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BENDROJI DALIS
Kaupdama ir saugodama įvairią informaciją ir suteikdama galimybes ja pasinaudoti
2012 metais Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka realizavo savo misiją ir
įgyvendino pagrindinius veiklos tikslus ir uždavinius:
♦ organizavo universalų dokumentų fondą rajono

gyventojų skaitymo ir

informaciniams poreikiams tenkinti;
♦ užtikrino visoms visuomenės grupėms prieigą prie modernių technologijų, sudarė
galimybes naudotis e. paslaugomis, mažino kaimo gyventojų skaitmeninę ir informacinę atskirtį,
toliau tęsė projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimą;
♦ skatino įvairaus amžiaus visuomenės grupių skaitymą, ugdė literatūrinį išprusimą;
♦ organizavo patrauklias prasmingo užimtumo ir turiningo laisvalaikio praleidimo
veiklas;
♦ kaupė ir skleidė kraštotyros informaciją, iškilių kraštiečių kūrybą, tęsė rašytojo Jono
Avyžiaus atminimo įamžinimo tradicijas;
♦ organizavo

metodinę veiklą, kėlė bibliotekininkų profesinę kvalifikaciją ir

kompetenciją.
2012-ieji buvo paskelbti Maironio metais, Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir
kartų solidarumo metais. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir filialai įvairiais renginiais ir
iniciatyvomis aktyviai įsijungė į šių metų paminėjimą, minėjo bibliotekos 75 metų veiklos sukaktį
ir kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus 90-ąsias gimimo metines.
Įgyvendinti 4 kultūriniai projektai: „Maironio poezija visoms kartoms“ (LR Kultūros
rėmimo fondo parama), „Europos dienos paminėjimas Joniškio rajone“ (Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje parama), skaitymo skatinimo projektas „Pagauk skaitymo malonumą (LR
Kultūros ministerijos skaitymo skatinimo programa), „Metai su Jonu Avyžiumi“ (LR Kultūros
rėmimo fondo parama).
2012 m. rajono savivaldybė įsteigė bibliotekos inicijuotą pirmąją Jono Avyžiaus
literatūros premiją, kuri buvo įteikta rašytojui Romualdu Granauskui.
Bibliotekos veiklą užtikrino pakankamas finansavimas iš rajono savivaldybės
biudžeto. Gauta 1274,7 tūkst. Lt, palyginus su 2011 m., 64 tūkst. Lt daugiau. Darbuotojams neteko
eiti nemokamų atostogų ar trumpinti darbo laiko.
Pagerėjo fondų atnaujinimo situacija. Iš valstybės biudžeto gauta 57,1 tūkst. Lt
naujiems dokumentams įsigyti, tai 28,5 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m. 9,5 tūkst. Lt skirta naujoms
knygoms pirkti iš rajono savivaldybės biudžeto.
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2012 metais planuotų bibliotekinio aptarnavimo rodiklių įvykdymas
Rodiklis
Dokumentų
fondas
Vartotojų
skaičius
Apsilankymų
(lankytojų)
skaičius
Dokumentų
išduotis
Renginių
skaičius

Planas

Įvykdymo
rezultatas

Proc.

186320

185959

99,8

8323

8389

100,8

146700

147451

100,5

267770

263387

98,4

669

759

113,5

Planuoti rodikliai įvykdyti, tačiau, palyginus su 2011 m., registruotų vartotojų skaičius
sumažėjo 228, apsilankymų skaičius – 2067, išduotis – 6862 .
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų ir paslaugų punktų skaičius
Atidarytų, uždarytų, sujungtų bibliotekų skaičius

Viešoji biblioteka
Miesto filialai
Kaimo filialai
Knygų išdavimo punktai
Kilnojamoji biblioteka
Atidarytų bibliotekų
Uždarytų bibliotekų (filialų )
Sujungtų bibliotekų smokyklų
bibliotekomis

2011 m.
1
1
19
5
1
0
0
0

2012 m.
1
1
19
5
2
0
0
0

2012 m. Viešosios bibliotekos tinklo struktūra nepakito. Uždarytų bibliotekų nebuvo,
tačiau visus metus nedirbo Ziniūnų filialas, kuris ateinančiais metais numatytas uždaryti.
Veikė 5 knygų išdavimo punktai, 2 kilnojamosios bibliotekos. Viešosios bibliotekos
mikroautobusu vežiojama kilnojamoji biblioteka kartą per mėnesį aptarnavo Jauniūnų, Jakiškių –
Maironių, Alsių ir Lankaičių kaimus. Metų pabaigoje Judaičių filialo vyr. bibliotekininkė
organizavo kilnojamąją bibliotekėlę Jankūnų kaimo bendruomenės namuose.
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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.

2011

2012

2011

2012

2011

2012

40

31

207

195

578

607

45

40

229

240

1077

1367

60

69

456

444

1574

1141

44

42

146

127

502

361

76

57

713

620

1504

1378

265

239

1751

1626

5235

4854

Kilnojamųjų bibliotekų rodikliai
Vartotojų skaičius

Viešosios
bibliotekos
Jurdaičių
filialo Jankūnų
k.
Iš viso:

Apsilankymų skaičius

Išduotis
fiz. vnt.
2011 m. 2012 m.

2011 m.

2012 m.

2011 m.

2012 m.

65

65

274

268

949

1053

0

14

0

42

0

66

65

79

274

310

949

1119

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 vyksta savo transportu.
Knygnešystė
Knygnešių skaičius
2011 m.
98

2012 m.
155

Knygnešių aptarnaujamų
vartotojų skaičius
2011 m.
2012 m.
95
155

Nunešta spaudinių
2011 m.
3557

2012 m.
4092

VB Skaitytojų aptarnavimo skyriui talkino 10 knygnešių. Socialinė darbuotoja A.
Leimontienė nešė knygas Joniškio ligoninės slaugos skyriaus pacientams. Kiti knygnešiai
knygomis aprūpindavo savo artimuosius, kaimynus, negalinčius ateiti biblioteką.
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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 35 šių kaimų gyventojai, tarp kurių buvo 9 senyvo amžiaus
ir 1 turintis negalią.
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
VSDF Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus duomenimis 2012 m. Joniškio rajone gyveno

9749 pensinio amžiaus ir 1939 neįgalūs gyventojai. Bibliotekų paslaugomis naudojosi 982
pensininkai ir didesnę negalią turintys žmonės. Namuose aptarnauti 93 senyvo amžiaus ir neįgalūs
skaitytojai.
Daugiausia neįgalių skaitytojų aptarnavo Jurdaičių filialas – 56, tarp jų 54 Jurdaičių
socialinės globos namų gyventojus. Dauguma jų patys lankydavosi bibliotekoje, dviems žmonėms
bibliotekininkė knygas perduodavo per socialinius darbuotojus.
2012 m. gegužės 2 d. Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų ir
artėjančios Europos dienos proga Viešosios bibliotekos darbuotojos aplankė Joniškio senelių namus
„Santara“, su kuriais biblioteka jau seniai palaiko ryšį. Šių namų gyventojai itin senyvo amžiaus,
retas kuris beskaito knygas, tačiau bibliotekininkės, norėdamos nors kiek juos pradžiuginti,
padovanojo jiems senoliams knygų, saldumynų.
Tą pačią dieną šilta bendravimo popietė surengta Beržėnų senjorų namuose. Kartu
su bibliotekininkėmis pas senelius vyko „Audruvės“ klubo literatė Virgita Tuminienė su dukra
Aiste. Bibliotekininkės pas senjorus nuvyko su dovanomis – kraitele knygų, vaisių, saldumynų,
suvenyrų. Bibliotekos darbuotoja E. Šukienė trumpai pristatė, kokiu tikslu ir iš kur atvyko. V.
Kuprevičienė papasakojo apie mūsų kraštietį rašytoją Joną Avyžių ir jo kūrybą. Seneliai pritariamai
linksėjo galvomis: girdėję apie rašytoją, o kai kas jaunystėje skaitę jo romanus. Prie arbatos
puodelio ir saldumynų gerą nuotaiką seneliams dovanojo Aistės Tuminaitės atliekamos dainos ir jos
mamos skaitomos eilės. Paskutinę dainą „Tyliai leidžias pavargusi saulė“ sudainavo visi drauge. Po
vaišių seneliai padėkojo ir nešėsi paskaityti knygų.
Senjorų namų vadovas Pranas Ragulis dėkojo bibliotekininkėms už nuoširdų renginį ir
dovanas, kvietė apsilankyti dažniau.
Popietė su seneliais surengta iš Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektinio
renginių ciklo, skirto Europos dienai paminėti.
Antrą kartą Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos pasidalyti skaitymo
džiaugsmu, Kalėdų laukimo nuotaika nuvyko į Beržėnų senjorų namus gruodžio 5-ąją.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė, vyr. bibliotekininkė Rita.
Mačiukienė, Stupurų filialo bibliotekininkė Silva Andriuškienė su savo bibliotekos bičiulėmis iš
7
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Stupurų ir Gasčiūnų kaimų senjorams padovanojo knygų kraitelę, pavaišino saldumynais,
stupurietės ir gasčiūnietės apdalijo savo paruoštomis rudens gėrybėmis. Po gegužę vyresnių žmonių
aktyvumo ir kartų solidarumo metų proga įvykusio bibliotekininkių apsilankymo su knygomis
seneliai sakė jau perskaitę jas ir laukę naujų.
Smagiam pabendravimui visus subūrė muzika ir dainos. Bibliotekininkei S.
Andriuškienei užgrojus, senoliai atgijo ir patys uždainavo, pasirodo, tarp jų neprastų dainininkų
esama, o ir pasišokti norinčių atsirado.
Linkėdamos šviesių, jaukių artėjančių Kalėdų, ragindamos tarpusavyje dalytis
gerumu, šiluma ir ramybe bibliotekininkės senjorų namų gyventojams įteikė po simbolinį
popierinį angelą, o senoliai juokaudami kvietė bibliotekininkes pas juos lankytis kasdien.
Popietė suorganizuota pagal Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektą „Pagauk
skaitymo malonumą“, kurį iš dalies finansavo LR Kultūros ministerija.
Neregių ir silpnaregių aptarnavimas bibliotekoje. Skaitytojų aptarnavimo skyrius
tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialo nariais.
Silpnaregius bibliotekininkės pakvietė į popietę paklausyti Maironio poezijos.
Renginio dalyviams Maironio posmus skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda
Bėčiūtė. „Išgirsite tokį Maironį, koks artimas man”, – sakė aktorė, skaitymui pasirinkusi mažiau
žinomas poeto eiles. Programą paįvairino muzikiniai intarpai. Sodrus aktorės balsas puikiai
atskleidė Maironio poezijos grožį. Pabaigoje visi drauge sugiedojo „Lietuva brangi“. Susirinkusieji
maloniai pabendravo prie arbatos puodelio. Anot aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialo
vadovės Inos Sakalauskienės, jau tradiciniais tampą susitikimai bibliotekoje jiems esą didelė
šventė.
Nors bibliotekoje įrengta kompiuterizuota darbo vieta neregiams ir silpnaregiams,
tačiau šia paslauga nesinaudojama.
II. DOKUMENTŲ FONDO BŪKLĖ IR ORGANIZAVIMAS
Fondo būklė
2012 m. pabaigoje Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
sistemos fonde (SVB) buvo 185959 fiz. vnt. dokumentų, 32113 pav.:
Viešojoje bibliotekoje – 59867 fiz. vnt., 30703 pav.,
Žagarės miesto filiale – 16018 fiz. vnt., 14082 pav.
Kaimo filialuose – 110074 fiz. vnt., 16859 pav.
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2011 m.
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

2012 m.

Fondo
prieaugis/kritimas
Fiz. vnt.
Proc.
-3924
-6,5

Fiz. vnt.
63791

Pav.
30177

Fiz. vnt.
59867

Pav.
30703

16084

13972

16018

14082

-66

-0,4

109832

16003

110074

16859

+242

+0,2

189707

31626

185959

32113

-3748

-2,0

SVB fondo sumažėjimą lėmė Viešosios bibliotekos fondo nurašymas po Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus

fondo patikrinimo ir kartu atlikto fondo valymo. Dėl to dokumentų

nurašymas viršijo gautį. Kaimo filialuose fondai 242 fiz. vnt. padidėjo, nes buvo įsigyta daugiau
spaudinių už padidėjusias lėšas, gautas iš biudžeto.
Fondo sudėtis fiz. vnt. ir proc.
Grožinė
literatūra
VB
Žagarės
miesto fil.
Kaimo
filialuose
Viso

Fiz.vnt.

Proc.

34170

57,1

10033

Šakinė
literatūra

Fiz. vnt.

Proc.

VB

25697

43

62,6

Žagarės fil.

5985

73469

66,7

Kaimo fil.

117672

63,3

Viso

Periodiniai
leidiniai

Fiz.
vnt.

VB

5885

9,8

37,4

Žagarės fil.

1031

6,4

36605

33,3

Kaimo fil.

9960

9

68287

36,7

16876

9,1

Viso

Fondo sudėties diagrama

16876

Grožinė
Šakinė

68287
117672

9
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Dokumentų fondo sudėtis pagal dokumentų rūšį fiz. vnt. ir proc.
Dokumentų rūšis
Knygos ir serialiniai leidiniai
Kartografijos leidiniai
Natos
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
Elektroniniai dok.
Kiti dok. ( trimačiai, grupuojami)
Vaizdiniai dok.

Fiz. vnt.
183456
101
300
908
123
1050
21

Aprūpinimas dokumentais:
1 gyventojui teko dokumentų:
rajone – 7,3
Joniškio mieste – 6,2
Žagarės mieste – 9,5
kaimo filialuose – 7,7
Garsinių ir garsinių regimųjų dokumentų teko 1 gyventojui:
rajone – 0,04
Joniškio mieste – 0,05
Žagarės mieste – 0,04
kaime –0,02
Elektroninių dokumentų teko 1 gyventojui:
rajone –0,005
Joniškio mieste –0,01
Žagarės mieste – 0,005
kaimo filialuose – 0,001
Naujai gautų dokumentų teko 1 gyventojui :
rajone – 0,4
Joniškio mieste – 0,3
Žagarės mieste – 0,6
kaimo filialuose – 0,5

10
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98,65
0,05
0,16
0,5
0,07
0,56
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1 vartotojui teko dokumentų:
rajone – 22,2
Joniškio mieste – 16,7
Žagarės mieste – 23,8
kaimo filialuose – 26,7
Naujai gautų dokumentų teko 1 vartotojui:
rajone – 1,3
Joniškio mieste – 0,8
Žagarės mieste – 1,6
kaimo filialuose – 1,8
Dokumentų gautis fiz. vnt. ir pav.
Gautų dok.
proc. nuo
viso fondo

Fiz. vnt.

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Pav.

2011 m.
2910

2012 m.
2741

+/-169

Proc.
4,6

2011 m.
1280

2012 m.
1507

+/+227

831

1047

+216

6,5

466

570

+104

7216

7476

+260

6,8

862

979

+117

10957

11264

+307

6

1385

1647

+262

Palyginus su 2011 m., dokumentų įsigyta 307 fiz. vnt. daugiau.
Naujai išleistų dokumentų įsigyta 10691 fiz. vnt., tarp jų fiz. vnt. periodinių leidinių. Naujai
išleistų dokumentų įsigyta 2077 fiz. vnt. daugiau, nes buvo gauta daugiau lėšų iš biudžeto.
Vidutiniškas 1 filialas per metus gavo 380 fiz. vnt. dokumentų, tarp jų 172 fiz. vnt.
periodikos. Daugiausia gavo Linkaičių filialas – 741 fiz. vnt., Skaistgirio – 678 fiz. vnt., Rudiškių –
505 fiz. vnt., Satkūnų – 493 fiz.vnt., Daunoravos – 439 fiz. vnt.
Mažiausiai dokumentų gavo Darginių filialas – 195 fiz. vnt., Pavirčiuvės – 238 fiz.
vnt., Bariūnų – 256 fiz. vnt., Plikiškių – 265 fiz. vnt.
Vidutiniškai vienas filialas gavo 203 pavadinimus naujų dokumentų. Daugiausia
naujų pavadinimų gavo šie filialai: Linkaičių – 424 pav. , Satkūnų – 369, Skaistgirio – 362 pav.,
Rudiškių – 341 pav. Mažiausiai naujų pavadinimų gavo šie filialai: Pavirčiuvės – 98 pav., Darginių
– 99 pav., Stupurų – 103 pav., Maldenių – 105 pav. Už valstybės biudžeto dokumentams įsigyti
skirtas lėšas 1 filialas vidutiniškai gavo 20 fiz. vnt. dokumentų.
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Gautis pagal dokumentų rūšį fiz. vnt.
Grožinė
literatūra

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

1168

42,6

Šakinė
literatūra
(kartu su
periodika)
1573

436

41,6

2480
4084

Proc. nuo
visos
gauties

Proc. nuo
visos
gauties

Periodiniai
leidiniai

Proc. nuo
visos
gauties

57,4

860

31,4

611

58,4

442

42,2

33,2

4996

66,8

4423

59,2

36,3

7180

63,7

5725

50,8

Per metus daugiau įsigyta šakinės literatūros (įskaičiuojant periodinius leidinius) negu
grožinės. Periodika sudarė 50,8 proc. visos gauties. Atėmus periodinius leidinius, šakinės
literatūros dokumentai sudaro 12,9 proc. Periodinių leidinių skaičius padidėjo 1179 fiz. vnt.,
nes gautas didesnis finansavimas prenumeratai iš rajono savivaldybės biudžeto. Bibliotekų
periodikos fondus svariai papildė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, dovanojęs 47
pavadinimų žurnalus ir laikraščius.
Periodinių leidinių SVB iš viso gauta 96 pavadinimai: VB – 91 pav., tarp jų
prenumeruojami – 57, Žagarės miesto filiale – 39 pav., tarp jų prenumeruojami –16, kaimo
filialuose – 68 pav., tarp jų prenumeruojami – 22. Daugiausia gavo Skaistgirio filialas – 38 pav.,
prenumeruojamų – 16, Kriukų – 36 pav., prenumeruojamų – 13 pav. Mažiausiai Plikiškių – 20
pav., prenumeruojamų – 7. Visi filialai gavo rajono laikraštį „Sidabrė“ ir „Šiaulių kraštą“.
Nors praėjusiais metais finansavimas dokumentų įsigijimui buvo dvigubai didesnis,
tačiau vis dar nepakankamas visiems reikalingiems leidiniams įsigyti. Spaudinių kainos didėja,
ypač brangūs informaciniai ir mokomieji leidiniai, kurių taip trūksta filialuose. Ataskaitiniais
metais didesnis dėmesys buvo skirtas grožinės lietuvių literatūros ir vaikų bei paauglių literatūros
įsigijimui. Siekiant kuo optimaliau patenkinti įvairius skaitytojų skaitymo ir informacinius
poreikius, stengtasi įsigyti daugiau pavadinimų, o ne egzempliorių. Taip pat filialų darbuotojai
skaitytojams vežė knygas iš Skaitytojų aptarnavimo abonemento ir Metodikos skyriaus kilnojamojo
fondo.
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Dokumentų įsigijimo šaltiniai
Šaltinis

Fiz. vnt

Įsigyta iš valstybės biudžeto lėšų
Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas,
tarp jų prenumeruojami periodiniai leidiniai
Parama

2748
4312
3863
3631

Padengimas
Kiti
Iš viso SVB

413
160
11264
Lėšos dokumentams įsigyti

Lėšos, tenkančios 1 gyventojui dokumentams įsigyti
Valstybės
biudžeto lėšos
1 gyventojui Lt
1,01
2,2

Metai

2011
2012

Savivaldybės biudžeto
lėšos 1 gyventojui Lt

Iš visų šaltinių 1
gyventojui Lt

1,28
1,7

3,83
5,24

Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų (tūkst. Lt)
naujiems dokumentams įsigyti kitimas 2008 –2012 m.

160000

72800

140000
120000
100000

44000

73330

80000

36300

27000

60000

57100

19926

40000

28600

26100

21300

20000
0
2008 m.

2009 m.

2010 m.

Valstybės lėšos

2011 m.
Savivaldybės lėšos
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2012 metais iš visų šaltinių įsigyta dokumentų už 134,3 tūkst. Lt, t.y. už 26,1 tūkst. Lt
daugiau negu 2011 m.
Iš valstybės biudžeto Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 57,1 tūkst. Lt,
tai 28,5 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m. Už KM lėšas įsigyti dokumentai sudarė 24,4 proc. 2012
m. gauties.
Iš rajono savivaldybės spaudiniams ir prenumeratai gauta 44 tūkst. Lt, 7,7 tūkst. Lt
daugiau negu 2011 m. Prenumeratai skirta 34,5 tūkst. Lt, knygoms ir kt. dokumentams – 9,5
tūkst. Lt.
Lėšų šaltiniai proc.

Valstybės biudžetas

24,7%

Savivald. biudžetas
Parama

42,5%

32,8%

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

VB
Žagarės m.
filialas
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Parama fiz. vnt.
2011 m.
2012 m.
859
791

Parama tūkst. Lt
2011 m.
2012 m.
16,7
12,9

228

315

2,9

3,2

2215
3302

2525
3631

21,3
40,9

17,1
33,2
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Įsigyta iš 2 proc. fizinių asmenų paramos:
2011 m. – 162 fiz. vnt. už 3,5 tūkst. Lt
2012 m. – 99 fiz. vnt. už 2,4 tūkst. Lt.
177 fiz. vnt. už 2871,28 Lt bibliotekos fondas pasipildė iš Lietuvos Prezidentės
inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“.
Dovanų knygomis gauta iš įvairių organizacijų: UAB „Šviesa“, Joniškio r.
savivaldybės administracijos, VšĮ „Kultūros idėjų centras“, IĮ Stasio Tumėno leidyklos, Joniškio
istorijos ir kultūros muziejaus, Joniškio r. partnerystės vietos veiklos grupės, Lietuvos Respublikos
Seimo, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo,
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Lietuvių kalbos komisijos, „Žiemgalos“
leidyklos.
Rikšminga bibliotekos skaitytojams iškilių kraštiečių parama. Knygų padovanojo E.
Vasiliauskas, S. Jonaitytė, S. Vaitekūnas, P. Mataitis, D. Antanaitienė, J. Šalkauskas, kuriantys
kraštiečiai: O. Mikalauskienė, P. Motiejūnas, J. Ivanauskas, G. Pamparienė, bibliotekos svečiai: K.
Sabaliauskaitė, I. Avyžienė, M. Macijauskienė, J. Landsbergytė, pirmosios Jono Avyžiaus
literatūros premijos laureatas R.Granauskas ir kiti.
Dokumentų nurašymas

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Fiz. vnt. skč.

