bibliotekų
reklamos leidiniai: lankstinukai, skelbimai, kvietimai, skrajutės. Skelbimai į renginius iškabinami
bibliotekos informacijos stende ir languose, viešose skelbimų vietose, mokyklose, rajono
savivaldybėje, skelbimus priimančiose įstaigose: Kultūros centre, Visuomenės sveikatos biure,
poliklinikoje, Turizmo ir verslo centre ir kitur. Kvietimai raštu įteikiami asmeniškai, siunčiami e.
paštu, skrajutės išdėliojamos bibliotekos abonemente, skaitykloje, rajono savivaldybėje, miesto
įstaigose.
Biblioteka žiniasklaidoje. Apie bibliotekas spaudoje iš viso publikuoti 124 straipsniai
ir informacijos (2012 m. – 98), tarp jų parengti bibliotekininkų – 19 (2012 m.–21).
Rajono laikraštyje „Sidabrė“ ir žurnale „Tarp knygų“

publikuoti 5 bibliotekos

direktorės pavaduotojos V. Vilčiauskienės straipsniai, po 3 – Informacijos ir kraštotyros skyriaus
darbuotojų V. Kuprevičienės ir D. Norvaišienės, po 2 straipsnius parašė Vaikų literatūros skyriaus
vedėja D. Kurlienė ir Gataučių filialo vyr. bibliotekininkė L. Šlipaitytė, po vieną – Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja E.Šukienė, VB vyr. bibliotekininkė S.Jonkutė, Žagarės, Stungių,
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Stupurų filialų vyr. bibliotekininkės. Pagrindinės straipsnių ir žinučių temos– bibliotekų renginiai,
darbuotojai, veiklos naujienos.
Visų straipsnių bibliografiją žr. Priede Nr. 1.
Interneto svetainėse paskelbti 132 (2012 m.– 94) bibliotekininkų straipsniai. Daugiausia
bibliotekų naujienų skelbta namų puslapyje www.joniskis.rvb.lt, skelbimai apie renginius rajono
savivaldybės interneto tinklapyje www.joniskis.lt. Apie projektus ir gerąją darbo patirtį publikuoti
straipsniai Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos regiono bibliotekų tinklaraštyje
www.savb.lt.
TV ir radijas.

Anonsai

susitikimus su rašytojais, aktoriais.

apie renginius,

kraštiečiais buvo skelbiami Lietuvos radijo kultūros laidose, bėgančia eilute LTV „Panoramos“
kultūros renginių anonsuose.
Vaizdo reportažas apie Europos dienos šventę ir bibliotekos iniciatyvas buvo parodytas
Splius TV gegužės 15 d. laidoje „Čia mūsų namai“.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama indormacija bibliotekos interneto svetainėje
www.joniskis.rvb.lt. Sukurtas Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos facebook.
Antrus

metus

Jono

Avyžiaus

viešosios

bibliotekos kolektyvas, pasipuošęs įstaigos vėliava, dalyvauja
šventinėje miesto dienos eisenoje.
Geriausiai

bibliotekos

bibliotekininkų darbą įvertina

įvaizdį

atspindi

ir

geri ir šilti gyventojų

atsiliepimai apie biblioteką, jos darbuotojus, renginius.

VII. DARBAS SU VAIKAIS
Gyventojų vaikų iki 14 metų skaičius
Joniškio m.
Žagarės m.
Kaime
Rajone

2012 m.
1402
229
2182
3813

2013 m.
1350
280
1942
3572

+/-52
+51
-240
-241

Per metus gyventojų vaikų iki 14 metų skaičius sumažėjo 6,3 proc. Daugiausia vaikų
skaičius sumažėjo kaimo vietovėse – 11 proc.
Rajono mokyklose mokėsi 3073 (2012 m.– 3346) moksleiviai. Ikimokyklinio ugdymo
įstaigas lankė 571 (2012 m.– 649) vaikas (šaltinis: www.joniskis.lt).
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Vartotojų vaikų aptarnavimas
Vartotojų vaikų skaičius
2012 m.
1207
270
1266
2743

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2013 m.
1220
258
1248
2726

+/+13
-12
-18
-17

Vartotojų vaikų procentas nuo bendro vartotojų skaičiaus
2012
33,6
40,1
30,7
32,6

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2013
33,9
39
31,9
33,4

Vaikų apsilankymų skaičius ir lankomumo rodiklis
Apsilankymų skaičius
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Lankomumas

2012
16425

2013
16720

+/+295

2012
13,6

2013
13,7

+/+0,1

8717

8630

-87

32,3

33,4

+1,1

31924

29889

-2035

25,2

24

-1,2

57066

55239

-1827

20,8

20,3

-0,5

Išduotis vaikams fiz. vnt. ir skaitomumo rodiklis
Išduotis
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Skaitomumas

2012
32569

2013
33641

+/+1072

2012
27

2013
27,6

+/+0,6

10540

10583

+43

39

41

+2

37250

32519

-4731

29,4

26

-0,4

80359

76743

-3616

29,3

28,2

-1,1

Mažėjant gyventojų vaikų ir moksleivių skaičiui, visoje SVB labai nežymiai mažėjo ir
registruotų vartotojų vaikų skaičius. 13 vaikų daugiau užregistruota Viešojoje bibliotekoje. Išskyrus
VB, mažiau buvo ir apsilankymų, kaimo filialuose mažėjo išduotis. Vaikai daugiau laiko praleidžia
prie kompiuterių, internetinių žaidimų. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojų pastebėjimu, kyla
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keblumų norint pasiūlyti vaikams tikrai gerą knygą. Vaikiškos literatūros išleidžiama daug, bet
kokybės atžvilgiu – apgailėtinai mažai. Tą rodo ir Metų knygos rinkimai. Seniau būdavo siūlomi
dviejų kategorijų – vaikų ir paauglių – geriausių knygų penketukai. 2012 m. liko tik vaikų geriausių
knygų penketukas ir paauglių dvejetukas. 2013 m. Metų knygų rinkimuose siūlomas tik vaikų knygų
penketukas – paaugliams skirtų knygų kategorijos iš viso nebeliko.
2013 metais Vaikų literatūros skyriuje buvo užsakyti 12 pavadinimų periodiniai
leidiniai, filialai vidutiniškai gavo po 1-2 pavadinimus.

Renginiai vaikams
Renginių ir jų lankytojų skaičius

VB
Žagarės
miesto filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2012
2013
2012
2013
62
54
27
20

Lankytojų skaičius
2012
857

2013
604

36

35

15

22

385

234

265

251

107

97

2323

1985

363

340

149

139

3565

2823

Renginiai Tarptautinei vaikiškos knygos dienai
Balandžio 11 d. Vaikų literatūros skyrius suorganizavo jau daugelį metų vykstančią
tradicinę šventę „Atversta vaikystės knyga“. Pagrindiniu šventės akcentu tapo susitikimas su
Šiaulių dramos teatro aktore Nomeda Bėčiūte. Aktorė vaikams skaitė eiliuotas pasakas: „Eglė žalčių
karalienė“, „Agė melagė“, diskutavo su vaikais apie įvairius pasakų veikėjus, apie tai, kaip ir kodėl
raganomis tampama, o taip pat apie labai rimtus dalykus – išdavystę, melą, atpildą. Po renginio
viešnia sulaukė gausybės plojimų, gėlių ir saldžių dovanėlių. Renginio metu pasveikintos geriausios
Vaikų literatūros skyriaus skaitytojos – „Saulės“ pagrindinės mokyklos 4 a klasės moksleivės Gustė
Kublickaitė, Ugnė Šilinskaitė ir Kamilė Valytė. Už knygų skaitymą ir aktyvų lankymąsi bibliotekoje
apdovanota ir Gasčiūnų pagrindinės mokyklos ketvirtokė Gineta Vaineikytė. Kaip ir kiekvienais
metais, šventės metu buvo paskelbtas Vaikų literatūros skyriaus skaitytojų išrinktas geriausių knygų
penketukas:
1. K. Gudonytės „Ida iš šešėlių sodo“;
2. L. J. Smith „Vampyrės dienoraštis. Tamsioji sąjunga“;
3. I. Abedi „Lučianas“;
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4. R. Šerelytės „Krakatukai kosmose“;
5. N. Marčėnaitės „Lėlė“.
Renginius Tarptautinei vaikiškos knygos dienai organizavo filialai. Vaikų piešinių
paroda „Mano margas pasaulis“ ir pristatymas, popietė „Aš bibliotekos šalyje“ surengti Gataučių
filiale, paroda „Pasaulio fantastai – vaikams“– Kepalių filiale, popietė „Knyga be vaiko negyvens“ –
Linkaičių filiale, skaitomiausios vaikiškos knygos rinkimai „Būtinai perskaityk!“ – Plikiškių filiale,
klausimų – atsakymų popietė „Paklausk enciklopedijos“ – Skaistgirio filiale ir kt.
Kiti skaitymo skatinimo ir edukaciniai renginiai
Vaikų literatūros skyrius prisijungė prie „Metų knygos rinkimų“ akcijos ir
suorganizavo 6 knygų pristatymus trečių ir ketvirtų klasių moksleiviams.
Dalyvių aktyvumu ir gera nuotaika pasižymėjo renginiai Europos dienos proga.
Europos dieną Vaikų literatūros skyriuje šventė M. Slančiausko progimnazijos trečiaklasiai. Vaikams
bibliotekininkės sekė mitą apie Europos vardo kilmę, papasakojo apie Europos Sąjungą, supažindino
su pagrindiniais šios sąjungos tikslais ir Europos vaikų teisėmis. Taip pat trečiokams buvo pristatytas
internetinis tinklapis „EUROPA – Vaikų kampelis”. Antroje renginio dalyje literatūriniam žaidimui
„Alias“ dalyviai pasidalijo į dvi komandas: „Europa“ ir „Lietuva“. Vaikai žaidė labai entuziastingai
ir emocingai. Nors laimėjo komanda „Lietuva“, tačiau pralaimėjusių nebuvo, visus vienijo – gera
nuotaika.
Į skaidrių „Gražiausios Europos šalys“ peržiūrą Žagarės filiale pakviesti

