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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, neformalaus ugdymo ir kultūrines funkcijas. 

 Biblioteka savo misiją vykdė įgyvendindama pagrindinius veiklos uždavinius, kuriuos 

apsprendžia bibliotekos veiklos nuostatai ir savivaldybės kultūros ir sporto programa: 

1. Gerinti bibliotekos paslaugų kokybę, užtikrinti jų prieinamumą;  

2. Įgyvendinti skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programą, kultūrinius 

projektus, kurti kultūrinių renginių įvairovę; 

3. Ugdyti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją, organizuojant ir dalyvaujant 

profesinio ugdymo renginiuose ir mokymuose, teikiant metodinę pagalbą, profesionaliai 

vadovauti bibliotekai; 

4. Siekti optimalių materialinių ir finansinių sąlygų bibliotekos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui; 

Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojosi 30 proc. rajono gyventojų. 

Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

sukauptas 182295 fiz. vnt. dokumentų (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas. Viešosios  

bibliotekoje, Žagarės miesto ir 15 kaimo filialų veikė viešos interneto prieigos.  

Įvairiais literatūriniais, kultūriniais, edukaciniais renginiais, kraštiečių kūrybos 

pristatymais bibliotekos praturtino rajono kultūrinį gyvenimą, prisidėjo prie informacinės ir 

kultūringos visuomenės kūrimo.  

2014 m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų surengtame metų nominacijų 

konkurse už 2013 m. pasiekimus Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka tarp šalies bibliotekų 

laimėjo europietiškiausios bibliotekos nominaciją.  

Įgyvendinti trys kultūriniai, kraštotyros ir pilietinės iniciatyvos projektai.  

 Bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją, tobulino profesinius įgūdžius įvairiuose 

seminaruose, mokymuose, dalyvaudami projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymuose gilino 

projektų rengimo, bibliotekos veiklos ir naujų paslaugų organizavimo įgūdžius. 
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I UŽDAVINIO „GERINTI BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĘ, UŽTIKRINTI JŲ 

PRIEINAMUMĄ“ ĮGYVENDINIMAS 

 

1.1.Bibliotekų prieinamumas. Bibliotekų tinklas. Knygnešystė  

 2013 m. 2014 m. 

Viešoji biblioteka 1 1 

Miesto filialai 1 1 

Kaimo filialai 18 18 

Knygų išdavimo punktai 5 5 

Kilnojamosios bibliotekos 2 2 

 

Joniškio rajono bibliotekų tinklą sudarė Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas, 18 

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

Kriukų, Linkaičių, Maldenių, Pavirčiuvės, 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 kaime.   

 Uždarytų ir sujungtų su mokyklomis bibliotekų nebuvo. 

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 pareigybių normatyvus, kurie nustatyti Joniškio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.A-10 „Dėl Joniškio  

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių bibliotekininkų 

pareigybių normatyvų nustatymo“, 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 5 filialai: Darginių, Daunoravos, Kirnaičių, Pavirčiuvės, Satkūnų – po 0,5 

etato. Beveik keturis mėnesius buvo uždarytas Pavirčiuvės filialas. Po darbuotojos mirties ir dėl 

blogų darbo sąlygų nuo spalio 3 d. šį filialą aptarnavo Bariūnų filialo vyr. bibliotekininkė, 

skaitytojams duris atverdavusi kiekvieną penktadienį po 3 valandas.    

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 

Knygnešių 

skaičius  

Knygnešių 

aptarnaujamų 

 vartotojų 

skaičius  

Nunešta 

spaudinių į 

namus  

Metai  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

VB 18 18 10 14 15 15 365 367 

Žagarės m. fil. 12 9 3 3 9 9 270 270 

Kaimo fil. 269 179 103 81 150 119 4985 3941 

Iš viso SVB 299 206 116 98 174 143 5620 4578 

 

1.2. Dokumentų fondo formavimas ir organizavimas 

1.2.1. Fondo dydis 

 2013 m.  2014 m. Fondo prieaugis/kritimas 

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

VB 58489 31460 59040 32674 +551 +0,9 

Žagarės m. 

filiale 
16309 14292 14552 13317 –1757 –10,7 

Kaimo 

filialuose  
108868 17651 108703 18633 –165 –0,2 

Iš viso 

SVB 
183666 133400 182295 132265 –1371 –0,7 

 

    SVB dokumentų fondas sumažėjo 1371 fiz. vnt., 551 fiz. vnt. padidėjo VB fondas.   