Proc. nuo viso fondo

Proc. nuo gauties

2011 m.
3487
1338

2012 m.
6665
1113

2011 m.
5,5
8,3

2012 m.
11,1
6,9

2011 m.
119,8
161

2012 m.
243,2
106,3

9519

7234

8,7

6,6

131,9

96,8

14344

15012

7,6

8

130,9

133,3

Daugiausia dokumentų nurašė Skaitytojų aptarnavimo skyrius – 5313 fiz. vnt.,
Plikiškių filialas – 885 fiz. vnt., Satkūnų filialas – 855 fiz.vnt., Skaistgirio – 761 fiz. vnt. Mažiausiai
nurašė Darginių filialas – 108 fiz. vnt., Kirnaičių filialas – 141 fiz. vnt., Maldenių filialas – 156 fiz.
vnt.
Visi VB skyriai ir filialai nusirašė aktualumą praradusius periodinius leidinius. 2012
m. periodinių dokumentų nurašyta 4546 fiz. vnt., tarp jų: VB – 840 fiz vnt., Žagarės miesto filiale
– 398 fiz. vnt., kaimo filialuose - 3308 fiz. vnt.
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Dėl įvairių priežasčių buvo nurašyti ir kiti dokumentai. Pagrindinės dokumentų
nurašymo priežastys – dokumentų susidėvėjimas, informacijos senėjimas
Nurašymo priežastys:
Priežastis

Fiz. vnt.
2011 m.
2012 m.
6326
8711
7699
5638
152
161

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

167

502

Nurašymas pagal dokumentų rūšį
12000

10174
10000
8000
6000

4546
4000
2000

138

147

7

0
Knygos

Periodika

Natos

Garsiniai

Kiti

2012 m. atlikti 4 fondo patikrinimai: Skaitytojų aptarnavimo skyriaus, Stungių,
Plikiškių, Daunoravos filialų fondų. Plikiškių filiale fondas tikrintas dėl darbuotojų pasikeitimo.
Fondo apyvartos rodiklis

2011 m.
2,0

2012 m.
2,1

Žagarės miesto filiale

1,3

1,5

Kaimo filialuose
Iš viso SVB

1,1
1,4

1,1
1,4

VB
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Saugyklos fondas

2011 m.
529

2012 m.
592

Nurašyta
Iš viso fonde

645
8982

674
8900

Išduotis

430

505

Fondo apyvarta

0,05

0,06

Gauta

Atsarginis fondas
Dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2011 m. 2012 m.
242

242

Pagal dokumentų rūšį
Grožinė
2011 m. 2012 m.
192
192

Šakinė
2011 m. 2012 m.
50
50

Atsarginio fondo dokumentų skaičius ir sudėtis nepasikeitė. Mainų fondo VB nebeturi
nuo 2011-ųjų metų.
III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Rajono gyventojų skaičius *

2011 m.
2012 m.
Skirtumas
Rajone
28266
27989
-277
Joniškio mieste
10312
10043
-269
Žagarės mieste
1981
1817
-164
kaime
15973
16129
+156
*Joniškio rajono savivaldybės ir seniūnijų pateikta informacija
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienam kaimo filialui – 849 (2011 m. –
840), pagal aptarnaujamą teritoriją –773, nes dalis priemiestinių kaimų priskiriama miesto
bibliotekoms.
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Gyventojų sutelkimo į bibliotekos vartotojus procentas

2011 m.
30,5
34,9
36,3
26,9

Rajone
Joniškio mieste
Žagarės mieste
kaime

2012 m.
30,0
35,7
37
25,6

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
Ziniūnai*
Iš viso kaimo filialuose:

Iš viso SVB

2011 m.
3600
719

2012 m.
3593
673

+/-7
- 46▼

201
156
154
217
211
206
201
180
340
225
206
201
190
210
191
611
240
236
122
4298
8617

200
149
145
218
219
213
200
180
340
231
207
181
165
210
193
614
233
225
0
4123
8389

-1
-7
-9
+1
+8▲
+7
-1
+
+
+6
+1
-20
-25▼
+
+2
+3
-7
-11
-122*
-175
-228

* Ziniūnų filialas 2012 m. nedirbo
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Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius
Perregistruoti
2011 m. 2012 m.
3051
3245

VB
Žagarės
miesto
filiale
kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Naujai užregistruoti
2011 m.
2012 m.
549
348

623

588

96

85

3635

3480

663

643

7309

7313

1308

1076

Vartotojų skaičiaus palyginamoji diagrama
10000

9214

9053

8721

9000

8617

8389

8000
7000
6000

4960

4851

5000
4000

3586

3515

4493
3506

4298
3600

3593

4123

3000
2000
1000

722

687

668

719

673

0

2008 m.

2009 m.
SVB

VB

2010 m.

2011 m.

Žagarės f.

Kaimo f.

2012 m.

Vartotojų sudėtis 2012 m.

982
2743

Vaikai iki 14 m.
Moksleiviai (1-12 kl)

1289

Studentai
Dirbantieji
Bedarbiai
1881

923
571
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Apsilankymų ir lankomumo rodikliai SVB
Apsilankymų skaičius per dieną 2012 m.
Apsilankymų skaičius

VB
Žagarės
m.
filiale
Kaimo
filialuose:
Bariūnai
Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai
Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Pavirčiuvė
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai
Ziniūnai*
Iš viso kaimo
filialuose:
Iš viso SVB

Lankomumas

2011 m.

2012 m.

+/-

Per
dieną
2012
m.

59892

58525

-1367

200

16,6

16,3

-0,3

13911

15683

+1772▲

65

19,3

23,3

+4

3066
1045
1022
3502
3489
3177
3495
2571
5680
5582
4626
2066
1744
4920
3479
18452
2900
3388
1511

3426
989
892
3861
1847
3517
3514
3182
6300
5177
4784
1926
1679
5054
2598
18099
2989
3409
0

+360
-56
-130
+359
-1642▼
+340
+19
+611
-405
+158
-140
-65
+134
-881
-353
+89
+21
-1511*

14,8
7,5
5,2
16,7
8
17,2
15,5
14,9
27,7
22,3
20
8,5
7,4
24
15,2
71,8
13,4
15,2
0

15,3
6,7
6,6
16,1
16
15,4
17,3
14,3
16,7
24,8
22,4
10,3
9,2
23,4
18,2
30,2
12,1
14,4
12,4

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
0

+1,8
-0,1
-0,4
+1,6
-7,6
+1,1
+0,3
+3,4
+1,8
-2
+0,7
+0,3
+0,9
+0,6
-4,7
-0,7
+0,7
+0,8
0

75715

73243

-2472

340,7

17,6

17,8

+0,2

149518

147451

-2067

702,1

17,4

17,5

+0,1

+620▲

* Ziniūnų filialas 2012 m. nedirbo
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Dokumentų išduoties ir skaitomumo rodikliai
Dokumentų išduotis

Skaitomumas

2011 m.

2012 m.

+/-

2011m.

2012 m.

+/-

126073

123943

-2130

35

34,5

-0,5

20440

23697

+3257▲

28,4

35,2

+6,8

Bariūnai

5001

4894

-107

24,9

24,5

-0,4

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

4108
3535
4101
5564
4676
4961
5989
8110
6067
7011
5919
3765
5622
5570
26353
6662
8482
2240

4070
2877
4477
5830
3663
4296
5536
8335
5864
7308
5148
2717
5514
5898
25924
5713
7683
0

-38
-658
+376▲
+266
-1013
-665
-453
-225
-203
+297
-771
-1048▼
-108
+328
-429
-949
-799
-2240*

26,3
22,9
18,9
26,4
22,7
24,7
33,3
23,8
27
34,0
29,4
19,8
26,7
29,1
43,1
27,7
35,9
18,3

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
35,5
0

+1
-3,1
+1,6
+0,2
-5,5
-3,2
-2,5
+0,7
-1,6
+1,3
-1
-3,3
-0,4
+1,5
-0,9
-3,2
-0,4
-18,3

123736

115747

-7989

28,8

28,1

-0,7

270249

263387

-6862

31,4

31,4

+

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose:

*Ziniūnų filialas 2012 m. nedirbo
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Dokumentų išduoties į namus ir vietoje rodikliai
fiz. vnt. ir proc. (nuo bendros išduoties)
Išduotis į namus
2011 m.
VB
52751
Žagarės
13799
miesto
filiale
Kaimo
73578
filialuose
Iš viso
140128
SVB

Išduotis vietoje (bibliotekoje)
2011 m. 2012 m.
VB
73322
71890
Žagarės
6641
7712
miesto
filiale
Kaimo
50158
45319
filialuose
Iš viso
130121
124921
SVB

Proc.
2012 m. 2012 m.
52053
42,0
15985
67,5

70428

60,8

138466

52,6

Proc.
2012 m.
58,0
32,5

39,2
47,4

Dokumentų išduotis pagal dokumentų rūšį fiz. vnt. ir proc.
(nuo bendros išduoties)
Grožinė
51055

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose

11689

Iš viso SVB

108681

45937

Proc.
41,2
49,3
39,7
41,3

Šakinė *
72834
12008
66487
151329

Proc.
58,7
50,7

Periodika
58996
6753

Proc.
47,6
28,5

57,4

62781

54,2

57,4

128530

48,8

*Šakinės literatūros išduoties rodikliai pateikti su periodinių leidinių išduotiems rodikliais .
Lyginant su 2011 m., 2012 m. pagrindiniai bibliotekų rodikliai sumažėjo, išskyrus
Žagarės miesto filialo

apsilankymų ir dokumentų išduoties rodiklius. Registruotų vartotojų

sumažėjo 228: VB – 7, Žagarės miesto filiale – 46, kaimo filialuose – 175. Pagrindinės vartotojų
skaičiaus mažėjimo priežastys: realaus gyventojų skaičiaus mažėjimas, visus metus nedirbo
Ziniūnų filialas, keitėsi Plikiškių filialo darbuotojai, nuo rugsėjo ketvirtadaliu sutrumpėjo šio filialo
darbo laikas. Nuo 1 iki 8 vartotojų padaugėjo 7 kaimo filialuose. Nuo 1 iki 25 vartotojų sumažėjo 8
filialuose. Daugiausia vartotojų užregistruota Skaistgirio filiale – 614, palyginus su 2011 m.
padaugėjo 3. Mažiausiai vartotojų sutelkta pusę darbo laiko dirbančiuose filialuose: Daunoravos –
145, Darginių– 149.
Apsilankymų (lankytojų) skaičius sumažėjo 2067: VB – 1367, kaimo filialuose –
2472. Žagarės miesto filiale apsilankymų padaugėjo 1772. 10-tyje kaimo filialų lankytojų
padaugėjo, 8-iuose sumažėjo, Ziniūnų filiale lankytojų nebuvo. Daugiausia apsilankymų skaičius
išaugo Kriukų filiale – 620 ir Kirnaičių filiale – 611. Ryškiausias apsilankymų skaičiaus
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sumažėjimas Gataučių filiale – 1642 ir Satkūnų filiale – 881. Satkūnų filialas ilgą laiką nedirbo dėl
darbuotojos nedarbingumo.
Dokumentų išduotis sumažėjo 6862 fiz. vnt.: VB – 2130 fiz. vnt. , kaimo filialuose –
7989. Žagarės miesto filiale padaugėjo 3257 fiz. vnt. Išduotis padidėjo 4 kaimo filialuose, sumažėjo
14 filialų. Daugiausia išduota didžiausiame Skaistgirio kaimo filiale –25924 fiz. vnt., mažiausiai
Plikiškių filiale –2717 fiz. vnt .
Pagrindinių veiklos rodiklių vykdymą įtakojo demografinė ir ekonominė

rajono

situacija, potencialių vartotojų mažėjimas dėl itin sparčiai senstančios rajono visuomenės, nedarbo
lygio, emigracijos. Jaunimas vietoj bibliotekos, knygų skaitymo renkasi kitas laisvalaikio
pramogas, kompiuterinius žaidimus, neretai betikslį laiko leidimą socialiniuose interneto tinkluose.
Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius

VB
Žagarės
miesto
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Darbo vietų skaičius
2011 m.
2012 m.
+/39
35
-4
15
15
+

Kompiuterizuotų vietų skaičius
2011 m.
2012 m.
+/11
11
+
5
5
+

151

152

+1

49

49

+

205

202

-3

65

65

+

Vartotojų mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis




Mokymų bendra trukmė (valandų skaičius):

2011 m.

2012 m.

VB

232

88

Žagarės miesto filiale

79

0

Kaimo filialuose

1496

459

SVB

1807

547

VB

527

180

Žagarės miesto filiale

16

0

Kaimo filialuose

251

278

SVB

794

458

Vartotojų, apsilankiusių mokymuose, skaičius:
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Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui,
valandų skaičius:



VB

203

72

Žagarės miesto filiale

54

0

Kaimo filialuose

1186

227

SVB

1443

446

VB

117

43

Žagarės miesto filiale

10

0

Kaimo filialuose

183

88

SVB

310

131

Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio
raštingumo mokymuose, skaičius:

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Vartotojų skaičius
Išsiųsta užklausų
2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m.
6
6
14
22

Gauta dokumentų
2011 m. 2012 m.
12
21

Mokamų paslaugų skaičius

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

LIBIS pažymėjimų
išdavimas (su
dublikatais)
2011 m. 2012 m.
234
151

Kopijos
2011 m.
9723

2012 m.
9220

-

-

1300

1243

-

-

2917

3600

234

151

13940

14063

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.
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Iki rugsėjo mėnesio po 8 valandas per darbo dieną dirbo 14 kaimo filialų, nuo rugsėjo,
įkūrus daugiafunkcį centrą, Plikiškių filiale liko 0,75 etato ir filialo darbo laikas sutrumpėjo iki 6
val. per dieną. Metų pabaigoje kasdien po 6 val. dirbo 3 filialai. Darbo dienos: pirmadienis –
trečiadienis, 4 filialuose: antradienis – šeštadienis.
4 val. per darbo dieną dirbo du filialai: Darginių ir Daunoravos.
Ziniūnų filialas nedirbo.
Filialuose tvarkos dienos nėra.
Viešojoje bibliotekoje išdirbtos 304 darbo dienos, 2830 valandų, vartotojai aptarnauti
292 dienas, 2734 valandas. Žagarės miesto filiale išdirbtos 252 darbo dienos, 2208 valandos,
vartotojai aptarnauti 240 valandų, 2112 valandų, kaimo filialuose vidutiniškai po 215 darbo dienų,
1629 valandas.

V. RENGINIAI
Renginių ir jų lankytojų skaičius
Renginių skaičius
Iš viso
2011

2012

Lankytojų skaičius
Parodos

+/-.

2011

2012

+/-

2011

2012

+/-

VB
Žagarės
m. filiale

132

135

+3

57

65

+8

3573

3362

-211

67

75

+8

31

38

+7

667

644

-23

Kaimo fil.

503

549

+46

266

294

+28

4213

4312

+99

Iš viso
SVB

702

759

+57

354

397

+43

8453

8318

-135

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Joniškyje prasidėjo Maironio poezijos
skaitymais. Balandžio 23 d. 12 val. Viešojoje bibliotekoje skambėjo kraštiečio Laimono Noreikos
įskaitytos Maironio eilės, o vakare bibliotekos skaitykloje įvyko Maironio poezijos vakaras
„Didybė praeities“. Poeto eiles skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorės Eleonora
Matulaitė ir Eleonora Koriznaitė. Dainomis pagal Maironio eiles vakarą pagyvino šaunusis Joniškio
jaunimas – Rūta Činčytė, Gytis Laskovas ir Justina Tamulytė.
Linkaičių filialas Maironio 150-mečiui surengė literatūrinę valandą „Jau niekas tavęs
taip giliai nemylės“. Bibliotekos Bendraminčių klubo narės perskaitė po keletą mėgstamų poeto
25

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2012 m. veiklos ataskaita

eilėraščių, buvusi lietuvių kalbos mokytoja Benutė Kaškelienė supažindino su poeto biografija ir
kūryba. Renginio dalyvės klausėsi kompaktinės plokštelės įrašų – skambėjo aktoriaus Laimono
Noreikos skaitomos Maironio eilės.
Balandžio 25 d. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė su knygomis
aplankė Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro lankytojus. Jaukiai susėdę visi aptarė
naujausias bibliotekoje esančias rankdarbių knygas. Moteris ypač sudomino J. Trotman „Kojinės
visiems“, H. Harrison „Piešimo technikų enciklopedija“. Ta proga Centro lankytojus
bibliotekininkės pakvietė apžiūrėti Jono Avyžiaus memorialinę ekspoziciją bibliotekoje, taip pat
dalyvauti Europos dienai paminėti skirtuose renginiuose.
Balandžio 26 d. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Rita
Brazauskienė dalyvavo prevenciniame renginyje smurtauti linkusiems vyrams Joniškio rajono
nepilnamečių pataisos inspekcijoje. Rita jiems siūlė atrasti savo knygą, kad nereikėtų pykčio išlieti
prieš artimuosius. Aptarę knygas, drauge sprendė testus, žaidė psichologinius žaidimus.
Balandžio 27 d. Skaistgirio filiale pirmą kartą surengta rajono bibliotekininkų senjorų
popietė „Tegul prisiminimai atgis“. Šventinę susitikimo dieną į Skaistgirio biblioteką susirinko į
užtarnautą poilsį išėjusios ir dar tebedirbančios Viešosios bibliotekos ir filialų bibliotekininkės
senjorės. Jas sveikino Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, Skaistgirio kultūros
namų dainininkai, vadovaujami Birutės Dauginytės. Popietėje dalyvavusi Šiaulių apskrities P.
Višinskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolia Kasparavičienė
pristatė savo pomėgį – ramunių kolekciją „Ramunynas“. Prisiminimus atgaivino senos nuotraukos
skaidrėse. Gerai nuotaikai koleges ir senjores nuteikė spėlionių žaidimą surengusi Maldenių filialo
bibliotekininkė Lionė Adomaitienė. Senjorės džiaugėsi ne tik galimybe pamatyti atsinaujinusią,
puikiose patalpose įsikūrusią Skaistgirio biblioteką, bet ir pabendrauti tarpusavyje, pasiklausyti
nuotaikingų ir skambių skaistgiriečių dainų. Išsiskirdamos senjorės dėkojo organizatoriams už
šventinę popietę, tikėdamosi susitikti ir ateityje.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu organizuota atvirų durų diena „Tapk
bibliotekos draugu“ Bariūnų filiale, Stungių filiale – akcija senjorams „Susidraugauk su
kompiuteriu“, „Perskaitytą knygą padovanok bibliotekai“. Žagarės filialas suorganizavo akciją
naujiems skaitytojams suburti „Skatau aš, skaityk ir tu“, pamoką senjorams „E-paslaugos –
patogesniam gyvenimui“.
Bibliotekų savaitės renginių spektrą praturtino įvairios parodos. Viešojoje
bibliotekoje surengta paroda „75 Joniškio viešosios bibliotekos metai“, bibliotekos darbuotojų
vaikų kūrybos darbų paroda, Linkaičių filiale – fotonuotraukų paroda „Mūsų bibliotekos pulsas“,
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Žagarės miesto bibliotekoje – Žagarės socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos centro ugdytinių
kūrybos darbų paroda „...iš širdies“ .
Projektas „Metai su Jonu Avyžiumi“
Minėdama žymaus rašytojo kraštiečio Jono Avyžiaus 90-ąsias gimimo metines, Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka 2012 metus paskelbė Jono Avyžiaus metais. Projektą „Metai su Jonu
Avyžiumi“ parėmė LR Kultūros rėmimo fondas ir rajono savivaldybė.
Balandžio 19 d. Viešojoje bibliotekoje Jono Avyžiaus jubiliejui paminėti buvo
surengtos integruotos pamokos, pristatyta bibliotekoje įrengta memorialinė ekspozicija Joniškio
„Aušros“ gimnazijos, kurioje mokėsi ir rašytojas, dešimtokams. Moksleiviams buvo papasakota
apie garbų kraštietį ir jo kūrybą, pristatyti ekspozicijoje esantys asmeniniai rašytojo daiktai, kuriuos
bibliotekai padovanojo rašytojo žmona Irena.
Balandžio 30 – ąją Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė į literatūrinį žygį
dviračiais Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais maršrutu Joniškis – Kepaliai – Mėdginai –
Joniškis. Iš Joniškio išriedėjo devynios dviratininkės, dar keturios prisijungė Kepaliuose. Atvykę į
rašytojo gimtuosius Mėdginus, aplankėme

jo seseris Adolfiną ir Stasę, sėdėjome jų namų

verandoje, gardžiavomės jų keptomis bandelėmis, vartėme nuotraukų albumus.
Žygio metu atlikome ir kitą pavasarinę misiją – pasodinome našlaičių prie Jonui
Avyžiui skirto stogastulpio gimtojoje sodyboje. Tiesa, sodyba Avyžių giminei nebepriklauso, čia
šeimininkauja Petras Kaminskas, kuris visada maloniai leidžia prie stogastulpio sutikti kasmetinio
„Poezijos pavasario“ svečius, parodyti garsaus rašytojo gimtinę moksleiviams.
Grįždami užsukome į Kepalių biblioteką, kur prisiminėme rašytoją, skaitydami
ištraukas iš jo naujausio romano, išleisto jau po mirties, „Ir išmuš tavo valanda“.
Gegužės 16 d. (rašytojo gimimo dieną) vyko akcija „Puslapis iš Jono Avyžiaus
knygos“. Vaikų darželiuose, mokyklose, įstaigose ir organizacijose, namuose buvo skaitomos
kraštiečio knygos.
Gegužės 31 d. surengtas iškilmingas Jono Avyžiaus 90-ųjų gimimo metinių
minėjimas, kurį organizavo Viešoji biblioteka. Iškilmių metu įteikta rajono savivaldybės įsteigta
pirmoji Jono Avyžiaus literatūros premija. Premijos laureatu už novelių romaną „Trys
vienatvės“ tapo rašytojas Romualdas Granauskas.
Renginį vedė kraštietis Juozas Šalkauskas. Liaudies dainomis džiugino kraštietė
solistė Sofija Jonaitytė, grojo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos jaunieji
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smuikininkai. Buvo demonstruojamos nuotraukos iš Viešojoje bibliotekoje saugomo Jono Avyžiaus
asmeninio archyvo.
Vieno populiariausių J. Avyžiaus romanų „Sodybų tuštėjimo metas“ ištraukas skaitė ir
prisiminimais dalijosi aktorius Juozas Budraitis, to paties pavadinimo filme 1976 m. atlikęs
pagrindinį Gedimino Džiugo vaidmenį.
Labai šiltai apie Joną Avyžių kalbėjo žmona Irena Litvinatė – Avyžienė, į kurios
trapų, bet patikimą petį sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis galėjo atsiremti rašytojas. „Jaučiau
dvasinį komfortą, gyvendama su Jonu, – sakė Irena Avyžienė, taip pat dėkojo Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos darbuotojams už rašytojo atminimo puoselėjimą, Joniškio rajono savivaldybei
– už įsteigtą Jono Avyžiaus literatūros premiją.
Premijos atrankos grupės pirmininkė, Šiaulių universiteto docentė dr. Džiuljeta
Maskuliūnienė aptarė visų pretendentų į premiją kūrinius. Literatūros mokslininkė akcentavo, kad
rašytojo premijos įsteigimas yra pats didžiausias atminimo įamžinimas ir žymaus kraštiečio
pagerbimas. Ji džiaugėsi, kad pirmoji Jono Avyžiaus premija literatūros klasikui Romualdui
Granauskui pratęsia klasiko Jono Avyžiaus prozos kelią.
Jono Avyžiaus literatūros premijos laureatas R. Granauskas dėl ligos į šventę
neatvyko. Rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus
vedėja Asta Kascėnienė premijos rekvizitus ir dovanas įteikė Rašytojų sąjungos valdybos nariui,
„Metų“ žurnalo vyr. redaktoriui Danieliui Mušinskui. D. Mušinskas perdavė R. Granausko
linkėjimus joniškiečiams ir keletą rašytojo autografuotų knygų bibliotekos skaitytojams.
Susirinkusiems parodytos ištraukos iš režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filmo apie
Romualdą Granauską „Raudonu ant balto“.
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Violeta Vilčiauskienė,
sakė, kad bibliotekai teko kilni misija puoselėti kraštiečio, literatūros klasiko atminimą, padėkojo
visiems už gražų renginį, rajono savivaldybės merui, tarybos nariams už premijos įsteigimą.
Liepos 6 d. būrys Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
darbuotojų, skaitytojų, bibliotekos bičiulių bei Vilniaus kraštiečių klubo „Sidabra“ narių pagerbė
rašytojo Jono Avyžiaus atminimą Vilniaus Antakalnio kapinėse. Rašytojas prieš 13 metų liepos 7
dieną išėjo Anapilin.
Joniškiečius pasitiko mūsų garbiojo kraštiečio žmona Irena Avyžienė ir jo bičiulis
poetas Algimantas Baltakis.
Kraštiečio amžino poilsio vietoje buvo uždegtos žvakės, padėta gėlių, atlikta
muzikinė–literatūrinė kompozicija, skambėjo Jonui Avyžiui dedikuotos eilės ir eilėraščiai apie
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Lietuvą. Smuikavo moksleivės Karolina Lacytė ir Milda Skudraitė, posmus skaitė Domantas
Mačiukas, Paulius Kuprevičius ir bibliotekininkė Rita Mačiukienė. Profesorius Juozas Galkus sakė,
kad, nors artimai ir nepažinojo rašytojo, tačiau visada buvo smagu žinoti, kad toks didis rašytojas
yra mūsų krašto sūnus, joniškietis.
Antroji projektinio ciklo dalis „Estafetė“ buvo skirta susitikimams su jaunosios
kartos kūrėjais.
Geros literatūros gerbėjai lapkričio 14 d. buvo pakviesti į susitikimą su rašytoja,
dailės istorike, menotyros mokslų daktare Kristina Sabaliauskaite.
Susitikime su joniškiečiais rašytoja pristatė naują knygą – apsakymų ir novelių rinkinį
„Danielius Dalba & kitos istorijos“. Naujosios knygos, dar kvepiančios spaustuvės dažais,
skaitytojai nebuvo skaitę, todėl susitikimo metu kalba sukosi apie „Silva rerum“, apie rašytojos
pasaulėžiūrą, istoriją, meilę gimtajam Vilniui.
Po susitikimo joniškiečiai ne tik įsigijo K. Sabaliauskaitės knygų – išsirikiavusi eilė
gauti rašytojos autografą buvo tarsi garantas, kad šios intelektualios kūrėjos knygos yra ir bus
skaitomos.
Lapkričio 19 d. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka skaitančią miesto visuomenę
pradžiugino dar vienu susitikimu – į svečius atvyko poetas, rašytojas, režisierius, aktorius bei
scenaristas Alvydas Šlepikas. Ne pirmą kartą mūsų krašte viešintis kūrėjas šį kartą pristatė
naujausią savo knygą „Mano vardas – Marytė“.
A. Šlepikas atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus, pasidalijo ateities planais,
susitikimą baigė nuotaikingai gimtąja molėtiškių tarme perskaitydamas humoreską „Dvasios ir
masės santykis”.
Tądien naujoji A. Šlepiko knyga taip pat buvo pristatyta ir Joniškio “Aušros”
gimnazijoje, o Žagarės gimnazijoje bei Joniškio vaikų ir jaunimo teatro “Bendraamžiai”
auditorijoje įvyko susitikimai su jaunaisiais Lietuvos rašytojais – Ilze Butkute, Nerijumi
Cibulsku, Dovile Kuzminskaite, Aivaru Veikniu bei juos lydėjusiu Nacionalinės premijos
laureatu Aidu Marčėnu.
Projektas „Renginių ciklas Europos dienai ir vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų
solidarumo metams paminėti“
Gegužės 2–9 d. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka kartu su partneriais organizavo
renginių ciklą Europos dienai ir vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metams paminėti.
Projektą parėmė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
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Gegužės 2 d. pagal projektą surengtos bendravimo popietės „Pabūkime su seneliais
prie kavos puodelio“.