Žagarės

specialiosios mokyklos auklėtiniai. Vaikai žavėjosi nuostabia įvairių šalių gamta, architektūra,
žmonėmis. Taip pat į Europos dienos išvakarėse vykusią popietę „Mano mokslo ir darbo patirtys
Europoje“ bibliotekininkės pasikvietė Žagarės gimnazijos trečios klasės mokines Danielę Gurskytę
ir Medą Juodpalytę – keletą metų gyvenusias Ispanijoje ir sutikusias papasakoti apie mokslą ir
gyvenimą svečioje šalyje. Popietės metu bibliotekininkės visus vaikus pakvietė draugiškai
sudalyvauti viktorinoje „Euroišminčiai“.
Rudiškių filiale surengta dviejų kaimų vaikų popietė – susitikimas „Pažink Europą ir
Lietuvą Europoje“, Stungių filiale – viktorina „Mes – mažieji europiečiai“ ir kt.
Birželio 13 d. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos D. Kurlienė ir V. Katinienė
lankėsi M. Slančiausko progimnazijoje vykstančioje dieninėje vaikų vasaros stovykloje
„Smagumėlis“. Bibliotekininkės į stovyklą

nuvyko su pilnais krepšiais

knygų, kurias pristatė

stovyklaujantiems pradinukams ir jų mokytojams. Taip pat bibliotekininkės organizavo edukacinį
literatūrinį žaidimą. Renginio pabaigoje vaikai pasidalijo akcijos „Augu skaitydamas“ plakatus,
pasiryžę per vasarą perskaityti kuo daugiau knygelių.
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Kiekvieną rudenį Vaikų literatūros skyrius kviečia miesto pirmokus į pirmosios
knygutės šventę „Vesk mane į savo šalį“.
Lapkričio 4 – 12 d. Vaikų literatūros skyriuje buvo kupinos būsimų skaitytojų
šypsenų, nuostabos ir džiugesio. Susitikimui su
pirmokais – būsimais mažaisiais skaitytojais Vaikų
literatūros skyriaus bibliotekininkės pradėjo ruoštis
dar vasarą: kūrė planus, gamino maketus. Rudenį
buvo siuvamos lėlės, piešiamos dekoracijos ir
repetuojama. Taip gimė

lėlių spektaklis pagal

eiliuotą K. Kubilinsko pasaką „Joniukas aviniukas ir
sesytė Elenytė“.
Pirmosios knygutės šventės metu šį spektaklį pamatė visos miesto pirmokų klasės. Taip
pat buvo pristatyta žaislinių knygelių paroda, kuri mažiesiems mokinukams sukėlė susižavėjimo ir
nuostabos bangą. Vaikų literatūros skyrius turėjo galimybę tęsti gražią tradiciją ir kiekvienai pirmokų
klasei padovanoti po pasakų knygą.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai prasidėjo tradicine šviesos ir žodžio švente –
skaitymais žvakių šviesoje iš projekto siūlomų Šiaurės šalių rašytojų kūrinių. Vaikų literatūros
skyriuje surengtoje šventėje dalyvavo M. Slančiausko progimnazijos trečiokai. Jie žvakių šviesoje
klausėsi bibliotekininkių skaitomo Ingos Borg teksto iš knygos „Žiema su Plupu“, žaidė literatūrinį
žaidimą „Pasakų spėlionės“, spalvino paveikslėlius žiemos tematika.
Šventinę savaitę Vaikų literatūros skyriuje vainikavo Žiniukų viktorina, kurioje
dalyvavo „Saulės“ pagrindinės mokyklos 3c klasės moksleiviai. Klasė, pasidalijusi į dvi komandas:
„Puponautus“ ir „Šokoladines braškes“, minė ir spėliojo literatūrines mįsles. Abi komandos taip
aistringai įsijautė į žaidimą, kad emocijos tryško per kraštus, kaip per tikras krepšinio varžybas.
Savaitės metu filialuose taip pat vyko tradiciniai skaitymai žvakių šviesoje, knygų
aptarimai, popietės, piešinių parodos. Linkaičių filialas surengė popietę vaikams „Mamulė Mū ir
draugai“, Maldenių – pasakų popietę su viktorina „Pasakiškas sniegynų pasaulis“, Plikiškių – rytmetį
„Kuriame ilgiausią Pepės kojinę“, Žagarės – linksmuosius šiauriečių žaidimus.
Rajono bibliotekų jaunieji knygų mėgėjai įsijungė į leidyklos „Alma litera“ paskelbtą
skaitymo skatinimo projektą „Augu skaitydamas“. Vaikų literatūros skyrius suorganizavo
baigiamąjį projekto renginį Skaistgirio filiale, kur pakvietė aktyviausius projekto dalyvius iš kaimo
bibliotekų. Smagiame literatūriniame žaidime varžėsi

Maldenių, Stungių ir Skaistgirio jaunųjų

skaitytojų komandos. Nugalėtojais tapo Stungių filialo „Keturių moksliukų“ komanda.
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Tarp išraiškingesnių ir netradicinių renginių vaikams paminėtinas Žagarės miesto filialo
renginių ciklas „Pasaką seka profesijų atstovai“. Žagarės filialo bibliotekininkėms mintis kviestis
įvairių profesijų atstovus kilo norint sudominti vaikus skaitymu, nes mokytojų, auklėtojų ir
bibliotekininkių

skaitymas

garsu

dažnam

jau

pabodęs. Norėta parodyti, kad skaityti ir sekti
pasakas moka ir gali visi. Ciklo metu pasakas sekti
sutiko

seniūnas,

policininkas

ir

medicinos

darbuotoja. Vaikams tokie renginiai labai patiko.
Štai Žagarės poliklinikos laborantė Vanda Karklienė
vaikams pasekė pasaką pagal Kornejaus Čiukovskio
Žagarės vaikams pasaką seka laborantė
Vanda Karklienė

knygą „Daktaras Aiskauda“.

Vaikai įdėmiai klausėsi pažįstamos viešnios pasakojimo. Juk, kai jie suserga, visi
apsilanko jos darbo kabinete. Diskusijos, šiltas bendravimas netilo ir viešniai užvertus knygos
puslapius. Su vaikais kalbėta apie perskaitytas, mėgstamas knygas, jų mėgstamus personažus. Po
skaitymų nuotaikingą vaidinimą „Mišrainė“ suvaidino ir patys trečiokai. Pagrindiniai personažai –
daržovės, o tema – sveika mityba, daržovių nauda sveikatai. Už gražų vaidinimą V. Karklienė
vaikus pavaišino saldainiais su vitaminais.
Parodos. Kasmet Vaikų literatūros skyriaus languose eksponuojamos Joniškio
Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus vaikų kūrybos darbų parodos. Praėjusiais
metais bibliotekos langus puošė šios mokyklos mokinių kūrybos darbų parodos: „Mano namai –
Lietuva“, skirta Vasario 16-ajai, „Mano mokytoja“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai, o taip pat
„Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių – 2 c ir 4 c – moksleivių kūrybos darbų parodėlės:
„Rudens gėlės“ ir „Angelo žinia“.
Gegužę Vaikų literatūros skyrių puošė įspūdinga

respublikinio mokinių piešinių

konkurso A. Raudonikio dainos „Tau, mama“ piešinių paroda, kurioje eksponuoti 102 darbai.
Didelio lankytojų dėmesio sulaukė dailininkės Sigutės Ach piešinių paroda
„Sparnuotai ir nerimtai“.
Literatūros parodomis pažymėtos P. Mašioto 150-osios gimimo metinės, rašytojų
Palčinskaitės, S. Gedos, K. Kubilinsko, M. Vainilaičio, A. Matučio jubiliejinės sukaktys.
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Netradicinės veiklos formos su vaikais
Žaislotekos. Iš viso buvo 8 žaislotekos: VB vaikų literatūros skyriuje, Darginių,
Gaižaičių, Jurdaičių, Kepalių, Linkaičių, Maldenių, Satkūnų filialuose. Kiti filialai turi po vieną kitą
žaidimą, daug kur žaidimai nusidėvėję. Praėjusiais metais žaisloteka įkurta Darginių filiale, kuomet
ūkininkas iš Kriukų R. Šlekonis bibliotekai padovanojo žaislų ir žaidimų.
Vaikų literatūros skyriuje jau 12 metų veikia vaikų centras „Būkime kartu“. Čia vaikai
gali žaisti, klausytis muzikos, pasakų, žiūrėti animacinius filmukus, nupieštus piešinius kabinti į
stendą. Vasaros mėnesiais vyko vidudieniai su pasaka: skaitymai garsu, edukaciniai užsiėmimai.
Vaikų literatūros skyriaus žaislotekoje per metus apsilankė 1011 lankytojų ( 2012 m. –
999) .
Lėlių teatrai. Veikė 3 lėlių teatrai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir Maldenių
filialuose.
Vaikų literatūros skyriaus teatriukas pirmosios knygutės šventei pastatė naują spektaklį
– K. Kubilinsko pasaką „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“, kuriam lėles siuvo ir dekoracijas
sukūrė skyriaus vedėja D. Kurlienė. Vaidino bibliotekininkės.
Savo

veikla

išsiskiriantis

Maldenių

teatriukas „Padaužiukai“. Per metus „Padaužiukai“
pastatė 4 naujus spektakliukus – vaidybinę pasaką
„Mergaitė, kuri nenorėjo eiti į mokyklą“, „Pasakos
moko“, „Karalaitė ant žirnio“ bei lėlių – pagal eiliuotą
A. Kairaitienės pjesę
„Padaužiukams“

„Pamoka nebloga“.

priklausė

2

kaimo

2013 m.

moterys,

2

ikimokyklinukai ir 9 I – XII klasių moksleiviai. Į
„Padaužiukų“ veiklą vasaros metu buvo įtraukti 2 iš kitų Lietuvos vietovių atvykę vaikai.
Būreliai ir rateliai. Filialuose veikė 3 vaikų būreliai ir rateliai.
Vasarą ir moksleivių atostogų metu rankdarbių būrelio užsiėmimai vyko Maldenių
filiale. Kepalių filiale veikė vaikų vaidintojų ratelis, kuris paruošė ir Kalėdų proga kaimo vaikams
parodė vaidinimą – „Zuikio nuotykius” pagal S. Michalkovo pasakėčias.
Plikiškių jaunųjų skaitytojų ratelio nariai kūrė savo veiklos tradicijas, aktyviai ruošėsi ir
dalyvavo bibliotekos renginiuose, skleidė informaciją apie įvyksiančius renginius tarp draugų, kūrė
knygeles puošdami jas skrebinimo technika, nuolat rūpinosi jaukiu vaikų kambario įvaizdžiu, padėjo
tvarkyti knygas.
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Vaikų kūrybinės dirbtuvėlės. Organizuotos 4 kūrybinės dirbtuvėlės: Vaikų literatūros
skyriuje ir Gaižaičių, Jurdaičių, Stungių filialuose. Kūrybiniuose ir edukaciniuose užsiėmimuose
vaikai piešė, žaidė, darė įvairius darbelius, iliustruodavo pasakas ar perskaitytas knygutes.
VIII. INFORMACINĖ VEIKLA
LIBIS programinės įrangos diegimas
Toliau dirbama Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS)
komplektavimo, analitikos, skaitytojų aptarnavimo, TBA posistemėse. Buvo tęsiamas naujai gautų
knygų turinių skenavimas. Pagal naujus klasifikavimo reikalavimus pakeisti UDK 8

skyriaus

indeksai ir šifrai. Redaguojama žinių bazė.
LIBIS komplektavimo ir skaitytojų aptarnavimo posistemės praėjusiais metais buvo
instaliuotos Skaistgirio ir Kriukų filialuose.
Įrašų skaičius kataloguose
Įrašų skaičius kataloguose iš
viso
2012
2013
95754

Automatizuotai parengtų įrašų
skaičius iš viso
2012
2013

102087

91704

Elektroninį katalogą sudarė

Automatizuotai per metus
parengtų įrašų skaičius
2012
2013

96897
96897 įrašai.