Žagarės filialas, ruošdamasis 2015 m. fondo patikrinimui, atrinko ir nurašė susidėvėjusią ir 

neaktualią literatūrą. Kaimo filialuose fondo sumažėjimą lėmė Pavirčiuvės ir Daunoravos filialų 

fondų mažinimas.  
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1.2.2.Fondo sudėtis pagal turinį  

Grožinė 

literatūra* 

Fiz.vnt. 

 

Proc. Šakinė  

literatūra* 

Fiz. vnt. Proc. Periodiniai 

leidiniai 

Fiz. vnt.  Proc. 

VB 32621 55,2 VB 21008 35,6 VB 5411 9,2 

Žagarės fil. 8514 58,5 Žagarės fil. 4876 33,5 Žagarės fil. 1162 8 

Kaimo fil. 68599 63,1 Kaimo fil. 25055 23,1 Kaimo fil. 15049 13,8 

 SVB 109734 60,2 SVB 

 

50939 27,9 SVB 

 

21622 11,9 

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių  

1.2.3. Dokumentų fondo sudėtis pagal leidinių  tipą  

Dokumentų tipas Fiz. vnt. Proc. 

Knygos ir tęstiniai  leidiniai                  158256 86,8 

Periodiniai leidiniai 21622 11,9 

Kartografijos leidiniai                                      96 0,1 

Natos  306 0,2 

Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.               1160 0,6 

Elektroniniai dok.                                              128 0,1 

Kiti dok. ( trimačiai, grupuojami)                 707 0,4 

Vaizdiniai dok.                                                             20 0,01 

Iš viso SVB  182295 x 

 

1.2.4.Aprūpinimas dokumentais 

1 gyventojui* teko dokumentų: 

       rajone – 6,9 

       Joniškio mieste – 6,2       

       Žagarės mieste –  8,6 

       kaimo filialuose – 7,1 

1 gyventojui teko naujai gautų dokumentų: 

       rajone – 0,4 

       Joniškio mieste – 0,3 

       Žagarės mieste – 0,5 

       kaimo filialuose – 0,5 

1 registruotam vartotojui teko dokumentų:      

       rajone – 22,9                               

       Joniškio mieste – 16,5 

       Žagarės mieste –  22 

       kaimo filialuose – 29,1 
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1 registruotam vartotojui teko naujai gautų dokumentų:  

       rajone – 1,4 

       Joniškio mieste – 0,7 

       Žagarės mieste – 1,4 

       kaimo filialuose – 2,2 

*Skaičiuota imant gyventojų skaičių rajono savivaldybės duomenimis  

1.2.5.Dokumentų gautis  

 

Fiz. vnt. 

Gautų dok. 

proc. nuo 

viso fondo 

 

Pav. 

 

2013 m.  2014 m. +/- Proc.  2013 m. 2014 m. +/- 

VB 2779 2504 –275 4,2 1428 1369 –59 

Žagarės m. 

filiale 
737 900 +163 6,2 399 537 +138 

Kaimo 

filialuose 
8108 8129 +21 7,5 914 1047 +133 

Iš viso SVB 11624 11533 –91 6,3 1537 1635 +98 

        

Vidutiniškai 1 kaimo filialas gavo 451 fiz. vnt. dokumentų, tarp jų 290 fiz. vnt. periodikos. 

Daugiausia gavo šie filialai: Skaistgirio – 812 fiz. vnt., Kriukų – 606 fiz. vnt., Linkaičių – 566 fiz. 

vnt. Šiuos filialus vertingomis knygomis parėmė rėmėjai.  

 Mažiausiai dokumentų įsigijo Pavirčiuvės filialas – 168 fiz. vnt., Darginių – 343 fiz. vnt., 

Plikiškių – 380 fiz. vnt. 

Gautis pagal dokumentų turinį 

 Iš viso  Grožinė 

literatūra (be 

periodikos) 

Šakinė 

literatūra (be 

periodikos) 

Periodiniai 

leidiniai  

VB 2504 998 598 908 

Žagarės m. 

filiale 

900 365 203 332 

Kaimo 

filialuose 

8129 2135 767 5227 

Iš viso SVB 11533 3498 1568 6467 

 

Periodinių leidinių, tarp jų prenumeruojamų, gautų pavadinimų skaičius 

 Periodinių leidinių pav. 

skaičius 

Tarp  jų prenumeruojamų  

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m.  

