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ĮŽANGA
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos misija – užtikrinti
rajono gyventojams prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, panaudojant tradicinius
išteklius ir modernias technologijas, skatinti skaitymą, ugdyti literatūrinį išprusimą, stiprinti
bibliotekos informacines, neformaliojo ugdymo ir kultūrines funkcijas.
Kaupdama ir saugodama įvairią informaciją ir suteikdama galimybes ja pasinaudoti 2016
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,

dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklose ir iniciatyvose;
 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.
2016-ieji buvo paskelbti Bibliotekų, Vietos bendruomenių, Saulės mūšio metais.
Biblioteka, įsijungdama į Bibliotekų metų programą, aktyvino savo veiklą, skatino įvairaus
amžiaus bendruomenės narių skaitymą, ypač didelį dėmesį skyrė

vaikų, paauglių,

jaunimo

skaitymo įgūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizavo susitikimus su kūrėjais, populiarino lietuvių
autorių knygas, plėtė kultūrinę ir šviečiamąją veiklą, skatino savanorystę, pagerbė skaitančius
joniškiečius.
Visai šaliai, o ypač Šiaulių regionui, svarbus Lietuvos Respublikos Seimo 2016-ųjų metų
paskelbimas Saulės mūšio metais. 2016 m. minimos istorinio, Šiaulių krašte vykusio Saulės mūšio
780-osios metinės. Bibliotekos renginiais, edukacinėmis veiklomis įsijungė į Saulės mūšio
minėjimo renginių programą.
Pabrėždamas

vietos bendruomenių reikšmingumą, Lietuvos Respublikos Seimas 2016

metus paskelbė Vietos bendruomenių metais. Bendruomenės – vienos svarbiausių bibliotekų
partnerių, todėl bibliotekos, teikdamos bibliotekines paslaugas, organizuodamos kultūrinius
renginius, mažindamos skaitmeninę atskirtį, drauge su bendruomenėmis prisidėjo prie vietos
socialinės ir kultūrinės plėtros, gerino kultūrinę aplinką.
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Siekdama skatinti skaitymą, ugdyti skaitymo įpročius, kaupti, populiarinti iškilių krašto
žmonių kūrybą, veiklą, biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą skaitymo
skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programą, minėjo Joniškio kraštui svarbius įvykius, datas ir
sukaktis.
2016 metais buvo minima Magdeburgo teisių suteikimo Joniškio miestui 400 metų sukaktis,
kurią biblioteka pažymėjo įvairiais renginiais ir iniciatyvomis.
Biblioteka įsijungė į 16-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius. Buvo
organizuojami tradiciniai renginiai, kaip: Europos dienos šventė, Jono Avyžiaus skaitymai, Poezijos
pavasaris, kasmetinis Miesto dienos šventei skirtas renginys, vyko šventės miesto pirmaklasiams,
dalyvaujama Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje.
Vykdydamos 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programą, rajono bibliotekos dalyvavo
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir ugdymo programose, teikė mokymosi visą gyvenimą
galimybes, vykdė edukacines programas suaugusiesiems ir vaikams, sudarė sąlygas turiningam
laisvalaikiui, skatino kūrybingumą. Viešoji biblioteka dalyvavo B. ir M. Geitsų fondo ir Kultūros
ministerijos finansuojamo, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ veiklose ir iniciatyvose.
Bibliotekos darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją, tobulino profesinius įgūdžius įvairiuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurie vyko Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir už jos ribų.
Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojosi 30,1 proc. rajono gyventojų.
Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose
sukauptas 168515 fiz. vnt. dok. (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas. Viešojoje bibliotekoje,
Žagarės miesto ir 16 kaimo filialų veikė viešosios interneto prieigos su 63 darbo vietomis
vartotojams.
Įgyvendinti du projektai: Europos dienai ˗ „Joniškio piliečiai ˗ geriausi europiečiai“ ir
skaitymo skatinimui ˗ „Intriguojame skaityti“.
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I UŽDAVINIO
„UŽTIKRINTI RAJONO BENDRUOMENĖS PRIEINAMUMĄ PRIE ĮVAIRIŲ
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ, GERINTI BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĘ,
SKATINTI GYVENTOJUS NAUDOTIS BIBLIOTEKOS TRADICINĖMIS IR
MODERNIOMIS TECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTOMIS PASLAUGOMIS“
ĮGYVENDINIMAS
1.1. Bibliotekų prieinamumas. Bibliotekų tinklas. Knygnešystė
2015 m.

2016 m.

Viešoji biblioteka

1

1

Miesto filialai

1

1

Kaimo filialai

17

17

Knygų išdavimo punktai

5

5

Kilnojamosios bibliotekos

2

2

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

reglamentuoja

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A-10
„Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių
bibliotekininkų pareigybių normatyvų nustatymo“, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos
gyventojų skaičių.
11 filialų dirbo visą darbo dieną, 2 filialai: Jurdaičių, Plikiškių – dirbo ne visą darbo dieną –
po 0,75 etato ir 4 filialai: Darginių, Daunoravos, Kirnaičių, Satkūnų – po 0,5 etato. Daukšių ir
Gasčiūnų knygų išdavimo punktuose skaitytojai buvo aptarnaujami kartą per savaitę po 8 val.,
Blauzdžiūnų ir Lieporų – kas antrą savaitę po 4 val., Maželių – vieną kartą per mėnesį pasirinktą
dieną.
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Reikšminga paslauga, priartinanti bibliotekos paslaugas vartotojams, yra aptarnavimas
namuose. Šią paslaugą teikė pačios bibliotekininkės, nešdamos knygas į namus senyvo amžiaus,
neįgaliems skaitytojams. Talkino knygnešiai – daugiausia knygas savo artimiesiems nešę vaikai,
taip pat socialiniai darbuotojai.
Aptarnavimo namuose ir knygnešystės rodikliai
Namuose
aptarnautų
skaitytojų
skaičius iš viso
Metai

Knygnešių
skaičius

Knygnešių
aptarnaujamų
vartotojų
skaičius

Nunešta
spaudinių į namus

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

VB

21

18

18

18

19

18

394

384

Žagarės m. fil.

4

3

2

2

4

2

200

200

Kaimo fil.

200

218

82

85

146

117

4406

4179

Iš viso SVB

225

239

102

105

169

137

5000

4763

1.2. Dokumentų fondo formavimas ir organizavimas

2015 m.
Fiz. vnt.
Pav.
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

1.2.1. Fondo dydis
2016 m.
Fiz. vnt.
Pav.

Fondo prieaugis/kritimas
Fiz. vnt.
Proc.

57946

33782

56332

34520

–1614

–2,8

13942

12949

13532

12596

–410

–2,9

102632

19325

98651

20005

–3981

–3,9

174520

35522

168515

36184

–6005

–3,4

SVB dokumentų fondas sumažėjo 6005 fiz. vnt., arba 3,4 proc.: VB fondas sumažėjo 1614
fiz. vnt., arba 2,8, proc., Žagarės miesto filiale – 410 fiz. vnt., arba 2,9 proc., kaimo filialuose –
3981 fiz. vnt., arba 3,9 proc.
Tiek iš VB, tiek iš filialų fondų buvo nurašyta nepaklausi, neaktuali literatūra, senesnių metų
nesaugotini laikraščiai ir žurnalai.

VB
Žagarės m.
filiale

1.2.2.Fondo sudėtis pagal dokumentų turinį
Grožinė literatūra*
Šakinė literatūra*
Fiz. vnt.
Proc.
Fiz. vnt.
Proc.
32311
57,4
24021
42,6
8180

60,4

5352
7

39,6

Periodiniai leidiniai
Fiz. vnt.
Proc.
4471
7,9
902

6,7
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Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

63266

64,1

35385

35,9

13737

13,9

103757

61,6

64758

38,4

19110

11,3

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių

Didžiąją dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 61,3 proc. Ši fondo dalis yra
paklausiausia ir labiausiai pildoma. Trumpalaikio saugojimo periodiniai leidiniai sudaro mažiausią
fondo dalį – 11,3 proc.
1.2.3. Fondo sudėtis pagal dokumentų
Fiz. vnt.
Dokumentų tipas
2015 m.
Knygos ir tęstiniai leidiniai
152446
Rankraščiai
Periodiniai leidiniai
19651
Kartografijos leidiniai
101
Natos
306
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
1251
Elektroniniai dok.
129
Kiti dok. (trimačiai, grupuojami)
614
Vaizdiniai dok.
22
Iš viso SVB
174520

tipą
2016 m.
146844
82
19110
98
289
1269
131
670
22
168515

Proc.
87,1
0,01
11,3
0,1
0,2
0,8
0,1
0,4
0,01
X

1.2.4. Aprūpinimas dokumentais
1 gyventojui* teko dokumentų:
rajone – 6,8
Joniškio mieste – 5,7
Žagarės mieste – 6,0
kaimo filialuose – 7,9
1 gyventojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 0,4
Joniškio mieste – 0,2
Žagarės mieste – 0,4
kaimo filialuose – 0,6
1 registruotam vartotojui teko dokumentų:
rajone – 22,7
Joniškio mieste – 16,6
Žagarės mieste – 20,5
kaimo filialuose – 29,4
1 registruotam vartotojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 1,4
Joniškio mieste – 0,7
Žagarės mieste – 1,4
kaimo filialuose – 2,1
*Skaičiuota imant gyventojų skaičių rajono savivaldybės duomenimis
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2015 m.

Pav.
2016 m.

+/-

2581

2267

–314

4

1367

1218

–149

815

901

+86

6,7

464

603

+139

7595

6923

–672

7

880

1025

+145

10991

10091

–900

6

1508

1477

–31

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

1.2.5. Dokumentų gautis (fiz. vnt.)
Per metus
Fiz. vnt.
gautų dok.
proc.
visame
+/2016 m.
2015 m.
fonde

Palyginus su 2015 m., naujų dokumentų įsigyta 900 fiz. vnt. mažiau. Nors finansavimas
dokumentams pirkti buvo šiek tiek didesnis nei praeitais metais, tačiau spaudiniai žymiai pabrango,
taip pat 1140 fiz. vnt. mažiau gauta dovanų. Išleistų 2016 m. leidinių gauta 6272 fiz. vnt., tai sudaro
3,7 % viso fondo, 62,2 % gauties.
Vidutiniškai 1 filialas gavo 407,2 fiz. vnt. dokumentų, iš jų 252,3 fiz. vnt. periodikos.
Daugiausia gavo Skaistgirio – 604, Stungių – 482, Kriukų - 453 filialai. Mažiausia dokumentų
įsigijo Kepalių – 333 fiz. vnt. bei ne visą darbo savaitę dirbantys ir mažiau skaitytojų turintys
filialai: Daunoravos – 315 fiz. vnt., Satkūnų - 339 fiz. vnt.
1.2.5.1. Gautis pagal dokumentų turinį (fiz. vnt.)
Iš viso
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2267
901
6923
10091

Grožinė
literatūra*
836
477
1918
3231

Šakinė
literatūra*
538
146
716
1400

Periodiniai
leidiniai
893
278
4289
5460

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių

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

VB

Periodinių leidinių
pav. skaičius
2015 m.
2016 m.
97
94

Tarp jų prenumeruojamų
2015 m.
53

2016 m.
52

Žagarės m. filiale

23

23

15

14

Kaimo filialuose

74

74

35

30

Iš viso SVB

103

100

61

58
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1.2.5.3. Dokumentų gautis pagal dokumentų tipą (fiz. vnt.)
Dokumentų tipas
Knygos ir tęstiniai leidiniai
Periodiniai leidiniai
Rankraščiai
Kartografijos leidiniai
Natos
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
Vaizdiniai dok.
Elektroniniai dok.
Kiti dok. (trimačiai, grupuojami) iš viso
Iš viso:

Fiz. vnt.
2015 m.
5164
5700
7
10
106
3
1
0

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

10991

10091

Proc. nuo
2016 m. gauties

43,2
54,1
0,8
0,02
0,02
0,4
0
0,03
1,4
X

Periodinių leidinių gauta 240 fiz. vnt. mažiau nei 2015 m. Nors finansavimas prenumeratai
nebuvo sumažintas, bet prenumeratos kaina labai pakilo, taip pat mažiau leidinių užprenumeravo
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Periodinių leidinių VB sistemoje iš viso gauta 100 pavadinimų. VB gauta 94 pav., Žagarės
miesto filiale 23 pav., kaimo filialuose 74 pavadinimai. Visi filialai gavo rajono laikraštį „Sidabrė“
ir „Šiaulių kraštą“.
Ataskaitiniais metais didesnis dėmesys buvo skirtas Lietuvos rašytojų grožinės ir vaikų
literatūros kūrinių įsigijimui. Kad kuo geriau būtų galima patenkinti įvairius skaitytojų poreikius,
stengiamės turėti kuo daugiau pavadinimų – ne egzempliorių.
2016 m. SVB fondai buvo pildomi ir atnaujinami visų rūšių dokumentais, universalaus
profilio spaudiniais. Daugiausia gauta periodinių leidinių ir knygų, pasipildė rankraščių fondas,
padidėjo trimačių dokumentų gautis, mažiau gauta natų, kartografinių leidinių, garsinių ir garsiniųregimųjų dokumentų, nepapildytas vaizdinių dokumentų fondas. Formuojant fondus atsižvelgiama
į rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę
situaciją, konkretaus fondo struktūrą, kiekvieno dokumento paklausą, išliekamąją vertę, skaitytojų
poreikius. Dėl lėšų stygiaus naujų dokumentų gavimas yra nepakankamas.
1.2.5.4. Dokumentų gautis (fiz. vnt.) pagal finansavimo šaltinius

2015 m.

2016 m.

Proc. nuo
2015 m.
gauties

Įsigyta už valstybės biudžeto lėšas

2580

2714

26,9

Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas
(prenumerata ir knygos)

4561

4674

46,3

Fiz. vnt.

Šaltinis

10
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Fizinių ir juridinių asmenų parama

3339

2199

21,8

Padengimas vietoj prarastų dok.

291

326

3,2

Perduota iš fondo į fondą

220

178

1,8

10991

10091

X

Iš viso SVB

1.2.6. Lėšos dokumentams įsigyti
Šaltinis

Eur

Proc.

Valstybės biudžetas

18092,00

55,8

Rajono savivaldybės biudžetas

14128,00

43,5

234,00

0,7

32454,00

x

2 proc. fizinių asmenų pajamų mokestis
Iš viso lėšų

2016 metais įsigyta naujų dokumentų už 32454,00 Eur. Iš valstybės biudžeto
dokumentams įsigyti gauta 18092,00 Eur, tai 1878,00 Eur daugiau negu 2015 m. Už valstybės lėšas
įsigyti dokumentai sudarė 26,9 proc. visų 2016 m. gautų dokumentų.
Iš rajono savivaldybės dokumentams (prenumeratai ir knygoms) įsigyti skirta 14128 Eur,
3933 Eur daugiau negu 2015 m. Todėl už 3000,00 Eur buvo įsigyta knygų ir trimačių dokumentų.
Bibliotekose žaislotekos papildytos naujais žaidimais. Užprenumeruota spaudos 2017 m. už
11128,00 Eur. Už rajono savivaldybės lėšas įsigyti dokumentai sudarė 46,3 proc. visų 2016 m.
gautų dokumentų.
Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti
Metai
2015
2016

Valstybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,68
0,72

Savivaldybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,43
0,60

* Rajono gyventojų skaičius imtas pagal Statistikos departamento duomenis.

Pagal viešųjų pirkimų įstatymą leidiniai iš tiekėjų buvo perkami per CVP IS ir apklausos
būdu. Tiekėjams buvo siunčiami norimų užsakyti leidinių sąrašai, gavus atsakymą atrenkamos
mažiausios kainos ir tiekėjams išsiunčiami užsakymai. Dažniausiai dokumentai buvo perkami iš
UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Jotema“, UAB „VIPsupply“, UAB „Patogu pirkti“, UAB
„Nieko rimto“, UAB „Tyto alba“. Pirkimas per CVP IS turi ir pliusų, ir minusų. Pasirinkus kuo
daugiau tiekėjų, galima nupirkti dokumentus už mažiausią kainą. Minusas yra tai, kad pirkimo
procedūros užtrunka, ir nauji leidiniai po jų išleidimo skaitytojus pasiekia pavėluotai. Taip pat
susidaro komplektavimo spragų, nes koks bus finansavimas knygoms pirkti, sužinome tik vasario
mėnesį, todėl kai kurių leidinių tiražas būna pasibaigęs.
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1.2.7. Fizinių ir juridinių asmenų parama
Parama (fiz. vnt.)
Parama (Eur)
2015 m.
2016 m.
2015 m.
2016 m.
899
507
3949,49
2834,81
207
147
866,49
725,76
2233
1545
3896,48
3873,26
3339
2199
8712,46
7433,83

VB
Žagarės m. filialas
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2016 m. fizinių ir juridinių asmenų parama knygomis gauta 2199 fiz. vnt. už 7433,83 Eur. Iš
2% paramos mokesčio nupirkta 32 fiz. vnt. už 233,52 Eur.
Bibliotekos fondus papildė knygos, gautos akcijos „Knygų Kalėdos“ metu. Dovanota 525
fiz. vnt. už 3249,54 Eur.
Ataskaitiniais metais knygomis parėmė Joniškio rajono savivaldybė, UAB „Vagos
prekyba“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, K. Mickevičiaus leidykla „Briedis“, VšĮ
„Meno avilys“, DEMOS kritinės minties institutas, Gataučių seniūnija, Valstybinė lietuvių kalbos
komisija, leidyklos „Andrena“ ir „Žara“.
Knygų dovanojo kraštiečiai E. Vasiliauskas, kunigas E. Semaška, T. ir S. Rudžiai, A.
Bitaitis, A. Smilgienė, R. Briedytė, L. Karaliūnas, Dz. E. Irbytė-Staniulienė, V. Bartašienė. Naujai
išleistomis knygomis skaitytojus nudžiugino rašytojai O. Mikalauskienė, D. Teišerskytė, D.
Ramanauskaitė-Antanaitienė, E. Untulis, T. Dirgėla, M. A. Pavilonienė. Bibliotekos globėja Sofija
Jonaitytė bibliotekos fondą papildė 4 dovanotomis knygomis.
Daugiausia paramos gavo Linkaičių (129 fiz. vnt., 29,1 proc. gauties), Jurdaičių (108 fiz.
vnt., 25,1 proc. gauties), Skaistgirio (105 fiz. vnt., 17,4 proc. gauties) filialai. Savo miestelių
bibliotekas paremia skaitytojai, bibliotekų svečiai, kraštiečiai.
Bibliotekos saugomas kraštiečių kolekcijas papildė šviesaus atminimo monsinjoro Juozapo
Dobilaičio 210 asmeninės bibliotekos knygų.
Viešajai bibliotekai vieno egzemplioriaus

prenumeratą dovanojo rajono laikraščio

„Sidabrė“ redakcija.

Fiz. vnt. skč.
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2015 m.
3675
1425
13666
18766

2016 m.
3881
1311
10904

Proc. nuo viso fondo
2015 m.
6,3
10,2
13,3

2016 m.
6,9
9,7
11,1

10,8

9,6

16096
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Proc. nuo 2016 m.
gauties
2015 m.
2016m.
142,4
171,2
174,8
145,5
179,9
157,5
170,7
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1.2.8. Dokumentų nurašymas
1.2.8.1. Nurašymas pagal priežastis
Priežastis
Susidėvėję ir vartotojų sugadinti
Praradę aktualumą
Vartotojų prarasti ir dengiami kitais
Kitos priežastys
Perduota iš fondo į fondą

Fiz. vnt.
7976
7723
58
161
178

Proc.
49,6
48
0,4
1
1,1

Visi VB skyriai ir filialai nusirašė praradusius aktualumą periodinius leidinius. 2016 m.
periodinių dokumentų nurašyta 6001 fiz. vnt., iš jų VB – 801 fiz. vnt., Žagarės m. – 321 fiz. vnt.,
filialuose - 4879 fiz. vnt.
Pagrindinės dokumentų nurašymo priežastys – dokumentų susidėvėjimas, informacijos
senėjimas. Senstant informacijai, dokumentai darosi nepaklausūs, neaktualūs. Dokumentų
nurašymas turėtų didėti ir kitais metais, nes gyventojų aprūpinimas dokumentais per didelis,
fonduose dar yra neaktualios literatūros. Daugiausia dokumentų nurašė Stupurų – 2301 fiz. vnt.,
Kriukų – 1993 fiz. vnt., Plikiškių - 714 fiz. vnt. filialai. Mažiausiai – Daunoravos – 230 fiz. vnt,
Satkūnų – 288 fiz. vnt., Maldenių – 300 fiz. vnt. filialai. Stupurų filiale keitėsi darbuotojai,
patikrinimo metu fondas buvo atidžiai peržiūrėtas ir neaktuali, suplyšusi bei dubletinė literatūra
nurašyta. Kriukų filiale ruošiamasi daryti patikrinimą, todėl fondas buvo peržiūrimas ir atrenkami
neaktualūs leidiniai.

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

1.2.9. Fondo apyvartos rodikliai
2015 m.
2,2
1,7
1
1,4

2016 m.
2,2
1,8
0,9
1,4

Optimalus fondo apyvartos rodiklis turėtų būti 0,8-1,4. Fondo apyvarta per didelė Viešojoje
bibliotekoje. Todėl didesnį dėmesį reikia skirti fondo sudėties analizei ir jo panaudojimui, fondo
(leidinių) reklamai, naujų leidinių įsigijimui.
1.2.10. Fondo apsauga
2016 metais patikrinti Darginių, Žagarės ir Stupurų filialų dokumentų fondai. Stupurų filialo
fondas perduotas naujai darbuotojai. 2016 m. padarytas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus remontas
pagerino fondų laikymo sąlygas. Kompaktiškiau sudėtas saugyklos fondas. Pagerėjo fondų
apšvietimas. Filialų fondų laikymo sąlygos buvo pakankamai geros.
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1.2.11. Saugyklos ir atsarginio fondo organizavimas ir panaudojimas
2015 m.
2016 m.
Gauta
808
597
Nurašyta
1313
934
Iš viso dok. fonde
7627
7290
Išduotis
394
474
Fondo apyvarta
0,05
0,07
Palyginti su 2015 m., fondas sumažėjo 337 fiz. vnt. dok., gauta 211 fiz. vnt. dok. mažiau
nei 2015 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko remontas, saugyklos fondas buvo kelis kartus
perkraustytas, fonde saugomi dokumentai peržiūrėti, nurašyti praradę aktualumą ir susidėvėję
dokumentai.
Atsarginis fondas. Iš viso dokumentų fonde – 222: lietuvių kalba – 221 fiz. vnt., kitomis k.
– 1 fiz. vnt. 2016 m. iš šio fondo išduoti 39 dokumentai: 38 grožinės literatūros leidiniai ir 1
literatūros kritikos dokumentas. Šis fondas naudojamas papildomai programinei literatūrai saugoti,
juo naudojasi moksleiviai, studentai. Fondo apyvarta – 0,16.
1.3. Vartotojų telkimas ir aptarnavimas
1.3.1. Gyventojų sutelkimas į vartotojus
Rajono gyventojų skaičius*
2015 m.
2016 m.
25646
24628
9586
9006
1651
2252
14409
13370

Rajone
Joniškio mieste
Žagarės mieste
Kaime

+/–1018
–580
+601
–1039

*Joniškio rajono seniūnijų pateikta informacija

Statistikos departamento duomenimis, 2016 m. Joniškio r. savivaldybėje gyveno 22514
gyventojų (2015 m. – 23807), Joniškio mieste – 8757, Žagarės m. – 1453, tarp jų kaime –12304.
Per metus rajone neliko 419 gyventojų.
Kadangi rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu filialų darbuotojų darbo
krūviai nustatyti pagal konkrečios aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių, gyventojų sutelkimo
į vartotojus procentas skaičiuojamas vadovaujantis seniūnijų (rajone yra 10 seniūnijų) pateiktais
gyventojų skaičiaus duomenimis.
2016 m. į bibliotekų vartotojus sutelkta 30,1 proc. gyventojų (2015 m. – 30,3 proc.).

14
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1.3.2. Registruotų vartotojų skaičius SVB
Sutelkimo
proc.

2015 m.

2016 m.

+/-

VB

3532

3394

–138

34,3

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

663

660

–3

29,3

214
139
110
208
214
141
200
160
300
203
205
180
210
132
535
230
205

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

–14
+
–13
–4
+
+8
+
–5
–9
+
–2
–5
+
–24
–12
–11
–138

15,3
28,4
23,3
42,7
24,4
29,2
25,6
39,8
32,4
27,8
39,0
35,6
27,2
33,0
36,8
24,6
4,6

Iš viso kaimo filialuose:

3586

3357

–229

26,9

Iš viso SVB

7781

7411

–370

30,1

Bibliotekos

Vartotojų skaičius mažėjo dėl rajono gyventojų skaičiaus mažėjimo, migracijos (tiek mieste,
tiek kaimuose gyvena nemažai Joniškio rajone gyvenamąją vietą deklaravusių, tačiau realiai
negyvenančių žmonių), bibliotekų pasiekiamumo ir kitų objektyvių priežasčių.
1.3.2.1. Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius

VB

Perregistruoti
2015 m.
2016 m.
3289
3147

Naujai užregistruoti
2015 m.
2016 m.
243
247

Žagarės miesto filiale

584

587

79

73

Kaimo filialuose

3118

2960

468

397

Iš viso SVB

6991

6694

790

717
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Didžiąją vartotojų dalį – 90,3 proc. sudarė perregistruoti vartotojai, 9,7 proc. – naujai
užsiregistravę.
Vartotojų sudėtis:


vaikai iki 14 m. – 2229, arba 30,1 proc. nuo visų registruotų vartotojų;



moksleiviai (9–12 kl.) ir besimokantis jaunimas – 935, arba 12,6 proc.;



dirbantieji – 2106, arba 28,4 proc.;



bedarbiai – 1045, arba 14,1 proc.;



pensininkai, neįgalieji – 1098, arba 14,8 proc.
Vartotojų skaičiaus lyginamoji diagrama 2012–2016 m.