5221

Per metus buvo

5928

suredaguoti 6584

elektroniniai įrašai.
LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 43666. Visiems interneto
vartotojams

prieinama

leidinių

ir

straipsnių

paieškos

galimybė

bibliotekos

tinklapyje

www.joniskis.rvb.lt.
Abėcėlinius ir sisteminius katalogus pildė visi kaimo filialai, išskyrus Skaistgirio. Per
metus filialų kortelių katalogai papildyti 4394 įrašais (2012 m. – 4645), vidutiniškai viename filiale
– 258 įrašais (2012 m.–273).
Sistemines straipsnių kartotekas pildė trys nekompiuterizuoti filialai: Darginių,
Daunoravos ir Pavirčiuvės. Filialų kartotekos papildytos 140 įrašų (2012 m. – 289).
Informacijos fondo dydis fiz. vnt.
VB
Žagarės m. filiale
Vidutiniškai 1 kaimo
filiale

2012
3112
573
172
47

2013
3055
588
176
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VB skaityklos informacijos fonde

buvo 3055 leidiniai, tarp jų 97 elektroniniai.

Per metus nurašyti 134 leidiniai. Fondas papildytas 77 naujais leidiniais.
Prenumeruojamos duomenų bazės:
INFOLEX. Praktika - teisinės informacijos centro rengiama Lietuvos Respublikos
teisės dokumentų duomenų bazė (5 darbo vietos);
„Verslo žinių“ archyvas internete;
EBSCO Publishing: 10 duomenų bazių paketas bibliotekos vartotojams prieinamas ir iš
namų kompiuterių;
Grove Art Online – elektroninis vaizduojamojo, taikomojo meno bei architektūros
žodynas
Grove Music Online – elektroninis muzikos žodynas
Duomenų bazių panauda
Atliktų paieškų skaičius
2012
2013
940
922
Informacinis vartotojų aptarnavimas
Informacinių užklausų skaičius

VB
Žagarės
m. filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Iš viso užklausų
2012
2013
Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta
6007
6007
4646
4646

Iš jų elektroninėmis priemonėmis
2012
2013
Gauta
Įvykdyta
Gauta
Įvykdyta
150
150
138
138
2
2
1
1

90

90

73

73

1043

1043

1209

1196

12

12

7140

7140

5928

5915

163

163

1

1

141

141

Informacijos ir kraštotyros skyrius teikė paslaugą „Klausk bibliotekininko“ .
Informacijos ir kraštotyros skyrius paruošė 6 knygų naujienų sąrašus, kurie skelbiami
bibliotekos informacijos lentoje ir bibliotekos interneto svetainėje. Bibliotekos skaityklos parodų
lentynoje nuolat veikia paroda „Nauji informaciniai leidiniai“.
Lapkritis Viešojoje bibliotekoje skelbiamas informacijos paieškos, bibliografijos žinių
mėnesiu. Kviečiami miesto mokyklų dešimtų klasių moksleiviai – šešiolikmečiai, kurie pradeda
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lankytis suaugusių aptarnavimo skyriuje. Jie susipažindinami su biblioteka, jos teikiamomis
paslaugomis, mokomi naudotis bibliotekos informacijos paieškos sistema: elektroniniu katalogu,
duomenų bazėmis,

susirasti reikalingą

leidinį, jį užsisakyti, ieškoti

informacijos,

susidaryti

literatūros sąrašą. Moksleiviams išdalijamos informacinės skrajutės apie biblioteką.
2013 metais bibliotekos pamokose apsilankė trys dešimtokų klasės, 69 moksleiviai.
Užsiėmimai vyko po dvi akademines valandas. Likusios dešimtokų klasės dėl tvarkaraščio ypatumų
bibliotekoje apsilankys jau 2014 m.

Internetas
Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius:


2012 m. – 17



2013 m. – 17
Interneto vartotojų skaičius

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

2012
1998

2013
2178

517

572

1408

1410

3923

4160

Internetu naudojosi 51,3 proc. visų registruotų vartotojų.
Elektroninės paslaugos SVB
Interneto seansų
skaičius
2012

2013

Atsisiųstųjų
dokumentų
skaičius
2012
2013

VB

5430

4555

1969

2310

1733

3820

9503

10101

Žagarės
m. filiale
Kaimo
filialuose
SVB

4671

4935

x

x

x

x

x

x

32868

25603

x

x

x

x

x

x

42969

35093

1969

2310

1733

3820

9503

10101
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skaičius
2012

2013

Virtualių
apsilankymų
skaičius
2012
2013
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IX. KRAŠTOTYROS INFORMACIJOS KAUPIMAS IR SKLAIDA
Kraštotyros fondo dydis

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

2012

2013

420

429

246
1051
1717

254
1156
1839

Viena iš pagrindinių VB informacijos ir kraštotyros skyriaus darbo sričių buvo LIBIS
analitinės bibliografijos posistemės kūrimas. Buvo aprašomi kraštotyros straipsniai iš visų bibliotekoje
gaunamų leidinių. Įrašai iš rajono ir apskrities laikraščių: „Sidabrė“, „Joniškis“ „Šiaulių kraštas“ ,
„Krašto žinios“ bei žurnalo „Žemygala“ siunčiami į respublikinį nacionalinės bibliografijos duomenų
banką.
Kraštotyros įrašų skaičius
2012

2013

Sukurta per metus
2939
Išsiųsta į NBDB*
1165
Iš viso įrašų skaičius NBDB
24701
*Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

3048
1286
24049

Visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose. Iš viso
kraštotyros kartotekos filialuose papildytos 486 įrašais (2012 m.– 485), vidutiniškai viename filiale –
27 įrašais.
Parengtų ir saugomų kraštotyros darbų skaičius

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB



2012
158
14
73
245

2013
161
15
75
251

Per metus parengti 6 nauji kraštotyros darbai:
Viešojoje bibliotekoje – 3 darbai:
1. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2012 metų metraštis
2.

2014 metų sukaktys Joniškio rajone
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3. Moderniosios architektūros apraiškos Joniškyje 1918-1940 m. (Fotomedžiaga)


Žagarės miesto filiale – 1 darbas:
1. Bibliotekos metraštis už 2012 metus



Kaimo filialuose – 2 darbai:
1. Buvusio Linkaičių kolūkio moterų mechanizatorių brigada. Parengė Linkaičių
filialas
2. Kraštietis majoras, poetas Leonas Virbickas. Parengė Skaistgirio filialas
Viešojoje bibliotekoje papildyti 4 kraštotyros darbai apie kraštiečius: „Dailininkė

Marija Teresė Rožanskaitė-Piekurienė“, „Kraštotyrininkas, kunigas Juozas Žiogas“, „Choro
dirigentas Algimantas Lopas“ ir „Mokytojas Juozas Vainauskas“. Skaistgirio filialas papildė
kraštotyros darbą „Įkvėpta spalvų grožio“ (apie tautodailininkę Virginiją Kutkienę) .
X. METODINĖ VEIKLA
Kaip ir ankstesniais metais, 2013 m. metodinė veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis:
keliama bibliotekininkų profesinė kvalifikacija, organizuojami seminarai ir pasitarimai, teikiama
praktinė pagalba ir konsultacijos, rengiamos statistinės ir žodinės ataskaitos, kaupiamas metodinės
literatūros fondas, faktiniai duomenys apie filialus, darbuotojus, skelbiama informacija bibliotekos
interneto svetainėje.
Metodinę veiklą organizavo VB direktoriaus pavaduotoja. Metodines konsultacijas ir
praktinę pagalbą filialų, mokyklų bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos.
Metodinių rekomendacijų rengimas
Parengtos 2 rekomendacijos:
1. 2014 metų sukaktys Joniškio rajone. Parengė VB informacijos ir kraštotyros
skyriaus vedėja V. Kuprevičienė
2. 2014 m. įžymių datų kalendorius. Parengė vyriaus. bibliotekininkė S.Jonkutė.
Kiekvieną mėnesį buvo rengiama ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui perduodama
informacija apie VB ir filialuose vyksiančius renginius.
Metodinės išvykos. Praktinė ir konsultacinė pagalba
Pagrindiniai metodinių išvykų tikslai – metodinių įpareigojimų ir darbo drausmės
kontrolė, filialų materialinės bazės klausimai, kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra,
atnaujinimas, metodinės konsultacijos vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų
organizavimo ir apipavidalinimo, fondų patikrinimo ir perdavimo klausimai.
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Metodinių išvykų skaičius
Išvyktų dienų skaičius
2012
15

Vidutiniškai 1 filialas
aplankytas kartų
2013
2012
2013
12
1
1,2
Seminarų ir pasitarimų skaičius

Seminarai
2012
3

Pasitarimai
2013
3

2012
5

2013
4

Seminarai. Per metus surengti 3 seminarai.
2013 m. balandžio 30 d. surengtas seminaras kaip vienas iš Nacionalinės bibliotekų
savaitės renginių. Seminaro metu paskelbti ai apdovanoti geriausi 2012 m. rajono bibliotekininkai.
Pristatyta VB ir filialų 2012 m. veiklos apžvalga. Antroje seminaro dalyje surengta apskritojo stalo
diskusija „Kaimo biblioteka ir vietos bendruomenė“.
2013 m. rugsėjo 17 d. surengtas seminaras „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės
versmių“, skirtas Tarmių metams paminėti, pagal to paties pavadinimo VB projektą, kurį parėmė LR
kultūros rėmimo fondas.
2013 m. lapkričio 14 d. įvyko seminaras, skirtas Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
Pranešimus „Danijos viešųjų bibliotekų naujovės“ ir „Kodėl suomių vaikai myli bibliotekas?“ skaitė
Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos skyrių vedėjos E.Prakapene ir A. Šiaulienė.
Pranešimą apie Šiaurės šalių sėkmes Eurovizijoje pristatė