VB 101 104 59 58 
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Žagarės m. filiale 31 28 18 19 

Kaimo filialuose 88 85 34 41 

Iš viso SVB 111 116 70 73 

 

Dokumentų gauties (fiz. vnt.) šaltiniai 

Šaltinis Fiz. vnt. 

2013 m.  2014 m. 

Įsigyta už valstybės biudžeto   lėšas 2915 2728 

Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas 

(prenumerata) 

4770 5054 

Fizinių ir juridinių asmenų parama    3071 3416 

Padengimas vietoj prarastų dok.  407 335 

Kiti   461 0 

Iš viso SVB 11624 11533 

 

1.2.6. Lėšos dokumentams įsigyti 

2014 metais iš visų šaltinių įsigyta dokumentų už 121,1 tūkst. Lt, tai  už 1,2  tūkst. Lt 

daugiau negu 2013 m. 

Iš valstybės biudžeto dokumentams įsigyti gauta 56,3 tūkst. Lt, tai 0,8 tūkst. mažiau 

negu 2013 m. Už valstybės lėšas įsigyti dokumentai sudarė 23,7 proc. 2014 m. gauties.                                                                                                                                                                                                      

Iš rajono savivaldybės dokumentams įsigyti gauta 30 tūkst. Lt, kurie skirti spaudos 

prenumeratai. Lyginant su 2013 m., iš rajono savivaldybės gauta 7,0  tūkst. mažiau. 

                    Fizinių ir juridinių asmenų parama knygomis sudarė  34,8 tūkst. Lt. 

 

Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti  

 

Metai Valstybės 

biudžeto lėšos 

1 gyventojui Lt 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 1 

gyventojui Lt 

Iš visų šaltinių 1 

gyventojui Lt 

2013  2,3 1,5 4,8 

2014 2,3 1,3 5,0 

 

* Rajono gyventojų skaičius imtas  pagal Statistikos departamento duomenis. 
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Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų (tūkst. Lt) 

naujiems dokumentams įsigyti 2010 –2014 m. diagrama 

 

 
 

      Vadovaujantis Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Supaprastintų viešųjų pirkimų  

taisyklėmis, knygos ir kiti leidiniai už biudžeto lėšas buvo perkami per CVP IS.  

Dokumentų pirkimo šaltiniai 

Tiekėjai Suma Lt Fiz. vnt. 

UAB „Baltų lankų“ leidyba 666,87 26 

UAB „Gimtasis žodis“ 591,98 38 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 119,92 6 

UAB „Nieko rimto“ 2920,93 198 

UAB „Patogu pirkti“ 13441,20 669 

UAB „Presvika“ 403,01 24 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 501,00 23 

UAB „AL sprendimai“ 23659,94 1145 

UAB „Tyto alba“ 4701,16 189 

UAB „Jotema“ 2329,16 110 

UAB „Versus Aureus“ 991,23 55 

UAB „Vagos prekyba“ 2763,07 107 

UAB „VIPsupply“ 2003,94 89 

Leidykla „Žara“ 304,12 15 

UAB SHI 882,47 34 

Iš viso 56280,00 2728 
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1.2.7. Fizinių ir juridinių asmenų parama 

 

 
Parama fiz. vnt. Parama tūkst. Lt 

2013 m.  2014 m. 2013 m.  2014 

VB 632 829 10,4 15,1 

Žagarės m. filialas 111 261 1,6 4,0 

Kaimo filialuose 2328 2326 14,0 15,7 

Iš viso SVB 3071 3416 26,0 34,8 

 

   

Iš 2 proc. fizinių asmenų paramos įsigyta 47 fiz. vnt. už 1,1 tūkst. Lt (2013 m. –  37 fiz. 

vnt. už 1,4 tūkst. Lt).  

Knygų Kalėdų akcija. Iš 2013 m. surengtos „Knygų Kalėdų“ akcijos gauta   

padovanotų ir knygyne nupirktų knygų 436 fiz. vnt. už 5,6 tūkst. Lt.       

        Dovanų gauta iš įvairių organizacijų: Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, 

Joniškio r. savivaldybės administracijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Joniškio istorijos ir kultūros  

muziejaus, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos, Kaliningrado (Karaliaučiaus) lietuvių bendruomenės, Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos, leidyklos „Šiaurės Lietuva“. 