1.3.3. Apsilankymų (lankytojų) ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius

Bibliotekos
VB
Žagarės m. filiale

Lankomumas

2015 m.

2016 m.

+/-

2016 m.

59731
13969

60135
13304

+404
–665

17,7
20,1

3136
877
1294
2148
2826
1503

2619
803
1085
2772
2954
1786

–517
–74
–209
+624
+128
+283

13,1
5,8
11,2
13,6
13,8
12,0

Kaimo filialuose:

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

2907
1593
5200
3549
3652
2274
5174
1997
12594
3182
2724

3138
1698
5230
3504
3404
2316
5102
1513
10810
3273
652

+231
+105
–45
–248
+42
–72
–484
–1784
+91
–2072

15,7
10,9
17,9
17,3
16,8
13,2
24,3
14,0
20,7
14,9
9,7

Iš viso kaimo filialuose:

56630

52659

–3971

15,7

Iš viso SVB

130330

126098

–4232

17,0

+30

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas bibliotekoje per metus apsilankė 17 kartų, vienas
VB vartotojas – 17,7 karto, vienas Žagarės m. filialo vartotojas – 20,1 karto, kaimo filialuose –
15,7 karto.
Vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis ir virtualiai. Per bibliotekos interneto svetainę
įvyko 12979 virtualūs apsilankymai (2015 m. – 11741). Virtualių apsilankymų skaičius, palyginus
su 2015 metais, žymiai padidėjo – 1238 apsilankymais. Tai reiškia, kad bibliotekos svetainė tampa
populiari, informacija joje įdomi ir reikalinga. Apsilankymai skaičiuojami tik iš bibliotekos
interneto puslapio, taip pat biblioteka turi dvi „Facebook“ paskyras.
Apsilankymų skaičiaus lyginamoji diagrama 2012–2016 m.
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Prieiga.
Darbo dienų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB – 305, Žagarės miesto filiale – 240, kaimo filialuose – 3125.
Darbo valandų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB– 2838, Žagarės miesto filiale – 2262, kaimo filialuose – 23639.
Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose apsilankydavo: VB – 197 lankytojai,
Žagarės miesto filiale – 55 lankytojai, kaimo filiale – vidutiniškai po 17 lankytojų.
1.3.4. Dokumentų (knygų ir kitų leidinių) išduoties ir skaitomumo rodikliai
Dokumentų išduotis
Bibliotekos

Skaitomumas

2015 m.
126482
24067

2016 m.

+/-

2016 m.

122132
23764

–4350
–303

36,0
36,0

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

5587
4279
2303
4734
5994
2746
4452
5027
8130
5198
7070
3457
4885
4748
18607
6228
6420

5418
4195
2569
5913
5733
2731
4833
5021
8000
4791
6702
3013
4531
3681
18203
5486
1350

27,1
30,2
26,5
29,0
26,8
18,3
24,2
32,4
27,5
23,6
33,0
17,2
21,6
34,1
34,8
25,0
20,1

Iš viso kaimo filialuose
Iš viso SVB

99865
250414

92170
238066

–18
–84
+266
+1179
–261
–15
+381
–6
–130
–407
–368
–444
–354
–1067
–404
–742
–5070
–7544

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose:

–12197

27,5
32,1

VB išduoties sumažėjimą lėmė ribotas knygų pasirinkimas dėl Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus remonto nuo gegužės pradžios iki liepos 21 d. metu. Skyrius buvo iškeltas į skaityklą,
kurioje buvo 3 nedidelės lentynos su knygomis. Jos greitai buvo perskaitytos.
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Filialų išduoties rodikliai, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo, nes mažėjant rajone
gyventojų skaičiui, sumažėjo filialų vartotojų skaičius. Stupurų filialas savo veiklą atnaujino tik
rugsėjo mėn. Išduoties rodikliai mažėjo dėl kitų objektyvių ir subjektyvių priežasčių: mažėjančio
knygų skaitymo apskritai, nes žmonių tiek laisvalaikio leidimo, tiek mokymosi šaltinių pasirinkimo
prioritetus nulemia internetas, kitos naujausios informacinės technologijos.
Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 32,1 leidinio: VB ir Žagarės miesto
filiale – po 36, kaimo filialuose – po 27,5.
Išduoties į namus ir vietoje rodikliai fiz. vnt. ir proc. (nuo visos išduoties)
Išduotis į namus
Proc.
Išduotis vietoje (bibliotekoje)
Proc.
2015 m. 2016 m. 2016 m.
2015 m. 2016 m. 2016 m.
VB
51241
45757
37,5
VB
75241
76375
62,5
Žagarės m.
Žagarės m.
15906
16243
68,4
8161
7521
31,6
filiale
filiale
Kaimo
Kaimo
58774
54309
58,9
41091
37861
41,1
filialuose
filialuose
Iš viso SVB
Iš viso SVB
125921
116309
48,9
124493
121757
51,1
Lyginant su praėjusiais metais, dokumentų išduoties į namus rodikliai sumažėjo 1,4 proc., o
vietoje 1,8 proc. išaugo. Tai susiję su periodinių leidinių skaitymo poreikiais, pakankama spaudos
įvairove Viešojoje bibliotekoje.
1.3.5. Literatūros išduotis pagal turinį fiz. vnt. ir proc.
(nuo visos išduoties)
Išduotis
iš viso

Grožinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

122132
23764
92170

46695
12371
34299

38,2
52,1
37,2

12554
1449
6344

10,3
6,1
6,9

62883
9944
51527

51,5
41,8
55,9

Iš viso SVB

238066

93365

39,2

20541

8,6

124160

52,2

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis be periodinių leidinių
Rajono bibliotekose 52,2 proc. išduoties sudaro periodinių leidinių išduotis, kaimo
bibliotekose net 55,7 proc. Atskirų mokslo šakų literatūros fondai kaimo filialuose yra labai
pasenę, mažai įsigyjama populiarių leidinių.
Kaip pastebi Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos,
populiariausi lietuvių autoriai: R. Flick, N. Narmontaitė. Psichologijos, medicinos, vadybos knygos
– populiariausia šakinė literatūra.
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Vertindamos skaitytojų poreikius, knygų pasiūlą ir paklausą, darbuotojos kaip didelę
problemą įvardija pernelyg ilgą knygos kelią nuo bibliotekos iki skaitytojo. Naujausios knygos dėl
pirkimo procedūrų biblioteką pasiekia per 2–3 mėn., o norimą knygą žmonės nori perskaityti
greičiau ir skaitytojams sunku suprasti, kodėl tiek ilgai reikia laukti. O ir gaunamos lėšos teleidžia
užsakyti vos po vieną egzempliorių, todėl prie paklausių knygų susidaro eilės.
Dokumentų išduoties lyginamoji diagrama 2012–2016 m.

1.3.6. Knygų išdavimo punktų ir kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai
Vartotojų skaičius
Apsilankymų skaičius
Išduotis
fiz. vnt.
5 knygų išdavimo
punktuose
2 kilnojamosiose
bibliotekėlėse

2016 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

198

154

1482

1252

3833

3395

54

65

290

321

1239

1446

Nestacionarinio aptarnavimo paslaugų punktai suteikia gyventojams minimalias galimybes
skaityti, tačiau knygų išdavimo punktuose ir bibliotekėlėse nedidelis knygų pasirinkimas, nėra taip
populiarios periodikos, sudėtingos aptarnavimo sąlygos vėsiose bendruomenių patalpose.
Prie bibliotekos įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys suteikia galimybę skaitytojams
grąžinti knygas, kai biblioteka uždaryta. Per metus tokiu būdu grąžinti 465 (2015 m.– 469) leidiniai.
Ši paslauga yra pakankamai patogi ir populiari.
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Tarpbibliotekinis abonementas. Šia paslauga naudojamasi vis mažiau. TBA paslauga
2016 m. naudojosi 5 vartotojai, per metus išsiųsta 10 (2015 m. – 11) užklausų. Gauta: 7 originalūs
leidiniai ir 3 kopijos (2015 m. – 11). Iš kitų bibliotekų gauta viena užklausa.
1.3.7. Senyvo amžiaus ir specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus
duomenimis, Joniškio rajone 2016 metais gyveno 4891 senyvo (pensinio) amžiaus gyventojas,
užregistruoti 4328 žmonės su įvairia negalia. Bibliotekų paslaugomis naudojosi 1098 senyvo
amžiaus ir neįgalūs gyventojai (2015 m. – 1067). Tai sudarė 14,8 (2015 m. –13,7 proc.) visų
registruotų vartotojų. 138 senyvo amžiaus ir neįgalių skaitytojų buvo aptarnaujami namuose pačių
bibliotekininkių, knygnešių. Viešosios bibliotekos skaitytoja, socialinė darbuotoja A. Leimontienė
nešė knygas skaitantiems ligoniams į Joniškio ligoninę.
Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius tęsė ilgametę bendrystę su Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialu. Šios organizacijos nariai mielai dalyvauja
bibliotekos renginiuose, šventėse. Joniškio kultūros centre bibliotekos darbuotojos pakvietė LASS
Joniškio filialo narius paminėti Pasaulinę baltosios lazdelės dieną, o Lietuvos pagyvenusių žmonių
asociacijos Joniškio skyriaus narius – Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Padėkota už gražią
ilgametę draugystę ir savanorišką pagalbą įvairiuose projektuose, renginiuose. Pasveikinti su
Baltosios lazdelės diena atvyko ir Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida
Aleknavičienė. Po sveikinimų laukė nuotaikingas R. Mickevičiaus koncertas, kurį biblioteka
dovanojo savo bičiuliams.
Nors tarp Joniškio senelių namų „Santara“ gyventojų retas beskaito, tačiau vienų ar kitų
švenčių proga bibliotekininkės senelius

aplanko su dovanėlėmis, kasdienybę praskaidrina

muzikinėmis programėlėmis. Artėjant Velykų šventėms, kovo 24 d. Viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos lankėsi „Santaros“ senelių namuose. Senoliams
padovanota knygų kraitelė, velykinių saldumynų, o meninę programą paruošė aktorė Silvija
Povilaitytė ir jos vadovaujamos 5 klasės moksleivės iš Šiaulių „Melpomenės“ dramos būrelio.
Mergaitės inscenizavo Hanso Christiano Anderseno, Janinos Degutytės pasakas, deklamavo
eilėraščius. Seneliams ypač patiko mažoji plaštakė iš J. Degutytės pasakos „Plaštakės diena“.
Balandžio 28 d. „Santaros“ senelių namų gyventojai pasveikinti artėjančios Motinos dienos
proga. Bibliotekininkėms talkino vargonininkas Alvydas Kiseliauskas. Gegužės 19-ąją ištraukas iš
Jono Avyžiaus knygos „Bardo nuotykiai ir žygiai“ „Santaros“ senelių namuose skaitė kino ir
televizijos aktorius Giedrius Savickas. Spalio 20 d. senoliai pasveikinti su praėjusia Tarptautine
pagyvenusių žmonių diena. Gruodžio 15 d. artėjančių švenčių proga bibliotekininkės pasveikino
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senolius, dovanojo knygų, saldumynų. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos parodė lėlių spektaklį
„Princesė ir kiauliaganys“ pagal H. Ch. Anderseno pasaką.
1.4. Informacinis vartotojų aptarnavimas. Elektroninės paslaugos
Informacijos paiešką bibliotekos vartotojai gali atlikti elektroniniame kataloge, duomenų
bazėse, 15 kaimo filialų, dar nedirbančių su LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posisteme, ir
tradiciniuose kortelių kataloguose, pasinaudoti spausdintais informacijos leidiniais.
LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Žagarės, Kriukų ir
Skaistgirio filialuose. Elektroninis LIBIS skaitytojo pažymėjimas taikomas tik Viešojoje
bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje įdiegta e. skaityklių programa. Skaitytojų aptarnavimo skyrius
vartotojų poreikiams turi dvi e. skaitykles. Dėl nepatogumo naudotis, mažo knygų pasirinkimo ši
paslauga nepaklausi tarp vartotojų ir užsakymų nesulaukta. Sunku tikėtis, kad e. skaityklėmis
naudosis vyresni žmonės, o jaunimas knygas parsisiunčia į savo IT priemones, kuriomis naudojasi
jiems patogiose vietose.
Elektroninio katalogo panaudojimas. Vartotojai naudodamiesi e. katalogu gali sužinoti, ar
leidinys yra bibliotekoje, jį užsisakyti, pratęsti jo grąžinimo laiką. 2016 m. per bibliotekos e.
katalogą gauti 91 (2015 m. – 177) užsakymai, įvykdyti 506 (2015 m. – 509) pratęsimai. Portalu
www. i.biblioteka pasinaudojo 6 virtualūs vartotojai.
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondas kaupiamas ir saugomas Informacijos ir
kraštotyros skyriuje. Fondą sudaro 1325 informaciniai leidiniai, tarp jų 67 elektroniniai.
1.4.1. Katalogų organizavimas
Įrašų skaičius kataloguose
Įrašų skaičius kataloguose
iš viso
2015 m.
2016 m.
111000

115984

Automatizuotai parengtų
įrašų skaičius iš viso
2015 m.
2016 m.
106598

111582

Automatizuotai per metus
parengtų įrašų skaičius
2015 m.
2016 m.
4606

4984

Elektroninį katalogą sudarė 111582 įrašai. 2016 m. sukurti 4984 įrašai. Į Nacionalinės
bibliografijos duomenų banką išsiųsti 1433 įrašai. Per metus buvo suredaguoti 5584 elektroniniai
įrašai.
LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 47902

(2015 m. – 46904).

Visiems interneto vartotojams prieinama leidinių ir straipsnių paieškos galimybė bibliotekos
interneto svetainėje www.joniskis.rvb.lt.
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Abėcėlinius ir sisteminius katalogus pildė 15 kaimo filialų, Žagarės, Skaistgirio ir Kriukų
filialai naudoja elektroninį katalogą. Per metus filialų kortelių katalogai papildyti 3361 įrašais,
vidutiniškai viename kaimo filiale – 224 įrašais.
Sisteminę straipsnių kartoteką pildė tik nekompiuterizuotas Darginių filialas, kuris kartoteką
papildė 60 aprašų.
Prieiga prie duomenų bazių. Viešoji biblioteka iš savo serverio ir interneto svetainės turėjo
prieigą prie 12 duomenų bazių (DB): EBSCO (10 paketų), Grove Art Online (elektroninis
vaizduojamojo, taikomojo meno bei architektūros žodynas) ir Grove Music Online (elektroninis
muzikos žodynas). Taip pat biblioteka turėjo prisijungimus prie periodinių leidinių „Verslo žinios“
ir „Veidas“ straipsnių archyvų.
Labai mažai naudojamasi EBSCO duomenų baze, nes pagrindiniai jos naudotojai studentai
gauna prisijungimus savo mokslo įstaigų bibliotekose, o moksleiviams ši DB dar neaktuali. Be to,
jei šioje duomenų bazėje būtų daugiau medžiagos lietuvių kalba, tada ji būtų paklausesnė.
2016 metais biblioteka vėl turėjo prisijungimą prie INFOLEX – teisinės duomenų bazės, ko
anksčiau labai trūko.
1.4.2. Informacinės užklausos
Užklausų skaičius
Iš viso užklausų
2015 m.
2016 m.
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Tarp jų elektroninėmis priemonėmis
2015 m.
2016 m.

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

4365

4365

4308

4308

146

146

184

184

58

58

115

115

–

–

1

1

1029

1028

961

956

30

30

34

34

5452

5451

5384

5379

176

176

219

219

Užklausų skaičius mažėja, nes daugiau galimybių vartotojams rasti atsakymus internete.
1060 užklausų, arba 19,4 proc. visų užklausų pateikė moksleiviai.
Užklausos elektroninėmis priemonėmis pateikiamos per Informacijos ir kraštotyros skyriaus
e. paštą, taip pat per paslaugą „Klausk bibliotekininko“ bibliotekos interneto svetainėje. Kaip teigia
skyriaus darbuotojos, paslauga „Klausk bibliotekininko“ per www.ibiblioteka.lt sudėtinga ir beveik
nenaudojama.
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1.4.3. Vieša interneto prieiga. Interneto paslaugos
Viešąją interneto prieigą turi Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas ir 16 kaimo filialų.
Kompiuterių ir prieigos prie interneto neturėjo tik Darginių filialas. Vartotojai kompiuterizuotose
bibliotekose galėjo naudotis ir belaidžio interneto ryšiu.
Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Darbo vietų skaičius
2015 m.
2016 m.
35
35
15
15
143
144
193
194

Kompiuterizuotų vietų skaičius
2015 m.
2016 m.
11
11
5
5
47
47
63
63

Tūkstančiui rajono gyventojų tenka 2,8 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga,
tūkstančiui vartotojų – 8,5 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.
Interneto paslaugos. Interneto paslaugų statistika surenkama naudojantis bibliotekos tinklo
kompiuteriuose įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos sistema. Šios sistemos duomenimis,
interneto prieiga naudojosi 5863 (2015 m. – 5626) unikalūs interneto vartotojai.
Naudojimosi e. paslaugomis statistika
Interneto seansų
skaičius

Iš viso SVB

2015 m.

2016 m.

30015

24017

Atsisiųstųjų
dokumentų
skaičius
2015 m. 2016 m.

4723

6711

Atsisiųstųjų įrašų
skaičius
2015 m.

2016 m.

20194

3632

Virtualių
apsilankymų
skaičius
2015 m. 2016 m.

11741

12979

1.4.4. Gyventojų mokymai
Viešoji biblioteka ir filialai įvairaus amžiaus gyventojus grupėmis ir individualiai mokė
naudotis tradicinėmis ir kompiuterinėmis bibliotekos paslaugomis.
Mokymų naudotis bibliotekos paslaugomis bendra trukmė
valandomis
VB
37
Žagarės m. filiale
10
Kaimo filialuose
33
Iš viso SVB
80
Vartotojų, apsilankiusių mokymuose naudotis bibliotekos
paslaugomis, skaičius
VB
260
Žagarės m. filiale
16
Kaimo filialuose
31
Iš viso SVB
307
24
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Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui, skaičius valandomis
VB
29
Žagarės m. filiale
10
Kaimo filialuose
30
Iš viso SVB
69
Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio
raštingumo mokymuose, skaičius
VB
126
Žagarės m. filiale
16
Kaimo filialuose
29
Iš viso SVB
171
Individualių konsultacijų ir konsultuotų vartotojų skaičius
Konsultacijų skaičius
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

963
297
873
3393

Konsultuotų vartotojų
skaičius
840
297
787
1924

2016 metais surengta 10 informacijos paieškos pamokų ir ekskursijų dešimtokams bei
jaunimui ir Trečiojo amžiaus universiteto studentams. Iš viso paskaitas išklausė 181 žmogus.
Pamokų metu buvo supažindinama su bibliotekos paslaugomis, kaip naudotis elektroniniu katalogu,
bibliotekos fondu.
Gruodžio 2 ir 9 dienomis Viešojoje bibliotekoje vyko robotų programavimo užsiėmimai
Joniškio „Aušros“ gimnazijos dešimtokams. Šių užsiėmimų iniciatorė yra Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka, vykdanti robotų programavimo mokymus pagal projektą „Mobili
inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui“. Per pirmąjį užsiėmimą dešimtokai sužinojo, kas yra
robotika, kaip „surinkti“ robotą, užprogramuoti, kad jis atliktų tokius veiksmus, kokių norima.
Atvykę į antrąjį užsiėmimą, mokiniai jau ėmėsi sudėtingesnio darbo: reikėjo susikonstruoti robotus
pagal duotas instrukcijas ir juos programuoti kompiuteriais. Po bandymų dešimtokai, pasiskirstę į
komandas, kovojo dėl nugalėtojo titulo.
Spalio 14 d. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Coder Dojo
programavimo užsiėmimas. Į Viešąją biblioteką susirinko
apie

30

vaikų

ir

keletas

tėvelių,

norinčių

įgyti

programavimo supergalios. Užsiėmimo metu vaikai turėjo
puikią galimybę tiesiogiai susipažinti su programavimo
pagrindais, sužinoti, kokia kalba galima „susikalbėti“ su
kompiuteriu, ir svarbiausia – išmokti kurti interneto
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svetainę. Programavimo subtilybių vaikus mokė Coder Dojo savanorės. Projektą Lietuvoje inicijavo
Europos Parlamento narys Antanas Guoga ir #SWITCH! komanda. Idėją palaiko ir Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“, nes būtent
bibliotekos visoje šalyje taps Coder Dojo Lietuva „namais“.
Lapkričio 21 d. Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje „Aušros“ gimnazijos
moksleiviai dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vykdomo projekto
„Mobili inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui“ iPAD mokymuose.
Joniškio bibliotekos darbuotojos keturiolika Joniškio
„Saulės" pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centro
lankytojų

supažindino

su

iPad

piešimo

programa

„Bamboos“, 3D grafikos programa „Sculpt+“ ir kitomis,
mokė fotografuoti savo piešinius naudojant programėlę
„123Catch“, po to modeliuoti virtualią pasakos aplinką
„CoSpaces“ programa, virtualios realybės (VR) akiniais
stebėti pačių sukurtą 3D aplinką.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
„Kaip iš bičių vaško pasigaminti žvakes“

Edukacinės pamokos

Gaižaičių filialas

„Dailės terapija – raktas į save“

Edukaciniai užsiėmimai

Kepalių filialas

Bendraminčių klubo užsiėmimai
„Skaitymas – darbas ar malonumas?“

Linkaičių filialas
Biblioterapinės
diskusijos

Susitikimas su Seimo nariu Roku Žilinsku

Viešoji biblioteka
Viešoji biblioteka

„Moteris knygoje ir gyvenime“

Paskaitos

Stungių filialas

„Pasijusk išmanus“

Paskaitos Trečiojo
amžiaus universiteto
klausytojams

Viešoji biblioteka

Mankštos nauda

Paskaitos

Žagarės filialas

Piešimas ant šilko

Edukacinės pamokos

Žagarės filialas

1.5. Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas
Bibliotekose kraštotyros informaciją sudaro kraštotyros dokumentai, kartotekos, kraštotyros
darbai. VB fondas kaupiamas Informacijos ir kraštotyros skyriuje, dalis yra bendrajame fonde.
Filialuose kraštotyros fondas išskirtas atskirose lentynose.
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1.5.1. Kraštotyros fondo dydis fiz. vnt.

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

2016 m.
Inventorintų dok. Kraštotyros
darbų

2015 m.

Iš viso

914

933

933

179

356
1193
2463

296
1246
2475

296
955
2184

7
93
279

Automatizuotų analizinių kraštotyros įrašų skaičius
2015 m.
2680
1423
26893

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

2016 m.
2726
1433
28326

*Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Žagarės miesto ir visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose.
Žagarės miesto filialo kartoteka papildyta 114 naujų įrašų, kaimo filialuose – 424, vidutiniškai
viename kaimo filiale – 25 įrašais.
1.5.2. Kraštotyros darbai
SVB saugomi 279 įvairūs kraštotyros darbai: bibliotekų metraščiai, kaimų istorijos, darbai
apie įžymius kraštiečius, kultūrinio gyvenimo albumai ir kiti darbai.
Per metus parengti 4 nauji kraštotyros darbai. Tarp jų:


Viešojoje bibliotekoje – 3 darbai:
1. „Istorikas dr. Ernestas Vasiliauskas“
2.

„Kalbininkė Jonina Lipskienė“

3. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos metraštis. 2015 m.


Kaimo filialuose –1 darbas:
1. „Kalvių mokyklos istorijos puslapiai“

Viešojoje bibliotekoje papildyti 2 kraštotyros darbai: „Poetė Ona Mikalauskienė“ ir
„Aktorius Eduardas Čepulis“.
Linkaičių filialas papildė kraštotyros darbą „Jauneikių ąžuolas“.
1.6. Mokamos paslaugos
VB ir filialai teikė mokamas paslaugas. Mokamus elektroninius LIBIS skaitytojo
pažymėjimus teikė tik Viešoji biblioteka. Populiariausia paslauga – kopijavimas ir spausdinimas.
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VB teikia dokumento išsiuntimo arba priėmimo faksu, laiško išsiuntimo iš bibliotekos
elektroninio pašto, teksto surinkimo ir spausdinimo, teksto maketavimo paslaugas.
Per metus už mokamas paslaugas surinkta 1115,00 Eur (2015 m. – 1654,00 Eur).
1.6.1. Mokamų paslaugų apimtis

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

LIBIS pažymėjimų išdavimas
(su dublikatais)
2015 m.
2016 m.
85
66
–
–
–
–
85
66

Padaryta kopijų
2015 m.
10235
703
2537
13475

2016 m.
10028
876
3181
14085

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

Parengta
bibliotekininkų
2015 m.
2016 m.

Parengta ne
bibliotekininkų
2015 m.
2016 m.

2015 m.

2016 m.