J. Avyžiaus VB vyriausioji

bibliotekininkė S. Jonkutė.
Pasitarimai. Surengti 4 pasitarimai. Pasitarimų temos: bibliotekų planų vykdymas,
renginių organizavimas, skaitymo skatinimo idėjų pristatymai, VB ir filialų

specialistų gebėjimų

naudotis informacinėmis technologijomis analizė, fondų organizavimo ir kiti klausimai.
Praėjusiais metais bibliotekininkai parengė 7 pranešimus (2012 m. – 12).
Bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos kėlimas
Bibliotekininkų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius
VB
Žagarės m. f.
Kaimo filialų
SVB

2012
18
2
18
38
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16
2
18
36
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Bibliotekininkų, kėlusių profesinę kvalifikaciją už bibliotekos ribų, skaičius
2012

2013

2
14
0

2
11
0

Mokėsi aukštosiose mokyklose ir kolegijose
Dalyvavo kt. renginiuose kvalifikacijai kelti
Kompiuterinio raštingumo kursai

2013 m. studijavo aukštosiose mokyklose ir kolegijose:
1. Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai
Simona Jonkutė gilino kultūros studijas Šiaulių universiteto magistrantūroje.
2. Rudiškių filialo vyr. bibliotekininkė Irena Lacienė studijavo Šiaulių valstybinės
kolegijos įmonių ir įstaigų administravimo specialybę.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose už bibliotekos ribų
Renginio tema

Vieta

Data

Darbo teisės pagrindai

Šiauliai

2013-01-29

Darbo teisės pagrindai

Šiauliai

2013 -02-2728

Seminaras „Oxford DB“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2013-03-06

Europos komisijos atstovybės
koordinacinis susitikimas

Kėdainiai

2012-03-12-

Bibliotekų direktorių, pavaduotojų ir
metodikos skyrių vedėjų pasitarimas

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2013-04-03

ES informacijos tinklo Lietuvoje
konferencija
Mokymai „Susipažinkime su programa
Microsoft Power Point“

Vilnius

2013-04-1112
2013-05-09

Konferencija „Bibliotekos, literatūros
ir tarmės vieta modernioje
visuomenėje“
Naujojo pasirenkamojo vaikų ugdymo

Vilnius

2013-05-15

Šiauliai
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2013-09-23

13

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

Dalyviai
VB sekretorė
V.Pranciulienė ir
Jurdaičių filialo
vyr. bibliotekininkė
D.Užkuraitienė
(profsąjungos
atstovė)
Direktorė
J.Šimkevičiūtė
VB skyriaus
vedėja
V.Kuprevičienė,
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė
Direktorė
J.Šimkevičiūtė
Filialų vyr.
bibliotekininkės R.
Blavaščiūnienė,
M.Sviderskienė, L.
Šlipaitytė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė
Vaikų lit. skyriaus
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finansavimo modelio pristatymas
Seminaras „Kalbos kultūra ir iškalbos
menas“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2013-09-26

Bibliotekų vadovų mokymai „Elgesys
konfliktinėje situacijoje, situacijos
valdymas“
Savanorystės projektų mentorių
mokymai

Druskininkai

2013-10-0708

Birštonas

2013-10-0811

Seminaras „Edukacinių programų
rengimas“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2013-10-17

Seminaras „Menas žmogaus gerovei“

Šiauliai

2013-10-17

Tarptautinė konferencija „Biblioteka
Vilnius
socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos
šalių patirtis“
Seminaras „ Renginių organizavimas ir Šiaulių apskrities
parodų rengimas“
P.Višinskio VB

2013-11-05

Seminaras „Atstovavimo gebėjimų
stiprinimas“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2013-12-04

Mokymai „ Sociologinių yrimų
organizavimas bibliotekoje“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2013-12-10

Seminaras „ 2013 m. metinių
finansavimo ataskaitų rinkinio
parengimas pagal VSAFAS ir analizė“

Šiauliai

2013-12-11

2013-11-07

vedėja D. Kurlienė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė,
vyr. bibliotekininkė
R.Mačiukienė
Direktorė
J.Šimkevičiūtė
Vyriaus.
bibliotekininkė
S.Jonkutė
Vaikų literatūros
skyriaus vedėja
D.Kurlienė, VB
vyriaus.
bibliotekininkė
S.Jonkutė
Bariūnų filialo vyr.
bibliotekininkė
E.Rašimienė
Direktorė
J.Šimkevičiūtė
VB vyr.
bibliotekininkė
R.Mačiukienė
VB vyriaus.
bibliotekininkė
S.Jonkutė
VB vyriaus.
bibliotekininkė
S.Jonkutė
VB vyr. buhalterė
Z.Skudrienė

2013 m. vasario 21 d. grupelė VB darbuotojų lankėsi Vilniaus knygų mugėje.
2013 m. birželio 28 d. organizuota metodinė profesinė išvyka į Plungės viešąją
biblioteką.
Gruodžio 17 d. rajono bibliotekininkai dalyvavo kultūrinėje pažintinėje išvykoje į
Rygą, dalyvavo Rygos lietuvių vidurinės mokyklos bendruomenės renginyje „Kalėdų belaukiant“.
Išvyką suorganizavo rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius.
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Konkursai. Apdovanojimai.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu išrinktos ir paskelbtos geriausios 2012 m. rajono
bibliotekininkės: Gaižaičių filialo vyr. bibliotekininkė Monika Svideskienė ir VB vyr.
biblioteknūinkė Dalia Norvaišienė. Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta
Kuprevičienė tapo laikraščio „Joniškio dienos“ paskelbto konkurso „Ryškiausios 2012 m. rajono
kultūros saulutės“ antrosios vietos laimėtoja, taip pat pelnė diplomą Europos egzamine.
XI. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
1. Projektas „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos
Respublikos kultūros rėmimo fondas. Parama – 3000 Lt. Projekto vadovė – VB direktorės
pavaduotoja V.Vilčiauskienė
2. Projektas „Europos dienos šventė Joniškio rajone“. Projektą finansavo Europos Komisijos
atstovybė Lietuvoje. Parama – 4800 Lt. Projekto vadovė – VB direktorės pavaduotoja V.
Vilčiauskienė
3. Projektas „Moderniosios architektūros apraiškos Joniškyje 1918-1940 m.”. Projektą, skirtą
Europos paveldo dienoms, finansavo Joniškio rajono savivaldybė. Parama 880 Lt. Projekto vadovė–
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja V.Kuprevičienė
Iš viso 2013 m. projektai finansuoti 8,7 tūkst. Lt.
LR kultūros rėmimo fondui teiktas projektas „Knygos kelias“ finansavimo negavo.
XII. PERSONALAS
Etatų skaičius – 48,5 (2012 m. – 55).
Darbuotojų skaičius

VB
Žagarės m.filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Iš viso
Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai
2012
2013
2012
2013
27
24
18
16
2
2
2
2
21
21
19
19
50
47
39
37
Bibliotekininkai, dirbantys
Bibliotekininkai, dirbantys ne visą
visą darbo laiką
darbo laiką
2012
2013
2012
2013
18
15
1
2

2

-

-

13
33

12
29
55

6
6

7
8
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VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą
Aukštasis
Aukštesnysis
Kitas
2012
2013
2012
2013
2012
2013
9
9
9
7
2
2
7
8
8
8
4
3
18
19
17
15
4
3

Darbuotojų kaita. Bibliotekininkų kaitos nebuvo. Reorganizavus vyr. bibliotekininko
metodiniam darbui pareigybę į vyriausiojo bibliotekininko projektinei ir edukacinei

veiklai

pareigybę šiose pareigose nuo rugsėjo mėnesio 0,75 etato pradėjo dirbti S. Jonkutė.
Vietoj iš darbo savo noru išėjusios kasininkės – buhalterės Kristinos Dirškuvienės į
šias pareigas priimta Sonata Budrienė.
2013 m. gruodžio 31 d. kaimo filiale dirbo 1 pensinio amžiaus bibliotekininkė.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
(vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui)
Vartotojų skaičius

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2012
180
336
217
215

Lankytojų skaičius

2013
225
331
206
220

2012
3251
7842
3855
3781

2013
3660
7720
3534
3814

Išduotų dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2012
2013
6885
7769
11849
12220
6092
5807
6754
7002

Darbuotojų visuomeninė veikla. 46 dabar dirbantys ir buvę Viešosios bibliotekos
darbuotojai buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) nariai. Vaikų literatūros skyriaus vedėja
D. Kurlienė buvo LBD Joniškio skyriaus pirmininkė, direktorės pavaduotoja V.Vilčiauskienė
dalyvavo NVO „Joniškio moterų asociacija“ veikloje. Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja V.
Kuprevičienė buvo rajono Etninės kultūros globos tarybos narė. Jurdaičių filialo vyr. bibliotekininkė
D. Užkuraitienė vadovavo Jurdaičių kaimo bendruomenei.
XIII. MATERIALINĖ BAZĖ

VB
Žagarės miesto filialo

Patalpų plotas m 2
Bendrasis patalpų
plotas
2012
2013
709
709
196
196
56

Naudingas plotas
2012
511
196

2013
511
196
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Kaimo filialų
SVB