Knygos Beržėnų senjorų namų gyventojams
Gegužės 3 d. Žagarės miesto bibliotekoje įvyko popietė-susitikimas su žolininke
Adele Karaliūnaite. A. Karaliūnaitė skaitė paskaitą „Septynios kūno galios ir jų stiprinimas
žolelėmis“, su įvairaus amžiaus žagariečiais dalijosi patirtimi, kokių sveikatos galių galima
pasisemti iš gamtos, iš vaistažolių, negailėjo patarimų, kaip pasigaminti skanių arbatų, gydomųjų
tepalų. Kartu su Adele renginio dalyviai atliko keletą sveikatos pratimų, bičiuliškai skanavo jos
paruoštą šaltos arbatos gėrimą.
Gegužės 8 d. prie pavasario žaluma, mėlynais ir geltonais balionais pasipuošusių
Kriukų bendruomenės namų gausiai rinkosi žmonės ne tik iš Kriukų, bet ir Blauzdžiūnų, Lieporų
bendruomenių į gegužinę popietę „Pabuskime su gamta ir knyga“ švęsti pavasarį, artėjančios
Europos dienos proga pabūti kartu, pasilinksminti, paminėti vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų
solidarumo metus. Renginio vedėja – bibliotekininkė Violeta Navickienė padėkos raštais ir
eurodovanėlėmis apdovanojo geriausias Kriukų bibliotekos skaitytojas Danutę Sekmokienę, Eleną
Prušinskienę, Dalią Milenčienę.
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Gegužinė popietė „Pabuskime su gamta ir knyga prie Kriukų bendruomenės namų
Pasidžiaugusi kultūrine bendryste ir bičiulyste, apie aktyvią senjorų veiklą patirtimi
dalijosi Kriukų seniūnijos pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkė Genovaitė Truškauskaitė.
Primindami pavasario švenčių papročius, senų žmonių pasakojimus, dainomis ir žaidimais į smagų
šventės šurmulį visus įtraukė folkloro ansamblis „Kupars“ (vadovė Rita Kipšaitė- Balčiūnaitė) ir
Kriukų pagrindinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami mokytojos Ligitos Eitkevičienės.
Simboliškai pasidaliję į dvi komandas, jaunimas ir senjorai spėliojo ansambliečių minamas mįsles.
Mįsles minti geriau sekėsi jaunimui, o bibliotekininkės surengtoje žinių apie Europą viktorinoje
pranašesni buvo senjorai. Visi žaidimų, viktorinų dalyviai buvo apdovanot eurodovanėlėmis.
Gegužės 9 d. 15 val. Europos diena netradiciškai paminėta rajono savivaldybės
aikštėje. Gražus oras ir pirmą kartą Joniškyje įvykusi akcija sutraukė būrius jaunimo ir Joniškio
senjorų. Aikštėje susirinkusius joniškiečius su Europos dienos švente ir vyresnių žmonių ir kartų
solidarumo metais pasveikino rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gintaras Gadliauskas.
Nuskambėjus Europos metų himnui, renginio vedėjai – dviejų jaunimo ir senjorų
nevyriausybinių organizacijų vadovai Jonas Gricius ir Janina Šimaitienė pakvietė iš Šiaulių
atvykusį TAFFISA žaidynių simbolinį personažą šauliuką kartu su žaviomis pagalbininkėmis
surengti mankštą. Smagiai mankštinosi visi – ir jauni, ir vyresni. Po to visi pakviesti į pirmą kartą
Joniškyje surengtą flashmob – „blyksnio“ akciją – sušokti makareną. Šokio studijos „Salida“
vadovas Justinas Jurkaitis parodė nesudėtingus, įsimenamus makarenos judesius, į bendrą šokio
sukūrį įtraukusius ne tik senjorus ir jaunimą, bet ir visus renginyje dalyvavusius įvairaus amžiaus
joniškiečius. Renginio pabaigoje nuskambėjo joniškietės Ritos Tiulenevos kartu su „Bočių“
ansambliu sukurtas kartų draugystės himnas, palydėtas į dangų kylančių geltonų ir mėlynų balionų
puokštės.
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Europos dienos šventė
.

Visus sujungė šokis
Netradicinio renginio idėją sumanė ir kartu su visuomeninėmis senjorų ir jaunimo
organizacijomis entuziastingai padėjo įgyvendinti Joniškio rajono jaunimo reikalų koordinatorė
Erika Šivickaitė.
Gegužės 9 d. vyko ir daugiau Europos dienai paminėti skirtų renginių. Viešojoje
bibliotekoje ir Linkaičių filiale jaunimas ir senjorai pirmą kartą dalyvavo Europos egzamine – iš
viso 11 dalyvių, geriausieji apdovanoti diplomais, knygomis apie ES ir kitomis eurodovanėlėmis.
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Europos egzamino dalyviai J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
Tarp viešosios bibliotekos filialų kartu su bendruomenių nariais vyko draugystės
žygiai dviračiais. Pasipuošę šventine atributika žygeiviai lankėsi vieni pas kitus, sveikino
bendruomenių žmones, sutiktus praeivius, rengė viktorinas apie Europą, ekspromtu vaidino
Europos šalių piliečius, spėliojo literatūrinius personažus, vaišinosi Europos šalių virtuvių
patiekalais.

Draugystės žygio dviračiais dalyviai prie Skaistgirio seniūnijos
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Dviratininkės iš Kepalių filialo išvyksta į Kirnaičių filialą
Viešojoje bibliotekoje tądien visi skaitytojai: ir jauni, ir senjorai, taip pat Europos
egzamino dalyviai prie šventiškai papuoštų stalelių buvo vaišinami arbata ir saldumynais.
Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai ir filialams organizuoti renginius padėjo kaimų bendruomenės,
neformalios jaunimo ir pagyvenusių žmonių, „Bočių“ organizacijos, Joniškio kultūros centras,
Visuomenės sveikatos biuras.
Projektas „Maironio poezija visoms kartoms“
Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Maironio 150-osioms gimimo
metinėms paminėti suorganizavo renginių ciklą pagal LR Kultūros rėmimo fondo iš dalies
finansuotą projektą „Maironio poezija visoms kartoms“.
Spalio 17 d. bibliotekoje įvyko paskaita „Kiekvienas turime savo Maironį“, kurią
skaitė literatūrologė, Šiaulių universiteto doc. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė.

Doc. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
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„Kas yra Maironis kiekvienam iš mūsų? Maironio posmą ar eilutę galima surasti
kiekvienai dienai, nuotaikai, jausmui. Kiekvienas išsilavinęs, kultūringas lietuvis turi turėti savo
autentišką santykį su Maironiu“, – kalbėjo lektorė. Dž. Maskuliūnienė ir retoriškai klausė „Ar
Lietuvai reikia klasikų? O ar Lietuvai reikia autoritetų?, atsakydama, kad Maironis yra moralinis
autoritetas, pavyzdys, kaip reikia mylėti savo šalį.
Paskaitoje dalyvavo rajono bibliotekininkai, mokytojai, Žagarės gimnazijos
gimnazistai, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Žemės ūkio mokyklos moksleiviai, literatai ir kiti
joniškiečiai.
Spalio 18 d. paklausyti Maironio poezijos į biblioteką atėjo Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Joniškio rajono filialo nariai ir Joniškio M. Slančiausko progimnazijos
aštuntokai. Renginio dalyviams Maironio posmus skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda
Bėčiūtė. „Išgirsite tokį Maironį, koks artimas man”, – sakė aktorė, skaitymui pasirinkusi mažiau
žinomas poeto eiles.

Maironio eiles skaito aktorė Nomeda Bėčiūtė
Programą paįvairino muzikiniai intarpai. Sodrus aktorės balsas puikiai atskleidė
Maironio poezijos grožį. Pabaigoje visi drauge sugiedojo „Lietuva brangi“.
Pagal projektą Maironio kūryba buvo pristatoma ir vaikams. Vaikų literatūros
skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė su kolegėmis parengė spektaklį su lėlėmis –„Jūratę ir Kastytį“
pagal to paties pavadinimo Maironio baladę.
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Lėlių spektaklis „Jūratė ir Kastytis“

Spektaklio premjerą pirmieji išvydo „Saulės“ pagrindinės mokyklos pirmaklasiai
pirmosios knygutės šventėje „Vesk mane į savo šalį“ spalio 18 d.
Žagarės, Skaistgirio, Maldenių ir Bariūnų bibliotekas lankantys vaikai per vasarą
piešė piešinius tema „Maironio eilės mūsų piešiniuose“. Visą spalio mėnesį vyko šių piešinių
parodos. Spalio 19-osios popietę Maironio eilės skambėjo Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje ir
Maldenių bibliotekoje.
Jono Avyžiaus viešosios

bibliotekos Stupurų filialo

bibliotekininkė Silva

Andriuškienė pakvietė Gasčiūnų pagrindinės mokyklos mokinius, kaimo žmones į popietę
„Valanda su Maironiu“. Maironio eiles skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė,
mokyklos skaitovai Mindaugas Kasiulis ir Tomas Gustas. Dainas Maironio žodžiais atliko
mokyklos gitaristų trio, merginų ansamblis ir vyrų choras. Maironio sukakčiai skirtame renginyje
dalyvavo ne tik moksleiviai, bet ir skaitytojų klubo „Gašvinė“ narės, knygos gerbėjai iš Stupurų ir
Rudiškių.
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Maironio jubiliejui skirta popietė Maldeniuose prasidėjo skambant dainų įrašams
pagal Maironio eiles. Kraštietė aktorė Silvija Povilaitytė atliko literatūrinę programą „Poezijai ir
maldai atvėręs savo sielą“. Popietės dalyviai: ir suaugusieji, ir vaikai iš visos širdies kartu su aktore
sudainavo „Oi neverk, matušėle“.

Aktorė Silvija Povilaitytė su renginio dalyviais Maldeniuose
Baigiamasis projekto vakaras įvyko lapkričio 8 d. Joniškio bažnyčioje. Solistas
Danielius Sadauskas atliko dainas pagal Maironio eiles. Iškilmingai bažnyčios vargonais
sugrodama muzikos kūrinį vakarą pradėjo pianistė Jūratė Landsbergytė. Solistas ne tik dainavo, bet,
būdamas Maironio biografijos ir kūrybos žinovas, gražiai komentavo atliekamus kūrinius. „Šis
vakaras, skirtas Maironio jubiliejui Joniškyje, kaip komunija", – sakė atlikėjas. Vakaro metu
skambėjo žinomi, kiekvieno lietuvio dvasią pakylėjantys Maironio kūriniai: „Išnyksiu kaip dūmas‘,
„Daina“, „Mano gimtinė“, „Milžinų kapai“, taip pat rečiau atliekami tautos dainiaus tekstai.
Projektas „Pagauk skaitymo malonumą“
2012 m. spalio–gruodžio mėnesiais Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
įgyvendino skaitymo skatinimo projektą – renginių ciklą „Pagauk skaitymo malonumą“, kurį iš
dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir rajono savivaldybė .Projekto veiklų
įgyvendinimas prasidėjo kraštietės, Rašytojų sąjungos narės, rajono Garbės pilietės poetės Onos
Kubiliūtės – Mikalauskienės naujos poezijos knygos „Smilinėjimai“ sutiktuvėmis.
Didelis būrys klausytojų – bibliotekininkų, pedagogų, vyresniųjų klasių moksleivių
dalyvavo seminare „Pagauk skaitymo malonumą“. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
vedėja Dovilė Kurlienė pristatė 5-7 klasių moksleivių skaitymo poreikių tyrimą. Seminare
dalyvavusi rašytoja ir literatūros vertintoja Gintarė Adomaitytė betarpiškai ir subtiliai kalbėjo bei
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diskutavo su auditorija apie praeities vaikų ir jaunimo literatūros „aukso fondą“ ir Metų knygos
rinkimuose dalyvaujančias knygas.
Ir suaugusiems, ir vaikams visada didelį įspūdį palieka susitikimai su gyvais autoriais.
Savo trykštančia energija, talentinga kūryba mokytojas, bibliotekos darbuotojas ir į renginį
atėjusius „Saulės“ pagrindinės mokyklos antrokus sužavėjo poetė Zita Gaižauskaitė.

Poetė Zita Gaižauskaitė su Joniškio vaikais
Dėl itin didelio susidomėjimo populiaria asmenybe ir Metų knygos rinkimuose
dalyvaujančios knygos „Lėlė“ autore Nomeda Marčėnaite bibliotekoje suplanuotą susitikimą
teko perkelti į didesnę Kultūros centro salę. Į susitikimą atėjo gausus būrys vaikų iš miesto
mokyklų, atvyko net iš rajono mokyklų, dalyvavo nemažai suaugusiųjų. „Saulės“ pagrindinės
mokyklos 4 b klasės mokiniai, perskaitę „Lėlę“, nupiešė piešinių, užrašė savo minčių, palinkėjimų
ir padovanojo Nomedai. Po susitikimo klausytojai tiesiog gulte apgulė viešnią autografų. Geriausias
renginio įvertinimas buvo tas, kad skirstydamiesi žmonės prašė daugiau tokių įdomių ir šiltų
susitikimų.

Po susitikimo su Nomeda Marčėnaite
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Itin pavykusi ne tik skaitymą skatinanti, bet ir vaikų kūrybiškumą ugdanti edukacinė
programa „Kuriame, skaitome, sužinome“ su Žagarės miesto vaikais Lėlių namuose. Lėlių namų
šeimininkė – tautodailininkė lėlininkė Aušra Petrauskienė pravedė 7 kūrybinius užsiėmimus
vaikams: pristatė knygutes, kurių veikėjos lėlės, buvo skaitomos ištraukos iš knygučių. Užsiėmimų
metu mokiniai ir jų mokytojos išmoko pasidaryti paprastą skudurinukę: visiems labai patiko kurti ir
smagiai praleisti laiką.

.
Edukacinė programa su lėlėmis „Kuriame, skaitome, sužinome“

Visada patrauklios žaidybinio, lavinamojo pobūdžio renginių formos. Į pagal
projektą vykusias skaitančių bendruomenių varžytuves Stungių bendruomenėje atvyko trijų
bendruomenių: Daukšių, Maldenių ir Stungių bendruomenių komandos. Jos varžėsi literatūrinėje
viktorinoje, atliko įvairias su knyga, literatūriniu išprusimu susijusias užduotas. Nugalėtojai –
Maldenių bendruomenės komandai įteiktas projekto prizas – suvenyrinė vaza su išgraviruotu užrašu
„Skaitanti bendruomenė“. Varžytuvių dalyviai džiaugėsi ne tik proto mankšta, prizais, bet ir
galimybe kultūringai ir prasmingai pabendrauti, pasibūti.
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Skaitančių bendruomenių varžytuvių laimėtoja - Maldenių bendruomenės komanda
Knygų pristatymų varžytuvės įvyko Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje.
Literatūrinių varžytuvių dalyvės – „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir Mato Slančiausko
progimnazijos šeštaklasių komandos atliko namų užduotis – pristatė pasirinktas knygas,
rungtyniavo kūrybingumo, skaitymo užduotyse: piešė ir pristatė Mažojo princo planetą, stengėsi
kuo raiškiau perskaityti duotą knygos ištrauką, piešė ir komentavo šuns portretą, vardino skaitytas
knygas, žinomas leidyklas. Komanda nugalėtoja ir aktyviausi dalyviai apdovanoti prizais,
saldumynais, knygomis.
Varžytuvių organizatorė – šios mokyklos mokytoja lituanistė Vilma Kumpikevičiūtė,
visada entuziastingai besirūpinanti paauglių skaitymo įgūdžių lavinimu, kartu su kolegėmis parengė
ir 10 skaitytinų knygų sąrašą paaugliams.

Knygų pristatymų varžytuvės Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
Tęsdamos bendravimo su rajono senelių namų gyventojais tradicijas pagal projektą
Viešosios bibliotekos darbuotojos surengė priešpiečius su knyga Joniškio r. Beržėnų senjorų
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namuose: seneliams nuvežė knygų, vaišių, pabendravo prie kavos puodelio, muzikinę programėlę
parengė Stupurų filialo bibliotekininkė Silva Andriuškienė su savo bibliotekos skaitytojomis iš
Stupurų ir Gasčiūnų kaimų. Taip pat su knygomis ir kalėdiniu lauknešėliu bibliotekininkės aplankė
Joniškio senelių globos namų „Santara“ gyventojus.

Priešpiečiai su knyga Beržėnų senjorų namuose
Gruodžio 11 d. įvyko baigiamasis projekto renginys – padėkos vakaras bibliotekos ir
knygos bičiuliams. Muzikinę programą atliko aktorius Giedrius Arbačiauskas (gitara) ir Eglė
Arbačiauskienė (violončelė). Vakaro metu padėkota bibliotekos bičiuliams, aktyviausiems projekto
ir kitų renginių pagalbininkams: pedagogėms Vilmai Kumpikevičiūtei, Daliai Žilevičienei, Joniškio
literatų „Audruvė“ klubo prezidentei Reginai Briedytei, joniškietei Daliai Motik, maldenietei
Stanislavai Mundrienei, skaitymo idėjų puoselėjimo bendraminčiui – Visuomenės sveikatos biuro
kolektyvui.