Spaudoje

92

75

21

64

71

24

Interneto
svetainėse

140

138

128

137

2

1

Iš viso

222

213

149

204

73

24

Neretai spaudai informaciją apie įvykusius renginius ar kitas bibliotekų naujienas
žurnalistams pateikia bibliotekininkai, nenurodydami savo autorystės, tad straipsnius pasirašo

28

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2016 m. veiklos ataskaita

žurnalistai arba viešinama kaip laikraščio informacija. (Visų publikacijų spaudoje bibliografiją žr.
Priede Nr. 1.)
Informacija apie didesnius kultūrinius renginius anonsuojama per Lietuvos radiją. Per TV3
televiziją buvo parodytas reportažas apie Europos dienos šventę. Balandžio 20 d. Splius televizija
parengė informacinį reportažą apie Europos dienos renginius, filmavo biblioteką. Gruodžio 21 d.
Šiaulių televizija parodė specialųjį reportažą apie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos (ŠAVB) kartu su Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešąja biblioteka vykdytą
projektą „Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunimo skaitmeninių kompetencijų ugdymas
naudojant virtualią realybę bei 3D grafiką“, skirtą mažinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir
jaunimo socialinę ir skaitmeninę atskirtį gerinant jų skaitmenines kompetencijas.
Kultūrinę Žagarės bibliotekos veiklą „Facebook“ paskyroje viešino žagarietis Jonas
Jurevičius.
Į visus renginius joniškiečiai buvo kviečiami skelbimais, kvietimais, e. paštu ir kitomis
komunikacijos priemonėmis. Per metus bibliotekininkai sukūrė per 267 smulkiosios reklamos
priemonių: skelbimų, kvietimų, skrajučių. Skelbimai kabinami ne tik bibliotekoje, bet ir miesto
skelbimų lentose, mokyklose, rajono savivaldybėje, knygyne ir kitose viešose vietose.
Bibliotekos priemonėmis padaryti 2 lankstinukai: Linkaičių filiale – „Linkaičių biblioteka“
ir Plikiškių filiale – informacinis lankstinukas „Joniškio rajono Kalvių mokyklai – 90 metų“.
Bibliotekos reklamai pagaminta suvenyrinių tušinukų, padėkliukų ir arbatos rinkinukų, knygų
skirtukų su bibliotekos logotipu ir sentencijomis apie knygą, skaitymą.
Kasmet Viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvauja miestelėnų eisenoje per Miesto šventę.
Miesto šventės dieną praeivių ir renginio svečių dėmesį traukė prie bibliotekos sukurtas šventės
temą atitinkantis akcentas – senųjų leidinių skaityklėlė. Pasirinkusios kilmingų miestiečių įvaizdį
bibliotekos darbuotojos sveikino praeivius, dalijo kvietimus ir Miesto šventės programą. Senoje
etažerėje buvo eksponuojami bibliotekoje saugomi seni leidiniai.
Gerą bibliotekos įvaizdį ir matomumą bendruomenėje padeda kurti renginiai, ypač tie,
kuriuose dalyvauja profesionalūs atlikėjai, žinomi žmonės.
1.8. Bendradarbiavimas. Partnerystė
Viešoji biblioteka bendradarbiavo ir palaikė partnerystės ryšius su įvairiomis įstaigomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik mieste ir rajone, bet ir šalyje.
Pagal sutartį bendradarbiaujama su Joniškio darbo birža, kurios informacija skelbiama VB
ir filialuose.
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Ilgamečiai ryšiai biblioteką sieja su VšĮ Rašytojų klubas, kuris Joniškio krašte padeda
surengti tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginius.
Prie Poezijos pavasario šventės organizavimo ir kitų renginių bičiuliškai prisideda literatų
klubas „Audruvė“, klubo nariai yra nuolatiniai bibliotekos renginių dalyviai.
Glaudūs ryšiai biblioteką siejo su mokyklomis, ypač „Saulės“ pagrindine mokykla, šios
mokyklos Specialiojo ugdymo skyriumi ir Dienos užimtumo centru, „Aušros“ gimnazija, Joniškio
Algimanto Raudonikio meno mokykla, vaikų darželiais.
Joniškio visuomenės sveikatos biuras dažnai kviečia bibliotekos specialistus į informacinius
sveikatingumo renginius pristatyti knygas, kartu organizuojamos sveikatos žinių išvykos į
bendruomenes.
Renginių organizavimo ir mums reikalingų patalpų reikalais bendradarbiaujama su Joniškio
kultūros centru, istorijos ir kultūros muziejumi. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka prisijungė prie
Joniškio kultūros centro organizuojamos akcijos „Sušildyk kultūros giraitę“. Bibliotekininkės puošė
pasirinktą medį mezginiais – vyniojo šalikus ir „aprengė“ ryškiu adventiniu megztuku.
Europos dienos šventės organizuojamos kartu su „Rotary“ klubu, jaunimo ir senjorų
organizacijomis.
Ne vienus metus graži bičiulystė biblioteką sieja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Joniškio skyriaus nariais ir jų vadove Ina Sakalauskiene, Vilniaus joniškiečių draugija „Sidabra“ ir
jos prezidente Giedre Lastauskiene, kraštiečiais Juozu Šalkausku, Povilu Mataičiu, Silvija
Povilaityte, rašytojo Jono Avyžiaus žmona Irena Avyžiene.
Žagarės miesto filialas bendrauja su neįgaliųjų klubu „Švėtė“ ir jo pirmininku Juozu
Kazlausku.
Viešosios bibliotekos globėja – kraštietė, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija
Jonaitytė lankosi bibliotekoje, dovanoja knygas, pateikia vertingų renginių idėjų.
Viešoji biblioteka bičiuliškai bendrauja su Joniškio bažnyčia ir Joniškio dekanu klebonu
Eduardu Semaška. Bažnyčioje vyksta bibliotekos inicijuojami renginiai, klebonas aktyviai
dalyvauja „Knygų Kalėdų“ akcijoje.
Bendradarbiavimas profesinės kvalifikacijos kėlimo ir metodinės veiklos srityse vyko su
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka. Šios bibliotekos specialistai skaitė pranešimus
mūsų bibliotekos kvalifikaciniuose renginiuose, organizavo mokymus. Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka partnerystės principu dalyvavo apskrities bibliotekos projekte „Specialiųjų poreikių
turinčių vaikų ir jaunimo skaitmeninių kompetencijų ugdymas naudojant virtualią realybę bei 3D
grafiką“.
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Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka lapkričio 19 dieną Povilo Višinskio bibliotekoje
vykusioje „Šiaulių knygų mugėje 2016“ pakvietė lankytojus nusipiešti fraktalą ant atsineštų
marškinėlių ir spalvinti mandalas. Užsiėmimas sudomino ne tik vaikus, bet ir suaugusius mugės
lankytojus. Piešimo ant marškinėlių tema „Fraktalai – minčių labirintai“. Tai užsiėmimas, kuris
patiko ne tik mažiesiems piešėjams, bet ir jų tėveliams. Kiekvienas edukacinio užsiėmimo dalyvis
savo mandalas puošė įvairiausiomis spalvomis. Baigę spalvinti, bandydavo išsiaiškinti, kokios
vyrauja spalvos ir ką jos reiškia.
Kaip ir kasmet, puikus informacinis rėmėjas ir partneris buvo rajono laikraštis „Sidabrė“.
Kaimo filialai bendradarbiauja su kultūros darbuotojais, kaimų bendruomenėmis,
seniūnijomis.
II UŽDAVINIO
„ĮGYVENDINTI SKAITYMO SKATINIMO IR KRAŠTIEČIŲ KŪRYBOS SKLAIDOS
PROGRAMĄ, KULTŪRINIUS PROJEKTUS, KURTI KULTŪRINIŲ RENGINIŲ
ĮVAIROVĘ“ ĮGYVENDINIMAS
2.1. Renginiai
2.1.1.Renginių ir jų lankytojų skaičius
Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2015 m. 2016 m.
+/- 2015 m. 2016 m. +/-

Renginių lankytojų
skaičius*
2015 m. 2016 m.
+/-

VB

128

132

+4

55

49

–6

3617

3277

–340

Žagarės m.
filiale

51

64

+13

29

28

–1

552

732

+180

Kaimo fil.

461

508

+47

222

249

+27

3118

3724

+606

Iš viso SVB

640

704

+64

306

326

+20

7287

7733

+446

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

Vidutiniškai viename SVB žodiniame renginyje apsilankė 25 dalyviai, filialuose – 7.
Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos programą, organizavo kultūrinius ir kraštotyros renginius pagal projektus.
Liepos mėn. žaidimo „Geolobiai“ organizatorius ir iniciatorius Joniškio
rajone – Žagarės parapijos klebonas Marius Dyglys, kuris jau ketverius
metus dalyvauja šiame sparčiai populiarėjančiame žaidime, užsuko į
biblioteką ir pasiūlė tapti vienintele vieta Joniškyje, kurioje galima rasti
geolobį. Per pusę metų bibliotekoje apsilankė 27 geolobių ieškotojai Iš
Lietuvos, Latvijos, Vokietijos ir kt. šalių.
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Taip pat viešosios bibliotekos skaitykla tapo patogia vieta
joniškietėms senjorėms pažaisti šaškėmis. Moterys atėjusios į
biblioteką pirmiausia paskaito spaudą, o tuomet jaukiai įsitaiso
skaityklos gale ir valandą kitą žaidžia. Kartais sužaisti partiją
pasikviečia ir kurį nors niekur neskubantį skaitytoją.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Kasmet Nacionalinės bibliotekų savaitės proga
biblioteka joniškiečius pakviečia į susitikimus su įdomiais žmonėmis.

Balandžio 26 d. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
kvietimu

Joniškyje

svečiavosi

aktorė

Gražina

Baikštytė.

Susitikimo metu G. Baikštytė pristatė jau antrąją savo knygą –
„Gyvenimas kaip teatras“, į kurią sudėti interviu su įžymiais,
aktorės gyvenimo kelyje sutiktais Lietuvos kino ir teatro aktoriais.
Balandžio 28 d. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos aplankė
„Santaros“ senelių namų gyventojus. Tradiciškai bibliotekininkės padovanojo knygų kraitelę, o
guviosios senolės Onutė ir Paulina tuoj išsirinko sau po knygą.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga pagal projektą „Intriguojame skaityti“, kurį
dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaityklos languose
veikė fotografijų paroda „Skaitantis joniškietis“. Eksponuojama 15 skaitančių joniškiečių
nuotraukų, kurių autorė – joniškietė Agnė Malinauskaitė.
Balandžio 28 ir 29 dienomis, Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Joniškio Trečiojo
amžiaus universiteto klausytojai pakviesti į paskaitą „Pasijusk išmanus“ Viešojoje bibliotekoje.
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Bariūnų filiale (balandžio 27 d.) prasidėjo rytmečiu
suaugusiesiems „Knygų skaitymas – puiki terapija“. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojos Eglė Šukienė ir Rita Brazauskienė pristatė keletą populiarių ir
skaitytojų pamėgtų knygų.
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Gaižaičių filiale Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vykdyta agitacinė akcija. Buvo
lankomasi su knygomis seniūnijos viešosiose įstaigose, kviečiant tapti bibliotekos skaitytojais.
Kriukų filialas surengė tradicinę Jurginių šventę „Pabuskime su gamta ir knyga“ prie
Blauzdžiūnų knygų išdavimo punkto. Simboliškai versdama etnoknygos lapus bibliotekininkė ir
kultūros renginių organizatorė Violeta Navickienė priminė Jurginių papročius ir tradicijas.
Nacionalinę bibliotekų savaitę rajone vainikavo
balandžio

29

d.

Viešojoje

bibliotekoje

surengtas

susitikimas su bibliotekos globėja Sofija Jonaityte, jos
dovanotų knygų lentynos pristatymas. Joniškio rajono
garbės pilietė, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė,
kraštietė S. Jonaitytė mūsų biblioteką oficialiai globoja
nuo 2014 metų pagal projekto „Bibliotekos pažangai“ iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“, nors
abipusė bičiulystė vyksta jau ne vienus metus. Lankydamasi tėviškėje gerbiama Sofija kaskart
apsilanko bibliotekoje, dovanoja knygų, Nacionalinio operos ir baleto teatro žurnalą „Bravissimo“.
Simbolinio susitikimo proga S. Jonaitytei įteiktas bibliotekos globėjos sertifikatas, o globėja
padovanojo bibliotekai dar dvi knygas: „Malio ir Kilos nuotykiai“ ir psichologinio žaidimo knygutę
„Laimės kelias“. Už gražią kultūrinę bendrystę, globėjišką veiklą garbiai kraštietei dėkojo rajono
mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, rajono tarybos
narys Liudas Jonaitis, kiti joniškiečiai. Renginį muzikiniais akcentais nuspalvino Joniškio A.
Raudonikio meno mokyklos muzikantai, vadovaujami mokytojos Zitos Gaškauskaitės.
Daugiau savaitės renginių organizuota vaikams (žr. sk. Renginiai vaikams, p. 53).
Europos dienos šventė. Gegužės 9 d. joniškiečiai
jau šeštąjį kartą iškilmingai ir nuotaikingai paminėjo
Europos dieną su aitvarų švente „Skrydis“. Aitvarais ir
europietiška

simbolika

pasipuošusi

šventinė

eisena

Joniškio gatvėmis nužygiavo į pagrindinę šventės vietą –
lauko estradą prie Kultūros centro. Eiseną lydėjo
motokroso klubo „2 taktai“ nariai iš Šiaulių, Joniškio
gaisrinės ekipažas. Šventės dalyvius ir žiūrovus sveikino Lietuvos Respublikos Seimo nariai
Vitalijus Gailius ir Marija Aušrinė Pavilionienė, rajono meras Gediminas Čepulis, Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, Joniškio „Rotary“ klubo narys Rolandas
Vasiliauskas. Trečią kartą aitvarais Europos dieną puošiantį Joniškį pasveikino klubo „Lietuvos
aitvarų judėjimas“ iš Kauno koordinatorė Giedrė Aleksandravičiūtė ir įteikė labiausiai aitvarus
mylinčio miesto sertifikatą.
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Šventės dalyvių laukė pramogos ir aktyvios edukacijos. Žiūrovai stebėjo įspūdingą Joniškio
žemės ūkio mokyklos moksleivių demonstruojamą floristinių rūbų kolekciją, klausėsi europietiškų
šlagerių koncerto, kurį atliko Joniškio kultūros centro „ETC“ dainavimo studijos dainininkai.

Kaip pasidaryti aitvarą iš plastikinių maišelių, sulūžusio skėčio, buvo galima pasimokyti
dirbtuvėlėse, kurias surengė Šiaulių jaunųjų technikų centras ir Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centras, prisidedant LR Seimo nariui Valentinui Mazuroniui. Viešosios bibliotekos infopalapinėje
vyko edukacija „Mėlyna – geltona“, kur mažieji joniškiečiai kreidutėmis piešė ant savo ir
bibliotekos dovanotų marškinėlių.
Vienas iš įspūdingiausių šventės akcentų – šimto
aitvarų arka. Ant arkos aitvarų joniškiečiai galėjo parašyti
linkėjimus savo miestui artėjančio gimtadienio proga.
Šimto aitvarų arka su linkėjimais iškelta „Aušros“
gimnazijos stadione ir agentūros „Factum“ buvo fiksuota
Lietuvos rekordui. Aitvarų arkos iniciatoriai – klubas
„Lietuvos aitvarų judėjimas“ iš Kauno.
Taip pat joniškiečiai fotografavosi prie stendo „Joniškio piliečiai – geriausi europiečiai“,
dalyvavo petankės žaidimo varžybose, vaišinosi kareiviška koše, kiti būreliais vaikštinėjo mėlynais
ir geltonais aitvariukais išpuošta alėja. Alėjai 800 aitvariukų padarė Lietuvos moksleivių sąjungos
Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro nariai ir tai taip pat buvo registruojama Lietuvos
rekordui.
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„Zapo“ bare vyko europrotų mūšis. Jame susirungė
penkios komandos, tarp kurių moksleiviai, jaunieji
rotariečiai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Joniškio filialo nariai. Žiniomis apie Europą
nustebino ir protų mūšį laimėjo moksleiviai –
„Aušros“ gimnazijos seimelio“ komanda (kapitonas
Paulius Kuprevičius).
Šventės dieną joniškiečiai turėjo galimybę susitikti ir
pabendrauti su Viešosios bibliotekos kvietimu Joniškyje
apsilankiusia LR Seimo nare Marija Aušrine Pavilioniene.
Susitikimai įvyko Turizmo ir verslo informacijos centre ir
Joniškio žemės ūkio mokykloje, kur viešnia pristatė savo
knygą „Vizijos ir tikrovė“.
Europos dienos šventės renginius organizavo Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pagal
projektą „Joniškio piliečiai – geriausi europiečiai“, kurį finansavo Europos Komisijos atstovybė
Lietuvoje ir Joniškio Rotary klubas, parėmė Joniškio rajono savivaldybė, talkino Joniškio kultūros
centras, Joniškio policijos pareigūnai, visuomeninės organizacijos.
„Europos egzaminas“ vyko internetu. Egzaminą buvo galima laikyti gegužės 9 d.
bibliotekos skaitykloje arba bet kurioje kitoje vietoje, kur yra prieiga prie interneto. Jono Avyžiaus
viešajai bibliotekai atstovavo moksleivis Paulius Kuprevičius. Paulius sėkmingai nukeliavo į
finalinį etapą Vilniuje ir garbingai atstovavo bibliotekai
suaugusiųjų grupėje.
Bibliotekų metams skirti renginiai. Gegužės 5
d. Viešoji biblioteka organizavo vakarą „Apie literatūrą,
Paryžių ir dar šį bei tą...“, kuriame dalyvavo rašytojai
Valdas Papievis ir Liudvikas Jakimavičius. Vakarą vedęs
rašytojas Liudvikas Jakimavičius su subtiliu literatūriniu
išprusimu pristatė V. Papievio ėjimą į literatūrą ir prancūziškos būties kontekste gimusią „Odilę“.
Spalio 11 dieną Jono Avyžiaus viešoji biblioteka joniškiečius pakvietė į poezijos, literatūros ir
muzikos vakarą „Su peteliške ant lūpų“. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų Romualdo
Granausko ir Jono Strielkūno kūrinius interpretavo aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius
Andrius Kulikauskas ir birbynininkas Kastytis Mikiška. Abu renginiai organizuoti Bibliotekų metų
proga pagal Viešosios bibliotekos projektą „Intriguojame skaityti“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos
kultūros taryba.
35

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2016 m. veiklos ataskaita

Rugsėjo 22 d. Žagarės socialinių paslaugų centras organizavo tradicinę floristinių kilimų
kūrimo šventę. Šventės organizatorės Romos Stankienės iniciatyva šių metų renginys skirtas
Bibliotekų metams ir pavadintas ,,Ten, kur plaukia minties laivai“. Į renginį pakviestos Žagarės
seniūnijos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kaimų bendruomenės. Pirmą kartą tokioje
šventėje dalyvavo ir Žagarės miesto bibliotekos darbuotojos, į talką pasikvietusios koleges

iš Viešosios bibliotekos, Stungių, Bariūnų, Skaistgirio filialų. Prisirinkusios įvairių spalvų, formų,
rūšių augalų per duotą laiką sukūrė floristinį kilimą, kuriame atsispindėjo projekto „Bibliotekos
pažangai“ logotipas – įvairiaspalvė gėlė.
Plikiškių filiale Bibliotekų

metams organizuota knygų bičiulių popietė „Biblioteka –

atradimų erdvė“.
Siekiant kuo įvairiau įprasminti Bibliotekų metus, gruodžio 15 dienos popietę grupelė
aktyviausių Jurdaičių filialo skaitytojų lankėsi Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje.
Bibliotekų metų renginių programą vainikavo
susitikimas su žurnaliste, 18 biografinių, populiariosios
psichologijos ir medicinos knygų autore, bendraautore ir
sudarytoja Inga Liutkevičiene. Joniškio Jono Avyžiaus
viešojoje bibliotekoje pristatyta jos knyga „15 metų su
Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta“.
2.1.2. Literatūriniai, skaitymo skatinimo, kultūriniai ir kiti renginiai
Vasario 18 d. Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje įvyko pirmasis žinių turnyras „Pirmosios
Lietuvos Respublikos įvykiai ir datos“, skirtas Vasario 16ajai. Trys Joniškio „Aušros“ gimnazijos vienuoliktokų klasės,
suskirstytos į komandas, turėjo atsakyti į Informacijos ir
kraštotyros

skyriaus

vedėjos

Vijoletos

Kuprevičienės
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paruoštus klausimus. Gimnazistai (mokytoja Irena Povilaitienė) turėjo prisiminti ne tik to
laikotarpio Lietuvos, bet ir Joniškio krašto istoriją bei kultūros istoriją. Iš viso pateikta 16 klausimų,
atsakymams skiriant po vieną minutę. Susumavus rezultatus komandoms nugalėtojoms buvo įteikti
saldūs Viešosios bibliotekos prizai, o mokytoja I. Povilaitienė už puikias istorijos žinias
nugalėtojams skyrė paskatinimą – dešimtukus. Iš viso vasario–kovo mėnesiais įvyko šeši žinių
turnyrai, kuriuose dalyvavo 133 moksleiviai iš „Aušros“ gimnazijos.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos
pažangai 2“ iniciatyva vyko nuotoliniai „Bibliomūšiai“. Juose dalyvavo 6 komandos: Jono

Avyžiaus viešosios bibliotekos komanda „Avyžiukai“ (jai atstovavo Informacijos ir kraštotyros
skyriaus darbuotojos bei jų šeimos nariai), Maldenių, Kirnaičių, Žagarės, Gaižaičių ir Kepalių
bibliotekos komanda, kuri užėmė antrą vietą ir laimėjo Xbox žaidimų pultą.
Kovo 4 d. Joniškio kultūros centre įvyko susitikimas su žurnalistu, televizijos laidų vedėju,
knygų „Maro diena“, „Vilko valanda“ autoriumi Andriumi Tapinu. A. Tapinas savo socialinėje
paskyroje „Facebook“ ragino jį kviestis visus, kam jis yra įdomus, ir pažadėjo šiais metais surengti
net 100 susitikimų su mažesnių miestų, miestelių bendruomenėmis, bibliotekomis, mokyklomis,
gimnazijomis. Andriaus honoraras – „puodelis arbatos su citrina“, o susitikimais jis nori „atiduoti
duoklę Lietuvos valstybei“.
Kovo 15-osios vakarą į Jono Avyžiaus viešąją biblioteką susirinko nemažas būrys
joniškiečių, atėjusių susitikti ir pabendrauti su žurnalistu, LR Seimo nariu Roku Žilinsku.
Kovo 17 d. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
darbuotojos pakvietė grupelę skaitytojų į biblioterapinę diskusiją „Skaitymas – darbas ar
malonumas?“ Idėja surengti tokią diskusiją kilo bibliotekininkei Ritai Brazauskienei pabuvojus
seminare „Skaitymo terapija – kaip galima paslauga bibliotekoje“ Šiaulių apskrities P. Višinskio
viešojoje bibliotekoje. Drauge su diskusijos dalyvėmis aptartos seminare rekomenduotos knygos.
Diskusiją gražiai papildė skaitomi tekstai iš Vitos Morkūnienės knygos „Su savimi ir tavimi“.
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Gegužės 28 d. Joniškyje ir Skaistgiryje nuskambėjo „Poezijos pavasario 2016“ aidai.

Simbolinė „Poezijos pavasario“, šiemet jau 52-ojo, paukštė į susitikimus su Joniškio krašto poezijos
gerbėjais atskraidino būrelį tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2016“ svečių: poetus Tomą S.
Butkų, Vitaliją Pilipauskaitę-Butkienę, Mantą Balakauską, Ernestą Noreiką, Nerijų Cibulską,
Mindaugą Valiuką ir vyresniosios kartos rašytoją, poetę, dramaturgę Vidmantę Jasukaitytę.
Liepos 2 d. Joniškio miestas pasitiko savo gimtadienį
šūkiu „Joniškis – amžių miestas“ ir paminėjo dvi miestui
reikšmingas datas: Joniškio vardo paminėjimo istoriniuose
šaltiniuose 480 ir Magdeburgo teisių suteikimo 400 metų
sukaktis. Bibliotekos darbuotojai tradiciškai dalyvavo Miesto
šventės eisenoje. Garbingų jubiliejų proga Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos pastatas buvo papuoštas bajorų, kovojusių už miesto savivaldos atgavimą,
herbais, kartu su asociacija „Slinktys“ surengė „Mažąją knygų
mugę“ ir atidarė lauko skaityklą miesto aikštėje. Lauko
skaitykloje buvo galima perskaityti tos dienos laikraščius,
pasigrožėti šiuolaikinio Joniškio fotografijomis ir susipažinti
su miesto istorija vartant įvairius leidinius apie Joniškio kraštą.
Šalia lauko skaityklos veikė mirioramų piešimo dirbtuvėlės,
kur vaikai buvo kviečiami nupiešti savo miestą. Popietę šalia bibliotekos veiklų miesto aikštę
užpildė jaunųjų bardų – kraštiečių Eglės Ancevičiūtės ir Gintarės Rimdžiūtės balsai ir Eimanto
Budreckio gitaros skambesys. Jaunieji atlikėjai grožėjosi besikeičiančiu Joniškiu ir kvietė ne tik
klausyti dainų, bet ir prisijungti šokiu. Vidurdienį bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su
kraštiete, istorike Lirija Ulvidaite-Steponavičiene ir humanitarinių mokslų daktaru Ernestu
Vasiliausku. L. Ulvidaitė-Steponavičienė skaitė pranešimą tema „Magdeburginio Joniškio istorijos
akimirkos“ ir pasakojo apie nueitą miesto kelią savivaldos link. Dr. E. Vasiliauskas pasakojo apie
bajorus, kurie kovojo už teisę suteikti Joniškiui Magdeburgo teises, jų veiklą ir herbų reikšmę.
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Šventės dieną praeivių ir renginio svečių dėmesį traukė
prie bibliotekos sukurtas šventės temą atitinkantis
akcentas – senųjų leidinių skaityklėlė. Pasirinkusios
kilmingų miestiečių įvaizdį bibliotekos darbuotojos
sveikino praeivius, dalijo kvietimus ir Miesto šventės
programą.