Reikšminga kraštiečių parama knygomis. Knygų dovanojo E. Vasiliauskas, bibliotekos 

globėja S. Jonaitytė, S. Vaitekūnas, J.Lingys, R. Franckaitis, S. Sidabras, M. Dyglys, A. Vaičaitis. 

Knygų lentynas papildė kuriantys kraštiečiai: B. Žymantienė, J. Ivanauskas, V.Žilinskas, G. 

Zabarauskas, O. Mikalauskienė, bibliotekos renginių svečiai: R. Janutienė, J. Baliulė ir kiti. 

Bibliotekos nepamiršta Irena Avyžienė, praėjusiais metais padovanojusi naujai išleistas rašytojo Jono 

Avyžiaus knygas. Fonotekos fondą papildė filantropės iš Stokholmo Marinos Kulčinskajos dovanoti 

garso diskai. 

Praėjusiais metais šviesios atminties kunigas, monsinjoras, Joniškio Garbės pilietis 

Juozapas Dobilaitis testamentu Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai paliko dalį savo asmeninės 

bibliotekos – per 400 knygų: istorinių, grožinių leidinių, meno albumų. Skaitytojams dovanotos 

knygos bus prieinamos 2015 m., kai bus suinventorintos, suklasifikuotos, įtrauktos į elektroninį 

katalogą.                                      
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1.2.8. Dokumentų nurašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašymas pagal dokumentų tipą 

    Knygos Periodiniai 

leidiniai 

 Natos Garsiniai Kiti  

Metai  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014  

Fiz. vnt.  10066 8228 3550 4566 18 3 17 6 266 101 

Nurašymo priežastys 

Priežastis Fiz. vnt. Proc. 

Susidėvėję ir vartotojų sugadinti 7064 54,7 

Praradę aktualumą 5459 42,3 

Vartotojų prarasti ir dengiami 

kitais 

211 1,6 

Kitos priežastys 170 1,3 

 

 

     Pagrindinė dokumentų nurašymo priežastis – dokumentų susidėvėjimas ir 

aktualumo praradimas Visi Viešosios bibliotekos skyriai ir filialai nusirašė praradusius aktualumą 

periodinius leidinius.. Nesant finansinių galimybių įsigyti pakankamai naujų knygų, fondas nuolat 

mažėja. Daugiausia dokumentų nurašė Pavirčiuvės filialas – 1210 fiz. vnt., Daunoravos –1017 

fiz.vnt., mažiausiai – Plikiškių – 134 fiz. vnt., Bariūnų – 158 fiz. vnt. 

1.2.9. Fondo apyvartos rodikliai 

 2013 m. 2014 

VB 1,4 2,1 

Žagarės miesto filiale 1,5 1,7 

Kaimo filialuose 1 0,9 

Iš viso SVB 1,4 1,4                                                

 

 

 

 Fiz. vnt. skč. 

 

Proc. nuo viso 

fondo 

Proc. nuo gauties 

2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m. 2013 m. 2014 m.  

VB 4157 1953 7,1 3,3 149,6 78 

Žagarės m. 

filiale 

446 2657 2,7 18,3 60,5 295,2 

Kaimo 

filialuose 

9314 8294 8,6 7,6 114,9 102 

Iš viso 

SVB 

13917 12904 7,6 7,1 119,7 111,9 
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Fondo apsauga 

2014 metais patikrinti 4 dokumentų fondai: Daunoravos, Satkūnų, Maldenių, 

Skaistgirio filialai. Daunoravos filiale fondas tikrintas dėl darbuotojų pasikeitimo.  

 

1.2.10. Saugyklos fondo organizavimas ir panaudojimas  

 2013 m. 2014 m.  

Gauta 648 624 

Nurašyta  1436 604 

Iš viso dok. 

fonde 

8112 8132 

Išduotis 462 423 

Fondo apyvarta  0,06 0,05 

 

Saugyklos fondas mažai bepanaudojamas, nes jame sukaupta šakinė, informacinė  

literatūra, kuri dėl senstančios informacijos nėra paklausi tarp besimokančių. Studentai daug knygų 

randa savo mokyklų bibliotekose, naudojasi elektroniniais informacijos šaltiniais.     