.
Padėkos vakaras. Literatūrinę muzikinę programą bibliotekos ir knygos bičiuliams
atlieka aktorius Giedrius Arbačiauskas su žmona Egle Arbačiauskiene.
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Kiti renginiai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose
Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Linkaičių filialas sausio mėnesį
organizavo Metų knygos rinkimų akcijas.
Skaistgirio filialas gražius ir prasmingus renginius surengė savo krašto šviesuoliams
pagerbti. Sausio mėnesį bibliotekininkės skaistgiriečius sukvietė į popietę – susitikimą su
Skaistgirio krašto šviesuoliu, metraštininku, knygininku Augustinu Drigotu.
Knygnešio dienai paminėti Skaistgirio filialas skyrė popietę „Nešę lietuvišką žodį“
apie Skaistgirio apylinkių knygnešius.
Vasario 24 d. Kriukų filialas kartu su Kriukų pagrindine mokykla sukvietė ir jaunus,
ir vyresnius į neakivaizdinę ekskursiją „Kalbos skambesys“, skirtą Gimtosios kalbos dienai
paminėti. Dalyviai, susėdę į neakivaizdinį traukinuką siauruką, leidosi į kelionę po tarmes,
keliaudami iš Kriukų pro Joniškį link Telšių, apsilankydami Dzūkijoje, Kėdainiuose, Pasvalyje,
Petrašiūnuose, Pakruojyje. Siaurukas grįžo ten, iš kur ir pajudėjo – Kriukus. Kiekvienoje stotelėje
visi susirinkusieji galėjo išgirsti tarmiškai porinamų įvairių pastokojimų ir dainų.
Kovo mėnesį Skaistgirio filiale įvyko susitikimas su visuomenės veikėju, buvusiu
Šiaulių universiteto dėstytoju Kaziu Alminu. Skaistgiriečiams jis pristatė savo eilėraščių, dedikacijų
ir aforizmų rinkinėlį „Tik mylėti...“. Knygos iliustracijų autorė – žinoma Skaistgirio tautodailininkė
Valerija Dauginienė.
Kovo 21-ąją Pasaulinei poezijos dienai skirtą popietę „Poezijos ir muzikos valanda“
surengė Linkaičių filialas. Programą atliko „Aušros“ gimnazijos gitaros studijos ugdytiniai,
vadovaujami Gintaro Mikalėno. Bibliotekos Bendraminčių klubo narės paskaitė mėgstamų poetų
eilėraščių. Skambėjo R. Briedytės, J. Strielkūno, J. Degutytės, Just. Marcinkevičiaus, V. Mačernio,
A. Baltakio ir Dzūkijos krašto poetės Onos Alesiūtės-Bleizgienės kūriniai.
Gegužės 7 d. Žagarės miesto filiale paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
diena. Ta proga buvo pakviesta regiono dienraščio „Šiaulių kraštas“ žurnalistė, literatų klubo
„Audruvė“ narė žagarietė Loreta Ripskytė. Žurnalistė papasakojo laikraščio atsiradimo istoriją,
apie savo norą studijuoti žurnalistiką, pateikė savas įžvalgas apie žurnalisto darbą, jame kylančias
problemas. Susirinkusiems buvo įdomu klausytis įvairių nutikimų, pasitaikančių bendraujant su
žmonėmis, rašant straipsnius.
Susitikimo pabaigoje žagariečiai dėkojo L. Ripskytei už miesto garsinimą, už
atsidavimą savo kraštui, už nuoširdų bendravimą, o ji susirinkusiems – už parodytą jai pagarbą ir
dėmesį.
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Gegužės 25-ąją Joniškyje įvyko Poezijos pavasario šventė. Joniškio Jono Avyžiaus
viešojoje bibliotekoje sutikti 48-ojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2012“
svečiai: poetės Eglė Juodvalkė (JAV), Paulina Žemgulytė, Elvyra Pažemeckaitė, Ona
Mikalauskienė, poetas Julius Žėkas, dainuojamosios poezijos atlikėjas Povilas Girdenis ir skaitovas
kraštietis Juozas Šalkauskas. Bibliotekoje svečius pasveikino ir dovanėles įteikė rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Gintaras Gadliauskas ir rajono savivaldybės tarybos Kultūros,
švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Romualdas Franckaitis.
Susitikimai su Poezijos pavasario svečiais įvyko Žagarės bibliotekoje ir Joniškio
žemės ūkio mokykloje, baigiamasis poezijos vakaras – Joniškio kultūros centre.
Vakarą pradėjo bardas Povilas Girdenis, renginį ir visus svečius pristatė poetė
panevėžietė Elvyra Pažemeckaitė.
Išeivijos poetė, žurnalistė Eglė Juodvalkė pasidalijo gyvenimiškais potyriais, pristatė
savo naujausią knygą „Sakalai naktį nemiega“ apie Lietuvos partizanus, skaitė eilėraščius iš šios
knygos.
Paulina Žemgulytė, kiek pasigesdama vaikų tarp gausiai susirinkusių poezijos
gerbėjų, savo eiles skyrė pirmoje eilėje sėdėjusiai mergaitei. Juozo Šalkausko be trijų dienų
Rašytojų sąjungos nare pristatyta poetė Elvyra Pažemeckaitė savo kūrybos dvasią išraiškingai
perteikė paskaičiusi eilių iš naujausio eilėraščių rinkinio „Žiponėlis kielei“.
Joniškio krašto poetė Ona Mikalauskienė paskaitė pluoštelį naujausių eilėraščių.
Ne tik poetas, bet ir filosofas, skulptorius, medijų specialistas Julius Žėkas, maloniai
nusistebėjęs, kad Joniškyje tiek daug poezijos gerbėjų, pakerėjo ne tik skaitomais tekstais, bet ir
muzikine meditacija su dambreliu.
Tarp skaitomų posmų skambėjo bardo Povilo Girdenio atliekamos dainos savo
tekstais, tėvo Alekso Stanislovo Girdenio žemaitiškomis eilėmis, B. Okudžavos dainos. Juozas
Šalkauskas skaitė poetų Jono Strielkūno, Pauliaus Širvio eiles.
Žmonės skirstėsi sušildyti dvasiškai ir dėkojo organizatoriams už puikų renginį.
Viešosios bibliotekos languose veikė kraštiečio Juozo Šalkausko fotografijų parodą
„Mūzos palytėti. Poezijos pavasariai“.

43

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2012 m. veiklos ataskaita

Poezijos pavasario vakaras su tarptautinio festivalio Poezijos pavasaris 2012 svečiais
Birželio 15 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko naujo enciklopedinio žinyno „Joniškio
kraštas“ sutiktuvės. Leidinį joniškiečiams pristatė leidėjas ir redaktorius Vytautas Didžpetris bei
redakcinės kolegijos nariai: kraštietis profesorius Stasys Vaitekūnas, dr. Kazimieras Garšva,
mintimis ir pastabomis pasidalijo straipsnių autoriai: Romualda Vaitkienė, Arūnas Gumuliauskas ir
Ilona Osipova.
Liepos 4 d. rytmetį Žagarės miesto filialas kartu su Žagarės gimnazija suorganizavo
seminarą gamtoje „Vaistiniai augalai“. Jo metu joniškietis biologijos mokytojas Valentas
Ramonas mokė pažinti vaistinius augalus, o seminaro dalyvė žagarietė Stanislava Norvilienė
pasakojo apie augalų vaistingąsias savybes. Seminaro dalyviai kruopščiai rinko, rūšiavo žoleles,
rašėsi jų pavadinimus, turėjo galimybę sudaryti herbariumą.
Liepos 18-ąją Žagarės miesto filiale įvyko susitikimas su fotografais mėgėjais –
žinomu pynėju iš Raistų kaimo Alvydu Pretkeliu, išleidusiu asmeninę fotonuotraukų knygą
„Sustabdytos akimirkos“, ir iš Šakynos (Šiaulių r.) atvykusiu Žydrūnu Kolčekovu. Jie eksponavo
senuosius fotoaparatus, pristatė jais fotografuotas nuotraukas, papasakojo apie negatyvines ir
pozityvines ryškinimo juosteles, apibūdino seną ir dabartinę fotografijos įrangą. Svečiai taip pat
negailėjo patarimų visiems, kurie mėgsta fotografuoti.
Per Žolinių šventę – rugpjūčio 15-ąją Skaistgirio filialo bibliotekininkės kartu su
seniūnija, kultūros darbuotojais sukvietė savo kaimo gyventojus į šventę „Dainos skambumas –
tėviškei, žolės žalumas – vasarai“, skirtą pagerbti Skaistgirio krašto šviesuolio, grožio ir kultūros
puoselėtojo Jono Viliūno atminimą 100-ųjų

gimimo metinių proga. Renginio metu buvo

prisimintas ilgas ir prasmingas Jono Viliūno gyvenimo kelias, nuveikti jo darbai. Profesorius Stasys
Vaitekūnas, Jono Viliūno žentas, pasidžiaugė, kad iki šiol skaistgiriečiai išsaugojo Jono Viliūno
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tradiciją – puoselėti ir branginti savo aplinką, ir J. Vilūno įkurtas Skaistgirio parkas pavadintas jo
vardu.
Stasys Vaitekūnas negailėjo gerų žodžių saviveiklininkams, seniūnei Virginijai
Kaikarienei, kurios dėka miestelis skęsta gėlių žieduose ir žalumoje, bibliotekininkėms už
nenusakomą

rūpestį

prisimenant

iškilias

asmenybes

ir

rengiant

prisiminimų

vakarus.

Atsidėkodamas bibliotekos lankytojams S. Vaitekūnas padovanojo A. Stanevičiaus fotoalbumą
„Atkaklioji Žuvėdra“ ir A. Žulkaus albumą „Žemaitiška medžio filosofija“.
Rugsėjo 10 d. Gaižaičių filiale įvyko popietė šeimininkėms „Sveika ir gardu kai,
pati pagaminu“. Suradusios valandėlę laisvo laiko nuo rudens darbų į biblioteką rinkosi tos,
kurioms norėjosi pasidalyti jau išbandytais receptais ir išgirsti iš kitų kažką naujo.
Rugsėjo 20 d. Viešoji biblioteka įsijungė į Europos judriosios savaitės renginius ir
kartu su Visuomenės sveikatos biuro darbuotojais surengė sveikatingumo žygį į Bariūnus.
Rugsėjo 21 d. Skaistgirio filiale įvyko literatūrinė popietė „Akyse – Lietuva,
širdyje –Žiemgala“, skirta kraštiečio literato Jono Ivanausko 60-mečiui paminėti.
Popietės viešnia vertėja Dzintra Staniulienė pristatė J. Ivanausko kūrybą, pačius
jausmingiausius jo posmus. J. Ivanauskas yra parašęs 24 knygas, viena jų – elektroninė. Kūryba
išversta į keletą kalbų. Popietėje literato eiles skaitė V.Urbonienė, R. Grybauskienė, T. Lukočienė.
Bibliotekininkė R. Bilienė popietės dalyvius supažindino su J. Ivanausko knygomis, kurios
pristatytos bibliotekininkių parengtoje parodoje „Širdies dainų knygos“. Nestigo literatui gėlių
puokščių, sveikinimo žodžių. J. Ivanauskas Skaistgirio bibliotekai dovanojo diską „Jonas
Ivanauskas. Du baltų tautų milžinai“ ir knygą „Poezijos signalai“.
Lapkričio 20 d. įsimintiną vakarą „Romanso apžavai“ savo skaitytojams,
bendraminčiams bibliotekoje surengė Linkaičių filialas. Dalyvavo ir savo pirmąją kompaktinę
plokštelę „Iš versmės man atnešk tą mėnulį“ linkaitiškiams pristatė Joniškio kultūros centro romansų
grupė „Ašalia“.
Lapkričio 21 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko popietė „Sąžinės laisvės skleidėja“
rašytojos

kraštietės Stasės Jasiūnaitės 100 – osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje

dalyvavo Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviai. Mokytoja, rašytoja Stasė Jasiūnaitė yra trijų
knygų: „Gyvenimo apysaka“, „Mano brolis Aleksas“ ir „Dviejų mergaičių laiškai“ autorė.
Gruodžio 7 d. Gaižaičių filialas kartu su bendruomene surengė popietę „Adventas –
laukimo metas”. Susirinkusius pasveikino Žukančių parapijos klebonas kun. Marius Dyglys.
Popietės dalyviai dalyvavo advento vainiko pynime.

45

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2012 m. veiklos ataskaita

Jaukią adventinę nuotaiką sukūrė Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos Žagarės
filialo sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas mokytojos Irenos Stripinienės, Žagarės parapijos
katechetė Inga Šutkienė bei pats Žukančių parapijos klebonas kun. Marius Dyglys.
Gražiausių metų švenčių sandūroje, gruodžio 28-ąją Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje įvyko susitikimas su kunigu Ričardu Doveika. Sausakimšoje bibliotekos skaitykloje
vos vos sutilpo į susitikimą atėję įvairaus amžiaus joniškiečiai, bibliotekos kolektyvo žmonės.
Renginį pradėjo A. Raudonikio meno mokyklos muzikantai, eilėmis – šio susitikimo iniciatorius
garbusis joniškietis Juozas Šalkauskas.
„Biblioteka – vieta, kur susitinka veidai, žmonių širdžių šviesa ir išmintis. Su
knygomis bręsta žmogus“, – pokalbį su klausytojais pradėjo kunigas R. Doveika. Svečias paprastai,
be galo šiltai ir dvasingai kalbėjo apie bendražmogiškąsias moralines ir dvasines vertybes, Kalėdų
prasmę, bendruomeniškumo jausmą. Viso susitikimo metu iš kunigo sklido dvasios šiluma, liejosi
įtaigi, humoru nuspalvinta kalba. Žmonės skirstėsi pakylėti, dvasiškai nuraminti.
Už šiltą susitikimą su joniškiečiais kunigui R. Doveikai ir kraštiečiui J. Šalkauskui
dėkojo rajono meras Gediminas Čepulis, rajono savivaldybės tarybos narys Liudas Jonaitis,
viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė.
Parodos. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių spektrą papildė įvairios parodos:
valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų ir kraštiečių jubiliejinėms sukaktims pažymėti,
kraštotyros, rankdarbių, kūrybinės parodos.
VB ir filialuose parodomis paminėtos rašytojų: Maironio 150-osios, Ievos
Simonaitytės 115-osios, Bernardo Brazdžionio 105-osios, Šatrijos Raganos 135-osios, Jono
Avyžiaus 90-osios, Vinco Krėvės 130-osios, Kazio Sajos, Vytauto Bubnio 80-osios ir kitų
literatūros klasikų gimimo metinės.
Parodomis pažymėtos iškilių kraštiečių: dainininko Vaclovo Daunoro, dailininkų
Juozo Galkaus, Marcės Katiliūtės, diktorės Danutės Rutkutės, signataro Gintaro Ramono
jubiliejinės sukaktys. Viešosios bibliotekos 75 –mečiui skirta paroda eksponuota bibliotekoje ir
Kultūros centre.
Miestelėnų akis labiausiai traukia parodos Viešosios bibliotekos languose. Praėjusiais
metais languose eksponuotos kraštiečio, fotožurnalisto Juozo Šalkausko parodos: „Mūzų palytėti.
Poezijos pavasariai“, „Kelionių akimirkos“, „Vietnamas iš arti“, moksleivės Jolitos Vaitkutės
joniškiečių pieštų portretų paroda „Susikirtę keliai“.
Filialuose visada dėmesio susilaukia rankdarbių, fotografijų iš kaimo gyvenimo,
netradicinės parodos. Bariūnų filiale eksponuota literatūros paroda „Karšta pirtelė ir kūnui, ir
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sielai“, Skaistgirio filiale – „Sodiname, auginame, konservuojame“, Rudiškių filiale – rankdarbių
paroda „Moters rankų sukurtas grožis“, Kriukų filiale – „Nerkime, megzkime, velkime“, paroda ir
pristatymas „Kriukiečių Stanislavos Ramonaitės ir Angelės Lukošienės laisvalaikis rankdarbiuose“,
Maldenių filiale – „Akys pamatė – rankos padarė“, Linkaičių filiale – fotonuotraukų paroda „Mūsų
bibliotekos pulsas“, nuotraukų paroda „Kai mūsų mokytojai buvo maži“ (skirta Tarptautinei
mokytojų dienai), linkaitiškė Jurgita Katiliavienė surengė nuotraukų iš kelionės po Egiptą ir Izraelį.
Dėmesingumą

lankytojui

ir

jaukumą

atspindėjo

metų

pabaigos

šventes

simbolizuojančios parodos: Viešojoje bibliotekoje – „Myliu aš žiemą, baltą ir tykią“, Igno
Vilčiausko fotonuotraukų paroda „Tirpstanti žiemos pasaka“, Jurdaičių filiale – šventinių
palinkėjimų paroda–konkursas „O Kalėdos jau ant slenksčio“, Bariūnų filiale – šventinių puokščių
paroda „Kalėdos jau ant slenksčio“, Gaižaičių filiale – karpinių ir atvirukų paroda „Kai snaigės
šoka...“, Gataučių filiale – literatūros paroda „Jaukūs šventiniai namai“.
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.
Linkaičių filialo Bendraminčių klubo nariai buvo pagrindiniai bibliotekos renginių
organizavimo pagalbininkai ir dalyviai, kartu aptarė Metų knygos rinkimuose dalyvaujančias
knygas, pirmosios Jono Avyžiaus literatūros premijos laureato R.Granausko novelių romaną „Trys
vienatvės, rengė Jono Avyžiaus skaitymus. 2012 m. klubo narių iniciatyva ir lėšomis tęsėsi
kūrybiniai užsiėmimai tema „Papuoškime namus“. Namų dekoravimo paslapčių mokė Joniškio
„Aušros“ gimnazijos mokytoja Kristina Judžentytė.
Bendrystės per knygą ir skaitymą dvasia vienijo Stupurų filialo skaitytojų klubo
„Gašvinė“ dalyves. Kartu buvo organizuojami renginiai, aptariamos knygos. Atmintina popietė
Gasčiūnuose vyko per Žolinių šventę. Savo tapybos darbų parodą pristatė meno mylėtojas Petras
Rakauskas. Veikė lauko gėlių puokščių paroda, apie vaistažolių galią pasakojo Dalia Rimdžiuvienė
ir Teresa Lengvinienė. Klubo narės padėjo suorganizuoti popietę „Taip niekas tavęs nemylės“,
skirtą Maironio 150–mečiui, dalyvavo VB surengtoje popietėje su seneliais Beržėnų senjorų
namuose .
VI.

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS
Bibliotekos leidiniai

Per metus buvo parengti 239 smulkūs leidiniai: bibliotekos renginių reklamai:
skelbimai, kvietimai, skrajutės. Skelbimai į renginius iškabinami bibliotekos informacijos stende ir
languose, viešose skelbimų vietose, mokyklose, rajono savivaldybėje, skelbimus priimančiose
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įstaigose: Visuomenės sveikatos biure, poliklinikoje ir kitur. Kvietimai raštu įteikiami asmeniškai,
siunčiami e. paštu, skrajutės išdėliojamos bibliotekos abonemente, skaitykloje, rajono
savivaldybėje, kirpykloje.

Kvietimas į rašytojo Jono Avyžiaus 90-mečio minėjimą
Apie bibliotekų paslaugas ir veiklas savomis spausdinimo priemonėmis išleisti 5
lankstinukai: VB – 1 apie bibliotekos paslaugas, Bariūnų filialas parengė 2 lankstinukus: apie
biblioteką ir „Mūsų Maironis“. Linkaičių filiale parengtas iinformacinis lankstinukas apie
biblioteką, taip pat išleistas penktasis bibliotekos laikraščio „Vaivorykštė“ numeris.
Plikiškių filialas parengė informacinį lankstinuką apie filialo paslaugas, pasikeitusį
darbo laiką. Taip pat šiame filiale sukurti nauji bibliotekos informaciniai stendai: „Susipažinkite“,
„Bibliotekos renginių akimirkos“, „Aktyviausi šio mėnesio skaitytojai“, „Bibliotekos draugai“.
Bibliotekos žiniasklaidoje
Apie bibliotekas spaudoje iš viso publikuota 98 straipsniai ir informacijos (2011 m. –
59), tarp jų parengti bibliotekininkų – 21 (2011 m.–13).
Spaudoje publikuoti 5 Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėjos V.
Kuprevičienės straipsniai, bibliotekos direktorės pavaduotojos V. Vilčiauskienės, skyrių vedėjų
Eglės Šukienės ir Dovilės Kurlienės – po 2 straipsnius. Po 1 straipsnį parašė filialų darbuotojos:
Aušra Jonuitytė (Žagarės filialas), Rita Blavaščiūnienė (Kepalių filialas), Lina Šlipaitytė, (Gataučių
filialas),

Monika Sviderskienė (Gaižaičių filialas). Pagrindinės straipsnių ir žinučių temos:

bibliotekų renginiai, iškilių kraštiečių gyvenimo ir kūrybos, parodų pristatymai.
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Bibliotekos veiklą analizuojančius ir probleminius straipsnius rajono laikraštyje
„Sidabrė“ publikavo direktorė Jovita Šimkevičiūtė – Seniausia kultūros įstaiga įpusėjo aštuntą
dešimtmetį// Sidabrė. – 2012, lapkr. 3, p. 5 ir pavaduotoja V.Vilčiauskienė – Bibliotekos etatų
mažinimo vajus. Bėda valdžios išlaidume. – Atgarsiai // Sidabrė.– 2012, gruod. 8, p. 5.
Visų straipsnių bibliografiją žr. Priede Nr. 1.
Interneto svetainėse paskelbti 94 bibliotekininkų straipsniai. Daugiausia bibliotekos
veiklos naujienos, informacija apie vyksiančius renginius skelbta bibliotekos interneto svetainėje
www.joniskis.rvb.lt

taip

pat

rajono

savivaldybės

interneto

tinklapyje

www.joniskis.lt,,

www.joniskenas.lt., apie projektus ir skaitymo skatinimo renginius publikuoti straipsniai Šiaulių
apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos regiono bibliotekų tinklaraštyje www.savb.lt ir
www.skaitymometai.lt.
TV ir radijas. Vietos televizijos ir radijo nėra. Anonsai apie renginius, literatūrinius
susitikimus su rašytojais, aktoriais informacija buvo skelbiama Lietuvos radijo kultūros laidose,
bėgančia eilute LTV „Panoramos“ kultūros renginių anonsuose.
Šiaulių regiono televizija ir TV3 žinios paskelbė reportažus apie Viešosios bibliotekos
inicijuotą Europos dienos paminėjimą Joniškyje. Už reklamą Šiaulių TV buvo apmokėta iš projekto
lėšų.
Bibliotekininkai ir visi iškilmingo rašytojo Jono Avyžiaus jubiliejinio minėjimo ir
pirmosios literatūros premijos įteikimo iškilmių organizatoriai, dalyviai buvo nusivylę šio svarbaus
kultūros įvykio neatspindėjimu televizijoje. Buvo kreiptasi raštu ir žodžiu į LTV panoramos laidą,
Šiaulių regiono TV žurnalistus, tačiau niekas neatvyko. Per radiją pateiktas tik trumpas Lietuvos
radijo korespondentės Lidijos Jankauskienės reportažas apie šį įvykį.
Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ atnaujinta bibliotekos ir mobiliesiems įrengimams
bibliotekos svetainė

pritaikyta

www.joniskis.rvb.lt.
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2011 m. sukurtas videofilmas „Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka –
kultūros ir informacijos centras“ buvo pristatytas Šiaulietiškų filmų festivalio 2012
Bibliotekininkų filmų programoje.