Senoje

etažerėje

buvo

eksponuojami

bibliotekoje saugomi seni leidiniai.
Įsijungdama į šių metų Europos judriosios savaitės (rugsėjo 16–22 d.) renginius, rugsėjo 19
d. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir Visuomenės sveikatos biuras
surengė edukacinį dviračių žygį, skirtą Saulės mūšio 780-osioms metinėms ir Europos judriajai
savaitei paminėti. Penkiolika įvairaus amžiaus entuziastų
pasiryžo dviračiais įveikti 25 km maršrutą. Žygis prasidėjo nuo
Visuomenės sveikatos biuro. Prie Jakiškių dvaro keliautojai
buvo sustoję atsikvėpti ir pasigrožėti aplinka. Po valandos žygio
dalyviai atvažiavo prie Linkaičių kaimo bibliotekos. Čia svečiai
su kaimo gyventojais praleido smagią popietę. Buvo žaidžiami
lauko žaidimai. Ir maži, ir suaugę išbandė savo taiklumą, vaikai buvo apdovanoti prizais. Paskui
visi susirinkusieji bibliotekoje vaišinosi obuoliais, kava, arbata, pyragais, dalijosi įspūdžiais,
planavo kitą žygį.
Rugsėjo 20 d. Viešojoje bibliotekoje vyko filmo „Saulės mūšis“ peržiūra (režisierius Saulius
Bartkus).
Spalio 5 d. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko rudens
skaitinių popietė. Skyriaus darbuotojos paruošė knygų
parodą – rekomendaciją, ką paskaityti niūriais rudens
vakarais, pakvietė būrelį ištikimų skaitytojų pokalbio apie
knygas. Eglė Šukienė pristatė naujai gautą N. Vujicic
knygą „Gyvenimas be ribų“. Bibliotekos bičiulė Lina
Šutkienė pasidalino savo skaitymo atradimais – audioknygomis. Skyriaus darbuotojos supažindino
su ką tik Metų knygos rinkimams pristatytomis knygomis.
Spalio 28 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko Ramunės Sakalauskaitės knygos
„Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. R.
Sakalauskaitė dirbo monsinjoro vairuotoja, todėl turėjo galimybę pažinti jo asmenybę iš arti. Autorė
detaliai ir autentiškai pasakojo apie pirmojo atkurtos Arkikatedros klebono nueitą gyvenimo kelią.
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Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka puoselėja gražią tradiciją metų pabaigoje padėkoti
savo ištikimiems skaitytojams, bičiuliams ir rėmėjams. Per 2016 metus, kurie Seimo buvo paskelbti
Bibliotekų metais, surengta daug įspūdingų renginių, susitikimų, parodų. Organizuoti įvairūs
mokymai, akcijos, iniciatyvos.
Gruodžio 5 d. joniškiečiai rinkosi Kultūros centre, kur Viešoji biblioteka surengė Padėkos
vakarą. Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė pasveikino bibliotekos bei knygų
bičiulius. Padėkos įteiktos šiems bibliotekos bičiuliams: verslininkei Angelei Gadeikienei – už
geranorišką bendradarbiavimą, Joniškio kultūros centro muzikos redaktoriui Gintautui Pučkui – už
profesionalią pagalbą bibliotekos renginiuose, Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitytojai Linai
Šutkienei – už skaitymo skatinimo iniciatyvas,
Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviui Pauliui
Kuprevičiui – už savanorišką ir aktyvų dalyvavimą
bibliotekos
Malinauskaitei

veikloje,
–

už

fotografei
fotoparodos

Agnei
„Skaitantis

joniškietis“ surengimą ir savanorišką pagalbą, mokytojai Irenai Povilaitienei – už paramą ir
bendradarbiavimą ugdant jaunuosius Joniškio istorikus, Zofijai Baltulienei – už aktyvų laisvalaikio
leidimą bibliotekos erdvėse, Elenai Jutinskienei – už iniciatyvą ir šaškių „viruso“ sklaidą tarp
bibliotekos lankytojų, Ugnei Vaineikienei – už indėlį ugdant jaunąją kartą ir pagalbą organizuojant
renginius.
Bibliotekininkų bendruomenę ir joniškiečius sveikino Seimo narys Vitalijus Gailius. Jis
Viešajai bibliotekai įteikė savo tradicinę dovaną – Tautišką giesmę. Joniškio rajono savivaldybės
meras Gediminas Čepulis padėkos raštais apdovanojo Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
darbuotojus: Zitą Grigutytę, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėją, už ilgametį
nuoširdų, atsakingą darbą ir profesionalų rūpinimąsi gyventojų skaitymo poreikiais, Dalią
Norvaišienę, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresniąją bibliotekininkę, už ilgametį kūrybišką,
kruopštų darbą, prasmingą kraštotyros ir informacijos fiksavimą bei sklaidą, ir Genių Burkų, Ūkio ir
bendrojo skyriaus vedėją, už ilgametį ir sąžiningą darbą.
Už gražų bendradarbiavimą Viešajai bibliotekai dėkojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Joniškio skyriaus vadovė Ina Sakalauskienė. Viešosios bibliotekos direktorė J.
Šimkevičiūtė pakvietė visus prisidėti prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“ ir dovanoti savo krašto bibliotekoms naujų knygų. Pirmoji
organizacija Joniškyje, prisidėsianti prie šios gražios iniciatyvos, – „Rotary“ klubas, kurio nariai
padovanos naujų knygų bibliotekai. Bibliotekos bičiuliams, rėmėjams, ištikimiems skaitytojams
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Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka dovanojo teatro
„Labas“ spektaklį „Lazdynų Pelėda“, kurį režisavo ir
vaidmenis atliko aktorės Neringa Varnelytė ir Vitalija
Mockevičiūtė. Fleita grojo Žibutė Valkaitytė.
Jau antrus metus Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
darbuotojai ir lankytojai dalyvavo „Pyragų dienos“ akcijoje.
Šiemet prie akcijos prisijungė ir „Upytės kepyklėlė“. Paaukotos lėšos buvo panaudotos vaiko
svajonei iš interneto portalo www.vaikusvajones.lt išpildyti.
Trimetis Nojus iš Gražaičių kaimo labai norėjo rogučių ne tik sau, bet ir mažajam broliukui
Danieliui. Gruodžio 4 d. Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė su vyriausiąja
bibliotekininke Ieva Lipskiene aplankė Nojuką ir įteikė jam ne tik svajonių dovaną – rogutes, bet ir
pasakų bei lavinamąją knygutes.
Gruodžio

19

d.

bibliotekos

darbuotojos

dalyvavo Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus
organizuotame „Kalėdiniame prekymetyje“ ir kvietė
prekymečio dalyvius prisidėti prie „Knygų Kalėdų“
akcijos: įsigyti bibliotekininkių gamintą atviruką ar
knygų

skirtuką

su

užrašyta

sentencija.

Mugės

lankytojai džiaugėsi tokia iniciatyva, kai galėjo ne tik prisidėti prie naujų knygų pirkimo bibliotekai,
bet ir rinkosi atvirukus ir skirtukus tiek sau, tiek kalėdinėms dovanėlėms. Prie akcijos prisidėjo ir
Seimo narys Vitalijus Gailius. Surinktos lėšos bus panaudotos naujos knygoms pirkti.
2.1.3. Renginiai filialuose
Filialų bibliotekininkės kartu su bendruomenėmis organizavo kalėdinius, naujametinius
renginius: eglutes, skaitymus.
Rudiškių filiale dokumentinio filmo peržiūroje „Sekmadienio rytas... sausio 13-osios naktį“
(Sausio 13-ajai paminėti) dalyvavo Rudiškių neįgaliųjų padalinio šokių kolektyvo „Gojus“ narės.
Po peržiūros prie arbatos puodelio pasidalyta mintimis iš to meto įvykių. Gaižaičių biblioteka
registravosi ir dalyvavo pilietinėje akcijoje Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes
liudija“. Buvo uždegtos žvakutės bibliotekos languose. Plikiškių filiale buvo organizuota atminties
valandėlė „Skaudžių likimų aidas“.
Linkaičių filiale surengta popietė „Vėl renkame Metų knygą“. Linkaičių skaitytojai Metų
knygos rinkimų akcijoje dalyvavo penktą kartą. Knygas pristatyti padėjo Bendraminčių klubo narės,
aktyvios skaitytojos B. Kaškelienė. E. Stankaitienė ir J. Katiliavienė.
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Vasario 16-ajai paminėti Stungių, Gaižaičių, Žagarės, Skaistgirio, Linkaičių, Rudiškių
filialai dalyvavo akcijoje „Trispalvė mano darbo vietoje“.
Kovo 8 d. Gaižaičių biblioteka kartu su vietos bendruomene pakvietė moteris į popietę
„Moteris ir jos pomėgiai“, skirtą Tarptautinei moterų solidarumo dienai. Gausus būrys moterų
susirinko nuoširdžiai pabendrauti prie arbatos puodelio. Stungių filiale surengta popietė „Moteris
knygoje ir gyvenime“. Popietėje dalyvavusios Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojos Eglė Šukienė ir Rita Brazauskienė pristatė tarp skaitytojų
populiarias knygas apie moters gyvenimo tarpsnius, brandą, padedančias atidžiau pažvelgti į save,
geriau suprasti kitus.
Kovo 10 d. Jurdaičių filialo bibliotekininkė pakvietė
savo skaitytojus į muzikinę popietę „Lietuva – ugnis, kurią
kūrenam...“, kurioje skambėjo dainos Lietuvai, atliekamos
Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų bei Maldenių
kaimo moterų ansamblio.
Kriukų filialo bibliotekininkė į renginį „Valstybės kelias“ buvo pasikvietusi Šiaulių
universiteto profesorę Oną Danutę Klumbytę.
Kepalių filialo skaitytojai taip pamėgo protų kovas, kad buvo suorganizuotos kelios
viktorinos „Protų mankšta“ ir „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Mielaičių klubo-skaityklos 70-mečio proga
buvo surengtas atsiminimų vakaras ir fotografijų paroda „Mielaičių klubui-skaityklai – 70“.
Balandžio 27-ąją į rytmetį „Knygų skaitymas – puiki terapija“ Bariūnų filiale susirinko
Bariūnų kaimo bendruomenės moterys. Renginyje dalyvavo Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos, kurios pristatė keletą populiarių ir skaitytojų pamėgtų
knygų – naujausią aktorės Gražinos Baikštytės knygą „Gyvenimas kaip teatras“, Dalios Kutraitės
„Dalia Kutraitė kalbina“ ir kt.
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai Daukšių knygų išdavimo punkte surengtoje kalbos
viktorinoje „Žodis – ne žvirblis“ savo žinias demonstravo daukšietės moterys ir jaunimas.
Linkaičių filiale – popietės „Kokia skambi kalbos gaida“ metu dalyviai klausėsi
Bendraminčių klubo narės B. Kaškelienės skaitomų
eilėraščių apie gimtąją kalbą, atliko bibliotekininkės
parengtas užduotis, dalijosi mintimis apie lietuvių
kalbos likimą.
Kovo mėnesį šiame filiale surengtas vakaras
„Detektyvo

slėpiniai“.

Renginio

dalyviams

bibliotekininkė priminė garsiausių detektyvinės literatūros meistrų, savo tekstais pavergusių
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milijonų skaitytojų širdis, vardus. Vakaro dalyviai mėgavosi svečių – Kepalių teatro artistų
spektakliu „Detektyvas“.
Rugsėjo pradžioje Linkaičių bibliotekoje antrą kartą surengta „Pomidorų degustacija 2016“.
Grupė entuziasčių pristatė savo užaugintus įvairių veislių ir hibridinius pomidorus.
Kriukų filialas Gedulo ir vilties dienai paminėti surengė popietę „Išvežti gyvenimai ir likę randai”.
Birželio mėnesį Skaistgirio miestelis minėjo 590 metų jubiliejų. Skaistgiriečiai buvo
kviečiami kurti poezijos posmus, pamąstymus ar palinkėjimus, atspindinčius Skaistgirio istoriją,
praeitį, dabartį ir ateitį. Sulaukta daugiau kaip 20 poezijos posmų ir palinkėjimų, kurie vėliau buvo
išspausdinti brošiūroje „Skaistgirys“.
Skaistgirio gimnazijoje lapkričio 28 – gruodžio 2 d. vyko renginiai, skirti Gimtosios kalbos
savaitei. Gruodžio 1 d. į rytmetį „Skaitantis ir kuriantis žmogus yra gražus“ susirinko Skaistgirio
gimnazijos literatai su lietuvių kalbos mokytojomis. Mokytojos jaunuoliams trumpai papasakojo
apie knygnešystės pradžią, apie didžiausias ir gražiausias Lietuvos ir pasaulio bibliotekas.
Bibliotekos vedėja papasakojo apie Skaistgirio bibliotekos pradžių pradžią, apie jos veiklą ir
organizuojamus renginius, apie žymius kraštiečius ir apie bibliotekininkės darbą.
Rytmetyje dalyvavo ir Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narė Regina Briedytė. Ji
deklamavo savo eiles ir padovanojo bibliotekai dvi knygas – „Audruvė 2016“ (Joniškio literatų
kūrybos almanachas) ir „Audruvė“ (Joniškio literatų kūrybos
almanachas 2012). Jaunimas skaitė savo eiles ir mintis, skirtas
bibliotekai. 2016 metai paskelbti Bibliotekų metais, ta proga gautas
segtuvas „Skaistgirio gimnazijos moksleivių kūryba, skirta
Bibliotekų metams“. Gruodžio 16 dieną Skaistgirio bibliotekoje
lankėsi poetas, rašytojas, mokslininkas ir visuomenininkas Darius Rekis, jis bibliotekai padovanojo
dvi savo knygas ir pasirašė svečių knygoje.
Lapkričio mėnesį Stungių filiale biblioterapinio užsiėmimo „Knyga ir meno terapija“, kurį
vedė Šiaulių universiteto dailės ir dizaino specialybės studentė Greta Giedraitytė, metu dalyviai
mokėsi piešti mandalas. Stupurų filialo bibliotekininkė kvietė suaugusiuosius dalyvauti popietėse,
reprezentacijose – „Pyragų diena“, „Forever – sveiko gyvenimo link“, „Pavaišinkime draugus
arbata“.
Žagarės

biblioteka

prisijungė

prie

Nacionalinės

Martyno

Mažvydo

bibliotekos

įgyvendinamos iniciatyvos „Atrask vaikystės biblioteką“. Po neilgų svarstymų bibliotekininkės
kreipėsi į kraštietę, žurnalo „Stilius“ žurnalistę Daivą Kaikarytę.
Žagarės filiale toliau tęsiami knygų pristatymai. Šiemet aplankyti Žagarės gimnazijos
pedagogai ir Žagarės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai jų profesinių švenčių
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progomis. Bibliotekos vedėja A. Jonuitytė pristatė įvairias naujas psichologines, rankdarbių,
grožinės literatūros knygas.
Linkaičių biblioteka dalyvavo LBD inicijuotose akcijoje „Aš skaitau, nes...“ ir konkurse
„Knyga, pakeitusi mano gyvenimą“. Mintimis apie skaitymą ir knygas pasidalijo skaitytojos E.
Stankaitienė, R. Skupeikienė, B. Kaškelienė, S. Laukutienė ir D. Labanauskaitė.
Maldenių filialo skaitytojai pakviesti į kūrybinio rašymo valandėlę „Laiškas bendruomenei“,
skirtą Vietos bendruomenių metams. Dalyvavusieji rašė rašinius apie savo kaimo bendruomenę, jos
žmones, rūpesčius ir lūkesčius. Padėkos vakaro „Te sieloje
gerumo gėlės skleidžias“ metu dėkota bibliotekos skaitytojams
ir bičiuliams, o lėlių teatriukas „Padaužiukai“ vaidino naujai
paruoštą spektakliuką „Jonas tinginys“, dainavo Šiaulių S.
Sondeckio menų gimnazijos moksleivė K. Taunytė ir
joniškietis

Kauno

technologijos

universiteto

studentas

Kornelijus Kievišas.
Filialų bibliotekininkės lankytojams organizavo edukacinius užsiėmimus.
Sausio 2 d. Gaižaičių bibliotekoje vyko edukacinė valandėlė „Kaip iš bičių vaško
pasigaminti žvakes“. Kovo 15 d. Bariūnų filiale surengtas
edukacinis užsiėmimas „Velykinių dekoracijų gaminimas“, į
kurį

susirinkusios

bendruomenių

Mindaugių

moterys

ir

mokėsi,

Saugėlaukio
kaip

kaimų

paprastai

ir

nesudėtingai pasidaryti velykinių dekoracijų, panaudojant
siūlus, klijus ir pripūstus balionus. Kovo 25 d. vykusiame
užsiėmime „Velykinių dekoracijų puošyba“ susirinkusios moterys puošė velykines dekoracijas,
pagamintas iš siūlų. Buvo panaudoti įvairūs karoliukai ir kitos puošybos priemonės. Stungių
bibliotekos skaitytojos buvo pakviestos į kūrybinį užsiėmimą „Kuriame pačios“.
Žagarės bibliotekoje vyko edukacinių užsiėmimų ciklas
„Biblioteka visiems“. Pirmasis užsiėmimas buvo su Joniškio
PSPC Žagarės ambulatorijos kineziterapeute Jurgita Ginčaite.
Ji susirinkusioms moterims skaitė paskaitą apie mankštos
naudą, svarbą organizmui, pamokė, kaip darant įvairius
pratimus sau nepakenkti. Spalio mėnesį į biblioteką rinkosi
moterys, panorusios išmokti piešti ant šilko. Užsiėmimus vedė bibliotekos skaitytoja Dalia Viktorija
Čereškevičienė, kuri paaiškino piešimo ant šilko subtilybes. Prieš Kalėdas Žagarės bibliotekos
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lankytojus Žagarės gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Alanta Maižiutė pasisiūlė pamokyti
suverti snaiges iš karoliukų.
Kepalių filiale žiemą vyko edukaciniai užsiėmimai su Joniškio visuomenės sveikatos biuro
specialistėmis.
2016 metais Žagarės bibliotekai teko prisidėti prie Žagarės dvaro rūmuose vykusio
nacionalinio konkurso „Mano žodynas 2016“ nugalėtojų apdovanojimų organizavimo.
Bibliotekose buvo stebimos projekto „Bibliotekos pažangai“ transliacijos: „Aš už saugesnį
internetą“, „Parama asbesto stogams keisti“, „Saugūs pinigai internete“, „Sveikas gyvenimo būdas –
mada ar būtinybė“, „Elektroninės patyčios tarp vaikų:
kaip gali padėti tėvai“, „2016 m. žemės ūkio
naudmenų

ir

kitų

plotų

deklaravimas“,

„Kaip

panaudoti Solidwoks dovaną Lietuvos bibliotekoms“,
„Informacija internete“, „Laiškų ir siuntų siuntimas:
naujovės

ir

praktiniai

patarimai

gyventojams“,

„Propaganda: kas tai yra ir kaip atpažinti?“,

Transliacijos stebimos Linkaičių filiale

„Tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka ir aktualijos“,
„Dažniausiai Lietuvoje girdimi mitai apie Europos Sąjungą ir NATO“, „Norėtum kurti ir plėsti
verslą kaime?“, „Lietuva – Lenkija: europinė santykių dimensija“, „Tautiškumo ir pilietiškumo
santykis Lietuvoje“,

„Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pataria: Šilumos

paskirstymas daugiabučiuose namuose – ką vertėtų žinoti“, „AIDS: geriau žinoti“, „Būk protingas,
nepermokėk už vaistus“.
Birželio 1 d. buvo stebima tiesioginė transliacija iš apskričių viešųjų bibliotekų, kuriose
buvo teatralizuotai, interaktyviai skaitoma geriausia 2015 m. knyga jaunimui – Rebekos Unos
„Atjunk“.
Jau antrus metus iš eilės Elektronikos platintojų asociacija (EPA) kartu su Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamu projektu „Bibliotekos pažangai 2“ organizuoja

aplinkosauginę akciją „Atsakingas skaitytojas“. Akcijoje dalyvavusios Viešoji biblioteka, Stungių,
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Linkaičių, Žagarės filialai ragino savo lankytojus bei darbuotojus išmesti elektronines atliekas į
specialias EPA surinkimo dėžes.
Viešoji biblioteka, Linkaičių, Rudiškių, Gataučių Žagarės, Gaižaičių ir Stungių filialai
prisijungė prie Saugesnio interneto savaitės. Bibliotekose vyko mokymai, kaip saugiai naudotis
internetu, konkursai, informacinės valandėlės, buvo stebima transliacija.
2.1.3. Parodos
Iš viso VB ir filialuose surengti 326 vaizdiniai renginiai – parodos. Jos sudarė 46,3 proc.
visų renginių. Parodomis paminėtos valstybinės ir kalendorinės šventės, rašytojų, iškilių kraštiečių
jubiliejinės sukaktys, eksponuotos rankdarbių, piešinių, kraštotyros parodos, pristatytos

Metų

knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos.
VB Informacijos ir kraštotyros skyrius parengė 6 parodas, skirtas žymioms datoms,
jubiliejams paminėti: „Už Lietuvą, už laisvę“, skirta Sausio 13-osios atminimui, „Kovo 4-oji –
švento Kazimiero diena“, „Kovo 11-osios kely...“, skirta

Kovo 11-ajai paminėti“, „Iš Vitos

Grigaitės-Jurgaitienės tremties prisiminimų“, dokumentų ir nuotraukų paroda „Prisimename
Baltijos kelią“, informacinė paroda „Žiemos malonumai“.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius paruošė 9 literatūros parodas, skirtas rašytojų B.Sruogos,
M.Martinaičio, J.Ivanauskaitės ir kt. jubiliejams, įžymiems įvykiams, kalendorinėms šventėms
paminėti.
Filialuose parodomis paminėta Laisvės gynėjų diena: Bariūnų – „Laisvės kaina“, Gataučių
– „Už tėvynę ąžuolais sustoję“, Linkaičių – „Branginkime laisvę“, Maldenių – „Jie Lietuvos ateitim
tikėjo“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Rudiškių filialas skyrė parodą „Lemties
neparklupdyta Lietuva“, Linkaičių filialas –„Lietuva – brangiausias žodis“, Maldenių – „Laisvos
tėvynės šiluma“, Skaistgirio filiale – „Sausio 13-oji – apgintos laisvės diena“,

Plikiškių –

„Atverskim istorijos puslapius“.
Kirnaičiuose – „Velykos, Velykos nurieda kovo linksmu margučiu“ (margučių paroda)
Bariūnų filiale – „Šv. Velykų tradicijos ir simboliai“.
Birželio mėn. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Gaižaičių filiale surengta paroda „Emocijos“, kuriai 16
darbų pateikė trys Šiaulių universiteto dailės ir dizaino
specialybės IV kurso studentės – Greta Giedraitytė, Eglė
Gailiūtė ir Živilė Elinauskaitė.
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Vietos bendruomenių metams – „Maldenių bendruomenės šiokiadieniai“, Plikiškių filiale
organizuotos net dvi Plikiškių kaimo gyventojo Reinhardo Vaišvilos fotografijų parodos „Tai
gražumas kaimo“ bei „Pamos mums gandras sparnu“.
Maldeniuose surengta kalendorių paroda „Ir laikas nusineša metus“. Šioje parodoje buvo
eksponuojami Joniškio VB bibliotekininkės D. Norvaišienės kišeniniai kalendoriukai, kaimo
gyventojų sunešti įvairūs sieniniai, staliniai kalendoriai. Įvyko Šiaulių m. globos namų padalinio
„Goda“ klientų keramikos darbų paroda „Grožis keramikoje“, senų vadovėlių paroda „Iš jų mokėsi
tėvai ir seneliai“. Buvo surengta rankinių paroda „Moteriškų rankinių grožis metų tėkmėje“.
Knygnešio dienai Linkaičių filiale surengta paroda „Jie nešė lietuvišką žodį“.
Bibliotekų metams paminėti Linkaičių filiale veikė paroda „2016-ieji – Bibliotekų metai“,
Maldeniuose fotografijų paroda „Biblioteka – reikšminga bendruomenės dalis“, Skaistgirio filiale –
„Bibliotekos metuose kalba išmintis“, Kirnaičių filialas Nacionalinės bibliotekų savaitės metu
parengė parodą „Biblioteka – informacijos centras“.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti Bariūnų filiale surengta „Kalba yra
didis, tautos pastatytas paminklas“, Plikiškių – „Knygoje – tautos širdies plakimas“.
Europos dienai Maldenių filiale parengta paroda – „Aš – ES pilietis“.
Gedulo ir vilties dieną parodomis paminėjo Linkaičių filialas, surengęs parodą „Tremties
atmintis“, Plikiškių filiale – „Išvežti gyvenimai“.
Žagarės m. bibliotekoje vasarą buvo eksponuojami Joniškio rajono Linkaičių kaimo
gyventojo Antano Žatkevičiaus darbai iš akmens ir medžio.
Rugpjūčio mėnesį, minint Pasaulinę fotografijos
dieną, Bariūnų filiale surengta fotografijų paroda „Pasaulis
pro objektyvą“, o Skaistgirio filiale eksponuojamoje
bibliotekos savanorės Vidos Urbonienės parodoje „Senų
žmonių nebūna...“ – daugiau nei keturiasdešimt Skaistgirio
seniūnijos senjorų nuotraukų.
Maldenių filiale Juodojo kaspino dienai skirta paroda „Čia mūsų žemė – Lietuva“,
Skaistgirio – „Per Baltijos grandinę gyvą Vienybės ir tikėjimo dvasia tekėjo“.
Gruodžio 3 d. – Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Ta proga Jurdaičių filiale atidaryta
rankdarbių paroda „Ant angelo sparnų gerumas skleidžias“, kurioje buvo eksponuojama per 60
įvairiausių rankdarbių, sukurtų Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų rankomis.
Pasitinkant metų pabaigos šventes surengtos parodos: Bariūnų filiale – „Kūčių ir Kalėdų
tradicijos ir papročiai“, Linkaičių – „Stebuklingosios Kalėdos“, Maldeniuose – naujametinių
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atvirukų paroda „Kai į langą Naujieji beldžias“, Plikiškių filiale – senų kalėdinių eglutės žaisliukų
paroda „Žvilgantis asorti“.
Rudiškių ir Plikiškių bibliotekose veikė A. Užkuraičio degtukų dėžučių etikečių paroda.
Literatūros parodomis bibliotekose paminėtos Dž. Londono, B. Sruogos, J. Apučio, Just.
Marcinkevičiaus, R. Skučaitės, A. Čekuolio ir kitų rašytojų jubiliejinės sukaktys.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai. Sausio 6 d. baigėsi „Knygų Kalėdų“ akcija, kurią jau
šeštąjį kartą globojo Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiemet akcija atsiliepė į kampanijos „Už saugią
Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį, todėl akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.
„Knygų Kalėdos“ kvietė ne tik dovanoti, bet ir bendrauti, organizuoti susitikimus.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkės, kaip
ir kasmet, aplankė „Santaros“ senelių globos namus. Globos
namų gyventojams bibliotekininkės dovanojo lėlių spektaklį ir
naujų knygų.
Jurdaičių
bibliotekininkė

filialo
surengė

išvyką į Jono Avyžiaus viešąją biblioteką aktyviausiems filialo
skaitytojams, tarp jų - ir Jurdaičių globos namų gyventojams.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja V. Kuprevičienė
pravedė ekskursiją po biblioteką, papasakojo apie Joną Avyžių
bei pristatė memorialinę ekspoziciją.
Žagarės bibliotekos darbuotojos pasikvietė Žagarės socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos
centro lankytojus, kuriems skaitė prancūzų rašytojo Laurent Gounelle knygas.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ skaitymų popietėje Skaistgirio bibliotekoje dalyvavo Skaistgirio
vaikų dienos centro lankytojai ir socialinė darbuotoja. Skaitymui bibliotekininkė J. Jatulienė
pasirinko du italų rašytojo Bruno Ferrero pasakojimus.
Gruodžio