1317
2222

1268
2173

1222
1929

1173
1880

Sumažėjo kaimo filialų plotas, nes buvo uždarytas Ziniūnų filialas, pasikeitė Jurdaičių
filialo patalpos. Vidutiniškai vienam kaimo filialui teko: bendrojo ploto – 70,4 m2 (2012 m.– 69,3
m2 ) , naudingo – 65,2 m2 ( 2012 m.– 64,3 m2).
Avarinėse patalpose filialų nebuvo, tačiau išliko šaltos, drėgnos Pavirčiuvės filialo
patalpos. Metų pabaigoje pagerėjo Daunoravos filialo patalpų būklė, šį filialą perkėlus į
bendruomenės patalpas ir įrengus vietinį šildymą malkomis. Pablogėjo Jurdaičių filialo materialinė
būklė, kai filialas buvo perkeltas iš socialinės globos namams priklausančių erdvių ir šildomų patalpų
į buvusios mokyklos, dabar bendruomenės, patalpas. Nors filiale pakeisti langai, viename kambaryje
pastatytas infraraudonųjų spindulių šildytuvas, tačiau likusios patalpos šaltos, reikalingos remonto. Iš
viso buitiniais šildytuvais šildėsi 4 filialai: Darginių, Pavirčiuvės, Jurdaičių ir Plikiškių.
Naujo inventoriaus įsigijimas. 2013 m. įsigyti 2 nauji kompiuteriai, nauja, geresnės
vaizdo kokybės multimedia, fotoaparatas NIKON, kopijavimo aparatas Žagarės filialui, 2 darbo
kėdės, 40 auditorinių kėdžių, rašomasis stalas Darginių filialui, infraraudonųjų spindulių šildytuvas
Jurdaičių filialui. Tai pat atnaujinta kiliminė danga Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, nupirktos ir
uždėtos žaliuzės langams Bariūnų, Rudiškių, Stupurų filialuose.
Lentynų metrų, kuriuos užima fondai, apskaita

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Lentynų m, kuriuos
užima visas fondas,
skaičius
2012
2013
1146
1127
294
298
2053
1996
3493
3421

Lentynų m, kuriuos užima
atviri fondai, skaičius
2012
1031
294
2053
3378

2013
1019
298
1996
3313

Techninis aprūpinimas

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
SVB

Iš viso
32
7
62
101

Kompiuterių skaičius
Vartotojams
11
5
46
62

Darbuotojams
20
2
16
38

Dauginimo priemonių skaičius
Spausdintuvai

Skeneriai
57

Kopijavimo

Daugiafunkciniai
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VB
Žagarės
m. filialas
Kaimo
filialai

Vartot.

Darbuot.

Vartot.

Darbuot.

0
1

5
-

0
-

1
-

-

-

2

aparatai
Vartotojams ir
darbuotojams
1
1
-

-

aparatai
Vartotojams ir
darbuotojams
4
0
13

Telefonai. VB turėjo 5 fiksuoto ryšio telefonus su atskirais numeriais. Dar du telefonų
numeriai sugretinti. VB turėjo 2 mobilaus ryšio telefonus.
Fiksuoto ryšio telefonus turėjo Žagarės miesto ir 10 kaimo filialų. Telefonizuota 55,6
proc. visų kaimo filialų.
Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.
XIV. FINANSAVIMAS
Lėšos. Iš visų šaltinių gauta 1292,4 tūkst. Lt, tai 213,0 tūkst. Lt mažiau negu 2012 m.:


iš biudžeto (steigėjo, valstybės) gauta 1236,7 tūkst. Lt, tai 95,1 tūkst. Lt mažiau negu 2012
m.



iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją gauta 57,1 tūkst. Lt naujiems dokumentams
įsigyti, t. y. tiek pat, kiek 2012 m.



iš rajono savivaldybės biudžeto gauta 1179,6 tūkst. Lt, tai 95,1 tūkst. Lt mažiau negu 2012
m. Tarp jų: prenumeratai – 36,8 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui – 732,2 tūkst. Lt, 4,0 tūkst.
Lt veiklos programai „Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos sklaida“



už mokamas paslaugas – 5,5 tūkst. Lt (2012 m. –5,6 tūkst. Lt)



fizinių ir juridinių asmenų parama sudarė 26,5 tūkst. Lt (2012 m. – 33,5 tūkst. Lt), tarp jų:
1, 9 tūkst. Lt sudarė fizinių ir juridinių asmenų 2 proc.mokesčio parama, 24,6 tūkst. Lt
įkainota parama knygomis



programų ir projektų lėšos – 23,7 tūkst. Lt, tarp jų: 8,7 Lt – kultūriniams projektams, 15, 0
tūkst. Lt sudarė bibliotekos interneto svetainės sukūrimo pagal projektą „Bibliotekos
pažangai“ vertė.
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Lėšų šaltiniai proc.

0.4
4.4

2.1 1.8

Savivaldybės biudžetas
valstybės biudžetas
už paslaugas
parama
programos ir projektai
91.3

Gautų lėšų iš biudžeto (tūkst. Lt) 2009 -2013 m. kitimo diagrama

1400

1219.9

1200

1210.7

1150.5

1274.7

1179.6

1000
800
504

600
400
200

247.5
27

28.6 56.9

19.9

57.1

134.5
57.1

23.7

0
2009 m.

2010 m.

2011 m.

valstybės lėšos

2012 m.

2013 m.

Savivaldybės lėšos

Išlaidos
Iš viso išlaidų

Darbo
užmokesčiui

Dokumentams įsigyti*

2012

2013

2012

2013

2012

1505,4

1292,7

806,8

732,2

134,3

2013
119,9

Automatizacijai,
kompiuterizacijai
2012
2013
120,7
30,7

Sklypams,
pastatams
2012 2013

Kitos išlaidos
2012

2013

-

444,2

409,9

-

* Iš visų šaltinių
1 registruotas bibliotekos vartotojas iš biudžet1 registruotas bibliotekos vartotojas iš biudžeto
(valstybės ir savivaldybės) lėšų kainavo 151 Lt.
1 apsilankymas (lankytojas) iš biudžeto (valstybės ir savivaldybės) lėšų kainavo 8,76 Lt.
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XV. IŠVADOS
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka yra

svarbus rajono informacijos, kultūros,

neformalaus švietimo ir ugdymo centras, kultūringo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo vieta.
Praėjusių metų veikla

užtikrino

projekto „Bibliotekos pažangai“

pradėtų veiklų ir rezultatų

tęstinumą, paslaugų prieinamumą.
Rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 30,2 proc. gyventojų. Demografinė situacija,
rajono gyventojų, tuo pačiu ir galimų bibliotekos paslaugų vartotojų, skaičiaus mažėjimas įtakojo
registruotų SVB vartotojų skaičiaus mažėjimą, taip pat

sumažėjo apsilankymų ir dokumentų

išduoties rodikliai. Viešojoje bibliotekoje registruotų vartotojų skaičius ir bibliotekinio aptarnavimo
rodikliai išliko stabilūs arba šiek tiek didėjo.
Renginiai, skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos iniciatyvos, įgyvendinti 3
kultūriniai projektai prisidėjo prie rajono kultūrinių renginių įvairovės, turėjo įtakos bibliotekos
reikalingumui ir matomumui. Biblioteka įsijungė

į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų

savaitės

renginius, dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte, su partneriais organizavo Europos
dienos paminėjimą, Poezijos pavasario šventę, rengė Tarmių metams skirtus ir kitus renginius.
Rajono savivaldybės finansavimas bibliotekos veiklai sumažėjo. Buvo panaikintos 6,5
pareigybės, nustatyti nauji darbo krūviai filialų darbuotojams, sutrumpėjo 4 filialų darbo laikas.
Retai apgyvendintame rajone bibliotekos sunkiau

pasiekiamos gyventojams,

gyvenantiems nuo miesto nutolusiuose kaimuose. Šią problemą Viešoji biblioteka bando spręsti,
organizuodama kilnojamąjį fondą ir veždama knygas bibliotekos mikroautobusu tolimesnių kaimų
gyventojams, tačiau paslauga nėra itin

paklausi.

Kaimo bibliotekininkai į pagalbą pasitelkia

knygnešius, vaikus, kurie neša knygas savo artimiesiems.
Nors valstybės biudžeto lėšos naujiems dokumentams įsigyti liko tos pačios, kaip 2012
m., tačiau jų nepakako, kad vyktų nuoseklus fondų naujinimo procesas ir optimaliai tenkinami
skaitymo poreikiai. Kai trūksta naujų leidinių, sunku organizuoti patrauklias skaitymo skatinimo
priemones, ypač vaikams, jaunimui. Vaikai, paaugliai pirmenybę teikia kompiuteriams, internetui, o
ne knygos skaitymui.
Viešoji biblioteka palaikė gerus bendradarbiavimo ryšius su miesto įstaigomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis: mokyklomis, darželiais, Visuomenės sveikatos biuru, kultūros
centru, Darbo birža, Joniškio bažnyčia, „Audruvės“ literatų klubu, Pagyvenusių žmonių asociacija,
„Bočių“ organizacija, LASS Joniškio skyriumi ir kitais.
Filialai taip pat bendravo su mokyklomis, seniūnijomis, bendruomenėmis ir kitomis
NVO.
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Bibliotekos paslaugos viešinamos ir populiarinamos viešoje erdvėje, rajono
žiniasklaidoje.
Ugdoma bibliotekos darbuotojų profesinė kompetencija, organizuojamos kvalifikacijos
tobulinimo priemonės, dalyvaujama kvalifikaciniuose renginiuose už bibliotekos ribų.
Daugelį metų metų nevyksta jokie pokyčiai

dėl Viešosios bibliotekos pastato

renovacijos. Dabartinės patalpos nepritaikytos šiuolaikinei binbliotekai, jos vykdomoms ir
planuojamoms vykdyti funkcijoms, renginiams. Miesto centre, prie judrios gatvės įsikūrusios
bibliotekos skaityklos, renginių lankytojams trukdo nuolatinis triukšmas, žiemą dėl žemos patalpų
temperatūros vargsta antrojo aukšto lankytojai ir darbuotojai.
Santrumpos:
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
VB – viešoji biblioteka
Pav.– pavadinimai
Fiz. vnt.– fiziniai vienetai
Dok. – dokumentai
Ataskaitą parengė
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja

Violeta Vilčiauskienė

Tel. (8 426) 51 258
E.p. metodinis@joniskis.rvb.lt
Ataskaita patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus
2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 11–V