VII. DARBAS SU VAIKAIS
Gyventojų vaikų iki 14 metų skaičius*

*

2011 m.
2012 m.
Joniškio m.
1457
1402
Žagarės m.
283
229
Kaime
2633
2182
Rajone
4373
3813
*Statistikos departamento duomenys

+/-55
-54
-451
-560

Per metus gyventojų vaikų iki 14 metų skaičius sumažėjo 12,8 proc. Daugiausia vaikų
skaičius sumažėjo kaimo vietovėse – 451 vaiku, arba 17,1 proc.
2012-2013 mokslo metais Joniškio rajono mokymo ir ugdymo įstaigų tinklą sudarė:
2 gimnazijos
1 vidurinė mokykla
1 progimnazija
6 pagrindinės mokyklos ir 1 jų skyrius
1 Jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
1 specialioji mokykla
1 mokykla-daugiafunkcis centras
5 ikimokyklinės įstaigos
6 ikimokyklinio ugdymo skyriai
2 neformaliojo ugdymo įstaigos (Sporto centras ir Meno mokykla su Žagarės filialu)
Joniškio mieste neliko Mato Slančiausko gimnazijos, ji tapo progimnazija, Kalvių pagrindinė
mokykla tapo Plikiškių mokykla-daugiafunkciu centru.
Rajono mokyklose mokėsi 3346 moksleiviai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 649 vaikai
(šaltinis: www.joniskis.lt).
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Vartotojų vaikų aptarnavimas
Vartotojų vaikų skaičius

2011 m.
1210
276
1324
2810

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2012 m.
1207
270
1266
2743

+/-3
-6
-58
-67

Vartotojų vaikų procentas nuo bendro vartotojų skaičiaus

2011 m.
33,6
38,4
30,8
32,6

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2012 m.
33,6
40,1
30,7
32,6

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

Lankomumas

2011 m.
16016

2012 m.
16425

+/+409

2011 m.
13,2

2012 m.
13,6

+/+0,4

7474

8717

+1243

27

32,3

+5,3

32789

31924

-865

24,7

25,2

+0,5

56279

57066

+787

20

20,8

+0,8

Išduotis vaikams fiz. vnt. ir skaitomumo rodiklis

Išduotis
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Skaitomumas

2011 m.
33716

2012 m.
32569

+/-1147

2011 m.
27,8

2012 m.
27

+/-0,8

7523

10540

+3017

27,8

39

+11,2

42395

37250

-5145

32

29,4

-2,6

83634

80359

-3275

29,8

29,3

-0,5
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Palyginus su gyventojų vaikų skaičiaus sumažėjimu, SVB vartotojų vaikų skaičius
mažėjo nežymiai – 67, daugiausia kaimo filialuose – 58. Apsilankymų skaičius SVB išaugo 787,
daugiausia Žagarės miesto filiale – 1243. Miesto filialo darbuotojų nuomone, tam įtakos turėjo tai,
kad randasi vis daugiau šeimų, kurios namuose turi kompiuterius, bet dėl didelių mokesčių atsisako
interneto, todėl vaikai pradėjo dažniau lankytis bibliotekoje.
Kaimo filialuose vaikų apsilankymų sumažėjo, nes visus metus nedirbo Ziniūnų
filialas. SVB išduotis vaikams sumažėjo 3275 fiz. vnt., išskyrus miesto filialą, kur išduotis išaugo
3017 fiz. vnt.
Bibliotekininkės, dirbančios su vaikais, teigia, kad ir kiek besistengtume skatinti
skaitymą, organizuoti akcijas, knygas ir skaitymą iš vaikų dienotvarkės vis labiau išstumia kiti
laisvalaikio būdai ir priemonės. Tai nėra tik vaikų ar paauglių problema, tai visos visuomenės bėda.
Kinta pati knyga ir jos funkcijos. Knygų leidyklos išleidžia nemažai knygų, bet gerų ir vertų
skaityti nėra daug. „Metų knygos rinkimai“ paaugliams pasiūlė tik dvi knygas. Anot
bibliotekininkių, viena iš jų net nelabai tinka paaugliams, greičiau jau jaunimui.
Periodinių leidinių vaikams turinio kokybė taip pat kasmet vis prastėja. Darosi vis
sunkiau iš esamos pasiūlos išrinkti prenumeruoti vertus žurnalus. 2012 metais Vaikų literatūros
skyriuje buvo užsakyta 13 pavadinimų periodiniai leidiniai, filialai vidutiniškai gavo po 1-2
pavadinimus.
Didelę vaikų laisvalaikio dalį užima kompiuteriai, vaikai, ypač mažieji, dažniausiai
žaidžia internetinius žaidimus. Vaikų literatūros skyriuje kai kurie vyresni vaikai prie kompiuterių
ateidavo ruošti pamokas, susirasti informacijos arba atlikti projektines užduotis. Skyriaus
darbuotojoms teko sukurti nemažai elektroninio pašto dėžučių, pamokyti, kaip jomis naudotis ir
padėti vaikams užsiregistruoti elektroniniuose dienynuose.
Nežiūrint visų vaikų literatūros pasiūlos ir komplektavimo problemų, Vaikų
literatūros skyrius ir filialai rūpinosi vaikų skaityba, stengėsi sukomplektuoti kuo daugiau
patrauklių ir įdomių knygų, organizuoti knygų pristatymus, tradicines šventes, susitikimus su
rašytojais, parodas.
VB vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė atliko 5-7 klasių moksleivių
skaitymo poreikių tyrimą. Tyrimo analizę žr. Priede Nr. 2.
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Renginiai vaikams
Renginių ir jų lankytojų skaičius

VB
Žagarės
miesto filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2011 m.
2012 m. 2011 m. 2012 m.
54
62
22
27

Lankytojų skaičius
2011 m.
821

2012 m.
857

32

36

13

15

352

385

238

265

101

107

2244

2323

324

363

136

149

3417

3565

Vaikų literatūros skyriuje ir filialuose kasmet vyksta tradiciniai renginiai: Tarptautinės
vaikiškos knygos dienos paminėjimas, renginiai per Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę,
minima Tarptautinė vaikų gynimo diena, įsijungiama į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektą.
Išskirtinai daug dėmesio vaikų ir paauglių skaitymui skatinti skirta projekto „Pagauk skaitymo
malonumą“, kurį iš dalies finansavo LR Kultūros ministerija, veiklose. Surengti susitikimai su
poete Zita Gaižauskaite, dalininke, knygos „Lėlė“ autore Nomeda Marčėnaite, edukacinė programa
su lėlėmis „Kuriame, skaitome, sužinome“ Aušros Petrauskienės Lėlių namuose Žagarėje, knygų
pristatymų varžytuvės „Saulės“ pagrindinėje mokykloje. Smulkiau apie šio projekto renginius žr.
sk. Renginiai, p.37.
Renginiai Tarptautinei vaikiškos knygos dienai
Kovo 29 d. Vaikų literatūros skyrius organizavo jau daugelį metų vykstančią
tradicinę šventę „Atversta vaikystės knyga“. Praėjusiais metais į šventę atvyko teatro „Žalia
varna“ aktorė Aurelija Čeredaitė su monospektakliu – interaktyviu žaidimu „Ežio vertas
pašnekovas“. Į susitikimą su aktore atėjo dvi „Saulės“ pagrindinės mokyklos antrokų klasės.
Renginys prasidėjo meksikiečių rašytojo Francisko Hinojosa kreipimusi į skaitytojus. Po to vyko
spektaklio repeticija, visi atėję vaikai gavo vaidmenis ir dalyvavo spektaklyje žaidime. Šventės
pabaigoje paskelbtos mūsų skaitytojų geriausiomis išrinktos knygos:
G. Morkūno „Iš nuomšiko gyvenimo“,
S. Meyer „Brėkštanti aušra“,
J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“,
K. Kasparavičiaus „Mažoji žiema“,
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A. Cicėnaitės „Mano tėtis ir kiti nesusipratimai“.
Šventėje nominuoti ypatingi Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai: Aidai Gailiūnaitei
buvo įteikta rimčiausios ir atsakingiausios skaitytojos nominacija, Antonijui Šapalui –
mandagiausio, Adrijai Repšytei – drąsiausios ir elegantiškiausios, Gintautui Jonkui – išrankiausio ir
daugiausiai skaitančio skaitytojo nominacija.
Balandžio 4 d. Žagarės miesto filiale surengta žinių viktorina „Skaitau–žinau”. Joje
dalyvavusios komandos „Vikruoliai“ ir „Pavasarėlis“ iš Žagarės socialinių paslaugų centro spėliojo,
iš kokių knygų pateiktos iliustracijos, atsakinėjo į viktorinos klausimus, minė minkles ir mįsles. Už
aktyvų dalyvavimą viktorinoje „Pavasarėlio“ komanda apdovanota diplomu, o kita komanda ir
auklėtojos – padėkos raštu. Bibliotekininkės kiekvienam dalyviui padovanojo po prizą. Už
bendradarbiavimą Žagarės socialinių paslaugų centro auklėtojos ir auklėtiniai bibliotekininkėms
įteikė po savo kūrybos darbelį. Taip pat šiame filiale organizuotas pasakų vidudienis „Pasakų
vaivorykštė“.
Tarptautinės vaikiškos knygos dienos proga Maldenių filiale surengta popietė
„Pasakėlė veja pasakėlę“, Bariūnų filiale – rytmetis „Mes iš pasakų“, Gataučių filiale – popietė
„Ištieskim knygai ranką“, Rudiškių filiale – popietė „Atversi knygos lapus – raidės pabus“ su
Joniškio kultūros centro Jakiškių filialo vaikų dramos būrelio spektakliu „Mergaitė ir pasaka“,
Stungių filiale – viktorina „Jos didenybė – Knyga“.
Kiti renginiai vaikams
Vaikų literatūros skyrius dalyvavo Metų knygos rinkimų akcijoje. 2012 m. sausio
10, 16, 17 dienomis vaikų kategorijai priklausančios knygos buvo pristatytos miesto mokyklų
antrokams, trečiokams ir ketvirtokams. Bibliotekininkės vaikus supažindino su akcijos taisyklėmis,
balsavimo būdais, skaitė įdomiausias ištraukas iš knygų: K. Kasparavičiaus „Mažoji žiema“,
Vytauto V. Landsbergio „Stebuklingas Dominyko brangakmenis“ ir V. Palčinskaitės „Muzika
troliui“.
Nuo spalio 17 d. iki 25 d. Vaikų literatūros skyriuje vyko tradicinės šventės
pirmokams „Vesk mane į savo šalį“. Pagrindinis šventės akcentas buvo lėlių spektaklis „Jūratė ir
Kastytis“. Spektaklis paruoštas pagal bibliotekos vykdytą projektą „Maironio poezija visoms
kartoms“, iš dalies finansuotą LR Kultūros rėmimo fondo.
Pirmokų švenčių metu vaikai supažindinami su naudojimosi bibliotekos taisyklėmis,
įdomesnėmis knygomis, kiekvienam pirmaklasiui įteikiamas bibliotekos skaitytojo pažymėjimas, o
kiekvienai klasei padovanojama po gražią pasakų knygą.
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Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Vaikų literatūros skyriuje prasidėjo
tradicine šviesos ir žodžio švente, kurioje dalyvavo 30 priešmokyklinės grupės vaikų su
auklėtojomis iš lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“. Bibliotekininkės teatralizuotai vaikams skaitė
linksmą istoriją, žiūrėjo animacinį filmuką pagal tą pačią skaitytą istoriją (tik jau švedų kalba),
spalvino linksmosios istorijos veikėjus, kuriuos vėliau prisegė parodų lentoje ir vaišinosi
saldainiais.
Savaitės metu „Saulės“ pagrindinės mokyklos 3 c klasės mokiniai savo žinias apie
šiaurės šalių literatūrą parodė viktorinoje „Visste du att?“ (Ar žinai?) ir rungtyniavo dėliodami
dėliones.
Parodos. VB Vaikų literatūros skyrius gražiai bendrauja su miesto mokyklomis,
vaikų darželiais, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla. Visus metus bibliotekos langus
puošė Meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybos darbai, skirti Vasario 16-tajai, Joniškio
miesto dienos šventei, Tarptautinei mokytojų dienai. Mokytoja Loreta Angilovienė moko vaikus
skulptūros, todėl jau antrus metus iš eilės buvo eksponuojama asambliažų paroda „Daiktai kitaip
2“, susilaukusi daug lankytojų pagyrų.
Kasmet savo kūrybos džiaugsmu pasidalija „Saulės“ pagrindinės mokyklos
auklėtiniai. 2012 m. eksponuotos dvi parodas: „Mano žiema“ (4 a klasė) ir „Mano ruduo“ (1 a
klasė). Taip pat eksponuota M. Slančiausko progimnazijos 2 b klasės mokinių kūrybos darbų
paroda „Gyvatė“ (mokytoja Jurga Matulienė).
Itin didelio dėmesio susilaukė paroda „Joniškio vaikai iliustruoja Jono Avyžiaus
pasakas“. Miesto mokyklų pradinukai įsiliejo į Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vykdytą
projektą „Metai su Jonu Avyžiumi“. Vaikai skaitė šio rašytojo pasakas ir piešė joms iliustracijas. Iš
viso pateikti 245 piešiniai, kuriais buvo papuoštos nuo lubų iki grindų visos Vaikų literatūros
skyriaus sienos.
Trečius metus iš eilės Vaikų literatūros skyriuje organizuojamas tęstinis parodų
ciklas „Noriu, kad mane skaitytum“. Tai bene populiariausios Vaikų literatūros skyriuje
organizuojamos parodos. Iš šių parodų knygas vaikai gali skolintis, tad parodas tenka nuolat pildyti.
Bibliotekininkės daro išvadą, kad kokia knyga bebūtų, sena ar nauja, jos nugarėlės vaikai nemato –
jie nori matyti viršelį. Vaikai besirinkdami knygas tiesiog klaidžioja po lentynas, pridėtas tarsi
nematomų knygų.
Renginiai vaikams filialuose. Žagarės miesto filialas, bendradarbiaudamas su vaikų
lopšeliu darželiu „Vyšniukas“, knygos ir skaitymo populiarinimo renginius organizavo patiems
mažiausiems. Kovo 21-ąją Žagarės vaikų lopšelyje darželyje „Vyšniukas“ įvyko knygų pristatymas
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„Atverskime knygą kartu“. Bibliotekininkė supažindino būsimuosius skaitytojus su knygelėmis,
paskaitė jų ištraukas, papasakojo vaikams apie biblioteką ir jos svarbą, pakvietė mažuosius tapti
bibliotekos skaitytojais. Vaikai susidomėję vartė spalvingas knygas, žavėjosi iliustracijomis ir
žadėjo kartu su auklėtojomis jas perskaityti ir išrinkti gražiausią.
Taip pat miesto filiale, skambant muzikai, skaitymais garsu iš K. Kubilinsko „Varlės
karalienės“ paminėtas šios gražios pasakos 50 – metis.
Visus metus buvo eksponuojamos Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės
skyriaus moksleivių darbų parodos.
Maldenių filialas organizavo „Naisių vasaros“ inicijuotą Velykėlių šventę, kurios
metu buvo padaryta didžiulio 2 m x 1,145 m margučio aplikacija, bibliotekos lėlių teatras suvaidino
H.K. Anderseno pasaką „Kiauliaganys“.
Gaižaičių filialas kaimo vaikus ir tėvelius Tarptautinės vaikų gynimo dienos pakvietė
į šventę „Vaikystės pasaka“.
Taip pat šiame filiale surengta popietė „Sudie, vasarėle, laikas mokyklėlėn.“
Pasveikinti pirmą klasę pradėsiantys lankyti mokiniai. Juos sveikino seniūnė Stanislava
Andrulaitienė ir ilgametė Gaižaičių pagrindinės mokyklos mokytoja Pranutė Gervienė. Popietės
metu aktyviausiems bibliotekos skaitytojams įteiktos dovanėlės: geriausiam skaitytojui, bibliotekos
pagalbininkėms, daugiausia laiko prie kompiuterio praleidusiam bei tą dieną gimusiam skaitytojui.
Rudiškių filialo skaitytojai vasarą buvo kviečiami skaityti knygas ir auginti knygų
medį. Rugpjūčio mėnesį susirinkę į smagią popietę „Palydėkim išeinančią vasarą“ buvo apdovanoti
didžiausią knygų medį užauginusieji skaitytojai.
Filialų skaitytojai dalyvavo projekte „Maironio poezija visoms kartoms“, piešdami
piešinius pagal Maironio eiles.

Pagal Maironio eiles vaikai piešia Skaistgirio bibliotekoje
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Įvairiais renginiais – skaitymais garsu, popietėmis, kūrybinėmis užimtumo, žaidimų
valandėlėmis, spektakliukais vaikų skaitymą skatino visi filialai.
Netradicinės veiklos formos su vaikais
Žaislotekos. Iš viso buvo 8 žaislotekos: VB Vaikų literatūros skyriuje, Žagarės,
Gaižaičių, Jurdaičių, Kepalių, Linkaičių, Satkūnų, Skaistgirio filialuose. Kiti filialai turi po vieną
kitą žaidimą.
Vaikų literatūros skyriaus žaislotekoje vaikai gali žaisti, piešti, klausytis muzikos,
pasakų, žiūrėti animacinius filmukus. Dažnai vaikai užeina į žaisloteką vien tam, kad neprailgtų
laikas laukiant savo eilės prie kompiuterio. Į žaisloteką ateina mamos su mažyliais. Vaikų
literatūros skyriaus žaislotekoje buvo 999 lankytojai. Filialų žaislotekų lankytojai atskirai
nepaskaitomi.
Lėlių teatrai. Veikė 3 lėlių teatrai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir Maldenių
filialuose.
Vaikų literatūros skyriuje pastatytas lėlių spektaklis „Jūratė ir Kastytis“ pagal VB
vykdytą projektą „Maironio poezija visoms kartoms“. Spektakliui meistras S. Gasėnas pagamino
skrynią, o dekoracijas ir lėles pasiuvo Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė.
Šis lėlių spektaklis buvo rodomas pirmokams pirmosios knygutės šventės „Vesk
mane į savo šalį“ metu, Bariūnų, Skaistgirio filialuose ir Žagarės lopšelio darželio „Vyšniukas“
vaikučiams.
Kirnaičių „Tarpdurio“ lėlių teatriukas paruošė ir vaidino 2 pasakaites: „Kiškis, lapė ir
gaidys “ ir J. Avyžiaus pasaką „Tinginio pantis“. Spektakliukuose vaidino 8 vaikai.
Maldenių filialo lėlių ir dramos teatras „Padaužiukai“ praėjusiais metais šventė 15
metų veiklos sukaktį. Ilgus metus gyvuojantis teatras prasmingai praturtina kaimo bendruomenės
kultūrinį gyvenimą.
Praėjusiais metus „Padaužiukai“ pastatė 2 naujus spektakliukus. Vaidybinė pasaka
„Netikėtai keisti nutikimai“ pagal maldenietės dvyliktokės A. Gulbinaitės scenarijų parodyta
jubiliejiniam gimtadieniui skirtos šventės „Padaužiukai“ kviečia į mokyklą“ metu. Lėlių spektaklis
pastatytas pagal eiliuotą K. Kubilinsko pasaką „Bebenčiukas ir kvailutė“. Naujuosius spektakliukus
įvairių renginių metu lėlių teatro artistai vaidino savo kaimo gyventojams. Gauta kvietimų atvykti
vaidinti į kitas rajono įstaigas, bet vaikai lanko įvairias rajono mokyklas, tad išvykoms trūko laiko.
2012 m. „Padaužiukams“ priklausė 4 kaimo moterys ir 8 1-12 klasių mokiniai. Į „Padaužiukų‘
veiklą vasaros metu buvo įtraukti 2 iš kitų Lietuvos vietovių atvykę vaikai.
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Būreliai ir rateliai. Filialuose veikė 3 vaikų būreliai ir rateliai: Gaižaičių ir Maldenių
filiale – rankdarbių būreliai, Plikiškių filiale – jaunųjų skaitytojų ratelis. Plikiškių filiale vaikai
kartu su bibliotekininke gamino linksmus skirtukus knygoms, kūrė linksmuosius obuoliukus, puošė
bibliotekos vaikų kambarį, darė advento kalendorių, kartu skaitė knygas.
Vaikų kūrybinės dirbtuvėlės veikė Jurdaičių ir Stungių filialuose. Buvo
organizuojami kūrybiniai užsiėmimai, daromi darbeliai iš įvairių gamtos medžiagų, rankdarbiai,
rengiamos darbelių parodos ir pristatymai.
VIII. INFORMACINĖ VEIKLA
Įrašų skaičius kataloguose
Iš viso kataloguose. buvo 95754 įrašai, tarp jų automatizuotai parengtų – 91704 įrašai
(2011 m. –86483). Per metus parengta 5221 įrašas.( 2011 m. – 5284).
LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 42178. Visiems interneto
vartotojams

prieinama

leidinių

ir

straipsnių

paieškos

galimybė

bibliotekos

tinklapyje

www.joniskis.rvb.lt.
Visų Viešosios bibliotekos skyrių ir filialų turimų dokumentų įrašai suvesti į
elektroninį katalogą. Rekataloguota 176566 fiz. vnt., 32963 antraštės. Per 2012 m. rekataloguota
97 fiz. vnt., 24 antraštės.
Abėcėlinius ir sisteminius katalogus pildė visi kaimo filialai, išskyrus Skaistgirio ir
nedirbusį Ziniūnų filialą. Per metus kortelių katalogai papildyti 4645 įrašais, vidutiniškai viename
filiale 273 įrašais.
Sistemines straipsnių kartotekas pildė trys nekompiuterizuoti filialai ir Stungių
filialas. Filialų kartotekos papildytos 289 kortelėmis.
Informacijos fondo dydis
VB
Žagarės m. filiale
Vidutiniškai 1 kaimo
filiale

2011 m.
3134
576
158

2012 m.
3112
573
172

Viešosios bibliotekos informacijos fonde buvo 3112 leidinių, tarp jų 97 elektroniniai.
Nurašyta 90 neaktualių leidinių.
Per 2012 m. gauti 68 nauji leidiniai, tarp jų 2 elektroniniai. Informacijos fondas
papildytas vertingais leidiniais: „Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 20“, žinynais: „Joniškio
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kraštas“, „Įdomiausios kelionės po Lietuvą: 70 maršrutų, 700 fotografijų, 1100 objektų“, „Lietuvos
didikai“,

K.

Belevičiaus

„Prieskoninių

augalų

ir

jų

vartojimo

žinynas“,

„Lietuvos

kinematografininkų sąjunga“, M. Norkaitienės „Vietovardinių asmenų pavadinimų (katoikonimų)
žodynu“, „Stasio Vaitekūno bibliografija“ ir kt.
Prenumeruojamos duomenų bazės:
INFOLEX. Praktika - teisinės informacijos centro rengiama Lietuvos Respublikos
teisės dokumentų duomenų bazė (5 darbo vietos);
Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė. 1994- 2002 m.
(kompaktinis diskas),
„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
Naudotasi visų bibliotekų kuriamu Nacionalinės bibliografijos duomenų banku
(NBDB), „Bibliografinės Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazės“ archyvo kompaktine
plokštele, teisinės informacijos duomenų baze „INFOLEX. Praktika“, ieškota informacijos laisvai
prieinamose interneto svetainėse. 150 skaitytojų užklausas pateikė elektroniniu paštu per bibliotekos
tinklalapio paslaugą „Klausk bibliotekininko“. Daugiausia tai kraštotyrinės užklausos: apie mūsų
rajoną, jo žmones, įvykius, istoriją. Vartotojai teiraujasi apie bibliotekoje esančius leidinius.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Gautų ir įvykdytų informacinių užklausų skaičius

2011 m.

VB
Žagarės
m. filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

2012 m.

Elektroninėmis
priemonėmis 2012 m.
Gauta
Įvykdyta
150
150

Gauta
8743

Įvykdyta
8743

Gauta
6007

Įvykdyta
6007

115

115

90

90

1

1

1538

1521

1043

1043

12

12

10396

10379

7140

7140

163

163
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Atsakytų teminių užklausų skaičius
2011 m.
2596
62
997
3655

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2012 m.
2742
49
696
3487

2012 m. VB Bibliografijos ir informacijos skyrius parengė 5 knygų naujienų sąrašus,
kurie skelbiami bibliotekos informacijos lentoje ir bibliotekos interneto svetainėje. Nauji
informaciniai leidiniai eksponuojami parodų lentynoje skaitykloje.
Lapkričio mėnuo jau daugelį metų Viešojoje bibliotekoje skelbiamas informacijos
paieškos ir bibliografijos žinių mėnesiu. Miesto mokyklų dešimtų klasių moksleiviams
organizuojamos pamokos, kurių tikslas susipažindinti su biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis,
mokyti naudotis bibliotekos informacijos paieškos sistema: elektroniniais katalogais, duomenų
bazėmis. Moksleiviai mokomi susirasti reikiamą leidinį, jį užsisakyti, ieškoti teminės informacijos
ar apie asmenį, pasidaryti literatūros sąrašą.
2012 metais bibliotekoje apsilankė penkios dešimtokų klasės, 137 moksleiviai.

Internetas
Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius:


2011 m. – 16



2012 m. – 17
2012 m. naujų VIPT neįsteigta, tik Stungių filialo VIPT prijungtas prie interneto.
Interneto vartotojų skaičius

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

2011 m.
1719

2012 m.
1998

433

517

1328

1408

3480

3923
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Elektroninės paslaugos SVB

2011

Interneto
seansų
skaičius
41692

Atsisiųstųjų
dokumentų
skaičius
3396

Atsisiųstųjų
įrašų
skaičius
2468

2012

42969

1969

1733

Metai

Virtualių
apsilankymų
skaičius
7363
9503

Projektas „Bibliotekos pažangai“
2012 m. bibliotekose iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gautuose kompiuteriuose
atnaujinta programinė įranga. VIPT kompiuteriuose ir darbuotojų nešiojamuose kompiuteriuose
buvo įdiegta naujausia programinė įranga, kurią bibliotekos gauna iš Microsoft: Windows 7, Office
2010 ir LYNC 2010.

Individualūs mokymai

Grupiniai mokymai
Kompiuterinio
raštingumo
mokymai

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo fil.
Iš viso SVB

Bibliografinės
pamokos

Mokymai

Konsultacijos

Dalyvių
skaičius

Trukmė
val.

Dalyvių
skaičius

Trukmė
val.

Dalyvių
skaičius

Trukmė
val.

Konsultuotų
žmonių sk.