9

dieną

į

susitikimą

–

popietę

su

skaistgiriečiais ir aplinkinių kaimų gyventojais „Ne viskas
matoma akimis...“ atvyko kunigas Ričardas Doveika. Garsus
pamokslininkas gyvais pavyzdžiais, giliais pamąstymais
apžvelgė gyvenimo prasmę, advento laikotarpį. Kunigas
išvykdamas pasidžiaugė, kad atvažiavęs į visiškai svetimą
kraštą jaučia, jog yra laukiamas.
Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose „Knygų Kalėdų“ tema iš viso buvo
surengta 40 renginių, kurių metu dalyviai ir žiūrovai buvo kviečiami dovanoti knygas savo
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bibliotekoms. Pasibaigus akcijai suskaičiuota daugiau nei 700 knygų vaikams ir suaugusiesiems,
kuriomis praturtėjo Viešoji biblioteka ir filialai. Šiųmetėje akcijoje aktyviai dalyvavo ir knygas
dovanojo įvairios organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys ir ištikimiausi bibliotekų
lankytojai. Kaip ir kasmet, prie akcijos prisijungė Joniškio klebonas dekanas Eduardas Semaška,
padovanojęs bibliotekai 10 pačių naujausių, skaitytojų pageidaujamų knygų. Viešoji biblioteka
nuoširdžiai dėkoja visiems, įsijungusiems į akciją ir dovanojusiems knygų.
2.1.4. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai
Graži mūsų bibliotekos tradicija prieš rašytojo Jono Avyžiaus gimtadienį (gegužės 16 d.)
aplankyti gimtąją rašytojo sodybą Mėdginuose ir prie stogastulpio pasodinti gėlių. Ši pavasariška
išvyka tarsi simbolinis pasiruošimas tradiciniams, gegužę rengiamiems Jono Avyžiaus skaitymams.
Šiemet buvo ir dar viena ypatinga proga. Mėdginuose gyvenanti Jono Avyžiaus sesuo Adolfina
gegužės 8 dieną šventė 90 metų jubiliejų. Kaip sakė kita, gegužės 11 dieną gimtadienį švęsianti
Jono Avyžiaus sesuo Stanislava, „visi Avižiukai yra gegužiukai, gimę gegužės mėnesį, žydint
sodams“.
Gegužės 19-ąją vyko tradiciniai, jau tryliktieji, Jono Avyžiaus
skaitymai. Šiemet jie buvo šmaikštūs, jautrūs ir su polėkiu. Ištraukas iš
Jono Avyžiaus knygos „Bardo nuotykiai ir žygiai“ skaitė Lietuvos
jaunosios kartos teatro, kino ir televizijos aktorius Giedrius Savickas.
Kraštiečio rašytojo augintinio Bardo istorijų klausėsi ne tik Joniškio
parapijos senelių globos namų „Santara“ gyventojai, bet ir Raudonojoje
sinagogoje gausiai susirinkusi auditorija.
Miesto šventės metu liepos 2 d. bibliotekos skaitykloje vyko
susitikimas su kraštiete, istorike Lirija Ulvidaite-Steponavičiene ir humanitarinių mokslų daktaru
Ernestu Vasiliausku.

L. Ulvidaitė-Steponavičienė skaitė pranešimą tema „Magdeburginio Joniškio istorijos akimirkos“ ir
pasakojo apie nueitą miesto kelią savivaldos link. Dr. E. Vasiliauskas pasakojo apie bajorus, kurie
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1840-1845 m. kovojo už Joniškio savivaldos atgavimą. Bibliotekos fasadą papuošė Joniškio bajorų
herbai.
Rugsėjo 7-ąją Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
skambėjo eilėraščiai – į popietę susirinkusieji leidosi kelionėn
laiko upe su Onos Mikalauskienės-Kubiliūtės poezija.
Popietė buvo skirta kraštietės poetės 90-čiui. Jos kūrybos
derlius tikrai gausus – 18 knygų, tarp jų trys vaikams. Tad
kiekvienas galėjo pasirinkti širdžiai mielą posmą, eilėraštį,
verčiantį susimąstyti, paliečiantį slapčiausias sielos kerteles. (2017 m. sausio 17 d. Joniškio garbės
pilietė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, poetė Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė išlydėta į paskutinę
kelionę.)
Kraštotyros, kraštiečių jubiliejams ir kūrybos sklaidai skirtos parodos. Literatūros
parodos, skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti: „Rašytojai, pedagogei Sofijai ČiurlionieneiKymantaitei − 130 metų“, „Juozas Šalkauskas: gyvenimas, veikla, pomėgiai“, „Atradimai, papildę
Joniškio krašto istoriją“, skirta dr. E. Vasiliausko 40-mečiui, „Sustabdytos akimirkos iš rašytojo
Jono Avyžiaus gyvenimo“, „Miesto istorijos ženklai“, skirta 400-osioms metinėms, kai Joniškiui
suteiktos Magdeburgo teisės, „Joniškio krašto poetei Onai Mikalauskienei − 90 metų“,
„Gyvenimas, paskirtas kalbai“, kalbininkei Joninai Lipskienei – 90 metų, „Kraštietė menininkė
Liucija Viliūnaitė-Tijūnelienė“, „Joniškio krašto mokyklos: istorija, veikla, dabartis“.
Virtualios parodos bibliotekos svetainėje: 2016 metais pirmą kartą parengtos virtualios
parodos, skirtos kraštiečiams: aktoriui Laimonui Noreikai, poetei Onai Mikalauskienei, aktoriui
Eduardui Čepuliui ir „Joniškio miesto bajorų, 1840-1845 m. kovojusių už savivaldos atgavimą,
herbai“.
2.1.5. Klubai bibliotekose
Viešojoje bibliotekoje Civito diskusijų klubas.
Vasario 11 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje prasidėjo naujas Civito diskusijų klubo
sezonas. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, pasirinktą diskusijos temą „Kaip mąstyti apie
valstybę? Lietuviškos politinės minties istorijos“ gvildeno Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas dr. Justinas Dementavičius.
Filialuose veikė 2 klubai: Bendraminčių klubas – Linkaičių filiale ir skaitytojų klubas
„Gašvinė“ Stupurų filialo Gasčiūnų knygų išdavimo punkte.
Devintus metus Linkaičių bibliotekoje veikė Bendraminčių klubas. Jo tikslas – populiarinti
skaitymą, skatinti saviraišką, plėsti akiratį, užsiimti širdžiai miela veikla. Dalis moterų labiau
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domisi literatūra, dalis – rankdarbiais, daržininkyste, gėlininkyste. Klubo branduolys – buvusios
Linkaičių pagrindinės mokyklos mokytojos. Jo veikloje 2016 m. dalyvavo 8 moterys. Jos yra
aktyvios bibliotekos renginių dalyvės ir talkininkės. Už nuoširdžią veiklą viena Bendraminčių klubo
narė prieš keletą metų yra pelniusi rajono kultūros šviesuolės vardą, kita – Viešosios bibliotekos
apdovanota kaip veikli bibliotekos bičiulė. 2016 m. Bendraminčių klubo moterys noriai dalyvavo
skaitymo skatinimo akcijoje, aktyviai įsitraukė į Kultūros centro akciją „Numegzk Kalėdų šilumą“.
Stupurų filialo bibliotekininkė organizavo skaitytojų klubo „Gašvinė“ veiklą filialo
aptarnaujamame Gasčiūnų knygų išdavimo punkte. Kartu susirinkusios moterys kalbėdavosi apie
perskaitytas knygas, dalijosi savo kūrybiniais bandymais, organizavo piešimo ant medžiagos
dirbtuvėles, surengė klubo veiklos gimtadienio šventę.
2.2. Bibliotekos veikla ir paslaugos vaikams
Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. rajone gyveno 3013 (2015 m. – 3273) vaikų
iki 14 metų amžiaus, lyginant su 2015 m., 260 vaikų mažiau. Joniškio mieste gyveno 1133 vaikai,
Žagarės mieste – 195 (aptarnaujamoje teritorijoje –285), kaime – 1685.
Gyventojų vaikų sutelkimo į bibliotekas procentas: SVB – 74 proc., Joniškio mieste – 90,4
proc. (įskaitant ir aptarnaujamai teritorijai priskirtus kaime gyvenančius vaikus), Žagarės mieste –
87,7 proc., kaimo filialuose – 56,7 proc.
SVB vaikai iki 14 metų sudarė 30,1 proc. visų registruotų vartotojų.

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2.2.1. Registruotų vartotojų vaikų skaičius
2015 m.
2016 m.
1138
1024
256
250
1112
955
2506
2229

+/–114
–6
–157
–277

2.2.2. Vaikų apsilankymų (lankytojų) skaičius ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius
Lankomumas
2015 m.
VB
16823
Žagarės m. filiale
7483
Kaimo filialuose
25187
Iš viso SVB
49493
Registruotų vartotojų vaikų skaičius

2016 m.
2016 m.
+/16923
+100
16,5
6824
–659
27,3
22146
–3041
23,2
45893
–3600
20,6
sumažėjo, nes šiek tiek mažėjo ir rajone gyvenančių

vaikų skaičius. Kaip mažėjančių apsilankymų bibliotekose priežastis galima įvardyti vaikų
užimtumą, domėjimąsi kitokiomis laisvalaikio praleidimo priemonėmis, taip pat bibliotekų
prieinamumą. Mažėjant kaimo mokyklų skaičiui, vaikai nustatytu grafiku mokykliniais autobusais
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vežiojami į miesto ir veikiančias kaimo mokyklas, tad po pamokų nebeturi galimybių apsilankyti
bibliotekose. Tarp 17 veikusių kaimo filialų tik penkių filialų aptarnaujamose teritorijose yra
mokyklos: 2 gimnazijos, 3 pagrindinės mokyklos ir 1 pradinio ugdymo skyrius. Likusių bibliotekų
teritorijose mokyklų nebėra.
2.2.3. Vaikams skirto literatūros fondo būklė
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 15702 fiz. vnt. ir 8472 pav.,
lyginant su 2015 m. metais, fondas sumažėjo 458 fiz. vnt. Gauta 476 fiz. vnt., 400 pav. Lyginant su
2015 m., gauta 77 fiz. vnt. mažiau.
Fondo sudėtis pagal turinį:
grožinės ir vaikų literatūros buvo 11290 fiz. vnt., tai sudarė 71,9 proc. viso fondo;
šakinės literatūros buvo 3725 fiz. vnt., 23,7 proc.;
periodinių leidinių buvo 687 fiz. vnt., 4,4 proc.
Filialuose literatūros fondo vaikams visuminė apskaita atskirai nevedama.
Vaikų literatūros skyriuje gauta 11 pavadinimų prenumeruojamų periodinių leidinių,
Žagarės miesto filiale – 2 pavadinimai. Kaimo filialuose iš viso buvo prenumeruojami 8
pavadinimų periodiniai leidiniai, vidutiniškai vienam filialui po 2 pavadinimus. Problema yra tai,
kad vaikams skirtų periodinių leidinių pasirinkimas labai menkas, o ir tie patys daugiau skirti
ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. Labai trūksta periodinių leidinių
paaugliams.

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2.2.4. Išduoties vaikams ir skaitomumo rodikliai
Išduotis
2015 m.
2016 m.
+/33829
34011
+182
10401
10299
–102
29085
25234
–3851
–3771
73315
69544

Skaitomumas
2016 m.
33,2
41,2
26,4
31,2

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

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

VB

15675

46,1

3332

Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

5208
16136

50,6
63,7
53,3

Iš viso SVB

37019

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

9,8

15004

44,1

1005
3555

9,7
14,1

4086
5600

39,7
22,2

7892

11,3

24633

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

2.2.5. Renginiai vaikams
Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2015 m.
2016 m.
2015 m.
2016 m.
60
73
20
20
28
36
19
16
225
235
73
75
313
344
112
111

Lankytojų skaičius
2015 m.
1486
237
1961
3684

2016 m.
1306
367
1854
3527

Renginiai vaikams sudarė 48,9 proc. visų rajono bibliotekose organizuotų renginių. Didesnę
dalį sudarė žodiniai renginiai – 67,7 proc. visų vaikams organizuotų renginių. Pagrindinis renginių
tikslas – skatinti skaitymą, kūrybinėmis, edukacinėmis veiklomis ir panaudojant modernias
technologijas

organizuoti

įdomesnį

ir

kūrybiškesnį

laisvalaikio

praleidimą.

Vaikams

organizuojamos šventės, rytmečiai, popietės, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, susitikimai su
įdomiais žmonėmis, edukaciniai, kūrybiniai, mokomieji užsiėmimai.
Renginių vaikams mozaika
Renginiai Tarptautinei vaikiškos knygos dienai. „Tebūnie pasaka!“ – šventė, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai ir pasakininko H. Ch. Anderseno gimtadieniui paminėti. Ta proga
Vaikų literatūros skyrius nusprendė pradžiuginti Joniškio vaikus Klaipėdos jaunimo teatro
spektakliu „Knygų personažai atgyja“. Spektaklio idėja – sužadinti vaikų norą paimti į rankas knygą
ir atrasti jos stebuklingą pasaulį. Spektaklis vyko Kultūros centro koncertų salėje.
Bariūnų filialas organizavo kūrybinę valandėlę vaikams „Margaspalvių knygelių
gyventojai“. Darželinukai klausėsi keturių pasakų ištraukų. Bibliotekininkės paruoštame knygos
makete jie suklijavo keturių kūrinėlių gyventojus taip sukurdami dar niekur nematytą ir neskaitytą
pasaką.
Kaimo filialuose vaikams surengtos viktorinos: Kepalių filiale – „Iš kokių mes knygelių“,
„Apie knygas ir bibliotekas“, Linkaičių – „Literatūriniai galvosūkiai“. Maldenių – protų mūšis
„Surask pasiklydusią knygą“, Stungiuose – „Skaitai knygą – kaupi žinias“.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Žagarės filialo darbuotojos balandžio 26 ir 27 d.
lankėsi Žagarės gimnazijoje. Mokiniams buvo pasiūlyta susipažinti su internete esančiais įvairiais
naudingais dalykais. Bibliotekininkės jiems pasiūlė apsilankyti įvairiausiose svetainėse, kur galima
ne tik žaisti, bet ir stebėti lėktuvų skrydžius, tikrintis lietuvių kalbos, geografijos žinias. Mokiniams
buvo pristatytos skaidrės apie įvairias Lietuvos ir užsienio bibliotekas, papasakota apie
bibliotekininko profesiją, studijas.
Balandžio 28 dieną įvyko informacinė valandėlė „Aš smalsus – man viskas įdomu“ Žagarės
gimnazijos pirmokams. Dauguma vaikų bibliotekoje lankėsi pirmą kartą. Čia jie sužinojo, kur
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knygelės gyvena, kaip reikia elgtis bibliotekoje, kaip galima tapti skaitytoju, kaip išsirinkti knygas,
kaip tinkamai su jomis elgtis.
Linkaičių filialo jaunieji skaitytojai dalyvavo popietėje „Patirk atradimo džiaugsmą“,
skirtoje Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Susiskirstę į dvi komandas, vaikai atliko užduotis
apie biblioteką ir knygą.
Į rytmetį „Biblioteka kviečia užeiti ir pasisvečiuoti“ darželinukus pakvietė Bariūnų filialas,
Kirnaičiuose surengta ikimokyklinukų ekskursija į biblioteką, kurią suorganizuoti padėjo kaimo
bendruomenė.
Gegužės 6 d. Bariūnų filiale vyko rytmetys „Varpeliai Europai“, skirtas Europos dienai
paminėti. Rytmetys pradėtas trumpu pasakojimu apie Europos Sąjungą, kokiu tikslu ji sukurta. Po
to vaikai darė varpelius, kuriems kūrybingai panaudoti indeliai nuo jogurto ir grietinėlės, spalvoti
siūlai, juostelės. Varpeliais papuošta žaidimų aikštelės pavėsinė.
Europos dienos proga Žagarės bibliotekoje atidaryta lėlių paroda „Svečiuose – tautinės lėlės
iš aplankytų ES šalių”. Lėles parodai paskolino lėlininkė Aušra Petrauskienė iš savo asmeninės
kolekcijos. Lėlės pagamintos iš medžio, keramikos, porceliano, kaulo, molio.
Stungiuose įvyko popietė „Mes drauge su Europa“. Šventės dalyviams papasakota apie
Europos Sąjungą, Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, pateikti klausimai apie miestus, žymias
vietas, o aktyviausiems ir teisingai į bibliotekininkės klausimus atsakiusiems vaikams buvo įteikti
prizai.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. 11-tą kartą Vaikų literatūros skyrius dalyvavo
tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Šių metų savaitės tema – „Ateitis“.
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniai atėjo į „Šviesos ir žodžio“ šventę. Šventės metu vaikai
klausėsi bibliotekininkių pasakojimo apie Šiaurės šalių rašytojus, jų parašytas knygeles.
Bibliotekininkės perskaitė vaikams tekstą „Stebuklinga skrybėlė“.
Lapkričio 18 d. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi ir su jaunaisiais skaitytojais susitiko
populiarių knygučių „Apie raganą šiokią tokią“ ir
„Domas ir Tomas. Dingusios šluotos byla“ autorius
Tomas Dirgėla. Susitikimo „Saulės“ pagrindinės
mokyklos ketvirtokai laukė jau seniai, todėl atėjo jau
perskaitę abi knygas ir nupiešę gražiausių piešinių.
Autorius skaitė ištraukas iš knygų, bendravo
su vaikais, atsakinėjo į pačius įvairiausius vaikų užduodamus klausimus. T. Dirgėla padovanojo
bibliotekai naujausią savo knygą „Kai balandis buvo papūga“.
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Lapkričio 24 d. Vaikų literatūros skyrius kartu su Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento darbuotojais organizavo Joniškio vaikams
„Protų mūšį“. „Protų mūšis“ vyko Joniškio kultūros centro antro aukšto salėje. Jame dalyvavo
penkios Mato Slančiausko progimnazijos ketvirtokų komandos. Vaikai turėjo teisingai atsakyti iš
viso į 32 klausimus. Geriausiai žaidime pasirodžiusi ir daugiausiai teisingų atsakymų pateikusi
komanda buvo apdovanota stalo žaidimu „Dixit“, antrą ir trečią vietą užėmusios komandos laimėjo
stalo žaidimus „Story cubes“. Visi žaidime dalyvavę vaikai gavo „protmūšio“ plakatus. Po
apdovanojimų mokinukai ir juos atlydėjusios mokytojos vaišinosi vilniečių atvežtomis vaišėmis.
Stungių filialas savo jaunuosius skaitytojus pakvietė į „Šviesos ir žodžio šventę“. Žvakių
šviesoje buvo skaitoma ištrauka iš norvegų rašytojo Stiano Hūlės (Stian Hole) knygelės „Garmano
vasara".
Jau ketvirtus metus Rudiškių bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
skaitymai. Žvakių apšviestoje bibliotekoje bibliotekininkė vaikams perskaitė ištrauką iš knygos
„Garmano vasara“. Perskaitę knygą vaikai pasidalijo savo įspūdžiais, kaip jie laukė savo pirmojo
rugsėjo, kai reikėjo eiti į mokyklą. Padiskutavę renginio dalyviai nusprendė parašyti laišką Ateičiai.
Jame vaikai surašė norus, lūkesčius, tikslus, svajones, kaip jie įsivaizduoja savo ateitį. Laiškus įdėjo
į vokus, kuriuos bibliotekininkė užantspaudavo vašku. Nuspręsta laiškus atplėšti po 5 metų.
Skaistgirio filiale vyko garsiniai Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitymai. Skaitymui
pasirinkta islandų rašytojo Andri Snaer Magnason knyga „Mėlynosios planetos istorija“.
Atsižvelgiant į šių metų temą „Ateitis Šiaurės šalyse“ išdalytų atvirukų kitoje pusėje vaikai
perskaitė užrašytas žymių žmonių mintis apie gamtą ir ateitį. Kad susitikimas būtų įdomesnis,
dalyviai žaidė žaidimą apie gyvūnus.
Linkaičių filiale jaunieji skaitytojai dalyvavo popietėje