PRIEDAS NR. 1
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
spaudoje 2013 metais
(straipsniai sudėti chronologine seka)
1. Ripskytė, Loreta. Šventės Maldeniuose: [žinutė]/ Loreta Ripskytė; Lionės Adomaitienės nuotr. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, saus. 3, p. 3.
Maldenių kaimo bibliotekoje (Joniškio rajonas) gruodžio mėnesį buvo paskelbtas konkursas
„Kalėdinė eglutė kitaip“.
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2. Vilčiauskienė, Violeta. Susitikimas su kunigu Ričardu Doveika/ Violeta Vilčiauskienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- 2013, saus. 5, p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su kunigu R. Doveika ir
kraštiečiu J. Šalkausku.
3. Čižienė, Birutė. Turės daugiau laiko pomėgiams/ Birutė Čižienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, saus.
9, p. 5.
Į užtarnautą poilsį palydėti keturi Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai.
4. Mezgėjos dalijosi patirtimi: [žinutė].- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.2013, saus. 17, p. 3.
Stungių kaimo (Joniškio rajonas) bibliotekoje susirinkusios moterys dalijosi mezgimo
patirtimi.
5. Ripskytė, Loreta. Kultūros darbuotojams gresia ilgos nemokamos atostogos/ Loreta Ripskytė;
autorės nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2013, saus. 29, p. 5.
Joniškio rajono kultūros įstaigų vadovai prabyla, kad šiais metais jų įstaigų darbuotojams
gresia 1,5-2 mėnesio nemokamų atostogų.
6. Jonuitytė, Aušra. Edukacinė programa/ Aušra Jonuitytė // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2013,
Nr. 1, p. 29.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos kartu su Žagarės filialu ir tautodailininke A.
Petrauskiene vykdyta projekto „Pagauk skaitymo malonumą“ edukacinė programa.
7. Ripskytė, Loreta. Buvusi bibliotekininkė darbus tęs be atlygio/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, vas. 5, p. 1.
Skaistgirio miestelio (Joniškio rajonas) bibliotekininkė Veronika Rimutė Bilienė nuo sausio
išėjo į pensiją, tačiau moteris žada tęsti pradėtus kraštotyros darbus.
8. Ripskytė, Loreta. Kolekcijoje - tūkstančiai degtukų dėžučių etikečių/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2013, vas. 5, p. 14.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale atidaryta degtukų dėžučių
paroda. Kolekcijos savininkas Alvydas Užkuraitis saugoja daugiau kaip 4000 skirtingo laikmečio
degtukų dėžučių etikečių, kurias kaupti pradėjo dar jo močiutė.
9. Biblioteka tapo kūrybinėmis dirbtuvėlėmis: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, vas. 9, p.
12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale gamintos Užgavėnių kaukės.
10. Kumpikevičiūtė, Vilma. Etnokultūra - nacionalinės kultūros pamatas/ Vilma Kumpikevičiūtė //
Sidabrė.- 2013, vas. 20, p. 4.
Joniškio rajono etninės kultūros globos nariai lankėsi Gaižaičių ir Žagarės seniūnijose ir
bibliotekose
11. Kurauskienė, Vitalija. Pasakos patinka visiems/ Vitalija Kurauskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2013,
vas. 20, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale prasidėjo skaitymų garsu ciklas
„Pasaką seka …“.
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12. Rudnickienė, Lina. Įteikta jau šeštoji Mato Slančiausko premija/ Lina Rudnickienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- 2013, vas. 20, p. 4.
Joniškyje įteikta tautosakininko Mato Slančiausko premija. Paskatinamoji premija –
ilgametei Skaistgirio bibliotekos bibliotekininkei Rimutei Bilienei
13. Šventėme Valentino dieną: [žinutė].- „Sidabrės" inf. // Sidabrė.- 2013, vas. 20, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Rudiškių filiale vyko kūrybinių užsiėmimų
popietė „O širdelė tuk tuk …“.
14. Pasaką sekė Žagarės seniūnas: [žinutė].- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.2013, vas. 21, p. 3.
Žagarės (Joniškio rajonas) bibliotekoje prasidėjo skaitymų garsu ciklas „Pasaką
seka…(profesijos atstovas)“.
15. Norvaišienė, Dalia. Protų mūšis joniškietiškai/ Dalia Norvaišienė; A. Danieliaus nuotr. //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, vas. 22, p. 2.
Joniškio rajono Jono Avyžiaus bibliotekoje „Protų mūšyje" apie tarmes su jungtine
Pagyvenusių žmonių asociacijos ir „Audruvės“ literatų klubo atstovų komanda susikovė
„Aušros“ gimnazijos dešimtokai.
16. Čižienė, Birutė. Neatskleisti tarmių ir šnektų ypatumų klodai/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2013, vas. 23, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje organizuotas konkursas „Protų mūšis
joniškietiškai“, skirtas Tarmių metams.
17. Kuprevičienė, Vijoleta. 2014 m. sukaktys Joniškio rajone/ Vijoleta Kuprevičienė // Žiemgala.ISSN 1392-3781.- 2013, Nr. 2, p. 62-63.
18. Tuminienė, Virgita. Kūrybinė jaunimo stovykla „Mano tarmė - mano kalba gimtoji“/ Virgita
Tuminienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2013, kovo 2, p. 6.
Joniškio rajono Kriukų pagrindinėje mokykloje vyko renginys, skirtas Tarmių metams.
Renginio vedėja – Kriukų filialo bibliotekininkė Violeta Navickienė.
19. Tautosakininkas nepamirštas: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, kovo 2, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos jaunieji skaitytojai dalyvavo Tarmių metams
skirtame garsiniame renginyje „Mato Slančiausko pasakos - vaikų lūpomis“.
20. Ripskytė, Loreta. Draugystė su mažuoju kamuoliuku/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių
kraštas.- 2013, kovo 5, p. 11.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje tarptautinės kategorijos
stalo teniso teisėjas, treneris Romualdas Franckaitis pristatė savo sukauptą stalo teniso atributikos
kolekciją.
21. Kybartienė, Birutė. Veža knygas kaip duoną, bet tik kartą per mėnesį/ Birutė Kybartienė; B.
Kybartienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, kovo 8, p. 1-2.
Apie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos tinklo optimizavimą ir etatus.
22. Čižienė, Birutė. Knygas išstumia kompiuteriai/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2013,
kovo 9, p. 6.
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Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filialo vyr. bibliotekininkė A.
Stulginskienė.
23. Čižienė, Birutė. Normalios darbo sąlygos - jau ne rožinė svajonė/ Birutė Čižienė; autorės nuotr.
// Sidabrė.- 2013, kovo 13, p. 1-2.
Šaltose neremontuotose patalpose įsikūrusiam Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos
Daunoravos filialui bei to paties kaimo paštui rajono valdžia pažadėjo teigiamas permainas.
24. Urbonienė, Vida. Nostalgiški prisiminimai apie kraštietį/ Vida Urbonienė // Sidabrė.- 2013,
kovo 13, p. 2, 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale surengta atsiminimų popietė,
skirta kraštiečiui L. Virbickui atminti.
25. Ripskytė, Loreta. Parodos pristatymą sušildė prisiminimai/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, kovo 14, p. 3.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale pristatyta garbaus amžiaus
Darginių kaimo gražiadarbės Genovaitės Valiulienės rankdarbių paroda.
26. Kybartienė, Birutė. Ji viską žino/ Birutė Kybartienė; B. Kybartienės nuotr. - Joniškio kultūros
saulutės // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, kovo 15, p. 1, 3.
Konkurso „Joniškio kultūros saulutės“ kandidatė, Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta Kuprevičienė.
27. Geriausieji paaiškės balandį: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, kovo 20, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje kasmet renkamos geriausios bibliotekininkės.
28. Pavasariniai susitikimai: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, kovo 20, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale įvyko pavasarinė popietė.
29. Tikru poetu galėjo pasijusti kiekvienas: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, kovo 20, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale paminėta Pasaulinė poezijos
diena.
30. Naujas sezonas Bendraminčių klube: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, kovo 20, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filialo Bendraminčių klubo moterys
dekoravo vazonus.
31. Šukienė, Eglė. Tarmiški Nomedos porinimai/ Eglė Šukienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, kovo 27,
p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su aktore N. Bėčiūte, skirtas
Tarmių metams.
32. Praeities palikimas - ateities kartoms.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, kovo 27, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale organizuota popietė, kurioje
buvo mokoma velykinių kiaušinių marginimo technikų.
33. Ripskytė, Loreta. Biblioteka be vandens, šildymo ir elektros/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Šiaulių kraštas.- 2013, bal. 2, p. 6.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Jurdaičių filialas kraustomas į nešildomas, be
tualeto, vandens ir elektros patalpas.
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34. Šventei - ir nauji akcentai.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, bal. 3, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos languose eksponuota Joniškio socialinių paslaugų
ir užimtumo centro lankytojų darbų paroda.
35. Čižienė, Birutė. Netikėti atradimai kasdienėje aplinkoje/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2013, bal. 10, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale veikė buvusios kriukietės Š.
Vaitekūnės originalių rankdarbių paroda.
36. Pasimatymas su šnektomis šnektelėmis.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, bal. 10, p. 3.
Joniškio rajono Kirnaičių kultūros namai kartu su Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos
Kirnaičių filialu surengė Tarmių metams skirtą popietę.
37. Dvi pavasario šventės Maldeniuose/ Lionės Adomaitienės nuotr.- „Krašto žinių“ inf. // Krašto
žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, bal. 11, p. 2.
Maldenių (Joniškio rajonas) kaimo bendruomenė, kultūros darbuotoja Emilija Kvedarienė ir
bibliotekininkė Lionė Adomaitienė pakvietė į dvigubą šventę: Tarptautinę vaikiškos knygos
dieną ir „Naisių vasaros“ teatro inicijuotas vaikų Velykėles.
38. Vičas, Darius. Žagarėje pristatytas etninės kultūros kalendorius/ Darius Vičas // Sidabrė.- 2013,
bal. 13, p. 2.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale pristatytas Joniškio istorijos ir
kultūros muziejaus leidinys.
39. Nuotaikinga tarmių pynė: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, bal. 13, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialo vyr. bibliotekininkė S.
Andriuškienė surengė nuotaikingą popietę, skirtą Tarmių metams.
40. IFLA leidinyje - ir mūsų biblioteka: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, bal. 13, p. 2.
Informacija apie Joniškio J. Avyžiaus viešąją biblioteką pateikta Tarptautinės
bibliotekininkų asociacijų ir institucijų federacijos leidinyje.
41. Seniausiam atvirukui kitąmet bus 100 metų!: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, bal. 17, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale surengta kaimo gyventojos
mokytojos E. Stankaitienės senovinių atvirukų paroda.
42. Jokštienė, Aušra. Policininkas sekė pasaką: [žinutė]/ Aušra Jokštienė.- Nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, bal. 19, p. 8.
Žagarės (Joniškio rajonas) miesto bibliotekoje surengtame renginyje „Skaitymo garsu
ciklas- pasaką seka profesijos atstovas“ pradinukams pasaką sekė Joniškio r. PK Prevencijos
poskyrio tyrėjas Audronis Vaitekūnas.
43. Jonaitytė, Gintarė. „Nauji gaspadoriai- švieži kalendoriai“ pristatyti Žagarėje/ Gintarė Jonaitytė
// Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, bal. 19, p. 7.
Žagarės (Joniškio rajonas) bibliotekoje pristatytas 2013 metų Joniškio krašto etninės
kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai- švieži kalendoriai“.
44. Ripskytė, Loreta. Jurginėse kiaušinienės visiems pakako/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, bal. 25, p. 2.
65