Konsultacijų
skaičius

3

18

137

6

40

54

1116

1379

-

-

-

-

-

-

283

283

16
19

90
108

137

6

72
112

137
191

1189
2588

1572
3234

Atnaujinta ir pritaikyta neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams bibliotekos
svetainė www.joniskis.rvb.lt .
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai viso projekto įgyvendinimo
metu dalyvavo įvairiuose mokymuose, kursuose, programose, kur įgytas žinias vėliau perdavė savo
bibliotekų lankytojams, rajono gyventojams.
2012 m. kovo 1 d. Vilniuje įvyko baigiamasis projekto renginys – konferencija
„Moderniai visuomenei – naujoviška biblioteka“. Joniškio rajonui jame atstovavo rajono
savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Asta Kascėnienė, Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, projekto „Bibliotekos pažangai“ konsultantė Joniškyje
Rita Mačiukienė ir Kepalių filialo vyr. bibliotekininkė Rita Blavaščiūnienė.
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Nors projektas baigėsi, tačiau ir toliau išlieka veiklų tęstinumas, bibliotekininkai savo
žinias skirs gyventojų skaitmeninei atskirčiai mažinti, rengs mokymus, teiks konsultacijas.
IX. KRAŠTOTYROS VEIKLA
Kraštotyros fondo dydis
2011 m.

2012 m.

411

420

238
948
1597

246
1051
1717

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

Viena iš pagrindinių VB Bibliografijos ir informacijos skyriaus darbo sričių buvo
LIBIS Analizinės bibliografijos posistemės kūrimas. Buvo aprašomi kraštotyros straipsniai iš visų
bibliotekoje gaunamų leidinių. Įrašai iš rajoninių laikraščių „Sidabrė“, „Joniškis“, ir „Šiaulių krašto“
ir „Krašto žinių“ siunčiami į respublikinį nacionalinės bibliografijos duomenų banką.
Kraštotyros įrašų skaičius
2011 m.
Sukurta per metus
3366
Išsiųsta į NBDB*
1261
Iš viso įrašų skaičius NBDB
21598
*Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

2012 m.
2939
1165
24701

Visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose. Iš viso
filialų kraštotyros kartotekos papildytos 485 įrašais (2011 m.–505), vidutiniškai viename filiale
(neįskaitant nedirbusio Ziniūnų filialo) – 27 įrašais.
Parengtų ir saugomų kraštotyros darbų skaičius

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB



2011 m.
154
13
70
237

2012 m.
158
14
73
245

Per metus parengti 8 nauji kraštotyros darbai:
Viešojoje bibliotekoje – 4 darbai:
1. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2011 metų metraštis
2.

„2013 metų sukaktys Joniškio rajone“
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3.

„Dainininkas Vaclovas Daunoras“

4. Rašytojo Jono Avyžiaus virtualus muziejus bibliotekos interneto svetainėje
www.joniskis.rvb.lt


Žagarės miesto filiale – 1 darbas:
1. Bibliotekos metraštis už 2011 metus



Kaimo filialuose – 3 darbai:
1. Felicijos Ramonienės prisiminimai apie darbą Jakiškų vaikų darželyje. Parengė
Linkaičių filialas
2. „Įkvėpta spalvų grožio“ (apie tautodailininkę Virginiją Kuktienę). Parengė
Skaistgirio filialas
3. „Skaistgirio krašto šviesuolis Augustinas Drigotas. Parengė Skaistgirio filialas
X. METODINĖ VEIKLA
2012 m. metodinė veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis: keliama Viešosios

bibliotekos ir filialų bibliotekininkų profesinė kvalifikacija, organizuojami seminarai ir
pasitarimai, pradiniai mokymai, 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 ir vyr. bibliotekininkė
metodiniam

darbui.

Metodines

konsultacijas

ir

praktinę

pagalbą

filialų,

mokyklų

bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos.
Metodikos skyriuje buvo tvarkomas kilnojamasis fondas, skirtas kilnojamajai
bibliotekai ir filialams.
Metodinių rekomendacijų rengimas
Parengtos 2 rekomendacijos:
1. 2013 metų sukaktys Joniškio rajone. Parengė VB Bibliografijos ir informacijos
skyriaus vedėja V. Kuprevičienė
2. 2013 m. įžymių datų kalendorius. Parengė VB Metodikos skyriaus vyr.
bibliotekininkė G. Čiutienė
Vyr. bibliotekininkė kiekvieną mėnesį rengė informaciją apie VB ir filialuose
vyksiančius renginius Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui.
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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,
metodinės konsultacijos vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų organizavimo ir
apipavidalinimo, fondų patikrinimo ir perdavimo klausimai.
Metodinių išvykų skaičius
Išvyktų dienų skaičius
2011 m.
22

2012 m.
15

Vidutiniškai 1 filialas
aplankytas kartų
2011 m.
2012 m.
1,1
1

Seminarų ir pasitarimų skaičius

Seminarai
2011 m.
3

2012 m.
3

Pasitarimai
2011 m.
2012 m.
5
5

Seminarai. Per metus surengti 3 seminarai.
2012 m. kovo 2 d. surengtas seminaras, skirtas savivaldos savaitei, kurią inicijavo
projektas „Bibliotekos pažangai“. Seminare dalyvavo rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių
skyriaus specialistė Liucija Bertulienė. Ji pristatė idėją artėjančios Kultūros dienos proga (balandžio
15 d.) pagerbti rajono kultūros šviesuolius, kurie padeda mieste ir kaime dirbantiems kultūros
darbuotojams, paragino siūlyti kandidatūras šiai nominacijai. Į seminarą buvo kviesta ir naujai
pradėjusi Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Asta Kascėnienė, tačiau dėl nedarbingumo
nedalyvavo.
Seminare informacinį pranešimą apie pensijų skaičiavimo naujoves skaitė VSDF
Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus vedėja Nijolė Pėstininkienė.
Su socialinės paramos naujovėmis supažindino rajono savivaldybės Socialinės
paramos skyriaus vedėja Jolita Puidokienė.
2012 m. spalio 17 d. organizuotas seminaras, skirtas Maironio metams. Pranešimą
„Kiekvienas turime savo Maironį“ skaitė Šiaulių universiteto docentė, dr. Džiuljeta Maskuliūnienė.
Apie valstybinės kalbos vartojimą įstaigose kalbėjo rajono kalbos tvarkytojas Justinas Jurkaitis.
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VB skyrių vedėjos

Eglė Šukienė ir Dovilė Kurlienė pristatė Metų rinkimuose

dalyvaujančias knygas ir literatūros parodą „Maironiui – 150“.
Seminare dalyvavo VB ir mokyklų bibliotekininkai. Paskaitos apie Maironį klausė
miesto mokyklų ir Žagarės gimnazijos vyresnių klasių moksleiviai.
2012 m. lapkričio 8 d. organizuotas seminaras „Pagauk skaitymo malonumą“
skaitymo skatinimo tema.
Seminare Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė pristatė 5-7 klasių
moksleivių skaitymo poreikių tyrimo rezultatus. Taip pat parodytas šio skyriaus lėlių teatro
spektaklis „Jūratė ir Kastytis“, kuris pastatytas pagal VB vykdytą projektą „Maironio poezija
visoms kartoms“.
Seminaro metu įvyko susitikimas su rašytoja Gintare Adomaityte tema „Iš meilės ir
sapnų visa tai“: apie praeities literatūros „aukso fondą“, Metų knygos rinkimuose dalyvaujančias
knygas.
Seminare dalyvavo VB ir mokyklų bibliotekininkai, susitikime su rašytoja „Saulės“
pagrindinės mokyklos vyresnieji moksleiviai, rajono literatai.
Pasitarimai. Surengti 5 pasitarimai. Pasitarimų temos: bibliotekų veiklos analizė,
renginių, skirtų Tarptautinei vaikiškos knygos dienai, Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei,
rašytojų Jono Avyžiaus ir Maironio metams, aptarimai, dalytasi mintimis ir informacija iš seminarų
ir konferencijų.
Kovo mėn. Pasitarimo metu įvyko susitikimas su Šiaulių apskrities P. Višinskio
viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene
ir kultūrinės veiklos vadybininku Svajūnu Sabaliausku.
Gegužės mėn. pasitarime aptartas dalyvavimas Nacionlainės Lietuvos bibliotekų
savaitės renginiuose, projekto, skirto Europos dienai paminėti, renginiai, taip pat gegužės mėnesį
organizuojamo „Poezijos pavasario 2012“ šventės renginiai, rašytojo Jono Avyžiaus 90-mečio
paminėjimas ir akcijos.
Rugsėjo mėn. pasitarime

TEO projektų vadovas Egidijus Steponavičius skaitė

informacinį pranešimą „Analoginės antžeminės televizijos išjungimas: kaip pasirengti skaitmeninei
TV.“
Visuotinio bibliotekos darbuotojų susirinkimo, įvykusio 2012-11-08, nutarimu, į 2012
m. lapkričio 29 d. pasitarimą buvo pakviesti rajono savivaldybės administracijos atstovai ir politikai
paaiškinti situaciją dėl planuojamo bibliotekų tinklo optimizavimo ir etatų mažinimo ateinančiais
metais.
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Į pasitarimą atvyko rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Bandžiukas,
Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja A. Kascėnienė, rajono savivaldybės tarybos Kultūros,
švietimo ir sporto komiteto pirmininkas R. Franckaitis, šio komiteto narė A. Viteikienė.
Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja A. Kascėnienė, rengusi optimizavimo planą,
pristatė filialų bibliotekininkams numatomus normatyvus pagal aptarnaujamos teritorijos gyventojų
skaičių, taip pat nustatomus didesnius valomų plotų normatyvus. Vedėja priekaištavo, kad dirba
pensinio žmonių, bibliotekoje daug administracinio aparato, jam priskirdama ūkvedžio, dailininko,
vairuotojo,

Spaudinių

komplektavimo

ir

tvarkymo

skyriaus

vyr.

bibliotekininko,

bibliotekininko metodiniam darbui pareigybes, net valytojas,. Buvo siūloma sumažinti

vyr.
9

pareigybes – nuo 55 iki 46.
Rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas
R. Franckaitis, gindamas bibliotekos žmones, sakė, kad bibliotekininkai – kultūros šviesuliai, kiek
daug bibliotekoje

vyksta renginių ir klausė savivaldybės administracijos atstovų, kodėl

bibliotekoje, palyginus su švietimo įstaigomis, ketinama sumažinti beveik 10 proc. etatų. Aiškaus
atsakymo neišgirsta, tik skyriaus vedėja pasiūlė bandyti apginti bibliotekininko

metodinei,

projektinei veiklai pareigybę.
Praėjusiais metais bibliotekininkai

parengė 12 pranešimų (2011 m. – 10). 3

pranešimus parengė filialų darbuotojos: Stupurų filialo vyr. bibliotekininkė S. Andriuškienė pristatė
skaitytojų klubo „Gašvinė“ veiklą, Maldenių filialo vyr. bibliotekininkė L. Adomaitienė pasakojo
apie ryšius su kaimo bendruomene, Žagarės filialo vedėja A. Jonuitytė pakvietė į neakivaizdinę
kelionę po Žagarę.
Bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos kėlimas
Bibliotekininkų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius

VB
Žagarės f.
Kaimo
filialų
SVB

2011 m.
18
2

2012 m.
18
2

19

18

39

38

Pradiniai mokymai. Suorganizuotas 1 pradinis mokymas naujai priimtai Plikiškių
filialo darbuotojai Aušrai Kriščiūnienei.
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Bibliotekininkų, kėlusių profesinę kvalifikaciją už bibliotekos ribų, skaičius
2011 m.

2012 m.

2
1
10
0

2
0
14
0

Mokėsi aukštosiose mokyklose ir kolegijose
Kėlė kvalifikaciją LKDTC seminaruose
Dalyvavo kt. renginiuose kvalifikacijai kelti
Kompiuterinio raštingumo kursai

2012 m. studijavo aukštosiose mokyklose ir kolegijose:
1. Jurdaičių filialo vyr. bibliotekininkė Diana Užkuraitienė studijavo ir baigė
viešąjį administravimą Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete;
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

Kūrybinis mokomasis seminaras
„Projekto sėkmė - galvoje?
Baigiamasis renginys–forumas
„Besikeičianti biblioteka“

Šiaulių EIC

2012-02-23

Vilnius

2012-03-01

ES tinklo koordinacinis susitikimas

Kaunas

2012-03-1516

Mokomasis seminaras „Viešųjų
bibliotekų poveikio vertinimo
stiprinimas“ (projektas „Bibliotekos
pažangai“)
Apvalaus stalo diskusija „Vaikų
literatūros kritikai ir skaitytojai:
dialogas ar priešprieša?“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-03-15

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-04-25
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Dalyviai
Direktorė
J.Šimkevičiūtė
Direktorė
J.Šimkevičiūtė, VB
vyr. bibliotekininkė
R.Mačiukienė,
Kepalių filialo vyr.
bibliotekininkė
R.Blavaščiūnienė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė
VB vyr.
bibliotekininkė G.
Čiutienė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė,
VB skyriaus vedėja
D.Kurlienė, vyr.
bibliotekininkė
V.Katinienė,
Gataučių filialo
vyr. bibliotekininkė
L.Šlipaitytė
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Lietuvos bibliotekininkų draugijos
konferencija
Metodinis pasitarimas

Raseiniai

2012-04–30

Direktorė
J.Šimkevičiūtė
VB vyr.
bibliotekininkė G.
Čiutienė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-05-29

Tarptautinė konferencija „Pokyčiai
bibliotekose – pokyčiams
visuomenėje“ (projektas „Bibliotekos
pažangai“)
Seminaras „Efektyvus vadovavimas“

Vilnius

2012-05-29

Druskininkai

Seminaras „Bibliotekų veiklos tyrimo
ir vertinimo metodai“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-0905,07
2012-09-20

Direktorė
J.Šimkevičiūtė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė

Seminaras „Atstovavimo bibliotekoms Šiaulių apskrities
gebėjimų stiprinimas“
P.Višinskio VB

2012-09-26

Seminaras „Viešųjų pirkimų
organizavimas, vykdymas“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-10-12

Mokymai „E-paslaugų užsakymų
aptarnavimas“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-10-16

Mokymai „Lietuvos viešųjų bibliotekų
darbuotojų, dirbančių su ES
lentynomis“
Seminaras „Projektų valdymas“

Šiauliai

2012-1107,08

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-11-15

Mokymai „Elektroninių išteklių ir
skaitmeninių objektų katalogavimas“

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012-11-22

Teorinis–praktinis seminaras
„Rankraščiai: saugome, tiriame,
skleidžiame žinią

Šiaulių apskrities
P.Višinskio VB

2012- 12-05

VB vyr.
bibliotekininkė G.
Čiutienė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė
VB vyr.
bibliotekininkė
R.Brazauskienė
VB vyr.
bibliotekininkė
R.Brazauskienė
Direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė,
VB skyrių vedėjos
V.Kuprevičienė,
E.Šukienė
VB skyriaus vedėja
Z.Grigutytė,VB
vyr.
bibliotekininkės
S.Jokšienė,
R.Kanovienė
Skyriaus vedėja V.
Kuprevičienė

7 VB ir filialų darbuotojai lankėsi Vilniaus knygų mugėje 2012 m. vasario 23 d.
Birželio 29 d. organizuota metodinė profesinė išvyka į Akmenės rajono viešosios bibliotekos
Akmenės miesto filialą ir Kamanų rezervatą.
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Rugsėjo 25 d. į mūsų viešąją biblioteką ir Žagarės miesto filialą pasidalyti darbo
patirtimi buvo atvykusi grupė Skuodo rajono viešosios bibliotekos darbuotojų.

Konkursai. Apdovanojimai.
Viešosios bibliotekos 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 15-V buvo paskelbtas
Geriausio bibliotekininko konkursas ir nuostatai. Iki nurodyto termino kandidatūrų nebuvo
pasiūlyta, todėl numatyta geriausią rajono bibliotekininką paskelbti

2013 metų Nacionalinės

Lietuvos bibliotekų savaitės metu.
2012 m. laikraštis „Joniškio dienos“ paskelbė ir surengė konkursą „Ryškiausios 2011
m. rajono kultūros saulutės“. Rajono visuomenė pristatė 19 kandidatų, tarp jų Bibliografijos ir
informacijos skyriaus vyresniąją bibliotekininkę, projekto „Bibliotekos pažangai“ konsultantę Ritą
Mačiukienę, kurią pasiūlė LBD Joniškio skyrius.
Balandžio 13 d. Joniškio rajono savivaldybės salėje įvyko konkurso laureatų
apdovanojimo šventė. Laikraščio skaitytojai 2 mėnesius balsavo už „kultūros saulutes“. Tarp
daugiausia balsų surinkusių pateko ir Rita, užėmusi penktąją vietą. Nominantams įteikti redakcijos
ir Lietuvos liberalų sąjūdžio Joniškio skyriaus įsteigti prizai, diplomai, gėlės.
XI. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
1. Projektas „Literatūrinių renginių ciklas „Metai su Jonu Avyžiumi“. Projektą iš dalies
finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Parama – 3500 Lt. Projekto vadovė – VB
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja V. Kuprevičienė.
2. Projektas „Europos dienos šventė Joniškio rajone“. Projektą finansavo Europos Komisijos
atstovybė Lietuvoje. Parama – 4000 Lt. Projekto vadovė – VB direktorės pavaduotoja V.
Vilčiauskienė
3. Projektas „Maironio poezija visoms kartoms“. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos
Respublikos kultūros rėmimo fondas. Parama – 4000 Lt. Projekto vadovė – VB Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja E.Šukienė
4. Projektas „Pagauk skaitymo malonumą“. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programa. Parama – 4000 Lt. Projekto vadovė –VB
direktorės pavaduotoja V. Vilčiauskienė
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Iš viso projektai finansuoti 15,5 tūkst. Lt.
2012 m. fondams pateiktų, bet nefinansuotų, projektų nebuvo.
XII. PERSONALAS
Etatų skaičius – 55 (2011 m. – 55).

Darbuotojų skaičius
Tarp jų profesionalūs
bibliotekininkai
2011 m.
2012 m.

Iš viso

VB
Žagarės
miesto filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

2011
m.
27

2012 m.
27

18

18

2

2

2

2

21

21

19

19

50
50
39
39
Bibliotekininkai, dirbantys
Bibliotekininkai, dirbantys ne
visą darbo laiką

VB
Žagarės miesto
filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

visą darbo laiką

2011 m.
18

2012 m.
18

2011 m.
-

2012 m.
-

2

2

-

-

14
34

13
33

5
5

6
6

Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Aukštasis
2011 m. 2012 m.
9
9
2
2
5
7
16
18

Aukštesnysis
2011 m.
2012 m.
9
8
8
17
17

Kitas
2011 m.
2012 m.
6
4
6
4

Darbuotojų kaita. Pasikeitė 2 darbuotojos. Vietoj savo noru iš darbo išėjusios
Plikiškių filialo vyr. bibliotekininkės E. Pranckienės šiame filiale 0,75 etato pradėjo dirbti aukštąjį
pedagogės išsilavinimą turinti Aušra Kriščiūnienė. Į pensiją išėjusią bibliotekos kasininkę –
buhalterę Ireną Rugelienę pakeitė Kristina Dirškuvienė.
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Dėl numatomo etatų mažinimo 2013 m. keletas pensinio amžiaus darbuotojų iš
užimamų pareigų pasitraukė metų pabaigoje. Lapkričio – gruodžio mėn. į užtarnautą poilsį išėjo
vyr. bibliotekininkė metodiniam darbui G. Čiutienė, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo
skyriaus vyr. bibliotekininkė J. Bandzienė, Skaistgirio filialo vyr. bibliotekininkė R. V. Bilienė ir
bibliotekos dailininkas I. Vilčiauskas.
2012 m. gruodžio 31 d. kaimo filiale dirbo 1 pensinio amžiaus bibliotekininkė.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
(vienam profesionaliam bibliotekininkui)

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Vartotojų skaičius

Lankytojų skaičius

2011 m.
200
359
226
220

2011 m.
3327
6955
3985
3833

2012 m.
180
336
217
215

2012 m.
3251
7842
3855
3781

Išduotų dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2011 m. 2012 m.
7004
6885
10220
11849
6512
6092
6929
6754

Darbuotojų visuomeninė veikla. 45 dabartiniai 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 –
rajono Kultūros ir meno tarybos pirmininkė, dalyvavo NVO „Joniškio moterų asociacija“ veikloje.
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja V. Kuprevičienė buvo rajono Etninės kultūros globos
tarybos narė. Jurdaičių filialo vyr. bibliotekininkė D. Užkuraitienė vadovavo Jurdaičių kaimo
bendruomenei.
XIII. MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų plotas m 2

VB
Žagarės miesto filialo
Kaimo filialų
SVB

Bendrasis patalpų
plotas
2011 m.
2012 m.
709
709
196
196
1317
1317
2222
2222

Naudingas plotas
2011 m.
511
196
1222
1929

2012 m.
511
196
1222
1929

2012 m. VB ir filialų patalpų plotas nepasikeitė. Vidutiniškai vienam kaimo filialui
teko: bendrojo ploto – 69,3 m2, naudingo – 64,3 m2:.
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Avarinėse patalpose filialų nebuvo, tačiau buvo šaltos, drėgnos Daunoravos,
Pavirčiuvės filialų patalpos. 4 filialai: Darginių, Daunoravos, Pavirčiuvės ir Plikiškių šildėsi
buitiniais elektros šildytuvais. Ziniūnų filialas visus metus buvo uždarytas.
Praėjusiais metais pakeisti Maldenių filialo langai.
Įsigytas biuro baldų komplektas direktoriaus kabinetui.
Lentynų metrų, kuriuos užima fondai, apskaita
Lentynų m, kuriuos
užima visas fondas,
skaičius
2011 m.
2012 m.
1222
1146
296
294
2058
2053
3576
3493

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Lentynų m, kuriuos užima
atviri fondai, skaičius
2011 m.
1107
296
2058
3461

2012 m.
1031
294
2053
3378

Techninis aprūpinimas
Kompiuterių skaičius
Vartotojams
11

Iš viso
32

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
SVB

Darbuotojams
21

7

5

2

62

46

16

101

62

39

Dauginimo priemonių skaičius
Spausdintuvai

VB
Žagarės
m. filialas
Kaimo
filialai

Skeneriai

Vartot.

Darbuot.

Vartot.

Darbuot.