„Kur gyvena Karlsonas“. Ją

bibliotekininkei suorganizuoti padėjo „Aušros“ gimnazijos savanoris Paulius Katiliavas. Jaunieji
skaitytojai suko galvą ieškodami atsakymų į klausimus, Pauliaus parengtus pagal A. Lindgren
knygą „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“. Bibliotekininkė pateikė užduočių apie
Karlsono gimtinę Švediją. Paskui vaikai nupiešė, kaip, jų manymu, Karlsonas atrodytų ateityje.
Bariūnų filialo bibliotekininkė pakvietė vaikus į edukacinį rytmetį „Keliaujame į ateitį
pasižvalgyti po Šiaurės šalis“. Į ateitį renginio dalyviai keliavo su knyga ir gamino „Stebuklingą
Šiaurės šalių laikrodį“. Vaikams buvo skaitomos keturių knygų ištraukos: T. Bagge „Trolių Mumių
slėnio lobiai“, U. Stark „Stebuklingas berniukas“, A Lindgren „Pepė Ilgakojinė“ ir S. Lagerlef
„Stebuklingosios Nilso kelionės“. Į laikrodį rytmečio dalyviai suklijavo pagrindinius knygų
veikėjus, Šiaurės šalių vėliavas.
Šiaurės šalių savaitei Maldenių filiale surengta viktorina „Atpažink, sužinok, atsimink“.
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Kiti vaikams skirti žodiniai renginiai. Sausio 22 d. Gaižaičių bibliotekoje surengta
skaitymo valandėlė „Nauji metai prasideda su nauja knyga“. Vasario 3 d. garsinius skaitymus
„Nauji metai su nauja knyga“ pratęsė Žagarės gimnazijos Gaižaičių skyriaus II ir IV klasių
mokiniai.
Dalyvaudami akcijoje „Žodi, pasibelsk į mano širdį“ Plikiškių filialo mažieji skaitytojai
pagamino žaismingą knygelę-širmutę, kurios puslapiai pasipuošė vaikų piešiniais bei perskaitytos
knygelės iliustracijomis. O akcijos „Keisk kompiuterį į knygą“ metu plikiškiečiai raiškiai skaitė
pasirinktus eilėraščius, pasakojimus neįprastose erdvėse: pašte, parduotuvėje, direktoriaus kabinete.
Bibliotekoje vaikai statė knygų šulinį, lenktyniavo knygelių pavadinimų žaidime, iliustravo duotą
eilėraščio posmą. Vyresniųjų klasių mokiniai buvo pakviesti į viktoriną „Apie žodį – išlekiantį ir
sugrįžtantį“.
Linkaičių ir Skaistgirio filialai dalyvavo akcijoje „Skaitome vieną knygą“. Prancūzų
rašytojo A. de Sent Egziuperi „Mažąjį princą“ pasiūlė skaityti Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
globėja Sofija Jonaitytė. Išklausę bibliotekininkės skaitomos ištraukos, vaikai nupiešė iliustracijų.
Plikiškių filialas šiai akcijai surengė popietę „Skaitome A. de Sent-Egziuperi „Mažąjį
princą kitaip“, kurioje vaikai klausėsi ištraukų iš šio kūrinio, stebėjo knygos ekranizaciją, kalbėjo
apie draugystę, pagalbą silpnesniam.
Užgavėnėms Gaižaičių bibliotekoje surengta edukacinė valandėlė „Užgavėnių kaukių
gaminimas“.
Velykoms Gaižaičių bibliotekoje surengta edukacinė kiaušinių marginimo valandėlė
„Spalvų ir raštų įvairovė pasitinkant šv. Velykas“. O Skaistgirio filiale vaikai ir miestelio moterys
vašku margino kiaušinius. Norintys išmoko iš beržo šakelių susukti lizdelį ir ten sudėjo savo
margučius. Užsiėmimo tikslas buvo ne tik pasimokyti vašku marginti velykaičius, bet ir tarpusavyje
jais apsikeisti, taip prisimenant senolių tradicijas.
Maldenių filialas dėmesį skyrė kalbai – viktorina „Tarsiu žodį lietuvišką“ (Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai) ir protų mūšis „Kalbu – vadinasi, žinau“ (Europos kalbų dienai).
Rudiškių filiale vykusioje popietėje „Mūsų gimtoji kalba“ kalbėta, kad mūsų seneliai jautė
žodžio skonį burnoj, jie mokėjo pašmaikštauti, vienas iš kito nepiktai pasijuokti, paukščio giesmelę
pamėgdžioti, pasaką pasekti. Popietės metu palinkėta saugoti savo kalbą ir didžiuotis ja.
Skaistgirio filialas taip pat minėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Į rytmetį „Smulkioji
lietuvių tautosaka mūsų lūpomis“ buvo pakviesti Skaistgirio gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai ir
mokytoja. Susitikimo metu kalbėta apie žodinę liaudies kūrybą – tautosaką. Vaikai buvo paruošę
įvairių mįslių, prisimintos patarlės, priežodžiai.
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Žagarės filiale į Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirtą popietę „Paskaitykime lietuvišką
knygą“ susirinko grupelė pačių ištikimiausių bibliotekos lankytojų vaikų. Bibliotekininkė Vitalija
vaikus supažindino su 20 tomų Lietuvių kalbos žodynu, apžvelgė svarbiausius istorinius įvykius,
susijusius su lietuvių kalba, pakalbėjo žemaičių tarme ir šnekta, pateikė įvairių pavyzdžių.
Rudiškių bibliotekoje surengta popietė ,,Skaitome Justino Marcinkevičiaus kūrybą", skirta
poeto 5-osioms mirties metinėms paminėti. Bibliotekininkė papasakojo apie J. Marcinkevičiaus
gyvenimą bei kūrybos kelią. Skaitytos ištraukos apie knygos svarbą ir meilę gamtai, žemei, savo
artimui. Pagal J. Marcinkevičiaus eilėraščių tekstus sukurta apie 200 dainų. Renginio pabaigoje
peržiūrėtas filmas vaikams – eiliuota poema „Grybų karas“. Filialo skaitytojai pakviesti diskusijai
„Ateities bibliotekos. Kokios jos bus: išmanios, mobilios, virtualios?..“, susipažinta su pasaulio
bibliotekomis.
Rudiškių filialo jaunieji skaitytojai visą vasarą dalyvavo skaitymų ciklo „Skaitymo
improvizacijos“ renginiuose. Pasirinkta knyga „100 dalykų lietingai dienai. Ką veikti, kai nėra ko
veikti?“ Susikūrę skaitymo vietą, jaunieji skaitytojai prisiminė pasakas, vėliau aplankė Rudiškių
muziejų. Tam, kad jaunuosius skaitytojus būtų galima dar labiau įtraukti į įvairių žanrų knygų
skaitymą, gražiausius buvo bandoma paversti dainomis. Tam puikiai tiko gitara, kuria grojo
Karolina Lacytė.
Vasaros skaitymo skatinimui skirtas edukacinių renginių ciklas
„Vasara su knyga“ ir skaitymo iššūkiai. Visose šalies bibliotekose vyko apskričių viešųjų
bibliotekų inicijuotos programos „Vasara su knyga“ organizuojami skaitymai ir kultūros renginiai.
„Įjungti atostogas su knyga“ – toks šios akcijos šūkis.
Joniškio rajono bibliotekose „Vasaros su knyga“ renginių ciklas prasidėjo birželio 1 d. „Balionų
fiestos“ renginiu, kurį organizavo Žagarės filialo bibliotekininkė Vitalija Kurauskienė. Vaikai ant
lapelių surašė palinkėjimus, svajones, ir įvairiaspalviais balionais pasipuošusi eisena nukeliavo prie
ežero, kur ir vyko balionų fiesta, linkėjimų skaitymai, balionų su palinkėjimais skrydis į dangų.
„Vasara su knyga“ visą vasarą kvietė vaikus ir jaunimą dalyvauti „Vasaros skaitymo iššūkyje“.
Joniškio rajono Skaistgirio Plikiškių, Linkaičių filialų skaitytojai vaikai dalyvavo Šiaulių
P.Višinskio viešosios bibliotekos organizuotoje akcijoje
„Vasaros skaitymo iššūkis“. Pirmoji įveikusi iššūkį – Žagarės
miesto bibliotekos skaitytoja Vestina Mereckytė.
Jau gražia tradicija tapo kaimo vaikus pakviesti į kasmetinę
vasaros šventę „Žvilgsnis pro vaikystės langą“. Šį kartą
renginys įvyko Daukšių knygų išdavimo punkte, taip Stungių
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filialas įsijungė į akciją „Vasara su knyga“. Drauge pasidžiaugti vasara atvyko kolegė – Maldenių
filialo bibliotekininkė Lionė Adomaitienė su jaunaisiais skaitytojais.
Bibliotekos

„Facebook“

paskyroje

vyko

konkursas „Nustebink!“, kurio dalyviai buvo kviečiami
nusifotografuoti įdomiose ir netikėtose vietose skaitantys
knygas. Birželio mėnesį išrinkti du nugalėtojai: vieną
dalyvį

išrinko

paskyros

lankytojai

paspaudimais

„patinka“, o kitą – Viešosios bibliotekos komisija.
Konkurso nugalėtojais, surinkusiais daugiausia „patinka“,
tapo Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos mokiniai, knygas nešęsi į 27 km žygį po
Kurtuvėnų regioninį parką. Smagu, kad į žygio kuprinę mokiniai nepamiršo įsidėti ir knygos.
Nuotrauką konkursui atsiuntė Emilija Karoblytė.
Antruoju konkurso nugalėtoju, išrinktu bibliotekos
komisijos

sutarimu,

tapo

Andrejus

Boldyrevas,

poilsio

valandėlei pasirenkantis skaitymą. Nugalėtojai apdovanoti
teleskopinėmis asmenukių lazdomis.
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka visą vasarą vykdė
edukacinę programą „Skaitome. Žaidžiame. Kuriame“. Pirmieji
programos dalyviai buvo Mato Slančiausko progimnazijoje
birželį

veikusios

vaikų

dieninės

vasaros

stovyklos

„Smagumėlis“ lankytojai. Vaikai dalyvavo kūrybiniuose
užsiėmimuose su miriorama. Kadangi Joniškis šiemet mini net
tris gražias istorines sukaktis, bibliotekininkė Dovilė Kurlienė pasakojo vaikams apie Joniškio
bajorų herbus, jų sudarymo priemones, simbolių, spalvų reikšmes. Tada mokiniams teko tapti
dailininkais ir nupiešti Joniškio bajorų herbus ant didelės popieriaus juostos.
Liepos mėnesį Vaikų literatūros skyriuje įvyko pirmieji užsiėmimai su kita įdomia
edukacine priemone – šviečiančiais molbertais. Keturis molbertus biblioteka taip pat įsigijo iš
projekto „Intriguojame skaityti“.
Visą vasarą, kiekvieną antradienį, Vaikų literatūros skyriuje vyko garsiniai skaitymai „Pasek
man pasaką“. Itin aktyvus šią vasarą Maldenių bibliotekos teatriukas „Padaužiukai“, kuris su
spektakliais lankėsi kitose rajono bibliotekose, dalyvavo edukaciniuose skaitymo renginiuose.
Naujausią spektakliuką „Pamoka nebloga“ „Padaužiukai“ parodė ne tik saviškiams maldeniečiams,
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bet buvo nuvykę į Žagarę, Kepalius, Daukšius. Kartu su teatriuko vadove, bibliotekininke Lione
Adomaitiene jaunieji artistai turi paruošę ne tik spektakliuką, bet ir įvairiausių mįslių, minklių,
žaidimų vaikams. Šią vasarą į įdomias edukacijas vaikus pakvietė Jurdaičių filialo bibliotekininkė.
Vasaros pradžioje bibliotekininkė suorganizavo keturių dienų renginį „Mano vaikystės sodas“,

kurio tikslas –

naudojantis lavinamosiomis knygomis išmokti

pažinti augalus, juos sodinti,

prižiūrėti. Užsiėmimai vyko ir lauke, kur vaikai mokėsi pažinti įvairių augalų sėklas, jas pasėti,
palaistyti. Liepą ir rugpjūtį Diana Užkuraitienė su vaikais bendruomenės namuose rengė
užsiėmimus – maisto gaminimo pamokėlių ciklą.
„Skaitymas: rimtai ir su fantazija“. Visą vasarą
atskubėję į biblioteką jaunieji maldeniečiai ir kaimo svečiai
čia atrasdavo įdomių užsiėmimų. Vaikai galėjo ne tik skaityti
knygas ar ieškoti informacijos internete, bet ir dalyvauti
kūrybinėse veiklose. Knygų skaitymas garsiai bibliotekoje
mažiesiems virto kūrybinėmis dirbtuvėmis, kuriose buvo
siuvamos lėlės, stebuklingos gėlės, kuriami atvirukai su
pasakų personažais, vaikai susipažino su karpinių iš popieriaus menu ir kt. Tokie užsiėmimai
naudingi, nes dalyviai gali prasmingai praleisti savo laisvalaikį ir išmokti to, ko dar nemokėjo.
Ciklo metu buvo organizuota 11 užsiėmimų.
Surengta vasaros palydėtuvių šventė „Atsisveikinu su
vasara“. Šiame renginyje Maldenių bibliotekos artistai
vaidino naujai paruoštą spektakliuką „Knyga suranda
draugą“.

Buvo

žaidžiami

įvairūs

žaidimai,

vyko

komandinės varžytuvės.
Kriukų, Skaistgirio, Žagarės filialuose jaunieji
skaitytojai pakviesti į edukacinį užsiėmimą „Piešiu
Saulės mūšį“, skirtą 780-osioms Saulės mūšio metinėms paminėti, kurį organizavo Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė edukacinei veiklai Ieva Lipskienė ir vaikų literatūros
skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė. Į mokyklas vaikai grįžo ne tik su savo pieštais marškinėliais, bet ir
papildę žinių bagažą apie Saulės mūšį.
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Rugsėjo 26, 29 ir spalio 6, 7, 11 dienomis Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje šurmuliavo per 100 Mato Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės
mokyklos pirmokų – vyko tradicinė „Pirmosios knygutės šventė“. Atėję į biblioteką, vaikai žiūrėjo
spektaklį pagal H. Ch. Anderseno pasaką „Kiauliaganys“. Spektaklį pastatė Vaikų literatūros
skyriaus darbuotojos, jos ir vaidino. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms talkino Informacijos ir
kraštotyros skyriaus darbuotoja Rita Mačiukienė. Antrojoje renginio dalyje pirmokai buvo
supažindinti su biblioteka, knygučių skolinimosi taisyklėmis. Taip pat vaikai galėjo apžiūrėti ir
pažaisti su pačiomis gražiausiomis ir įdomiausiomis žaislinėmis knygelėmis.
Žemės dienai paminėti Bariūnų filiale surengtas rytmetys „Pavasario švelnus vėjelis budina
žemelę“. Dideliame lape vaikams buvo paruoštas Lietuvos žemėlapis, kuriame reikėjo nuspalvinti
aukštumas ir lygumas. Bibliotekininkė vaikams internete parodė keletą įdomių mūsų krašto
vietovių, gamtos paminklų vaizdų.
Balandžio mėn. 28 dieną Jurdaičių biblioteka sukvietė 3-5 kl. moksleivius į popietę
„Mano laisvalaikis Elektromagijos svetainėje“. Čia vaikams buvo pristatytas ESO projektas.
Popietės metu papasakota, kokią įtaką žmogaus gyvenime daro elektra, kaip ji pagaminama ir t.t.
Prie kompiuterių 6 vaikai atliko užduotis – „ Žybsiukės testą“. Šis saugaus elgesio su elektra testas
padėjo išsiaiškinti išmintingiausius vaikus, kuriems įteikti siurprizai.
Bariūnų filiale spalio 11–12 d. vyko rytmečiai vaikams „Vaikų muzikos pasaulis“, skirti
Pasaulinei muzikos dienai. Vaikai sužinojo apie solistą, chorą, orkestrą, muzikos instrumentus,
klausėsi ir žiūrėjo garsinę ir vaizdinę medžiagą. Visi galėjo išgirsti ir pamatyti, kaip vienas ar kitas
instrumentas skamba, atrodo. Edukacinio užsiėmimo metu iš įvairiausių priemonių su
bibliotekininke gamino muzikos instrumentus, o paskui subūrė orkestrą.
Bibliotekų metams baigiantis, Linkaičių filiale Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos
penktokams surengta netradicinė pamoka. Penktokai apžiūrėjo biblioteką, susipažino su jos veikla,
pateikė klausimų. Paskui, susiskirstę į tris komandas, vaikai atliko įvairaus pobūdžio užduotis.
Buvo aiškinamasi, kur yra mažiausia ir didžiausia pasaulio biblioteka, spėjama, iš kokių knygų
paimtos iliustracijos, mokomasi susirasti reikalingą knygą elektroniniame Viešosios bibliotekos
kataloge.
Maldenių filiale diskusijos „Mano bendruomenė ir aš“ metu vaikai dalijosi mintimis apie
gimtąjį kaimą, bendruomenę ir jos žmones.
Skaistgirio filiale vyko saugaus eismo popietė. Taip biblioteka prisidėjo prie vietos
bendruomenių įgyvendinamo respublikinio projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“.
Popietėje dalyvavo Skaistgirio vaikų dienos centro lankytojai su socialine darbuotoja Aukse
Žakaityte ir Ramoškių kaimo vaikai.
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Lapkričio 18 dieną Žagarės bibliotekoje lankėsi jaunas rašytojas Tomas Dirgėla. Į susitikimą
su rašytoju sugužėjo gimnazijos ketvirtokai, šeštokai ir jų
mokytojos. Rašytojas yra išleidęs tris knygas vaikams.
Susitikimo metu autorius daugiau pasakojo apie knygą
„Domas ir Tomas. Dingusios šluotos byla“, skaitė jos
ištraukas. Visus labai pralinksmino, kad knygos personažai –
ketvirtokai ir šeštokai, kad jų vardai ir pavardės atitiko tikrų
renginio dalyvių vardus ir pavardes. Žagarės gimnazijos mokytoja Aušra Lukšaitė-Lapinskienė su
mokiniais paruošė mini spektakliuką su kaukėmis pagal knygą „Apie raganą Šiokiątokią“.
Rašytojas buvo maloniai nustebintas vaikų meninių gabumų. Autorius šmaikščiai atsakinėjo į vaikų
pateiktus klausimus apie šeimą, kūrybą, augintinius, pomėgius, sakė, kad rašyti knygas jį įkvepia
oras.
Naujametiniai renginiai. Bariūnų filiale į rytmetį „Šv. Kalėdų belaukiant“ susirinko vaikų
darželio auklėtiniai. Susėdę ant pagalvėlių, klausėsi bibliotekininkės skaitomos knygos – S. Jeffs
„Peliuko Kalėdos“ ir giesmės iš kompaktinės plokštelės apie mažą kūdikėlį, jo atneštą stebuklą
žemei.
Gataučių bibliotekoje apsilankę Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos pirmos klasės
mokiniai stebėjo Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojų lėlių
spektakliuką „Princesė ir kiauliaganys“ pagal H. Ch. Anderseno pasaką.
Kalėdoms Kepalių filialo vaidintojų ratelis „Be rėmų“ su biblioteka ir bendruomene suruošė
šventę mažiesiems kepaliečiams „Prie kalėdinės eglutės“. Stungių bibliotekoje buvo surengtas
kūrybinis užsiėmimas „Papuošk biblioteką Kalėdoms“. Užsiėmimo metu iš balto popieriaus vaikai
karpė snaiges, elniukus, žvaigždutes ir jais papuošė bibliotekos langus. Stupuruose vyko popietė
„Kuriame kalėdines dekoracijas“, popietė „Senus metus palydim su knyga“.
VB Vaikų literatūros skyriuje ir filialuose visus metus vyko garsiniai skaitymai įvairaus
amžiaus vaikams, organizuoti kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai. Vaikų literatūros skyrius
organizavo edukacinę programą „Pasakų skrynia“ pradinukams, edukacinius pristatymus
„Bibliotekos ir bibliotekininkai“ penktokams. Vasaros metu pagal edukacinę programą „Skaitome.
Žaidžiame. Kuriame“ vyko kūrybiniai užsiėmimai su šviečiančiais molbertais, miriorama ir garsinio
skaitymo rytmečiai „Pasek man pasaką“. Skyriaus vedėja D. Kurlienė parengė integruotas pamokas
„Istorinė mozaika“ (skirta Saulės mūšiui), „Rudens svečias“ (skirta Sigitui Gedai) ir „Aš –
eilėraščių knyga“ (skirta Ramutei Skučaitei). Integruotoje pasaulio pažinimo pamokoje „Istorinė
mozaika“ dalyvavo „Saulės“ pagrindinės mokyklos ketvirtokai, o integruotose literatūros pamokose
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„Rudens svečias“ ir „Aš – eilėraščių knyga“ – trečiokai. Pamokų tikslas buvo paminėti Lietuvai
svarbių istorinių įvykių ir rašytojų jubiliejų datas.
Lapkričio 28 d. ir gruodžio 1 d. „Mumių slėnio rytmetėlyje“ lankėsi lopšelio-darželio
„Saulutė“ vaikučiai. Bibliotekininkės papasakojo vaikams apie Šiaurės šalių vaikų rašytojus ir
knygų iliustruotojus, pristatė mažiesiems gražiausias Šiaurės šalių knygeles ir lėles, Pepę ir
Karlsoną, atkeliavusias į biblioteką iš pačios Švedijos, perskaitė nuotykį apie trolius mumius
„Skrybėlės mįslė“. Metų knygos rinkimų Vaikų knygų penketuko pristatymas pradinukams vyko
gruodžio mėn. „Saulės“ pagrindinėje mokykloje.
Parodos
Vaikų literatūros skyriuje surengtos parodos, skirtos vaikų rašytojų jubiliejams, istorinėms
datoms paminėti, parodų ciklas „Vaikiški Nobeliai“: „Mažieji Nobeliai“, „Pieštuko Nobeliai“,
„Lietuviški Nobeliai“. Eksponuotos Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės
skyriaus parodos: „Gyventi darant gera“ (skirta Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui), „Vasario 16oji“, „Pavasariniai žiedai mamai“, „Medžiai – žemės plaučiai“, „Mano mokytojas“ (skirta
Tarptautinei mokytojų dienai). „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių parodos: „Žiemos
spalvos“, „Lietuvos valdovai“, „Bobų vasara“, „Aš – eilėraščių knyga“, „Mano batai buvo du,
vienas virto...“, karpinių paroda „Eglutė skarota“. Pastarąją parodą parengė Specialiojo ugdymo
skyriaus lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai. Dar viena „Saulės“ pagrindinės
mokyklos organizuota rajoninė paroda – konkursas puikavosi skyriaus languose. Lapkričio 28-ąją,
minint Tarptautinę draugo dieną, buvo suorganizuotas parodos pristatymas ir konkurso nugalėtojų
apdovanojimai.
Iš įdomesnių parodų filialuose paminėtinos: Žagarės miesto bibliotekoje buvo
eksponuojamos keliaujančios Sigutės Ach piešinių parodos. Bibliotekos darbuotojos susisiekė su
parodų organizatoriais ir rezervavo 2 parodas savo bibliotekai. Vasario mėnesį bibliotekoje buvo
eksponuojama pirma Sigutės Ach piešinių paroda „Spalvotos nuotaikos. Pažertos ant dirbtuvių
stalo“. Parodą sudarė Sigutės Ach piešinių originalai, virtę atvirukais, kelionėse gimę piešiniai,
saviti menininkės dienoraščiai. Žagarės bibliotekoje visus metus buvo demonstruojamos Joniškio
A. Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės skyriaus moksleivių įvairių temų piešinių
parodos. „Knyga – mano draugė“ (skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti), „Meilė
Tėvynei – vilčių vandenynas“ (skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai), „Švietė lyg žvaigždės
lietuviškos raidės“ (skirta Knygnešio dienai), „Eilėraščiais sušildykime širdis“ (skirta Pasaulinei
poezijos dienai), „Komiška literatūra vaikams“ (skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei).
Bariūnų filiale surengta instrumentų paroda „Muzikos instrumentų karalystėje“, Linkaičių
filiale – nuotraukų paroda „Mokyklinių dienų kaleidoskopas“, „Didinga Lietuvos praeitis“ (skirta
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Valstybės dienai), Skaistgirio filiale „Mūsų vardai“ (Tarptautinei šeimos dienai), „Aš ir mano
augintinis“ (Pasaulinei gyvūnų globos dienai). Gaižaičių filiale surengta vaikų piešinių paroda
„Vasara kaime“.
2.2.6. Netradicinės veiklos formos su vaikais
Žaislotekos. Iš viso veikė 7 žaislotekos: VB Vaikų literatūros skyriuje, Darginių, Gaižaičių,
Jurdaičių, Linkaičių, Satkūnų ir Žagarės filialuose. Iš viso dokumentų fonde ir žaislotekose
praėjusiais metais buvo 291 fiz. vnt. žaidimų (trimačių dok.), (2015 m. – 153 fiz. vnt.). Fondas buvo
papildytas naujais žaidimais, nes žaislai ir žaidimai greitai nusidėvi, todėl kai kuriuose filialuose
žaislotekose liko tik vienas kitas žaidimas.
Vaikų literatūros skyriuje veikiančioje žaislotekoje 2016 metais apsilankė 1365 lankytojai,
417 daugiau nei 2015 metais. Labiausiai vaikams patiko žaisti žaidimų pultu su judesio jutikliu.
Ypač daug vaikų žaislotekoje lankėsi būtent tada, kai buvo įsigytas pultas, t. y. sausio, vasario, kovo
mėn. Vėliau bibliotekos remontas sutrukdė žaislotekos veiklą, kadangi į jos patalpas buvo perkeltas
Dokumentų tvarkymo ir komplektavimo skyrius. Dar iškilo problema, kad nebeliko vietos
mažiesiems žaislotekos lankytojams, tiems, kurie ateina pažaisti su paprastais žaisliukais kartu su
mamomis. Taip pat vaikai mielai lavino kūrybinius gebėjimus žaisdami su smėlio ir spalvų staliuku,
šviečiančiais molbertais, miriorama.
Žaislotekų lankytojai ir žaidimų panaudojimas filialuose atskirai neapskaitomas.
Lėlių teatriukai. Veikė 3 lėlių teatriukai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir Maldenių
filialuose. Vaikų literatūros skyrius lėlių spektaklį pagal H. Ch. Anderseno pasaką „Kiauliaganys“
rodė Vaikų literatūros skyriuje, Gataučių filiale, Joniškio senelių globos namuose „Santara“.
Nuo savo veiklos pradžios 1998 m. Maldenių teatriukas „Padaužiukai“, vadovaujamas
bibliotekininkės Lionės Adomaitienės, yra pastatęs apie 50 spektakliukų. 2016 m. buvo paruošti ir
žiūrovams parodyti 3 nauji spektakliukai pagal A. Kairaitienės eiliuotas pasakas „Pamoka nebloga“
ir „Knyga suranda draugą“ bei T. Lorenčienės „Jonas tinginys“. Vasaros metu į teatriuko veiklą
buvo įtraukiami ir atostogauti iš kitur atvykę vaikai. Naujuosius spektakliukus įvairių renginių metu
vaidino savo kaimo gyventojams bei svečiams, aplankė Daukšių, Žagarės ir Kepalių bibliotekas.
„Padaužiukams“ priklausė 2 kaimo moterys ir 12 įvairaus amžiaus vaikų.
Kirnaičių filiale veikė „Tarpdurio“ lėlių teatriukas, kuriame vaidino vaikai. Paruošta pasaka
„Kiškis kerštininkas“ pagal A. Dabulskį.
Rateliai, kūrybinės dirbtuvėlės. Filialuose veikė 2 vaikų rateliai ir 3 kūrybinės
dirbtuvėlės.
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Plikiškių bibliotekoje susibūręs mažųjų smalsučių ratelis. Jo nariai ne tik buvo aktyvūs
renginių dalyviai, bet ir nuolat skleidė informaciją tarp draugų apie artimiausius bibliotekos
renginius, gautas naujausias knygas, mokėsi raiškiai skaityti, rūpinosi bibliotekos įvaizdžio kūrimu
prieššventiniu laikotarpiu: sukūrė stilizuotą eglę iš pieštų eglutės žaisliukų. Šeši ratelio nariai
dalyvavo „Vasaros skaitymo iššūkyje“ ir įveikė visas skirtas užduotis.
Kepalių filiale veikė vaikų vaidintojų ratelis „Be rėmų“. Kalėdoms kartu su bendruomene
suruošta šventė mažiesiems kepaliečiams „Prie kalėdinės eglutės“.
Paskutinę spalio mėnesio savaitę Jurdaičiuose vyko užsiėmimai saugaus eismo tema
„Gaminame atšvaitus“. Bibliotekininkė vaikams papasakojo apie atšvaitų naudą eismo dalyviams
tamsiu paros metu. Vaikams buvo priminta, kokių atšvaitų būna, kur tvirtinami, kodėl juos būtina
nešioti. Kitą dieną vaikai susirinkę į biblioteką piešė eskizus ant šviečiančio molberto. Molbertas
suspindo įvairiomis spalvomis ir formomis. Vaikai buvo ypač kūrybingi: karpė ir klijavo atšvaitus
iš blizgios įvairiaspalvės medžiagos.
Daunoravos, Jurdaičių, Gaižaičių, Maldenių filialai organizavo kūrybines dirbtuvėles.
2016 metų viduryje Daunoravos filiale pradėjo veikti kūrybinės dirbtuvėlės „Akys
baisininkės, rankos darbininkės“. Kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai ne tik kūrė įvairioms šventėms
skirtas dekoracijas ar atvirukus, savo darbeliais puošė bibliotekos langus. Vaikai mokėsi atpažinti
vaistines žoleles, jas rinko, džiovino, smulkino.
Per ataskaitinius metus Jurdaičių filiale suorganizuotos 5 kūrybinės dirbtuvės. Šių
užsiėmimų dalyvių skaičius – vidutiniškai nuo 7 iki 12. Visi vaikų darbeliai ir piešiniai buvo
eksponuojami parodėlėse. Pasibaigus parodai darbeliai susegti į specialų segtuvą ir saugomi filiale.
Gaižaičių filiale kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai mokyti pasidaryti Užgavėnių kaukes,
marginti velykinius margučius, bibliotekininkei padėjo klijuoti suplyšusias knygutes.
Maldenių filialo kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai turiningai leido laisvalaikį: darė įvairius
darbelius iš gamtinių medžiagų, popieriaus ir kt. Kartu su vaikais dažnai darbuodavosi ir jų mamos
ar močiutės. Darbeliai buvo demonstruojami bibliotekoje įvairių renginių metu.
Plikiškių filiale surengtos kūrybinės edukacijos „Už švarią Europą“, „Mano išmanioji
knygelė“, „Sukurk drugelių sodą“, „Knygų personažų karuselė“, „Gandre, gandre, apsuk ratą“,
„Sukurkime kalėdinių eilių ir pasakų skrynelę“.
Skaistgirio filialas, įsijungdamas į 16-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės
renginius, surengė kūrybinių dirbtuvėlių užsiėmimą – piešimą ant akmenukų. Europos dienos proga
iš plastiko butelių vaikai gamino europieštukines. Vilnos vėlimo pradmenų bibliotekoje panoro
išmokti Skaistgirio Vaikų dienos centro lankytojai. Kalėdoms biblioteka pakvietė mažuosius
rankdarbių kūrėjus pasigaminti šventinių atvirukų.
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2.3. Projektinė bibliotekos veikla. Projektų finansavimas
Finansuoti projektai. 2015 m. įgyvendintas projektas „Intriguojame skaityti“. Projektą
2000 Eur iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, rėmė rajono savivaldybė. Projekto vadovė –
Viešosios bibliotekos vyriaus. bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai I. Lipskienė.
Projektas Europos dienai paminėti „Joniškio piliečiai – geriausi europiečiai“. Projektą
1000 Eur finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto vadovė – Viešosios
bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė. (Apie projekto renginius žr. sk.
Renginiai, p.33).
III UŽDAVINIO
„UGDYTI BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĘ KOMPETENCIJĄ,
ORGANIZUOJANT IR DALYVAUJANT PROFESINIO UGDYMO RENGINIUOSE
IR MOKYMUOSE, TEIKIANT METODINĘ PAGALBĄ,
PROFESIONALIAI VADOVAUTI BIBLIOTEKAI“
ĮGYVENDINIMAS
3.1. Kvalifikacijos kėlimas
2015 m. VB ir filialų bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, įgijo naudingų žinių ir įgūdžių seminaruose, mokymuose tiek Viešojoje bibliotekoje,
tiek už jos ribų.
Bibliotekininkų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius
VB
Žagarės m. f.
Kaimo filialų
SVB