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos ataskaita

Joniškio rajone, Kriukuose, vietos bibliotekos ir kaimo bendruomenės surengtoje šventėje
dalyviai sočiai prisivalgė kiaušinienės ir savo žinias apie tradicijas ir pagoniškus dievus
pasitikrino viktorinoje.
45. Rudnickienė, Lina. Vienintelė ir neįkainojama/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.2013, bal. 27, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje veikia Valakų kaimo gyventojo A. Užkuraičio
degtukų dėžučių etikečių paroda.
46. Čižienė, Birutė. Trūko tik gyvulėlių/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2013, bal. 27, p.
6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo darbuotoja V. Navickienė ir vietos
bendruomenė suorganizavo Jurginių šventę.
47. Ripskytė, Loreta. Jurgos žvilgsniu - į Tibetą/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių kraštas.2013, bal. 29, p. 6.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta šviesaus atminimo rašytojos,
dailininkės, keliautojos Jurgos Ivanauskaitės fotografijų paroda „Tibetas- kita realybė“.
48. Kurlienė, Dovilė. Išrinktos metų bibliotekininkės/ Dovilė Kurlienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2013,
geg. 4, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos 2012 metų bibliotekininkės D. Norvaišienė ir M.
Sviderskienė.
49. Rudnickienė, Lina. Devynis kartus matuok, dešimtą - pirk!/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- 2013, geg. 4, p. 1, 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su ne maisto prekių inspekcijos
Šiaulių skyriaus darbuotojomis.
50. Ripskytė, Loreta. 90-metis negali gyventi be knygų ir spaudos/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Šiaulių kraštas.- 2013, geg. 8, p. 2.
Devyniasdešimties metų jubiliejaus sulaukęs Gataučių kaimo (Joniškio rajonas) gyventojas
Alfonsas Briedis visą laisvalaikį skiria spaudai ir knygoms.
51. Andriuškienė, Silva. Dėkojame už nuoširdumą: [žinutė]/ Silva Andriuškienė // Sidabrė.- 2013,
geg. 11, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialo vyr. bibliotekininkės mintys apie
puikiai pavykusį renginį.
52. Čižienė, Birutė. Aitvarai įkūnijo ir vaikų, ir suaugusiųjų svajones/ Birutė Čižienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- 2013, geg. 11, p. 1, 7.
Joniškyje originaliai Aitvarų švente paminėta Europos diena. Viena iš renginio
organizatorių – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
53. Ripskytė, Loreta. Aitvarai tarnavo geram tikslui/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto
žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, geg. 14, p. 1.
Joniškiečiai Europos dieną paminėjo renginiu „Skrydis 2013“, kuriame į dangų kilo aitvarai.
Viena iš renginio organizatorių – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
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54. Šivickaitė, Erika. Dėmesys Europos piliečiams/ Erika Šivickaitė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, geg.
15, p. 5.
Apie Joniškyje vykusią Aitvarų šventę, skirtą Europos dienai paminėti, kurioje aktyviai
dalyvavo Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka
55. Čižienė, Birutė. Apie tolimą ir artimą Angliją/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2013,
geg. 15, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su žurnalistu ir rašytoju A.
Užkalniu.
56. Gražiausias vaizdas - iš Šveicarijos: [žinutė]/ Igno Vilčiausko nuotr. // Sidabrė.- 2013, geg. 15,
p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje Europos dienos proga organizuota parodakonkursas „Mano gražiausia Europos nuotrauka“.
57. Šypsenų piešinių konkursas: [žinutė].- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.2013, geg. 16, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko piešinių konkursas
„Mano šypsena“.
58. Žinias pasitikrino 16 darbuotojų: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, geg. 18, p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai laikė Europos egzaminą.
59. Ripskytė, Loreta. Pirkėjui be kvito padėti neįmanoma/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių
kraštas.- 2013, geg. 21, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengtas susitikimas su
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos darbuotojomis Irena Marcinkiene ir Danute
Simaškiene.
60. Ripskytė, Loreta. Pasakos tarmiškai: [žinutė]/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Krašto žinios.- ISSN
2029-5049.- 2013, geg. 21, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale vyko tarmių metams skirta
popietė vaikams.
61. Kvepėjo vaistažolėmis: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, geg. 22, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale vyko Sveikatingumo metams
skirta popietė.
62. Čižienė, Birutė. Į darbą - kaip į šventę/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. - Renkame mandagiausią
joniškietį // Sidabrė.- 2013, geg. 25, p. 6.
Pretendentė mandagiausio joniškiečio nominacijai gauti Joniškio J. Avyžiaus viešosios
bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė R. Brazauskienė.
63. Ripskytė, Loreta. Poezija skambėjo Joniškio rajone/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto
žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, birž. 4, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė „Poezijos pavasario“ dalyvius į Joniškio
rajoną.
64. Jurgaitytė, Vilija. „Poezijos pavasaris 2013“ - Joniškyje ir Žagarėje/ Vilija Jurgaitytė; E.
Jonaitytės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, birž. 4, p. 2.
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Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva Joniškyje ir Žagarėje lankėsi
„Poezijos pavasario 2013“ dalyviai.
65. Eitkevičienė, Ligita. Kelionė dviračiais į J. Avyžiaus gimtinę/ Ligita Eitkevičienė.- Nuotr. //
Dialogas.- ISSN 1392-1916.- 2013, birž. 6, p. 10.
Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos moksleiviai keliavo į žymaus kraštiečio
gimtinę. Jiems apie rašytoją Joną Avyžių pasakojo bibliotekininkė Vijoleta Kuprevičienė
66. Urbonienė, Vida. Žvilgsnis į tėviškės gamtą - pro fotoobjektyvą/ Vida Urbonienė, Birutė
Čižienė; B. Čižienės nuotr. - Vaivorykštės tiltai // Sidabrė.- 2013, birž. 19, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale surengta moksleivio A.
Vasiliūno fotografijų paroda.
67. Pristatyta parodėlė Gataučių bibliotekoje: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013,
birž. 26, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale pristatyta moksleivės I. Dantaitės
kūrybos darbelių paroda.
68. Čižienė, Birutė. Senolių dienas skaidrina svečiai/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.2013, birž. 26, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai nuolat lanko Beržėnų senjorų namų
gyventojus.
69. Urbonienė, Vida. Kūrė Joninių puokštes/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2013, birž.
29, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale organizuota popietė Joninių
tema.
70. Norvaišienė, Dalia. Netradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai/ Dalia Norvaišienė // Tarp knygų.ISSN 0868-8826.- 2013, Nr.7-8, p. 34.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko tradiciniai „Jono
Avyžiaus skaitymai“.
71. Ripskytė, Loreta. Žagarės gimtadienio šypsenos/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto
žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, liep. 2, p. 1-2.
Žagarės (Joniškio rajonas) miesto 815 metų šventė išsiskyrė naujais akcentais: atiduota
duoklė Tarmių metams (renginys Žagarės bibliotekoje), Sąjūdžio sukakčiai , o vakariniame
koncerte ant Žvelgaičio kalno - nuotraukomis nusagstytos gigantiškos miesto pavadinimo raidžių
konstrukcijos.
72. Urbonienė, Vida. Ant Uolyno kalno - ir svečiai iš Mažeikių/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2013, liep. 3, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas organizavo tradicinę
literatūrinę popietę.
73. Visuomenei pristatyta naujausia poetės Onos Mikalauskienės knyga „Atskambiai“: [žinutė].„Joniškio dienų“ inf. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, liep. 9, p. 4.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta naujausia poetės Onos
Mikalauskienės-Kubiliūtės knyga „Atskambiai“.
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74. Gaučaitė, Modesta. Septynioliktoji knyga prilygsta iškiliausiųjų kūrybai/ Modesta Gaučaitė.Nuotr. // Sidabrė.- 2013, liep. 10, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatyta nauja kraštietės poetės O.
Mikalauskienės knyga „Atskambiai“.
75. Kidelienė, Diana. Ir žinios, ir įspūdžiai: [žinutė]/ Diana Kidelienė.- Nuotr. // Joniškio dienos.ISSN 2029-3143.- 2013, liep. 12, p. 4.
Stungių (Joniškio rajonas) kaimo vaikai ir suaugusieji dalyvavo dviračių žygyje-iškyloje
„Keliaukime saugiai po Žagarės apylinkes“.
76. Vilčiauskienė, Violeta. Pas kolegas plungiškius/ Violeta Vilčiauskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2013,
liep. 13, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos kolektyvas lankėsi Plungės viešojoje bibliotekoje.
77. Įsimylėjęs malūnus: [žinutė] - Gerosios žinios // Šeimininkė.- ISSN 1392-2777.- 2013, Nr. 30, p.
2.
Šiaulių universiteto bibliotekoje veikia joniškiečio R. Gurskio fotografijų paroda "Lietuvos
vėjo malūnai".
78. Apie saugų eismą - ir teoriškai, ir praktiškai.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, rugpj. 3,
p. 8.
Joniškio rajone Jurdaičiuose, Jurdaičių bibliotekoje vyko saugaus eismo renginių savaitė
„Saugumas kelyje - saugi bendruomenės ateitis“.
79. Šlipaitytė, Lina. Tėviškės niekas tikrai nepakeis/ Lina Šlipaitytė; autorės nuotr. // Sidabrė.2013, rugpj. 3, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialui knygų dovanojo kraštietis
profesorius A.J. Motuzas.
80. Ščiukienė, Valerija. Žolinė - tarp žolynų/ Valerija Ščiukienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, rugpj.
24, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus višosios bibliotekos Stupurų filialo iniciatyva surengta Žolinės šventė.
81. Ripskytė, Loreta. Fiksuota tarpukario Lietuvos laikų architektūra/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, rugpj. 27, p. 3.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ėmėsi iniciatyvos užfiksuoti ir išanalizuoti
tarpukario Lietuvos laikotarpiu mieste iškilusius pastatus.
82. Maldenių ir Stungių bibliotekos susitiko bendroje šventėje.- Nuotr.- „Siadbrės“ inf. // Sidabrė.2013, rugpj. 28, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialas organizavo tradicinę vasaros
palydėtuvių šventę.
83. Maldeniečiai susitiko su apylinkės inspektoriumi: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, rugs. 4, p.
3.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialas organizavo susitikimą su
Joniškio policijos komisariato apylinkės inspektoriumi.