0
1

5
-

0
-

1
-

-

-

2

Kopijavimo
aparatai
Vartotojams ir
darbuotojams
1
1
-

-

Daugiafunkciniai
aparatai
Vartotojams ir
darbuotojams
4
0
13

Telefonai. VB turėjo 5 fiksuoto ryšio telefonus su atskirais numeriais. Dar du telefonų
numeriai sublokuoti. VB turėjo 2 mobilaus ryšio telefonus.
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Fiksuoto ryšio telefonus turėjo Žagarės miesto ir 12 kaimo filialų. Telefonizuota 63,1 proc. visų
kaimo filialų.
Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.
XIV. FINANSAVIMAS
Lėšos. Iš visų šaltinių gauta 1505, 4 tūkst. Lt, tai 161,1 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m.:


iš biudžeto (steigėjo, valstybės) gauta 1331,8 tūkst. Lt., tai 92,5 tūkst. Lt daugiau negu 2011
m.:



iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją gauta 57,1 tūkst. Lt naujiems dokumentams
įsigyti, tai 28,5 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m.



iš rajono savivaldybės biudžeto gauta 1274,7 tūkst. Lt, tai 64 tūkst. Lt daugiau negu 2011
m. Tarp jų: prenumeratai – 34,5 tūkst. Lt, knygoms – 9,5 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui –
806,8 tūkst. Lt, 4,0 tūkst. Lt veiklos programai „Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos
sklaida“ (2011 m. –5,4 tūkst. Lt ), Jono Avyžiaus literatūros premijai ir premijos įteikimo
renginiui organizuoti – 5,0 tūkst. Lt.



už mokamas paslaugas – 5,6 tūkst. Lt (2011 m. –5,1 tūkst. Lt)



fizinių ir juridinių asmenų parama – 33,5 tūkst. Lt (2011 m. – 43, 0 tūkst. Lt)



programų ir projektų lėšos – 134,5 tūkst. Lt (2011 m.– 56,9 tūkst. Lt), tarp jų fondų parama
projektams – 15,5 tūkst. Lt ( 2011 m. – 8,5 tūkst. Lt), iš projekto „Bibliotekos pažangai“
gauto turto vertė – 119,0 tūkst. Lt ( 2011 m. – 48,4 tūkst. Lt)
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Gautų lėšų (tūkst. Lt) 2008 -2012 m.
kitimo diagrama

1800
1600

1526,2

1400

1219,9

1200

1150,5

1210,7

1274,7

1000
800
504

600
400
200

73,3

247,5
52,7 27

0
2008 m.

28,6 56,9 57,1

19,9
2009 m.

KM lėšos

2010 m.

2011 m.

Savivaldybės lėšos

134,5

2012 m.

iš projektų

Išlaidos
Iš viso išlaidų

Darbo
užmokesčiui

Dokumentams įsigyti*

2011

2012

2011

2012

2011

1343,4

1505,4

787,0

806,8

108,2

2012
134,3

Automatizacijai,
kompiuterizacijai
2011
2012
48,4
120,7

Sklypams,
pastatams
2011 2012

Kitos išlaidos
2011

2012

-

399,8

444,2

-

* Iš visų šaltinių
XV. IŠVADOS
Sėkmės:
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka buvo svarbus rajono informacijos, kultūros,
neformalaus mokymo ir ugdymo centras. Pagrindiniai SVB bibliotekinio aptarnavimo rodikliai šiek
tiek mažėjo, tačiau Žagarės miesto filiale padidėjo.
Pagerėjo finansavimas iš valstybės biudžeto naujiems dokumentams įsigyti – nuo
1,01 Lt iki 2,20 Lt vienam gyventojui, savivaldybės lėšų prenumeratai ir knygoms – nuo 1,28 Lt iki
1,70 Lt vienam gyventojui.
Palyginus su 2011 m., 57 suorganizuota daugiau renginių. Įgyvendinti 4 kultūriniai
projektai, kuriems iš įvairių fondų gauta 15,5 tūkst. Lt.

Renginių ciklais paminėtos rašytojų

Maironio 150-osios, Jono Avyžiaus 90-osios gimimo metinės, švęsta Europos diena, vyko knygos
sklaidos ir skaitymo skatinimo renginiai.
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Reikšmingas rajono kultūrinio gyvenimo faktas – rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
literatūros premijos įsteigimas. Premijos steigimą inicijavo ir rašytojo Jono Avyžiaus 90-ųjų
gimimo metinių minėjimą su premijos įteikimo iškilmėmis organizavo Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka.
Bibliotekos įvaizdį sustiprino iš projekto „Bibliotekos pažangai“ atnaujinta
bibliotekos interneto svetainė. Šioje svetainėje sukurtas virtualus Jono Avyžiaus muziejus.
Atliktas pagrindinio VB fondo – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondo patikrinimas.
Bibliotekai išlaikyti ir veiklos funkcijoms vykdyti gautas pakankamas finansavimas iš
rajono savivaldybės biudžeto, 64 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m. Lėšų pakako darbo užmokesčiui,
prenumeratai ir mokėjimams už paslaugas, bibliotekininkai turėjo galimybę kelti kvalifikaciją.
Viešoji biblioteka palaikė gerus bendradarbiavimo ryšius su miesto įstaigomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis: mokyklomis, darželiais, Visuomenės sveikatos biuru, kultūros
centru, Joniškio bažnyčia, „Audruvės“ literatų klubu, Pagyvenusių žmonių asociacija, „Bočių“
organizacija, LASS Joniškio skyriumi, Joniškio bažnyčia, „Sidabrės“ laikraščio redakcija.
Filialai taip pat bendravo su mokyklomis, seniūnijomis, bendruomenėmis ir kitomis
NVO.
Bibliotekos kultūrinę aurą padėjo kurti ryšiai su garbiais kraštiečiais – rajono Garbės
piliečiais: dailininku prof. Juozu Galkum, poete Ona Mikalauskiene, diktoriumi, skaitovu,
fotomenininku Juozu Šalkausku, taip pat aktore Silvija Povilaityte ir kt.
Trūkumai ir problemos:
Dėl prastos rajono demografinės situacijos, mažėjančio gyventojų skaičiaus išlieka
pagrindinių bibliotekų rodiklių: vartotojų, apsilankymų, išduoties

mažėjimo tendencija. Nors

bibliotekos paslaugomis naudojasi 30 proc. gyventojų, tačiau neskaitančios visuomenės dalis
gerokai viršija skaitančiąją. Didelė problema, kad jaunoji karta, vaikai pirmenybę teikia
kompiuteriams, internetui, o ne knygos skaitymui.
Nors ir pagerėjo finansavimas naujiems dokumentams įsigyti, tačiau bibliotekų
fondai, ypač kaimo filialų, nepakankamai atnaujinami, ypač skurdūs vaikų literatūros fondai,
trūksta periodinių leidinių vaikams, žaidimų.
Nėra geras ir patogus bibliotekų prieinamumas gyventojams, gyvenantiems nuo
rajono centro ir Žagarės miesto nutolusiuose kaimuose. Iš dalies šią problemą VB bando spręsti,
organizuodama kilnojamąjį fondą ir veždama knygas bibliotekos mikroautobusu tolimesnių kaimų
gyventojams.

Kaimo

bibliotekininkėms

dėl
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aptarnaujamos teritorijos kaimus. Joms talkina knygnešiai, vaikai, parnešdami knygas savo
artimiesiems.
Trūksta naujų veiklos idėjų, patrauklių renginių formų. Neskatina darbuotojų
motyvacijos maži atlyginimai.
Nevykdoma jau daugelį metų planuojama VB pastato renovacija, neskiriama lėšų
elektros instaliacijai sutvarkyti. Šaltos ir nekompiuterizuotos 4 filialų patalpos. Ateinančiais metais
dėl blogų darbo sąlygų ir tinklo optimizavimo planuojamas uždaryti Ziniūnų filialas.
Pagal rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus parengtą bibliotekų tinklo
optimizavimo planą 2013 m. numatyti nauji normatyvai filialų bibliotekininkų etatams, valymo
normoms nustatyti. Dėl to mažės pareigybių skaičius, daugiau filialų dirbs mažesniu krūviu.

Santrumpos:
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
VB – viešoji biblioteka
Pav.– pavadinimai
Fiz. vnt.– fiziniai vienetai
VIPT – viešas interneto prieigos taškas
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
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PRIEDAS NR. 1

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje 2012
metais
(straipsniai chronologine seka)
1. Čiutienė, Genė. Išrinkti geriausi/ Genė Čiutienė; Igno Vilčiausko nuotr.// Sidabrė. - 2012, saus.
4, p. 1.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje skelbto geriausio 2011 metų bibliotekininko
konkurso nugalėtojai.
2. Kurlienė, Dovilė. Akcijai "Knygų Kalėdos" pasibaigus: [žinutė]/ Dovilė Kurlienė// Sidabrė. 2012, saus. 7, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka ir filialai pasipildė LR Prezidentės D.
Grybauskaitės inicijuotos akcijos "Knygų Kalėdos" metu padovanotomis knygomis.
3. Ripskytė, Loreta.Ambasada dovanojo bibliotekai knygų: [žinutė]/ Loreta Ripskytė ; autorės
nuotr.// Šiaulių kraštas. - 2012, saus. 9, p. 5.
Švedijos ambasada Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filialui dovanojo
vaikiškų švedų rašytojų knygų, išverstų į lietuvių kalbą.
4. Matulionis, Arvydas. Žymiam fizikui būtų buvę 75-eri/ Arvydas Matulionis, Ramūnas Katilius//
Sidabrė. - 2012, saus. 11, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filiale veikia žymiam kraštiečiui fizikui
V. Bareikiui skirta paroda.
5. Urbonienė, Vida. Knygoms dovanoti gydytojui akcijų nereikia/ Vida Urbonienė; autorės nuotr.//
Sidabrė. - 2012, saus. 18, p. 5.
Skaistgirietis (Joniškio raj.) odontologas V. Kutka dalyvavo LR Prezidentės inicijuotoje
akcijoje "Knygų Kalėdos" ir dovanojo miestelio bibliotekai knygų.
6. Čižienė, Birutė.Nuoširdumas nieko nekainuoja, tačiau juo viskas perkama / Birutė Čižienė;
autorės nuotr.// Sidabrė. - 2012, vas. 1, p. 5.
Apie "Gašvinės" skaitytojų klubą prie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų
filialo Gasčiūnų knygų išdavimo punkto.
7. Urbonienė, Vida.Popietė su krašto šviesuoliu/ Vida Urbonienė ; autorės nuotr.// Sidabrė. - 2012,
vas. 4, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale įvyko susitikimas su
kraštiečiu šviesuoliu A. Drigotu.
8. Ripskytė, Loreta.Pagerbtas Skaistgirio šviesuolis: [žinutė]/ Loreta Ripskytė; Loretos Ripskytės
nuotr.// Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, vas. 9, p. 5.
Skaistgirio (Joniškio rajonas) miestelio bibliotekoje paminėtas vietos šviesuolio,
kraštotyrininko Augustino Drigoto 85 metų jubiliejus.
9. Vienybės dvasioje. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, vas. 22, p. 5.
Gataučiuose ir Gataučių bibliotekoje (Joniškio raj.) paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo
diena.
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10. Darbai keliauja po rajoną: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, vas. 25, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale veikia Tarptautinei neįgaliųjų
dienai skirta Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro lankytojų tapybos darbų paroda.
11. Stungiuose mokomasi įvairių rankdarbių: [žinutė]/ Dianos Kidelienės nuotr. - "Krašto žinių"
inf.// Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, vas. kovo 1, p. 4.
Bibliotekininkė Diana Kidelienė Stungių kaimo (Joniškio rajonas) moterims organizuoja
rankdarbių popietes.
12. Ripskytė, Loreta.Lietuvos tarmės ir šnektos susitiko Kriukuose/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr.// Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, vas. kovo 1, p. 1, 5.
Kriukų (Joniškio rajonas) bibliotekoje paminėti Tarmių metai.
13. Čižienė, Birutė. Paskutinis tuštėjančio kaimo šviesulys/ Birutė Čižienė; autorės nuotr.//
Sidabrė. - 2012, kovo 10, p. 6.
Apie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filialo veiklą.
14. Ripskytė, Loreta.Pintų darbų paroda: [žinutė]/ Loreta Ripskytė; Vitalijos Kurauskienės nuotr.//
Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, kovo 15, p. 6.
Žagarės (Joniškio rajonas) biblioteką papuošė Gaižaičių pagrindinės mokyklos papildomo
ugdymo būrelio „Žilvitėlis" iš vytelių pintų darbų paroda.
15. Bendraminčių ratas plečiasi: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, kovo 17, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gasčiūnų filialo skaitytojų klube „Gašvinė"
viešėjo Neįgaliųjų draugijos Rudiškių padalinio narės.
16. Paroda atkeliavo ir į Žagarę: [žinutė]. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, kovo 21, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale veikia Gaižaičių pagrindinės
mokyklos papildomo ugdymo būrelio moksleivių pintų darbų paroda.
17. Prisimintas kraštietis poetas/ Loretos Ripskytės nuotr. - „Šiaulių krašto" inf.// Šiaulių kraštas. 2012, kovo 26, p. 10.
Į Kriukų (Joniškio rajonas) biblioteką buvo susirinkę kraštiečio poeto Juozo Jaro artimieji,
literatų klubo „Audruvė" nariai, vietos literatūros mylėtojai. 2003 metais Anapilin išėjusiam
lyrikui būtų suėję 75-eri.
18. Eilės ir dainos šildė širdį: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, bal. 4, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale paminėta Pasaulinė poezijos
diena.
19. Čižienė, Birutė. Galėjo pabūti ir aktoriais/ Birutė Čižienė ; autorės nuotr.// Sidabrė. - 2012, bal.
4, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje gražiai paminėta
Tarptautinė vaikiškos knygos bei Tarptautinė teatro diena.
20. Ripskytė, Loreta. Žinių viktorina „Skaitau - žinau": [žinutė]/ Loreta Ripskytė// Krašto žinios. ISSN 2029-5049. - 2012, bal. 12, p. 4.
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Žagarės (Joniškio rajonas) bibliotekoje Tarptautinę vaikų knygos dieną, pagerbiant vieną
garsiausių pasakų kūrėjų danų rašytoją Hansą Kristijaną Anderseną, surengta žinių viktorina
„Skaitau - žinau".
21. Pagerbė garsiausią pasakų kūrėją: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, bal. 14,
p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale vyko renginys, skirtas vaikų
rašytojui H.K. Andersenui.
22. Blavaščiūnienė, Rita. Drauge su Čiukovskiu: [žinutė]/ Rita Blavaščiūnienė// Sidabrė. - 2012,
bal. 14, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filiale išradingai paminėtas poeto K.
Čiukovskio 130-asis jubiliejus.
23. Kybartienė, Birutė. Jeigu nemėgtum to, ką darai, gyvenimas būtų nuobodus/ Birutė
Kybartienė; B. Kybartienės nuotr.// Joniškio dienos. - ISSN 2029-3143. - 2012, bal. 20, p. 1-2.
Laikraščio „Joniškio dienos“ konkurso „Ryškiausios 2011 m. rajono kultūros saulutės“
laureatė, Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Rita
Mačiukienė.
24. Šukienė, Eglė. Pabendrauta su seneliais/ Eglė Šukienė. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012, geg. 5, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai lankėsi Joniškio rajono senelių
namuose.
25. Kuprevičienė, Vijoleta. Rašytojo gimtinės takais/ Vijoleta Kuprevičienė; Zitos Grigutytės
nuotr.// Sidabrė. - 2012, geg. 9, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo turistinį-literatūrinį žygį dviračiais,
skirtą kraštiečio J. Avyžiaus 90-ies metų gimimo sukakčiai paminėti.
26. Jurgaitytė, Vilija. Joniškiečių „makarena" - net per televiziją/ Vilija Jurgaitytė; A. Kascėnienės
nuotr.// Joniškio dienos. - ISSN 2029-3143. - 2012, geg. 11, p. 7.
Joniškyje Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė Europos dienos minėjimą.
27. „Puslapis iš Jono Avyžiaus knygos": Gegužės 16 d. rašytojui Jonui Avyžiui - 90 metų. [„Joniškio dienų" inf.]// Joniškio dienos. - ISSN 2029-3143. - 2012, geg. 11, p. 6.
Joniškio rajone kraštiečiui, rašytojui Jonui Avyžiui pagerbti rengiama akcija „Puslapis iš
Jono Avyžiaus knygos".
28. Kartu su dviratininkais: [žinutė]// Sidabrė. - 2012, geg. 12, p. 8.
Gegužės 9 - Europos dieną, Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės, Stungių ir
Daukšių filialai paminėjo dviračių žygiais.
29. Milkevičiūtė, Giedrė. Didžioji rašytojo Jono Avyžiaus meilė/ Giedrė Milkevičiūtė. - Nuotr.//
Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2012, geg. 12, priedas "Julius Brigita", p. 4-5.
Paminėti Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos renginiai, skirti rašytojo 90-osioms
metinėms
30. Urbonienė, Vida. Atomazga po keturių dešimtmečių/ Vida Urbonienė; autorės nuotr.// Sidabrė.
- 2012, geg. 12, p. 12.
79