2015 m.
16
2
13
31

2016 m.
15
1
18
34

Bibliotekininkų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose už bibliotekos ribų
Renginio tema
Seminaras „Papasakok apie save –
būk svarbus“

Vieta
Vilnius

2016 -01-14

Seminaras „Europa piliečiams“

Šiauliai

2016-01-20

ES informacijos tinklo Lietuvoje
koordinacinis susitikimas

Kaunas

2016-0225-26

Tarptautiniai ir praktiniai mokymai
„E-knygų rinka ir bibliotekų
partnerystė“
Lietuvos bibliotekininkų draugijos
metinė konferencija

Data

Anykščių
L. ir S.
Didžiulių VB
Vilnius
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Dalyviai
VB direktorė
J. Šimkevičiūtė
VB vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei
veiklai I. Lipskienė
VB Skaitytojų aptarnavimo
sk. vyr. bibliotekininkė
R.Brazauskienė

2016 -0419-20

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė

2016-04-22

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė
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Seminaras „Kaip laimėti daugiau
palankumo bibliotekų vykdomai
neformaliojo švietimo veiklai“
Seminaras „Naujos redakcijos
viešųjų pirkimų įstatymo projekto
pristatymas: esminiai pasikeitimai
2016 metais“
Konferencija „ A Reading Society:
A Paradigm Shift in the 21st
Century“

Šiauliai

2016 -04-14

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė

Šiauliai

2016 -04-15

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė

Birštonas

2016-0428-29

Seminaras „Internetinės lietuvių
dokumentinių filmų sinematikos
pristatymas“

Šiaulių
apskrities P.
Višinskio VB

2016-05-19

Seminaras „Darbo teisė“

Šiauliai

2016-05-25

Seminaras „Bibliotekos
skaitmeninė kolekcija: teorija ir
praktika“

Šiaulių
apskrities P.
Višinskio VB

2016-06-06

Seminaras-diskusija „Kultūros
paveldo ir turizmo informacijos
sklaida Bibliotekų metų kontekste“
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“
strateginė sesija

Anykščių
L. ir S.
Didžiulių VB

2016-08-31

14 VB ir filialų
bibliotekininkų

Vilnius

2016-0912-14

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė

Tarptautinis išvažiuojamasis
viešųjų bibliotekų gerosios patirties
susitikimas „Biblioteka šiuolaikinio
verslo erdvėse“

Estijos,
Suomijos
respublikos,
Švedijos
karalystė

2016-0918-25

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė

Šiaulių
apskrities P.
Višinskio VB

2016-09-15

Mokymai „ Specialiųjų poreikių
turinčių vaikų ir jaunimo
skaitmeninių kompetencijų
ugdymas naudojant virtualią
realybę bei 3D grafiką“

Šiaulių
apskrities P.
Višinskio VB

2016-09-23
2016-10-18
2016-10-20
2016-1025-26
2016-11-08
2016-12-13

Seminaras „Sudėtingi vartotojai
bibliotekoje: bendravimas ir
aptarnavimas“

Šiaulių
apskrities P.
Višinskio VB

2016-10-11

Seminaras „Virtualių parodų
kūrimas“
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VB vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei
veiklai I. Lipskienė
VB vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei
veiklai I. Lipskienė,
vyr. bibliotekininkės:
E. Vasiliauskaitė-Rašimienė,
A. Jonuitytė
VB direktorė
J. Šimkevičiūtė
VB Informacijos ir
kraštotyros sk. vedėja
V. Kuprevičienė,
vyr. bibliotekininkė
R.Mačiukienė

VB Informacijos ir
kraštotyros sk. vedėja V.
Kuprevičienė, vyr.
bibliotekininkė
R. Mačiukienė
VB Vaikų literatūros sk.
vedėja D. Kurlienė, VB
vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei
veiklai I. Lipskienė,
vyr. bibliotekininkės
R. Mačiukienė,
E. Vasiliauskaitė-Rašimienė
VB Skaitytojų aptarnavimo
sk. vyr. bibliotekininkė
L. Karpavičienė, filialų vyr.
bibliotekininkės
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Seminaras „Mažos vertės pirkimų
vykdymas“

Joniškio
verslo ir
informacijos
centras

Seminaras „Vartotojai – partneriai –
Vilnius
bibliotekos – savivaldybės“
Mokymai „Nenustatytų teisių
turėtojų kūriniai: nuo poreikio
atsiradimo iki statuso suteikimo“
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“
pabaigos konferencija
Baigiamoji Bibliotekų metų
konferencija „Bibliotekos
socialiniams pokyčiams: skaitaumokausi-kuriu“
Šiaulių regiono tarybos posėdis
Mokymai „Įgalinančios edukacinės
aplinkos kūrimas vaiko, turinčio
autizmo spektro sutrikimą,
ugdymo(si) procese“ ir „Elgesio ir
emocinių sunkumų/sutrikimų
turintis vaikas/paauglys“

2016-10-20

2016-1027-28

M. Sviderskienė,
V. Kurauskienė
VB sekretorė
V. Pranciulienė, Ūkio ir
bendrojo padalinio vedėjas
G. Burkus, BPA inžinierius
A. Danielius
VB vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei
veiklai I.Lipskienė
VB Informacijos ir
kraštotyros sk. vedėja V.
Kuprevičienė
VB direktorė
J. Šimkevičiūtė

Šiaulių
apskrities P.
Višinskio VB

2016-11-09

Vilnius

2016-12-08

Vilnius

2016-12-13

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė

2016-12-19

VB direktorė
J. Šimkevičiūtė,
VB vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei
veiklai I. Lipskienė

2016-12-19

VB Vaikų literatūros sk.
vedėja D. Kurlienė, vyr.
bibliotekininkės
R. Mačiukienė,
E. Vasiliauskaitė-Rašimienė

Telšiai

Šiaulių
apskrities P.
Višinskio VB

Iš viso dalyvauta 24 kvalifikaciniuose renginiuose už Viešosios bibliotekos ribų: 29 proc.
sudarė Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos surengti seminarai ir mokymai.
2016 m. vasario 25 d. grupė bibliotekininkų dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.
Gegužės 31-osios rytą grupelė Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų
dalyvavo metodinėje išvykoje į Latvijos Duobelės miesto centrinę biblioteką. Lankydamiesi
moderniai renovuotoje bibliotekoje susipažino su jos skyriais, naujomis veiklomis, kūrybinėmis
idėjomis ir įdomiais užsiėmimais, kurie organizuojami miesto bendruomenei; įvairiais kultūriniais ir
kvalifikacijos kėlimo projektais.
Paskutiniąją vasaros dieną, rugpjūčio 31-ąją, grupė Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
darbuotojų dalyvavo metodinėje ir pažintinėje išvykoje į Anykščių rajono Viešąją biblioteką.
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3.2. Metodinė veikla
Kaip ir ankstesniais metais, 2016 m. metodinė veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis:
keliama bibliotekininkų profesinė kvalifikacija, organizuojami seminarai ir pasitarimai, teikiama
praktinė ir konsultacinė pagalba, analizuojama bibliotekų veikla, rengiami veiklos planai, statistinės
ir žodinės ataskaitos, kaupiamas metodinės literatūros fondas, faktiniai duomenys apie filialus,
darbuotojus, viešinama informacija apie bibliotekos veiklą žiniasklaidos priemonėse, skelbiama
bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.
Metodinę veiklą organizavo VB direktoriaus pavaduotoja. Metodines konsultacijas ir
praktinę pagalbą bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos, vyr. bibliotekininkai. Viešosios bibliotekos
interneto svetainę administravo direktorės pavaduotoja V.Vilčiauskienė, bibliotekos „Facebook“
paskyras – Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė R. Mačiukienė.
Metodinių rekomendacijų rengimas. 2016 m. parengtos 2 metodinės rekomendacijos
(2015 m. – 2):
1. 2017 metų sukaktys Joniškio rajone. Parengė VB Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vedėja V. Kuprevičienė
2. 2017 m. įžymių datų kalendorius. Parengė vyriaus. bibliotekininkė I. Lipskienė
Kiekvieną mėnesį buvo rengiama ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui perduodama
informacija apie VB ir filialuose vyksiančius kito mėnesio renginius.
Metodinės išvykos. Praktinė ir konsultacinė pagalba. Pagrindiniai metodinių išvykų
tikslai – metodinių įpareigojimų vykdymo ir darbo drausmės kontrolė, metodinės konsultacijos
vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų organizavimo ir tvarkymo, fondų patikrinimo ir
perdavimo klausimais, filialų materialinės bazės, remonto reikalai, kompiuterinės ir programinės
įrangos priežiūra, atnaujinimas, atliekama inventorizacija.
Metodinių išvykų skaičius
Išvyktų dienų skaičius
2015 m.
2016 m.
20
36

Vidutiniškai 1 filialas aplankytas kartų
2015 m.
2016 m.
1,6
2

Vienos išvykos metu stengiamasi aplankyti po kelis filialus, išspręsti kuo daugiau klausimų,
suteikti konsultacijų. Metodinės išvykos dažnai derinamos su kompiuterių ir programinės įrangos
priežiūros darbais, kuriuos atlieka bibliotekinių automatizavimo procesų inžinierius Audrius
Danielius.
Viešosios bibliotekos specialistai profesiniais reikalais su filialų bibliotekininkais
komunikuoja telefonu, elektroniniu paštu, programa „Skype“.
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Seminarai ir pasitarimai Viešojoje bibliotekoje. 2016 m. Viešojoje bibliotekoje rajono
bibliotekininkams surengti 3 seminarai ir 7 metodiniai pasitarimai.
Valstybinė kainų ir energetikos reguliavimo komisija kartu su projektu „Bibliotekos
pažangai 2“ organizuoja seminarus, kurių tikslas didinti vartotojų energetinį raštingumą. Spalio 27
d. Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko seminaras, kurį vedė Valstybinės kainų ir
energetikos reguliavimo komisijos specialistės. Bendrojo informacijos centro vyresnioji specialistė
Aurelija Maciūtė pristatė Komisijos, kaip reguliavimo institucijos, veiklos sritis, funkcijas,
kompetencijos ribas. Šilumos paskirstymo skyriaus vedėja Kristina Engelgardt-Tkačuk pasakojo
apie neteisminį vartojimo ir komercinių ginčų nagrinėjimą, šilumos paskirstymo reguliavimą bei
metodų taikymą.
Vasario 15 d. rajono bibliotekininkams metodinio pasitarimo metu pristatyta nauja dujų ir
elektros rodmenų deklaravimo savitarnos svetainė www.manogile.lt. Svetainę pristatė Klaipėdos –
Šiaulių klientų aptarnavimo centro vadybininkė Simona Strainytė, kuri supažindino, kaip
registruotis ir prisijungti prie naujos svetainės, kokie vartotojų duomenys reikalingi norint
užsiregistruoti šioje svetainėje. Bibliotekininkams tai buvo naudinga informacija, nes bibliotekų
lankytojai neretai kreipiasi į bibliotekas, norėdami deklaruoti elektros rodmenis, taip pat
elektroniniu būdu susimokėti už paslaugas.
Lapkričio 23 d. seminaro „Kaip sukurti kokybiškus tarpasmeninius santykius su klientais ir
bendradarbiais?“ metu lektorius Juris Belte bibliotekininkams rekomendavo, kaip spręsti
konfliktines situacijas, pateikė praktinių rekomendacijų bendravimo kokybei pagerinti.
Metodiniai pasitarimai. Šešiuose pasitarimuose buvo aptariami bibliotekų veiklos
klausimai: 2015 m. veiklos rezultatai, pristatyta nauja metodinė literatūra, pasidalyta žiniomis ir
patirtimi iš seminarų ir mokymų už bibliotekos ribų, instruktuota darbo ir gaisrinės saugos
klausimais.
Bibliotekininkų parengti pranešimai.
„Biblioteka ir kraštotyra“– parengė Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros
skyriaus vedėja V. Kuprevičienė.
„Fondų komplektavimo

ypatumai“

–

parengė

Viešosios

bibliotekos

Dokumentų

komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Zita Grigutytė.
Akcijos „Vasaros su knyga“ rezultatai“ – Viešosios bibliotekos vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei veiklai Ieva Lipskienė.
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3.2.1. Tyrimai. Apklausos
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo Skyriaus vedėja Zita Grigutytė atliko tyrimą
„Fondo panaudojimas Viešojoje bibliotekoje“. Atlikta skyrių ir filialų fondų analizė: skaitomumas,
patikimumas, išsamumas, atnaujinimas. Tyrimas buvo atliekamas išanalizavus fondus, pagal
dokumentų rūšis, naujų dokumentų gavimą pagal konkrečius metus, ataskaitas, skyrių ir filialų
atsakymus į duotos anketos klausimus.
Konkursai. Apdovanojimai. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu išrinktos ir
paskelbtos geriausios 2015 m. rajono bibliotekininkės: Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė ir Žagarės filialo vedėja Aušra Jonuitytė. Jos apdovanotos LBD
Joniškio skyriaus dovanėlėmis.
Vasario 15 d. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo raštingiausio bibliotekininko
konkursą, skirtą Lietuvių kalbos dienoms (vasario 16 – kovo 11 d.).
bibliotekininkės

nominacija atiteko

Plikiškių filialo

vyresniajai

Raštingiausios rajono
bibliotekininkei

Aušrai

Kriščiūnienei, kitos dvi – Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresniajai
bibliotekininkei Daliai Norvaišienei ir direktorės pavaduotojai Violetai Vilčiauskienei. Konkurse
raštu reikėjo atlikti 4 užduotis iš rašybos, skyrybos, kalbos kultūros, kirčiavimo.
Gruodžio 20 dieną įvykusiame Viešosios bibliotekos ir filialų šventiniame seminare
direktorė Jovita Šimkevičiūtė trumpai apžvelgė nuveiktus darbus, perskaitė padėkas, skirtas
kolektyvui už įvairias projektines veiklas ir akcijas. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio
skyriaus vadovė Vijoleta Kuprevičienė parengė nuotaikingą intelektinį žaidimą apie kolektyvo narių
vardų reikšmes. Žaidimo nugalėtojai Ievai Lipskienei buvo įteikta draugijos atminimo dovanėlė ir
padėka.
3.3. Personalas
3.3.1. Pareigybės ir etatų skaičius 2016 m.
Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris
Sekretorius
Skyrių vedėjai
Viešosios bibliotekos vyresnieji bibliotekininkai
Viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas
Filialų vedėjai
Filialų vyresnieji bibliotekininkai
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
Dailininkas
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Etatų
skaičius
1
1
1
1
1
5
10
1
2
16
1
0,25
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Vairuotojas
Energetikas
Valytojai
Kiemsargis
Kūrikai
Iš viso

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

1
0,5
3,25
1
2
48

3.3.2. Darbuotojų skaičius
Iš viso
Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai
2015 m.
2016 m.
2015 m.
2016 m.
24
24
16
16
2
2
2
2
20
20
18
18
46
46
36
36
Bibliotekininkai, dirbantys
Bibliotekininkai, dirbantys ne visą
visą darbo laiką
darbo laiką
2015 m.
2016 m.
2015 m.
2016 m.
16
16
–
–
2
2
–
–
12
11
6
7
30
29
6
7
Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Aukštasis
2015 m.
2016 m.
9
9
2
2
10
11
21
22

Aukštesnysis
2015 m.
2016 m.
7
7
–
–
7
7
14
7

Kitas
2015 m.
2016 m.
–
–
–
–
1
–
–
1

Darbuotojų kaita.
Vietoje 2015 m. gruodžio 30 d. į užtarnautą poilsį išėjusios Stupurų filialo vyr.
bibliotekininkės Silvos Andriuškienės pradėjo dirbti Vita Jašinskienė.
Savo noru iš darbo išėjusią VB Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyr.
bibliotekininkę Silvą Jokštienę pakeitė Aušrinė Petrauskienė.
Rugsėjo 30 d. Joniškio Jono Avyžiaus VB direktoriaus pavaduotoja Violeta Vilčiauskienė
atsisveikino su darbine veikla. V. Vilčiauskienė savo vienintelei darbovietei atidavė daugiau kaip 39
metus (nuo 1977 m.) ir, kaip pati sakė, išdirbo beveik pusę bibliotekos amžiaus.
3.3.3. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai
(teko vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui)

Vartotojų skaičius
VB

2015 m.
221

2016 m.
212

Lankytojų skaičius
2015 m.
3733
71

2016 m.
3758

Išduotų dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2015 m.
2016 m.
7905
7633
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Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
SVB

332
199
216

330
187
206

6985
3146
3620

6652
2926
3503

12034
5548
6956

11882
5121
6613

IV UŽDAVINIO

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

VB
Žagarės miesto filialo
Kaimo filialai
SVB

Patalpų plotas
Bendrasis patalpų plotas m 2
2015 m.
2016 m.
709
709
196
196
1230
1230
2135
2135

Naudingas plotas m 2
2015 m.
2016 m.
511
511
196
196
1135
1135
1842
1842

Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas išliko toks pat. Buitiniais šildytuvais šildėsi 2
filialai: Darginių, Jurdaičių.
2016 m. Viešosios bibliotekos antrajame bibliotekos aukšte vyko remontas, pakeista
elektros instaliacija, suremontuotos patalpos, pakeista grindų danga, durys.

Remontas arba

perkėlimas reikalingas Stupurų filialui. Bendradarbiaujant su Žagarės seniūnu, buvo sutvarkyti
Žagarės filialo lauko laiptai, pakeisti seni mediniai laiptų turėklai. Lapkričio mėnesį įstatytos naujos
durys ir nuo gruodžio mėnesio bibliotekos lankytojai naudojasi kitais, patogiais, plačiais laiptais.
Telefonizavimas. Iš viso SVB buvo 16 fiksuoto ryšio telefonų: 5 –VB, 1 – Žagarės miesto
filiale, 10 – kaimo filialuose. Fiksuoto ryšio telefonus turėjo 58, 8 proc. visų kaimo filialų. VB buvo
2 tarnybiniai mobilieji telefonai.
Techninis aprūpinimas. Iš viso SVB turėjo 100 prie interneto prijungtų kompiuterių: 62
vartotojams ir 38 darbuotojams, 3 planšetinius kompiuterius, 2 multimedijos įrangas, 8
spausdintuvus, 21 daugiafunkcį aparatą, 2 skenerius, 3 kopijavimo aparatus, 3 e. skaitykles, 2
žaidimų kompiuterius (konsoles) su judesių jutikliais „XBOX“.
Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.
Naujo inventoriaus įsigijimas. Metų pabaigoje Skaitytojų aptarnavimo skyriuje įsigytos
naujos kėdės, minkšti baldai, pufai, kabykla. Vaikų literatūros skyriuje buvo pastatytos trys naujos
dvipusės knygų lentynos. Metų pabaigoje gauti trys nauji raudoni pufai žaislotekai.
Kepalių filialui nupirktas televizorius ir spintelė.
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4.2. Finansavimas
Gautos lėšos.
Iš viso gauta lėšų 505942,00 Eur.


iš biudžeto (steigėjo) gauta 500609,00 Eur, tarp jų 16402,00 Eur sudarė valstybės
dotacija bibliotekininkų atlyginimų pakėlimui, 3500,00 Eur skirta skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos sklaidos programai įgyvendinti.