84. Šlipaitytė, Lina. Perskaičiau knygelę - išaugo medelis/ Lina Šlipaitytė; autorės nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, rugs. 6, p. 6.
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Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekos skaitytojai dalyvavo projekte „Augu skaitydamas.
Perskaičiau knygelę - išaugo medelis“.
85. Susitiko su psichologe.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, rugs. 7, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale vyko Visuomenės sveikatos biuro
organizuotas susitikimas su psichologe V. Servutiene.
86. Čižienė, Birutė. Architektūra - epochų atspindys ir jų realybė/ Birutė Čižienė // Sidabrė.- 2013,
rugs. 14, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko konferencija apie 1918-1940 m. miesto
architektūrą, skirta Europos paveldo dienoms.
87. Ripskytė, Loreta. Joniškis gali pasigirti moderniąja architektūra/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.
// Šiaulių kraštas.- 2013, rugs. 16, p. 6, 8.
Joniškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Modernioji
architektūra Joniškyje 1918-1940 m.“, pranešimą skaitė menotyrininkas Vaidas Petrulis.
88. Stungiečiai piešė fraktalus: [žinutė]/ Dianos Kidelienės nuotr.- „Krašto žinių“ inf. // Krašto
žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, rugs. 19, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale surengta popietė „Būti sveikam
- būti savimi“. Joje susirinkusieji piešė fraktalus ir bandė pagal juos pažinti save.
89. Vilčiauskienė, Violeta. Apie tarmių savitumą ir unikalumą/ Violeta Vilčiauskienė; Simonos
Jonkutės nuotr. // Sidabrė.- 2013, rugs. 21, p. 2.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko seminaras, skirtas Tarmių metams.
90. Piešė fraktalus: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, spal. 2, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale surengta sveikatingumo popietė.
91. Čižienė, Birutė. Į kaimą - kitu rakursu/ Birutė Čižienė; Richardo Vaišvilos nuotr. // Sidabrė.2013, spal. 5, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale originali fotografijų paroda.
92. Su Beržėnų senjorais bendravo tarmiškai: [žinutė]/ Eglės Šukienės nuotr.- „Sidabrės“ inf. //
Sidabrė.- 2013, spal. 9, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai su kultūrine programa aplankė
Beržėnų senjorų namų gyventojus.
93. Tarmiška viktorina Maldenių bibliotekoje.- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 20295049.- 2013, spal. 15, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale surengta tarmių metams
skirta popietė - viktorina „Dzūke, žemaiti, duok ranką aukštaičiui“.
94. Čižienė, Birutė. Bajorų šeimą išgarsino nesavanaudiški darbai/ Birutė Čižienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- 2013, spal. 16, p. 3.
Apie Joniškio krašto šviesuolius bajorus Von Goesus.
95. Urbonienė, Vida. Projektas finišavo viktorina Maldeniuose/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2013, spal. 16, p. 8.
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Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale surengta viktorina, skirta Tarmių
metams.
96. Vilčiauskienė, Violeta. Tarmiškas poezijos vakaras/ Violeta Vilčiauskienė; nuotr. Igno
Vilčiausko // Sidabrė.- 2013, spal. 19, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo aukštaitišką poezijos vakarą su
aktoriumi A. Latėnu.
97. Rudnickienė, Lina. Kiekvienai kantrybei ateina galas/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. // Sidabrė.2013, spal. 19, p. 1.
Joniškio rajono kultūros darbuotojai dalyvavo šalies kultūrininkų pikete prie Lietuvos
Vyriausybės Vilniuje.
98. Čižienė, Birutė. Žinomi ir nežinomi pirmojo šalies Prezidento gyvenimo faktai/ Birutė Čižienė;
autorės nuotr. // Sidabrė.- 2013, spal. 26, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga apie Prezidentą A. Brazauską.
99. „Branginkime tarmę, motinų į lūpas mums įdėtą“.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013,
spal. 26, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Rudiškių filiale surengta Tarmių metams skirta
popietė.
100. Tęsiama tradicija: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, spal. 30, p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale tęsiamas skaitymo garsu ciklas
„Pasaką seka …(profesijos atstovas)“.
101. Vilčiauskienė, Violeta. Kad bibliotekoje būtų nenuobodu/ Violeta Vilčiauskienė.- Nuotr. //
Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2013, Nr. 10, p. 33-34.
Apie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos filialuose organizuojamus įdomius ir
prasmingus renginius.
102. Ripskytė, Loreta. Prie Donelaičio sugrįžtama vertybių krizių laikais/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2013, lapkr. 8, p. 4.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko Kristijono Donelaičio skaitymai.
103. Duoklė būrų gyvenimo dainiui/ Birutės Čižienė nuotr. // Sidabrė.- 2013, lakpkr. 9, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas Mažosios Lietuvos
lietuvių literatūros pradininko, kunigo K. Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti.
104. Žodžio kišenėj ieškot nereikėjo.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, lapkr. 13, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale vyko popietė, skirta Tarmių
metams.
105. Čižienė, Birutė. Vienišiems žmonėms dėmesio niekada nebus per daug/ Birutė Čižienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- 2013, lapkr. 16, p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filaile vyko dekoravimo dekupažo
technika mokymai.
106. Jonkutė, Simona. Dovana kaimo bibliotekai: [žinutė]/ Simona Jonkutė // Sidabrė.- 2013, lapkr.
16, p. 2.
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Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Darginių kaimo filialui ūkininkas R. Šlekonis
dovanojo knygų ir žaidimų.
107. Jurgaitytė, Vilija. Skaistgirio biblioteka minėjo gražų savo veiklos jubiliejų/ Vilija Jurgaitytė;
E. Jonaitytės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, lapkr. 19, p. 1.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas minėjo
savo veiklos 60-ies metų jubiliejų.
108. Šviesos ir žodžio šventė Gataučiuose: [žinutė]/ Gitanos Janiulienės nuotr.- „Krašto žinių“ inf. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, lapkr. 19, p. 2.
Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialas į 16-ą kartą
vykstančius tradicinius Šiaurės šalių bibliotekų skaitymus įtraukė Marcės Katiliūtės pagrindinės
mokyklos mokinius.
109. Urbonienė, Vida. Skaistgirio kultūros žiburiui - jau šeši dešimtmečiai/ Vida Urbonienė.- Nuotr.
// Sidabrė.- 2013, lapkr. 20, p. 4.
Iškilmingai paminėtas Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialo 60metis.
110. Jurgaitytė, Vilija. Tolerancijos gėlės Plikiškiuose/ Vilija Jurgaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.ISSN 2029-3143.- 2013, lapkr. 22, p. 8.
Plikiškių (Joniškio rajonas) mokykloje-daugiafunkciame centre vyko pilietinė akcija
„Tolerancijos gėlė“.
111. Kurlienė, Dovilė. Pirmosios knygutės šventė vaikų bibliotekoje/ Dovilė Kurlienė.- Nuotr. //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, lapkr. 22, p. 2.
Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka miesto mokyklų pirmokus pakvietė į pirmosios
knygutės šventę „Vesk mane į savo šalį“.
112. Norvaišienė, Dalia. „Tauta stipri tol, kol stipri kultūra“,- teigė kraštietis prof. S. Vaitekūnas/
Dalia Norvaišienė; R. Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, lapkr. 22,
p. 2.
Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su kraštiečiu,
profesoriumi Stasiu Vaitekūnu, o skaitykloje eksponuota paroda „Joniškio kraštą garsinantys
Vaitekūnai“.
113. Ripskytė, Loreta. Profesorius mokykloje pasigenda laisvės/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Šiaulių kraštas.- 2013, lapkr. 23, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiečiu profesoriumi
Stasiu Vaitekūnu.
114. Čižienė, Birutė. Tikras bendruomenės namų atgimimas/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2013, lapkr. 23, p. 5.
Apie suremontuotą ir modernizuotą Joniškio rajono Daunoravos kaimo bendruomenės
pastatą.
115. Urbonienė, Vida. Sutikta naujausia kraštiečio profesoriaus knyga/ Vida Urbonienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- 2013, lapkr. 23, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su kraštiečiu profesoriumi S.
Vaitekūnu.
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116. Prezidentūroje atstovavo rajonui: [žinutė]/ K. Dačkaus nuotr. // Sidabrė.- 2013, lapkr. 27, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo bibliotekininkė L. Adomaitienė
dalyvavo LR Prezidentės inicijuotos Knygų Kalėdų akcijos šventėje.
117. Ripskytė, Loreta. 60 metų biblioteka turi aktyvių skaitytojų ir rėmėjų/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, lapkr. 28, p. 1-2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas, minėjęs 60 metų sukaktį,
skaitytojų mažėjimo kol kas nejaučia.
118. Ripskytė, Loreta. Atgimė kaimo bendruomenės patalpos/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2013, gruod. 12, p. 1, 2.
Daunoravos (Joniškio rajonas) kaimo bendruomenės patalpose įsikūrė paštas, medicinos
punktas ir biblioteka.
119. Rudnickienė, Lina. Padėkos - knygų bičiuliams/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.2013, gruod. 14, p. 2.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje organizuotas tradicinis Padėkos vakaras.
120. Žiemą šildantys rankdarbiai.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2013, gruod. 14, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale surengta paroda „Sušilkime
Kalėdų džiaugsme“.
121. Jonaitytė, Gintarė. Pagerbti bibliotekininkai ir bibliotekos bičiuliai/ Gintarė Jonaitytė //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2013, gruod. 17, p. 3.
Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko tradicinis metų pabaigos vakaras,
kurio metu pagerbti ištikimiausi skaitytojai, bibliotekos bičiuliai, rėmėjai.
122. Krajinienė, Aniceta. Kalėdinis prekymetis: jau aštuntasis/ Aniceta Krajinienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- 2013, gruod. 18, p. 5.
Joniškyje vyko tradicinis Kalėdinis prekymetis, kuriame su akcija „Knygų Kalėdos“
dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
123. Ripskytė, Loreta. Padėkota bibliotekos bičiuliams: [žinutė]/ Loreta Ripskytė // Krašto žinios.ISSN 2029-5049.- 2013, gruod. 19, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė padėkos šventę
bičiuliams su grupės „Liūts mergiala ė dvė žovis“ koncertu.
124. Dešimtys žaliaskarių: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- 2013, gruod. 21, p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale eksponuojamos pagal jaunimo
projektą sukurtos kalėdinės eglutės.
Sąrašą sudarė
Vijoleta Kuprevičienė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
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