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2012 m. veiklos ataskaita

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale pristatyta K. Almino knyga
„Tik mylėti …".
31. Paskirta J. Avyžiaus premija: [žinutė]. - „Sidabrė" inf.// Sidabrė. - 2012, geg. 16, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės pirmoji Jono Avyžiaus literatūros premija paskirta rašytojui
R. Granauskui.
32. Kuprevičienė, Vijoleta. Rašytojui Jonui Avyžiui - 90 metų / Vijoleta Kuprevičienė. - Portr.//
Sidabrė. - 2012, geg. 16, p. 3.
Turinys: Ištrauka iš J. Avyžiaus knygos „Autobiografiniai fragmentai"
Kraštietis rašytojas J. Avyžius.
33. Europos egzaminas ir jauniems, ir senjorams: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. 2012, geg. 19, p. 2.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko Europos egzaminas.
34. Ripskytė, Loreta. Jono Avyžiaus skaitymai - darželyje "Vyšniukas": [žinutė]/ Loreta Ripskytė;
Vitalijos Kurauskienės nuotr.// Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, geg. 24, p. 7.
Žagarės (Joniškio rajonas) miesto biblioteka surengė Jono Avyžiaus skaitymus vaikų
lopšelyje-darželyje "Vyšniukas".
35. Popietė su rašytojo herojais: [žinutė]. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, geg. 26, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialo praktikantė studentė A.
Mackevičiūtė žagariečiams darželinukams skaitė J. Avyžiaus kūrinius.
36. Vilčiauskienė, Violeta. „Poezijos pavasario 2012" aidai/ Violeta Vilčiauskienė. - Nuotr.//
Sidabrė. - 2012, geg. 30, p. 3.
37. Ripskytė, Loreta. "Poezijos pavasaris" Joniškio rajone: [žinutė]/ Loreta Ripskytė// Krašto
žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, geg. 31, p. 7.
Tradicinę "Poezijos pavasario" paukštę į Joniškį ir Žagarę pakvietė Joniškio Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka.
38. Rudnickienė, Lina. J. Avyžiaus premija - Romualdui Granauskui/ Lina Rudnickienė; autorės
nuotr. // Sidabrė. - 2012, birž. 2, p. 1, 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo kraštiečio J. Avyžiaus pirmosios
literatūrinės premijos įteikimo iškilmingą renginį.
39. Ripskytė, Loreta. Jono Avyžiaus premija iškeliavo Romualdui Granauskui: Loreta Ripskytė/
autorės nuotr. // Šiaulių kraštas. - 2012, birž. 2, p. 6.
Pirmoji, Joniškio rajono savivaldybės įsteigta, Jono Avyžiaus literatūrinė premija iškeliavo
žinomam rašytojui Romualdui Granauskui už novelių romaną "Trys vienatvės". Premijos
įteikimo šventę organizavo Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka.
40. Jurgaitytė, Vilija. Įspūdingai įteikta pirmoji Jono Avyžiaus literatūros premija/ Vilija
Jurgaitytė; E. Jonaitytės nuotr.// Joniškio dienos. - ISSN 2029-3143. - 2012, birž. 5, p. 1, 3.
Joniškio rajono savivaldybės tarybos įsteigtos Jono Avyžiaus literatūros premijos laureatu
tapo rašytojas R. Granauskas.
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41. Ripskytė, Loreta. Darginiai išsirinko šauniausią vaiką: [žinutė]/ Loreta Ripskytė. - Nuotr.//
Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, birž. 7, p. 7.
Darginių kaimo (Joniškio rajonas) bendruomenė ir vietos biblioteka vaikus pakvietė į
šventę "Vaikystei atverkim vartus".
42. Čižienė, Birutė. Jaunimas - protėvių takais/ Birutė Čižienė; autorės nuotr.// Sidabrė. - 2012,
birž. 13, p. 6.
Joniškio rajone Lieporuose ir Kriukuose veikė tarptautinė moksleivių vasaros stovykla,
skirta Kriukų mokyklos 185-osiosm metinėms paminėti, renginį padėjo organizuoti Kriukų
filialo bibliotekininkė
43. Jonuitytė, Aušra. Žagarės bibliotekoje - senovinių daiktų ekspozicijos penkerių metų
paminėtuvės / Aušra Jonuitytė; autorės nuotr.// Joniškio dienos. - ISSN 2029-3143. - 2012, birž.
19, p. 3.
Žagarės (Joniško rajonas) senovinių daiktų ekspozicijai sukako penkeri metai.
44. Jonuitytė, Aušra. Ekspoziciją jau aplankė apie 1000 žmonių: [žinutė]/ Aušra Jonuitytė. Nuotr.// Sidabrė. - 2012, birž. 20, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale vyko Tarptautiniams muziejų
metams skirta popietė.
45. Rudnickienė, Lina. Enciklopedinis žinynas sutiktas palankiai, bet su priekaištais/ Lina
Rudnickienė. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012, birž. 20, p. 1-2.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatytas enciklopedinis žinynas
„Joniškio kraštas".
46. Ripskytė, Loreta.Joniškis sulaukė žinyno/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.// Šiaulių kraštas. 2012, birž. 21, p. 14.
Joniškis sulaukė enciklopedinio žinyno "Joniškio kraštas". Solidi 550 puslapių knyga buvo
rengiama septynerius metus, ją rašė apie trisdešimt autorių.
47. Urbonienė, Vida. Angelai trumpam ilsėsis/ Vida Urbonienė ; autorės nuotr.// Sidabrė. - 2012,
birž. 27, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale veikė tautodailininkės V.
Kutkienės paveikslų paroda „Mano angelai".
48. Skaistgiryje skambėjo poetinis žodis: [žinutė]. - „Krašto žinių" inf.// Krašto žinios. - ISSN
2029-5049. - 2012, liep. 5, p. 2.
Skaistgiryje (Joniškio rajonas) ant Uolyno kalno biblioteka ir moterų draugija „Versmė"
surengė poetinę popietę „Žodis vasarai".
49. Kuprevičienė, Vijoleta. Pagerbtas Jono Avyžiaus atminimas/ Vijoleta Kuprevičienė. - Nuotr.//
Joniškio dienos. - ISSN 2029-3143. - 2012, liep. 10, p. 2.
Būrys Joniškio bibliotekininkų, skaitytojų bei Vilniaus kraštiečių klubo "Sidabrė" narių
pagerbė rašytojo Jono Avyžiaus atminimą Vilniaus Antakalnio kapinėse.
50. Maskuliūnienė, Džiuljeta. Pirmoji Jono Avyžiaus premija - Romualdui Granauskui/ Džiuljeta
Maskuliūnienė// Metai. - ISSN 0134-3211. - 2012, Nr. 7, p. 156-157.
51. Savas kaimas pats gražiausias: [žinutė]. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, liep. 11, p. 8.
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Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko piešinių konkursas „Piešiu
gimtinę …".
52. Ripskytė, Loreta. Pagerbtas rašytojas Jonas Avyžius/ Loreta Ripskytė. - Nuotr.// Krašto žinios.
- ISSN 2029-5049. - 2012, liep. 12, p. 3.
Grupė Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų, skaitytojų, bičiulių ir
Vilniaus kraštiečių klubo „Sidabrė" narių pagerbė rašytojo Jono Avyžiaus atminimą Vilniaus
Antakalnio kapinėse.
53. Seminaras gamtoje: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, liep. 14, p. 5.
Joniškio rajono Žagarės gimnazija ir J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas
pakvietė į seminarą „Vaistiniai augalai".
54. Susitikimų vietos pakeisti negalima. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, liep. 21, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas organizavo Skaistgirio ir
Joniškio literatų susiėjimą.
55. Sena ir nauja fotografija: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, liep. 21, p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale vyko susitikimas su fotomėgėjais
A. Pretkeliu ir Ž. Kolčekovu.
56. Ripskytė, Loreta. Mokėsi pažinti vaistinius augalus: [žinutė]/ Loreta Ripskytė; Aušros
Jonuitytės nuotr.// Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, liep. 26, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas ir Žagarės gimanazija surengė
seminarą gamtoje „Vaistiniai augalai".
57. Ripskytė, Loreta. Susitikimas nukėlė į fotografijos praeitį / Loreta Ripskytė; autorės nuotr.//
Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, liep. 26, p. 3.
Žagarės bibliotekoje (Joniškio rajonas) fotografai mėgėjai Alvydas Pretkelis ir Žydrūnas
Kolčekovas pasakojo apie savo aistrą fotografavimui.
58. Nenuobodžios grožio kūrėjų dienos/ Birutės Čižienės nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012,
rugpj. 1, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale veikia Bendraminčių klubas.
59. Rudnickienė, Lina. Šešios poros susikirtusių kelių/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr.// Sidabrė.
- 2012, rugpj. 8, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos languose eksponuota joniškietės J. Vaitkutės
pieštuku pieštų žymių joniškiečių portretų paroda.
60. Draugystės tiltas: Portugalija - Lietuva/ Egidijaus Grigučio nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. 2012, rugpj. 18, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Daukšių filiale išsamiai pristatyta portugalų
kultūra.
61. Paškūnienė, Teodora. Per Žolinę - į svečius/ Teodora Paškūnienė. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012,
rugpj. 22, p. 5.
Nuotaikingai Žolinę atšventė Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gasčiūnų
bibliotekos bendraminčių klubas „Gašvinė".
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62. Atsisveikinimas su vasara: [žinutė]. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, rugs. 5, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale organizuotas nuotaikingas
renginys.
63. Ripskytė, Loreta. Bibliotekoje lėlės atgyja jau 15 metų/ Loreta Ripskytė. - Nuotr.// Šiaulių
kraštas. - 2012, rugs. 8, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo
bibliotekininkė Lionė Adomaitienė jau 15 metų vadovauja pačios įkurtam lėlių teatrui
„Padaužiukas".
64. „Padaužiukų" teatrą myli ir vaikai, ir suaugusieji. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012, rugs. 8, p. 6.
Apie 15-os metų sukaktį minintį Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių
filialo teatriuką.
65. Ripskytė, Loreta. Kaimo moterys rudenį dalinasi receptais/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.//
Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, rugs. 13, p. 1, 3.
Joniškio rajono Stungių kaimo bibliotekoje vyko popietė „Rudenį nepatingėsi- žiemą
turėsi", į kurią moterys suėjo nešinos pačių gaminiais iš daržo ir sodo gėrybių.
66. Rudnickienė, Lina. Kad ekranai neužgestų …/ Lina Rudnickienė. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012,
rugs. 15, p. 2.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams surengta paskaita apie
skaitmeninę televiziją.
67. Ripskytė, Loreta. Onos Mikalauskienės „Smilinėjimai"/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.//
Šiaulių kraštas. - 2012, rugs. 24, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta 16-oji poetės
Onos Mikalauskienės knyga „Smilinėjimai".
68. Urbonienė, Vida. Jubiliejinis maratonas/ Vida Urbonienė; autorės nuotr.// Sidabrė. - 2012,
rugs. 26, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus biešosios bibliotekos Skaistgirio filiale paminėta kraštiečio literato J.
Ivanausko jubiliejinė gyvenimo sukaktis.
69. Šukienė, Eglė. Sveikatingumo išvyka/ Eglė Šukienė. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012, rugs. 26, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai pakvietė joniškiečius dalyvauti
Europos judriosios savaitės renginiuose.
70. Kuprevičienė, Vijoleta. Onos Mikalauskienės knygos sutiktuvės/ Vijoleta Kuprevičienė. Nuotr.// Sidabrė. - 2012, rugs. 26, p. 4.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės poetės O. Mikalauskienės
nauja knyga „Smilinėjimai".
71. Į biblioteką - ne tik knygų. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, spal. 13, p. 7.
Apie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialo ir Žagarės neįgaliųjų bei
pagyvenusiųjų žmonių klubo „Švėtė" bendradarbiavimą.
72. Neblėstantis dėmesys tautos žadintojui ir dainiui/ Birutės Čižienės nuotr. - „Sidabrės" inf.//
Sidabrė. - 2012, spal. 24, p. 6.
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Maironio 150-ąsias gimimo metines įvairiais renginiais paminėjo J. Avyžiaus viešoji
biblioteka, Kriukų bei Maldenių filialai.
73. Eitkevičienė, Ligita. Maironis, haiku ir "Sidabrė": [žinutė]/ Ligita Eitkevičienė// Dialogas. ISSN 1392-1916. - 2012, spal. 25, p. 14.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale paminėta rašytojo Maironio 150
metų sukaktis.
74. Vaikams pasakos niekada nepabosta. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, spal. 27, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje viešėjo poetė Z.
Gaižauskaitė.
75. Paškūnienė, Teodora. Dainius pagerbtas Gasčiūnuose … ir Žagarėje/ Teodora Paškūnienė. Nuotr.// Sidabrė. - 2012, spal. 31, p. 6.
Joniškio rajono Gasčiūnų kaime bei Žagarės gimnazijoje paminėta Lietuvos dainiaus
Maironio 150-oji gyvenimo sukaktis.
76. Šimkevičiūtė, Jovita. Seniausia kultūros įstaiga įpusėjo aštuntą dešimtmetį: [pokalbis su
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktore Jovita
Šimkevičiūte/ kalbėjosi] Birutė Čižienė// Sidabrė. - 2012, lapkr. 3, p. 5.
77. Jonuitytė, Aušra. Edukacija Lėlių namuose/ Aušra Jonuitytė// Sidabrė. - 2012, lapkr. 7, p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas pagal skaitymo skatinimo
projektą vykdė edukacinę programą Žagarės gimnazijos pradinukams.
78. Ripskytė, Loreta. Maldeniuose paminėtas Maironio jubiliejus: [žinutė]/ Loreta Ripskytė;
Lionės Adomaitienės nuotr.// Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, lapkr. 8, p. 3.
Maldenių bibliotekoje (Joniškio rajonas) vyko renginys, skirtas Maironio 150-osioms
gimimo metinėms paminėti.
79. Šukienė, Eglė. Vakaras Maironiui kaip komunija/ Eglė Šukienė. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012,
lapkr. 14, p. 8.
Joniškio bažnyčioje nuskambėjo baigiamieji J. Avyžiaus viešosios bibliotekos vykdyto
projekto, skirto Maironio 150-mečiui akordai.
80. Vilčiauskienė, Violeta. Apie realybę ir pasaką knygose/ Violeta Vilčiauskienė// Sidabrė. 2012, lapkr. 14, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su rašytoja, literatūros
tyrinėtoja G. Adomaityte.
81. Artimesnė pažintis su Norvegija : [žinutė]. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, lapkr. 14, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filiale veikia Norvegijoje gyvenančių
lietuvių vaikų piešinių ir rankdarbių paroda.
82. Ripskytė, Loreta. Vaikai skaitė apie lėles ir jas kūrė/ Loreta Ripskytė; Aušros Jonuitytės
nuotr.// Krašto žinios. - ISSN 2029-5049. - 2012, lapkr. 20, p. 3.
Visą mėnesį Žagarės gimnazijos (Joniškio rajonas) pradinių klasių mokiniai, vietos
bibliotekininkių pakviesti, skubėjo į tautodailininkės Aušros Petrauskienės lėlių namus, kur
bandė patys kurti lėles, skaitė apie jas sukurtas knygas.
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83. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atgarsiai Linkaičiuose. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012, lapkr. 21, p.
8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale vyko penkioliktosios Šiaurės
šalių bibliotekų savaitės renginiai.
84. Susitikimas su rašytoja Gintare Adomaityte: [žinutė]. - „Krašto žinių" inf.// Krašto žinios. ISSN 2029-5049. - 2012, lapkr. 27, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su
rašytoja Gintare Adomaityte.
85. Norvaišienė, Dalia. Susitikimai su šiuolaikiniais rašytojais/ Dalia Norvaišienė; Igno Vilčiausko
nuotr.// Sidabrė. - 2012, lapkr. 28, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko literatūriniai renginiai - susitikimai su A.
Šlepiku ir K. Sabaliauskaite.
86. Rudnickienė, Lina. Etatų naikinimo mėsmalė - rajono bibliotekose/ Lina Rudnickienė. Nuotr.// Sidabrė. - 2012, gruod. 1, p. 1.
Joniškio rajono J. Avyžiaus viešajai bibliotekai siūloma panaikinti 9 etatus.
87. Smagu viską pasidaryti pačiam: [žinutė]. - Muotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, gruod. 1,
p. 7.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko rankdarbių popietė.
88. Kurlienė, Dovilė. Apie vaikystę, knygas ir kūrybą su Nomeda Marčėnaite/ Dovilė Kurlienė. -

Nuotr.// Sidabrė. - 2012, gruod. 5, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo N.
Marčėnaitės knygos „Lėlė" pristatymą.
89. Ripskytė, Loreta. Joniškyje ruošiamasi etatų mažinimo vajui/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.//
Šiaulių kraštas. - 2012, gruod. 5 , p. 6-7.
Joniškio Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai rajono Savivaldybės administracija liepia
kitąmet nurėžti šeštadalį etatų. Nors įstaiga šiuos metus viena iš nedaugelio rajone išsiverčia be
skolų algoms mokėti. Etatų mažės ir švietimo įstaigose.
90. Gesinama šviesa: [žinutė] - VŽ trumpai// Vilniaus laikraštis; Vakaro žinios. - ISSN 1392-9755.
- 2012, gruod. 6, p. 6.
Apie etatų mažinimą Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje.
91. Vilčiauskienė, Violeta. Bibliotekos etatų mažinimo vajus. Bėda valdžios išlaidume/ Violeta
Vilčiauskienė - Atgarsiai // Sidabrė. - 2012, gruod. 8, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos straipsnis apie
bibliotekos tinklo optimizavimą ir etatus.
92. Smagus vakaras Linkaičiuose: [žinutė]. - Nuotr. - „Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012, gruod. 12,
p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale nuotaikingą programą parodė
Kirnaičių folkloro ansamblis „Klėčia".
93. Sviderskienė, Monika. Pasiilgę dvasinio bendravimo/ Monika Sviderskienė// Sidabrė. - 2012,
gruod. 15, p. 10.
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Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gaižaičių biblioteka ir kaimo bendruomenė
surengė Adventinę popietę.
94. Šlipaitytė, Lina. Švenčių belaukiant …: [žinutė]/ Lina Šlipaitytė// Sidabrė. - 2012, gruod. 19, p.
6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale organizuota papuošimų
artėjančioms Kalėdų šventės kūrimo akcija.
95. Šukienė, Eglė. Priešpiečiai su knyga senjorų namuose/ Eglė Šukienė. - Nuotr.// Sidabrė. - 2012,
gruod. 19, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, įgyvendindama Kultūros ministerijos iš dalies
finansuotą projektą, organizavo knygų pristatymus senelių namuose.
96. Netradicinė Kalėdų eglutė: [žinutė]/ Juozo Kazlausko nuotr. - "Sidabrės" inf.// Sidabrė. - 2012,
gruod. 22, p. 12.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialas skaitytojus pasitinka originalia
Kalėdų egle iš knygų.
97. Rudnickienė, Lina. Gardžios kriukiečių popietės/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė. 2012, gruod. 22, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo darbuotoja V. Navickienė ir
moterų klubas "Žara" organizavo adventinę popietę.
98. Kuprevičienė, Vijoleta. Tautinio tapatumo klodų Joniškio rajone saugykla: [žinutė]/ Vijoleta
Kuprevičienė - Lietuvių tautinio tapatumo klodai Joniškio rajone // Joniškio dienos. - ISSN
2029-3143. - 2012, gruod. 28, p. 3.
Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomi su rajonu
susiję leidiniai.
99. Kuprevičienė, Vijoleta. Rašytojo Jono Avyžiaus metai/ Vijoleta Kuprevičienė. - Nuotr.//
Žiemgala. - ISSN 1392-3781. - 2012, Nr. 2, p. 56-57.
Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą žymaus kraštiečio 90-ies
metų sukakčiai paminėti.
Parengė
Vijoleta Kuprevičienė
Bibliografijos ir informacijos skyrius
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PRIEDAS NR. 2
5 – 7 klasių moksleivių skaitymo poreikių tyrimas
Tyrime dalyvavo 84 moksleiviai: 39 berniukai ir 45 mergaitės, arba 25 penktų
klasių mokiniai, 39 šeštų klasių mokiniai ir18 septintokų.
Moksleiviai buvo apklausiami anketavimo būdu. Anketos buvo pildomos
anonimiškai. Vaikai turėjo atsakyti į 21 klausimą.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ar skaito tavo tėvai? Atsakymai į pirmąjį klausimą rodo, kad gana
didelė dalis vaikų, t.y. trys ketvirtadaliai, mato savo tėvus,
skaitančius laikraščius, žurnalus, knygas, naršančius internete.
Ar tau skaitė knygas, kai buvai maža(s)? Vidutiniškai tik 9% vaikų
nebuvo skaitoma vaikystėje. Tai rodo, kad didžioji dalis tėvų
rūpinasi savo vaikų kalba, lavėjimu, laisvalaikiu. Skaitymas mažiems
vaikams taip pat yra bendravimo būdas, pasaulio pažinimas.
Ar skaitai dabar? Iš atsakymų į trečiąjį klausimą matome, kad
situacija tarp berniukų ir mergaičių šiek tiek keičiasi. Jei
atsakymuose į du pirmus klausimus mergaitės ir berniukai atsakė
daugiau ar mažiau panašiai, tai dabar aiškiai matoma, kad beveik
trečdalis berniukų šiuo metu nebeskaito.
Ar skaitai tik programinę literatūrą? Beveik ketvirtadalis
respondentų skaito tik programinę literatūrą, t.y. tuos kūrinius,
kuriuos nagrinėja literatūros pamokų metu (arba vadovėlius).
Didžioji dalis respondentų skaito (arba bent jau retkarčiais šį bei tą
paskaitinėja).
Ar patinka skaityti programinę literatūrą? Iš atsakymų į šį klausimą
matyti, kad tai, ką skaito mokykloje viskas patinka vidutiniškai tik
5% atsakiusiųjų. O didžiajai daliai respondentų (74,5%) programinė
literatūra patinka tik kartais. Visiškai nepatinka mokyklinė literatūra
20,5% atsakiusiųjų. Mergaitės mažiau mėgsta mokyklinę literatūrą.
Taip yra galbūt todėl, kad mergaitės daugiau skaito laisvalaikiui
skirtos literatūros, o ne tai, kas užduota namų darbams.
Kokią grožinę literatūrą skaitote? Mergaitės labiausiai mėgsta
skaityti knygas apie paauglių gyvenimą (16%) ir nuotykinę literatūrą
(17%). Tuo tarpu berniukai daugiausia skaito fantastinę (17%) ir
siaubo (17%) literatūrą. Siaubo (12%) ir fantastinę (11%) literatūrą
mėgsta ir mergaitės. O berniukai dar domisi istorine (12%) ir
nuotykine (10%) literatūra. Beje, mergaitės istorinės literatūros
skaito labai mažai – tik 2%.
Ar mėgstate poeziją? O poezijos popieriai visai prasti. Remiantis
pateiktais atsakymais galima teigti, kad poezijos paaugliai visiškai
nemėgsta. Įdomu pastebėti, kad ankstyvojoje vaikystėje,
ikimokyklinio amžiaus tarpsnyje vaikai labai mėgsta klausytis
eilėraštukų ir mielai juos mokosi. Tai yra tarsi žaidimas, o kartu ir
lavinimasis. Eilėraščių vaikai pradeda nemėgti mokykloje. Jau
antroje, trečioje klasėje vaikams labai dažnai tenka atmintinai
išmokti ilgus ir sudėtingus eilėraščius. Dažnai vaikai net nesupranta,
nesuvokia „kalamų“ eilučių. Tai savaime atbaido vaikus nuo
poezijos.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ar visada baigi skaityti knygą iki galo? Beveik 50% respondentų
atsakė visada pabaigiantys skaityti knygas, 41% - retkarčiais
nepabaigia. Ir tik visai nedidelė dalis, t.y. 9,5%, teigia, kad ne visada
baigia skaityti. Mergaitės šiek tiek dažniau pabaigia skaityti knygas
iki galo.
Ar skaitai periodinę spaudą? Paaugliai periodiniais leidiniais nelabai
domisi. Berniukai žurnalus skaito dažniau nei mergaitės.
Palyginimui: 35% berniukų skaito ir 30% neskaito, o mergaičių
periodinius leidinius skaito tik 27%, neskaito 37%. Berniukų 5%
daugiau skaitančių, o mergaičių10% daugiau neskaitančių.
Kodėl skaitai periodinę spaudą? Didžioji dalis(apie 52%) skaito dėl
aktualios informacijos, kiek mažiau (apie 17,5%) atsakė, kad sužino
apie bendraamžius.
Kiek knygų perskaitai per metus? Atsakymų duomenys į pateiktą
klausimą ryškiai skiriasi. Pusė respondenčių mergaičių (51%) per
metus perskaito daugiau nei 10 knygų, tuo tarpu berniukų – 39%.
Tačiau iš berniukų atsakymų matyti, kad net 40%, t.y. 1% daugiau,
jie perskaito vieną, dvi ar tris knygas per metus. Mergaičių nuo 1 iki
3 knygų per metus perskaito 13% (arba 27% mažiau negu berniukai).
Gana nemažas procentas mergaičių perskaito nuo 4 iki 6 knygų
(21%) ir jau mažesnis (15%) nuo 7 iki 10. Tuo tarpu berniukai
atitinkamai mažiau 13% ir 8%. Palyginus mergaičių ir berniukų
atsakymų rezultatus, galima teigti, kad mergaitės daugiau perskaito
knygų per metus negu berniukai.
Kodėl reikia skaityti? Atsakymai į dvyliktąjį klausimą rodo, kad ir
mergaitės, ir berniukai skaitymą dažniausiai sieja su mokymusi,
žinių įgijimu. Tačiau su malonumu skaitymą sieja vos 14%
mergaičių ir tik 9% berniukų.
Skaitau, nes: Ketvirtadalis mergaičių (25%) skaitymą sieja su
nemaloniais pojūčiais (skaito, nes liepia arba reikia), o trys
ketvirtadaliai (t.y. 75%) skaitymą sieja su teigiamomis emocijomis.
Berniukai skaitymą su teigiamom emocijom sieja mažiau (tik 53%),
o su neigiamomis – 47%. Taigi berniukai dažniau skaito, nes jiems
liepia, o ne todėl, kad jie patys to nori. Beje, kaip teigia amerikiečių
rašytojas Daniel Pennac, veiksmažodis skaityti nepakenčia
liepiamosios nuosakos. Skaityk skamba taip pat keistai kaip ir mylėk
mane arba svajok.
Neskaitau, nes: Neskaitymo priežastis mergaitės ir berniukai įvardijo
įvairiai. Mergaitės daugiausia atsakė, kad skaitymui nebelieka laisvo
laiko (39%). Taip pat nemaža dalis nurodė, kad laisvalaikį mėgsta
leisti kitaip. 7% skaityti tiesiog nemėgsta, 13% - nežino, ką skaityti
arba neturi vietos skaitymui(9%). Berniukai pagrindine neskaitymo
priežastimi nurodė tiesiog nenorą skaityti (33%). Taip pat didelė
dalis (po 24%) teigia, kad skaitymui nelieka laisvo laiko ir kad
laisvalaikį mėgsta leisti kitaip. Taip pat berniukai nurodė, kad jie
neskaito dar ir todėl, kad prastai skaito (2%), bijo draugų pajuokos
(2%), nežino, ką skaityti (7%), neturi vietos skaitymui (2%),
neįdomu (2%), o 4% mano, kad tai tiesiog nenaudingas laiko
leidimas.
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Kas tau padeda pasirinkti knygą skaitymui? Ir mergaitės (38%), ir
berniukai (27%) dažniausiai renkasi knygas patys. Mergaitės gana
dažnai klauso draugių nuomonės, patarimų (29%). Tuo tarpu
berniukams draugų nuomonė renkantis knygas nėra labai svarbi (tik
8%). Tačiau berniukai gana dažnai (net 21%) pasikliauja
bibliotekininko nuomone. Mergaitės bibliotekininkais nelabai
pasitiki (tik 10%). Berniukai labiau negu mergaitės pasitiki ir
mokytojo nuomone (čia santykis 13% ir 6%), tėvų (10% ir 5%), seka
naujienas (10% ir 4%).
Kur ieškai knygų? Daugiausia atsakymų į šį klausimą yra
bibliotekoje (mergaitės - 52%, berniukai – 56%). Antroje vietoje yra
knygynas (18% ir 20%). Mergaitės nurodė, kad skolinasi knygas iš
draugių (net 10%). Tuo tarpu nebuvo nė vieno berniuko, kuris būtų
nurodęs šį atsakymą.
Bibliotekoje lankausi, nes: Didžioji dalis respondentų (mergaičių –
74%, berniukų – 63%), trys ketvirtadaliai mergaičių ir du trečdaliai
berniukų (arba vidutiniškai 69%), į biblioteka eina, nes ten randa
reikiamų knygų. 14% mergaičių atsakė, kad joms patinka lankytis
bibliotekoje. O 22% berniukų bibliotekoje lankosi greičiausiai todėl,
kad yra nemokama interneto prieiga ir jie laisvai gali žaisti
kompiuterinius žaidimus.
Bibliotekoje nesilankau, nes: 65% respondentų atsakė neturį laiko
(mergaitės – 73%, berniukai – 56%), net 9,5% teigia nemokantys
susirasti reikiamos knygos, 7% sako, kad nemalonios darbuotojos.
Berniukams atrodo, kad bibliotekoje trūksta knygų (10%). Mergaitės
mano visiškai kitaip.
Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? Ir mergaitės, ir berniukai nuolat
nurodydavo, kad laisvalaikį mėgsta leisti kitaip, nei skaityti knygas.
Todėl į klausimą ką mėgsta veikti laisvalaikiu atsakinėjo taip:
mergaitės labiausiai mėgsta klausytis muzikos ir susitikti su
draugėmis (po 18%). Dar mėgsta žiūrėti TV (14%), skaityti (12%) ir
sportuoti (11%); berniukai labiausiai mėgsta žaisti kompiuterinius
žaidimus (20%). Taip pat mėgsta sportuoti ir klausytis muzikos (po
15%), bei žiūrėti TV, susitikti su draugais (po 14%).
Ar skaitytum elektronines knygas? Trečdalis respondentų 35% (ir
mergaitės, ir berniukai) atsakė taip, skaitytų. Ir du trečdaliai – ne
(65%).
Daugiau skaityčiau, jeigu: 23,5%, ketvirtadalis respondentų sako,
kad daugiau skaitytų, jeigu į rankas papultų nuostabi knyga.
Vadinasi, anksčiau jų skaitytos knygos nepaliko jiems didelio
įspūdžio. Mergaitės, net 21% sako, kad joms reikėtų ramios vietos
skaitymui ir 18%, kad niekas neblaškytų. Berniukai atitinkamai (9%
ir 16%). Berniukai nurodo, kad jie daugiau skaitytų, jei arčiau būtų
biblioteka (16%) ir rekomenduojama literatūra būtų įdomesnė.
Vadinasi, vaikus veikia daugybė trikdžių, kurie atitolina paauglius
nuo skaitymo.
Dovilė Kurlienė, Joniškio rajono savivaldybės Jono avyžiaus
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja
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