Darbo užmokesčiui gauta 289302,00 Eur.
Palyginus su 2016 m., iš biudžeto gauta 88069,00 Eur daugiau.


lėšos naujiems dokumentams įsigyti sudarė 39388,00 Eur, tarp jų 18092,00 Eur gauta
iš valstybės biudžeto, 14128,00 Eur – iš rajono savivaldybės biudžeto: 3000,00 Eur
knygoms ir 11128,00 Eur periodinių leidinių prenumeratai.



už mokamas paslaugas gauta 1115,00 Eur.



fizinių ir juridinių asmenų paramos pinigais gauta 738, 00 Eur, tarp jų 737,64 Eur iš

2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio.


programų ir projektų lėšos – 3480,00 Eur (Lietuvos kultūros tarybos, Europos
Komisijos atstovybės ir rajono savivaldybės parama 2 projektams).
Lėšų šaltiniai proc.
Biudžetas (steigėjo)
Valstybės biudžetas

98,9

3,6

0,7

0,1

0,2

Mokamos paslaugos
Fizinių ir juridinių asmenų
parama

Programos ir projektai

Išlaidos.
Išlaidos sudarė 505481,00 Eur: 289302,00 Eur išlaidų sudarė darbo užmokestis. Išlaidos
dokumentams įsigyti sudarė 32454,00 Eur. 3364,00 Eur išleista automatizacijai, kompiuterinei,
programinei įrangai, jos palaikymui. Kitos išlaidos (mokesčiai Sodrai, šildymas, kuras, elektros
energija, inventoriaus įsigijimas) sudarė 150369,00 Eur.
Vidutinė vieno registruoto vartotojo išlaikymo kaina per metus – 68,20 Eur, iš biudžeto lėšų
– 67,55 Eur.
Vidutinė vieno apsilankymo (lankytojo) kaina per metus – 4,01 Eur, iš biudžeto – 3,97 Eur.
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IŠVADOS
2016 metais Viešoji biblioteka kartu su filialais vykdė pagrindinę savo misiją ir uždavinius:
organizavo ir teikė informacines paslaugas rajono gyventojams, mažino skaitmeninę atskirtį,
skatino skaitymą, organizavo literatūrinius, šviečiamuosius, edukacinius renginius. Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka yra svarbus rajono informacijos, kultūros,
neformaliojo švietimo ir ugdymo centras, kurio paslaugomis naudojosi 30,1 proc. rajono gyventojų.
Vartotojų, apsilankymų skaičius bibliotekose mažėjo dėl nepalankios demografinės
situacijos, mažėjančio moksleivių, jaunimo skaičiaus, bibliotekų pasiekiamumo.
Renginiai, skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos iniciatyvos, įgyvendinti 2
kultūriniai ir pilietiškumo ugdymo projektai prisidėjo prie rajono kultūrinių renginių įvairovės,
visuomenės kultūrinio ir neformaliojo ugdymo, užimtumo, bibliotekos įvaizdžio kūrimo.
Biblioteka įsijungė į Bibliotekų metų paminėjimo renginių programą, organizavo
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius, Poezijos pavasario šventę, dalyvavo Šiaurės
šalių bibliotekų savaitės projekte, daug renginių skirta kraštiečių jubiliejinių sukakčių paminėjimui
ir jų kūrybos sklaidai. Biblioteka dalyvavo Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo ir
B. ir M. Geitsų finansuojamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklose ir iniciatyvose, drauge su
bendruomenėmis prisidėjo prie vietos socialinės ir kultūrinės plėtros, gerino kultūrinę aplinką.
Gyventojai naudojosi viešosiomis interneto prieigomis tiek Viešojoje bibliotekoje, tiek
filialuose. Bibliotekininkai mokė ir konsultavo lankytojus kompiuterinio raštingumo klausimais,
mokė, kaip naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis.
Visi bibliotekos specialistai kėlė kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose, filialų darbuotojai
buvo konsultuojami įvairiais darbo klausimais, teikiama metodinė pagalba darbo vietose.
Gyventojų skaitymo poreikių netenkino fondo būklė. Nepakanka valstybės skiriamų lėšų
naujų leidinių įsigijimui ir fondų atnaujinimui. Ypač trūksta įvairaus pobūdžio knygų kaimo
bibliotekose, pačių naujausių grožinių knygų, leidinių vaikams.
2016 metais antrajame bibliotekos aukšte vyko remontas: pakeista elektros instaliacija,
suremontuotos patalpos, perdažytos sienos, pakeista grindų danga, durys. Tačiau Viešosios
bibliotekos patalpos ankštos, neatitinka šiuolaikinės, modernios bibliotekos reikalavimų. Trūksta
vietos atviro fondo patogiam išdėstymui ir priėjimui, laisvalaikio ir poilsio zonoms, renginių
organizavimui. Nemažai renginių tenka organizuoti kitose erdvėse ir salėse. Nepritaikytos, ankštos
bibliotekos patalpos riboja naujų technologijų diegimą, elektroninių paslaugų plėtrą.
Žagarės filialo lankytojai naudojasi kitais, patogiais, plačiais laiptais. Taip pat buvo
sutvarkyti lauko laiptai, pakeisti seni mediniai laiptų turėklai, įstatytos naujos durys.
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Stabilizavosi filialų materialinė bazė, šildymo situacija. Tik du filialai šildėsi buitiniais
šildytuvais.
Bibliotekos darbuotojai sulaukia palankių rajono ir miesto bendruomenės vertinimų bei
atsiliepimų už gražius nemokamus renginius, iniciatyvas, įdomius lektorius, profesionaliojo meno
atlikėjus, už malonų ir šiltą bendravimą ir skaitytojų aptarnavimą.

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

Ataskaita patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus
2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 22 –V
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Priedas Nr. 1
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje
2016 metais
(straipsniai išdėstyti chronologine seka)
1. Biblioteką papuošė dovanotas amarilis: [žinutė]/ nuotr. Linos Lukošiūnienės // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2016, saus. 6, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialui skaitytoja padovanojo žydintį
amarilį
2. Lipskienė, Ieva. „Knygų Kalėdų“ akcijos rėmėjai padovanojo net 720 knygų!/ Ieva Lipskienė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, saus. 9, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
3. Biblioteka išliks/ Birutės Čižienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016,
saus. 16, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialas
4. Bibliotekai dovanota daugiau kaip 700 knygų: [žinutė].- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.ISSN 2029-5049.- 2016, saus. 21, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka per penktą kartą Prezidentės
inicijuotą „Knygų Kalėdų“ akciją savo lentynas papildė 720 dovanotų knygų
5. Baronienė, Daiva. Bibliotekų metus minės kaip kas išmano/ Daiva Baronienė.- Nuotr. //
Lietuvos žinios.- 2016, saus. 26, p. 4.
Paminėta Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka
6. Čižienė, Birutė. Vazelės, rankinės, nameliai katėms ir kiti pinti stebuklai/ Birutė Čižienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, saus. 30, p. 6.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale surengta nagingų šio krašto žmonių
darbų paroda
7. Šlipaitytė, Lina. „Persirengė taip, kad net žmona nepažino“/ Lina Šlipaitytė; L. Lukošiūnienės
nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2015, vas. 5, p. 3.
Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekoje jaunieji skaitytojai paruošė Užgavėnių kaukių parodą
8. Jaskūnienė, Alina. Jubiliejinės „Knygų Kalėdos“/ Alina Jaskūnienė, Sandra Jablonskienė.Nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2016, Nr. 1, p. 30-32.
Paminėta Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka
9. Rudnickienė, Lina. Biblioteka koja kojon žengia su laikmečiu/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr.
// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, vas. 10, p. 2, 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
10. Ripskytė, Loreta. Pynimai iš vytelių, laikaščių, siūlų/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių
kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, vas. 11, p. 7-8.
Kriukų miestelio (Joniškio rajonas) bibliotekoje atidaryta trijų gražiadarbių pynėjų paroda
11. Keliaujanti paroda neaplenkė ir Žagarės: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2016, vas. 17, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale veikė
kilnojamoji dailininkės Sigutės Ach darbų paroda
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12. Sinkevičienė, Stasė. Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse - apie Prezidentų žmonas/ Stasė
Sinkevičienė, Ligita Eitkevičienė // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, vas. 17, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo iniciatyva
surengtas susitikimas su kraštiete profesore O.D. Klumbyte
13. Lipskienė, Ieva. Respublikiniame „Bibliomūšyje“ Kepalių komanda užkopė į antrąją vietą/
Ieva Lipskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, kovo 2, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filialo komanda
„Viskas normaliai“
14. Tiesiog seniūnijos veidas ir garbė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, kovo 2, p. 3.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas siūlo Skaistgirio seniūnaitijos
seniūnaitę, bibliotekos savanorę V. Urbonienę nominacijai „Metų moteris 2015“ gauti
15. Pukėnaitė, Viktorija. Vilniaus knygų mugėje bibliotekos vis aktyvesnės ir išradingesnės/
Viktorija Pukėnaitė.- Nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2016, Nr. 2, p. 3-5.
Paminėtas Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filialas – „Bibliomūšio“ finalo
antros vietos laimėtojas
16. Kidelienė, Diana. Moterys moterims: [žinutė]/ Diana Kidelienė // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2016, kovo 16, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale surengta popietė
„Moteris knygoje ir gyvenime“
17. Jurgaitytė, Vilija. Popietė su aktore Silvija Povilaityte: [žinutė]/ Gintarė Jonaitytė.- Nuotr. //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, kovo 25, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius
dovanojo globos namų „Santara“ gyventojams susitikimą su Šiaulių dramos teatro aktore Silvija
Povilaityte
18. Lukošiūnienė, Lina. Gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė/ Lina
Lukošiūnienė; L. Lukošiūnienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, kovo 25, p. 1,
8.
Gataučių (Joniškio rajonas) kaimo gyventojai dalijasi prisiminimais apie Velykų tradicijas
19. Išrinkti raštingiausi rajono bibliotekininkai: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės" inf. - Bibliotekų
metai // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, kovo 30, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams
surengtas Raštingiausio bibliotekininko konkursas
20. Rudnickienė, Lina. Šių dienų knygnešė/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. - Bibliotekų metai //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, kovo 30, p. 4.
VšĮ Joniškio ligoninės socialinė darbuotoja A. Leimontienė iš Joniškio rajono savivaldybės J.
Avyžiaus viešosios bibliotekos knygas neša Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos
skyriaus pacientams
21. Urbonienė, Vida. Bibliotekoje veikia kūrybinės dirbtuvėlės/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, kovo 30, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale organizuotos
velykinių margučių marginimo dirbtuvėlės
22. Pusryčiai su kava: [žinutė] - Bibliotekų metai // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, kovo 30, p.
4.
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Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos aplankė „Santaros“ senelių namus
23. Čižienė, Birutė. „Jeigu žmonės nepastebi, jiems reikia parodyti …“/ Birutė Čižienė; nuotr.
autorės ir Reinhardo Vaišvilos // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, bal. 2, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale veikia vietos
gyventojo R. Vaišvilos fotografijų paroda „Tai gražumas kaimo“
24. Čižienė, Birutė. Klubo narių išmonei nėra ribų/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2016, bal. 13, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale veikė
neformalaus Kriukų pagrindinės mokyklos tėvelių klubo „Nuo … iki“ narių darbelių paroda
25. Skaitytojų džiaugsmui: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016,
bal. 13, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialui floristines
kompozicijas dovanojo kaimo gyventoja D. Kliučiniec
26. Čižienė, Birutė. „Protų mūšiai“ tapo gyvenimo būdu/ Birutė Čižienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2016, bal. 16, p. 5.
Prie Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filialo susibūrusi
„Protų mūšių“ komanda „Viskas normaliai“ skina pergales
27. Čižienė, Birutė. Geriausias draugas - knyga/ Birutė Čižienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2016, bal. 16, p. 5.
Apie aktyvią Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo
skaitytoją V. Aperavičienę
28. Lukošiūnienė, Lina. Viso pasaulio knygų nenupirksi, gerai, kad yra bibliotekos/ Lina
Lukošiūnienė; Linos Lukošiūnienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, bal. 22, p. 5.
Minint nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekoje
surengta linkėjimų paroda „Biblioteka mano gyvenime“
29. Kurlienė, Dovilė. Jeigu visi gimtadieniai būtų panašūs į šį…/ Dovilė Kurlienė.- Nuotr. - Prie
kultūros židinio // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, bal. 22, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka miesto pradinukams dovanojo
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį „Knygų personažai atgyja“
30. Joniškis: [žinutė] - Nacionalinė bibliotekų savaitė // Vilniaus laikraštis; Vakaro žinios.- ISSN
1392-9755.- 2016, bal. 27, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos languose veikia fotoparoda „Skaitantis joniškietis“
31. Ripskytė, Loreta. Aktorė Gražina Baikštytė atrado talentą rašyti/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, bal. 30, p. 12.
Beveik 40 vaidmenų kino filmuose atlikusi aktorė Gražina Baikštytė Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos organizuotame Bibliotekų savaitei skirtame
susitikime pristatė savo knygą „Gyvenimas kaip teatras“, kurioje kalbina 21 žinomą Lietuvos teatro
ir kino aktorių
32. Šiltas ir jaukus Motinos dienos paminėjimas: [žinutė].- Nuotr..- [„Joniškio dienų“ inf.] //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, geg. 3, p. 2.
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Motinos dienos proga Joniškio senelių globos namų „Santara“ gyventojas eilėmis bei dainomis
sveikino Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos ir vargonininkas A. Kiseliauskas
33. Kviečia Europos diena.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, geg. 7, p. 12.
Europietiškiausios bibliotekos nominaciją turinti Joniškio raj. savivaldybės J. Avyžiaus viešoji
biblioteka organizuoja Europos dienos paminėjimą
34. Pristatyta Sofijos Jonaitytės knygų lentyna.- Nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN
2029-5049.- 2016, geg. 10, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta vardinė
bibliotekos globėjos kraštietės Sofijos Jonaitytės knygų lentyna
35. Lipskienė, Ieva. Baigėsi 16-toji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė/ Ieva Lipskienė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, geg. 11, p. 3.
Apie Nacionalinę bibliotekų savaitę vykusius renginius Joniškio raj. savivaldybės J. Avyžiaus
viešojoje bibliotekoje
36. Ripskytė, Loreta. Joniškiečiai siekė aitvarų rekordų/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, geg. 11, p. 1.
Joniškyje vyko J. Avyžiaus viešosios bibliotekos inicijuota Europos dienos šventė
37. Jurgaitytė, Vilija. Į dangų kilo aitvarų arka/ Vilija Jurgaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN
2029-3143.- 2016, geg. 13, p. 4.
Joniškyje paminėta Europos diena. Vieni iš organizatorių – Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka
38. Antrinės žaliavos pravers ir mokykloje, ir namuose/ Loretos Ripskytės nuotr..- „Šiaulių krašto“
inf. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, geg. 19, p. 6-7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale surengtos
dirbtuvės iš antrinių žaliavų
39. Šutkienė, Lina. Knyga ne tik ugdo, bet ir gydo/ Lina Šutkienė.- Nuotr. - Bibliotekų metai //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, geg. 25, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitytoja apie biblioteką,
skaitymą ir knygas
40. Ripskytė, Loreta. Rašytojas Lietuvoje pasiilgsta prancūzų laisvės/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, geg. 25, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kvietimu tiesiai iš Paryžiaus
atskridęs rašytojas ir žurnalistas Valdas Papievis kartu su kolega Liudviku Jakimavičiumi pristatė
savo naują romaną „Odilė, arba oro uostų vienatvė“
41. Norvaišienė, Dalia. Joną Avyžių skaitė aktorius Giedrius Savickas/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr.
- Prie kultūros židinio // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, geg. 27, p. 4.
Tradiciniuose Jono Avyžiaus kūrybos skaitymuose Joniškyje ištraukas iš rašytojo kūrinių
skaitė aktorius Giedrius Savickas
42. Vasiliauskas, Ernestas. Paroda „Joniškio miesto bajorų herbai 1840-1845 m."/ Ernestas
Vasiliauskas.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, birž. 1, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama istorinė bajorų,
kovojusių už savivaldos atgavimą, herbų paroda
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43. Vasara - pasaka: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, birž. 8, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filiale vyko
nuotaikinga popietė vaikams
44. Urbonienė, Vida. Kaimynų viešnagę primins jų dovana/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, birž. 15, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale viešėjo
kūrėjos iš Pakruojo
45. Kurlienė, Dovilė. Mirioramos premjera/ Dovilė Kurlienė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN
2029-3143.- 2016, birž. 17, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos Mato
Slančiausko progimnazijoje veikiančioje Vaikų dieninėje vasaros stovykloje pristatė kūrybinius
užsiėmimus su miriorama
46. Lukošiūnienė, Lina. Ugdo atidumą, mąstymą, regimąją atmintį/ Lina Lukošiūnienė; autorės
nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, birž. 28, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko
dėlionių popietė vaikams „Kas greitesnis?“
47. Vasiliauskas, Ernestas. Šiaulių Senoji g. 21/ Ernestas Vasiliauskas; E. Vasiliausko nuotr..Nuotr. - Joniškio savivaldai - 400. Vieno namo istorija // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, birž.
29, p. 3.
Įgyvendinant Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektą,
atskleista Joniškio miesto Šiaulių Senosios gatvės 21 namo istorija
48. Jonaitytė, Sofija. Gimtinė - visas pasaulis: [pokalbis su Joniškio Garbės piliete Sofija Jonaityte/
kalbėjosi] Aniceta Krajinienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, liep. 2, p. 6.
Kraštietė Sofija Jonaitytė yra Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
globėja
49. Ripskytė, Loreta. Joniškio magdeburgija turėjo išskirtinių ypatumų/ Loreta Ripskytė; autorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, liep. 8, p. 7.
Miesto šventės metu Joniškio rajono sdavivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko
renginys „Magdeburginio Joniškio istorijos akimirkos“. Dalyvavo kraštiečiai istorikai Lirija
Steponavičienė ir Ernestas Vasiliauskas
50. Rudnickienė, Lina. Joniškiečiai privilegijuoti savivaldai nuo XVII a. pradžios/ Lina
Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, liep. 9, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija, skirta
Magdeburgo teisių suteikimo Joniškio miestui 400 metų sukakčiai paminėti
51. Didžiulis, Jurgis. Jurgis Didžiulis: „Linkėčiau bibliotekoms padėti visuomenei laužyti
stereotipus“: [pokalbis su muzikos kūrėju ir atlikėju Jurgiu Didžiuliu/ kalbėjosi]Vaidenė
Grybauskaitė.- Nuotr. - Pokalbis // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2016, Nr. 7-8, p. 5-7.
Paminėta Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, kuri buvo viena iš 4 šalies bibliotekų,
laimėjusių projektą „reanimacija“ su J. Didžiulio apsilankymu
52. Lipskienė, Ieva. „Vasara su knyga“ ir skaitymo iššūkiai/ Ieva Lipskienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2016, liep. 27, p. 4.
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Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo Bibliotekų
metams skirtose akcijose ir renginių cikluose
53. Šlipaitytė, Lina. Kiekvienas dalyvis apdovanotas prizu/ Lina Šlipaitytė; L. Lukošiūnienės
nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, rugpj. 5, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale surengtas
šaškių turnyras
54. Ripskytė, Loreta. Nuo žolelių iki medžių žievės ir sakų/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, rugpj. 9, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale vyko susitikimas
su žolininkėmis, vietos gyventojomis Irena Vitkevičiene ir Danute Rupulevičiene
55. Ripskytė, Loreta. Stungiuose nuaidėjo vasaros šventė/ Loreta Ripskytė; Dianos Kidelienės //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2016, rugpj. 23, p. 10.
Vasarai artėjant į pabaigą, Joniškio rajono Stungių bendruomenė ir Žagarės kultūros centras
vietos gyventojus pakvietė į šventę
56. Pilnėja globėjos dovanotų knygų lentyna: [žinutė] // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, rugpj.
27, p. 12.
Kraštietė S. Jonaitytė Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešajai bibliotekai dovanojo
solidų leidinį „Biblica“
57. Šlipaitytė, Lina. Žinios pravers mokykloje: [žinutė]/ Lina Šlipaitytė; Linos Lukošiūnienės
nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, rugpj. 30, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale surengta
informacinė valandėlė „Mano pirmoji enciklopedija“
58. Rudnickienė, Lina. Stupuriečiai parašais reikalauja bibliotekos: [žinutė]/ Lina Rudnickienė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, rugpj. 31, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialas
59. Dėmesys Lietuvos nacionaliniam paukščiui: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2016, rugpj. 31, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale surengtas
edukacinis vidudienis vaikams „Gandre, gandre, apsuk ratą“
60. Vienintelė ir šio, ir praėjusio amžiaus kultūros įstaiga.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. - Bibliotekų
metai // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, rugpj. 31, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kepalių filiale surengta
fotografijų paroda, skirta Mielaičių kaime veikusios pirmosios skaityklos 70-mečiui
61. Vilčiauskienė, Violeta. Bibliotekininkai lankėsi pas kolegas anykštėnus/ Violeta
Vilčiauskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, rugs. 7, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai lankėsi Anykščių
rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
62. Lukošiūnienė, Lina. Čia jautiesi mylimas ir reikalingas: [pokalbis su Joniškio Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos Gataučių filialo vyr. bibliotekininke Lina Lukošiūniene]/ [kalbėjosi] Birutė
Kybartienė; B. Kybartienės nuotr. - Prie kultūros židinio // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.2016, rugs. 9, p. 1, 3.
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63. Kuprevičienė, Vijoleta. Poezijos popietė bibliotekoje/ Vijoleta Kuprevičienė; Jono Griciaus
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, rugs. 10, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko poezijos popietė, skirta
kraštietės poetės O. Mikalauskienės-Kubiliūtės kūrybai
64. Kol laukė valdžios sprendimo: [žinutė]/ L. Vyšniauskaitės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2016, rugs. 17, p. 2.
Joniškio rajono Stupurų kaimo bendruomenė kreipėsi į rajono valdžią dėl bibliotekos
sugrąžinimo
65. Dviratininkų žygis - Saulės mūšio jubiliejui: [žinutė]/ Leono Karaliūno nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2016, rugs. 24, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka ir Visuomenės sveikatos biuras
surengė edukacinį dviratininkų žygį, skirtą Saulės mūšio 780-mečiui ir Europos judriajai savaitei
paminėti
66. Kybartienė, Birutė. Laikas ir širdis – knygų karalystei/ Birutė Kybartienė; B. Kybartienės
nuotr. - Prie kultūros židinio // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, rugs. 30, p. 1, 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė Jovita
Šimkevičiūtė
67. Šlipaitytė, Lina. Skaitytojams duris vėl atvėrė Stupurų kaimo biblioteka/ Lina Šlipaitytė //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, rugs. 30, p. 1.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialas atnaujino
savo veiklą
68. Jurgaitytė, Vilija. Su biblioteka atsisveikino Violeta Vilčiauskienė/ Vilija Jurgaitytė; Editos
Venckuvienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, spal. 4, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja
Violeta Vilčiauskienė palydėta į užtarnautą poilsį
69. Pavaduotoja atsisveikino su biblioteka: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2016, spal. 5, p. 5.
Darbinę karjerą Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje baigė ir į
užtarnautą poilsį išėjo direktorės pavaduotoja V. Vilčiauskienė
70. Čižienė, Birutė. Paskutinis nuošalaus kaimo šviesulys/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, spal. 19, p. 3.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Darginių filialą ir
bibliotekininkę O. Burmistrovienę
71. Jonaitytė, Gintarė. Smagus laiko praleidimas derinamas su praktinių žinių įgijimu/ Gintarė
Jonaitytė; Ievos Lipskienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, spal. 21, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Coder
Dojo programavimo užsiėmimas
72. Padėkota už bendradarbiavimą: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016,
spal. 22, p. 8.
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Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai už gražų
bendradarbiavimą dėkojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bei Pagyvenusių žmonių
asociacijos rajono skyrių nariams
73. Ripskytė, Loreta. Tėvas Stanislovas sugrįžo dar viena prisiminimų knyga/ Loreta Ripskytė;
autorės nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2016, spal. 25, p. 9.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir Juodeikių kaime,
kuriame 1957-1960 metais kunigavo Tėvas Stanislovas, pristatyta nauja knyga „Tėvo Stanislovo
saulė“
74. Lukošiūnienė, Lina. Kad nepultų ligos, reikia sugoti ir mylėti save/ Lina Lukošiūnienė //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, spal. 28, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialo
bibliotekininkė Lina Lukošiūnienė pasidomėjo, kaip peršalimo ligas gydosi Gataučių gyventojai
75. Ripskytė, Loreta. Parodoje eksponuojama pusšimtis rankinių/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2016, lapkr. 10, p. 11.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale veikia
paroda „Moteriškų rankinių grožis metų tėkmėje“
76. Degimienė, Lijana. Paroda Pasaulinei fotografijos dienai: [žinutė]/ Lijana Degimienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, lapkr. 12, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale parengta
fotografijų paroda iš V. Urbonienės archyvų
77. Kidelienė, Diana. Mokėsi piešti mandalas/ Diana Kidelienė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN
2029-3143.- 2016, lapkr. 15, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale vyko
biblioterapinis užsiėminas „Knyga ir meno terapija“, kurio metu dalyviai mokėsi piešti mandalas
78. Ripskytė, Loreta. Kaimo moterys parodai sunešė rankines/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, lapkr. 19, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale veikia kaimo
moterų suneštų rankinių paroda
79. Lukšaitė-Lapinskienė, Aušra. Šmaikštuolis rašytojas ragino kuo daugiau skaityti/ Aušra
Lukšaitė-Lapinskienė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, lapkr. 22, p. 1-2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale viešėjo
knygų vaikams autorius Tomas Dirgėla
80. Lipskienė, Ieva. 2016-ieji - Bibliotekų metai Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje/ Ieva
Lipskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, gruod. 3, p. 5.
Apie renginius ir įgyvendintus projektus
81. Pagerbti bibliotekininkai ir skaitytojai.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016,
gruod. 10, p. 1.
Apie Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos padėkos vakarą
82. Bibliotekoje bus prieinamos inovatyvios technologijos specialiųjų poreikių turintiems
asmenims // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, gruod. 14, p. 6.
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Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka įgyvendino LR kultūros tarybos
finansuotą projektą „Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunimo skaitmeninių kompetencijų
ugdymas naudojant virtualią realybę bei 3D grafiką“. Projektas vykdytas kartu su Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešąja biblioteka
83. Čižienė, Birutė. Savas kraštas širdžiai mielesnis/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. - Jie pasirinko
Joniškį // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, gruod. 14, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stupurų filialo vyr.
bibliotekininkė V. Jašinskienė
84. Jonaitytė, Gintarė. Prieš šv. Kalėdas – vis nauji svečiai senelių globos namuose/ Gintarė
Jonaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, gruod. 16, p. 4.
Joniškio senelių globos namų „Santara“ gyventojus su artėjančiomis šventėmis pasveikino
vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ auklėtiniai ir Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
bibliotekininkės
85. Joniškis: [žinutė] // Savivaldybių žinios.- ISSN 1392-2467.- 2016, Nr. 39-40, p. 9.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Padėkos vakare rajono meras G. Čepulis Padėkos
raštais apdovanojo bibliotekos darbuotojus
86. Ripskytė, Loreta. Snaiges galima suverti iš karoliukų/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių
kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2016, gruod. 22, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialo darbuotojos
pakvietė visus norinčius išmokti verti snaiges eglutei iš karoliukų. Užsiėmimą vedė tautodailininkė,
pedagogė Alanta Maižiutė
87. Šlipaitytė, Lina. Nuostabi pasaka prieš Kalėdas/ Lina Šlipaitytė; Linos Lukošiūnienės nuotr. //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2016, gruod. 23, p. 6.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale apsilankę Gataučių M. Katiliūtės
mokyklos pirmokai stebėjo lėlių teatro pasaką
88. Urbonienė, Vida. Ričardas Doveika paliko vilties ir tikėjimo receptus/ Vida Urbonienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2016, gruod. 23, p. 2.
Joniškio rajono savvaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale įvyko
susitikimas su kunigu R. Doveika
Sudarė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė
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