Atsarginio fondo būklė nepasikeitė. Jame buvo 242 knygos, daugiausia moksleiviams 

reikalinga programinė literatūra. Iš šio fondo per metus išduotos 62 grožinės knygos. 

Mainų fondo nėra.  

 

1.3. Vartotojų telkimas ir aptarnavimas.  

1.3.1. Gyventojų sutelkimas į vartotojus 

Rajono gyventojų skaičius *  

 2013 m. 2014 m. +/- 

Rajone 27084 26609 -475 

Joniškio mieste 9400 9548 +148 

Žagarės mieste 1580 1690 +110 

kaime 16104 15371 -733 

                               *Joniškio rajono savivaldybės ir seniūnijų pateikta informacija 

 

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Joniškio r. 

savivaldybėje gyveno 24027 gyventojai (2013 m. – 24890), tarp jų kaime – 13266 (2013 m. –13815). 

Kadangi filialų darbuotojų darbo krūviai nustatomi pagal konkrečios aptarnaujamos 

teritorijos gyventojų skaičių, gyventojų sutelkimo į vartotojus rodiklis skaičiuojamas vadovaujantis 

seniūnijų (rajone yra 10 seniūnijų) pateiktais gyventojų skaičiaus duomenimis. 2014 m. į bibliotekų 

vartotojus sutelkta 30 proc. gyventojų (2013 m. – 30,2). Mažėjant gyventojų skaičiui, šiek tiek 

sumažėjo ir sutelkimo į vartotojus procentas.  
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1.3.2. Registruotų vartotojų skaičius   

Bibliotekos  2013 m. 2014 m.  +/- 

VB 3594 3578 –16 

Žagarės m. filiale 662 660 –2 

Kaimo filialuose:    

Bariūnai 200 200 + 

Darginiai 140 140 + 

Daunorava 110 91 -19 

Gaižaičiai 218 218 + 

Gataučiai 217 217 + 

Jurdaičiai 135 131 -4 

Kepaliai 200 196 -4 

Kirnaičiai 175 171 -4 

Kriukai 331 285 -46 

Linkaičiai 216 204 -12 

Maldeniai 207 206 -1 

Pavirčiuvė 172 110 -62 

Plikiškiai 176 185 +9 

Rudiškiai 210 210 + 

Satkūnai 147 149 +2 

Skaistgirys 601 588 -13 

Stungiai 230 231 +1 

Stupurai 225 205 -20 

Iš viso kaimo filialuose: 3910 3737 –173 

Iš viso SVB 8166 7975 –191 

 

Vartotojų skaičius mažėjo dėl gyventojų skaičiaus sumažėjimo ir kitų objektyvių priežasčių. 

Kriukų, Pavirčiuvės, Stupurų filialai ilgą laiką nedirbo dėl darbuotojų ligos, Daunoravos filiale 

keitėsi darbuotojai.  

 

Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius 

 
Perregistruoti Naujai užregistruoti 

2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m. 

VB 3279 3291 315 287 

Žagarės miesto 

filiale 
597 601 65 59 

kaimo filialuose 3331 3266 579 471 

Iš viso SVB 7207 7158 959 817 
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Didžiąją vartotojų dalį – 89,8 proc. sudarė perregistruoti vartotojai, 10,2 proc. – naujai 

užsiregistravę.  

Vartotojų sudėtis:   

vaikai iki 14 m. – 2618, arba 32,8 proc. nuo visų registruotų vartotojų; 

moksleiviai (9–12 kl.) ir besimokantis jaunimas – 1148, arba 14,4 proc.; 

dirbantieji – 1990, arba 25 proc.; 

bedarbiai – 1152, arba 14,.4 proc.; 

pensininkai, neįgalieji – 1067, arba 13,4 proc. 

 

Vartotojų skaičiaus palyginamoji diagrama 2010 – 2014 m.  

 

 
 

1.3.3. Apsilankymų (lankytojų) ir lankomumo rodikliai  

 

Bibliotekos Apsilankymų skaičius 

Lankomumas 

(vieno vartotojo 

apsilankymų 

skaičius per 

metus) 

2013  m. 2014 m.  +/- 2014 m. 

VB 58554 61121 +2567 17,1 

Žagarės m. 

filiale 
15440 15595 +155 23,6 

Kaimo 

filialuose: 
    

Bariūnai 2985 3375 +390 16,9 

Darginiai 978 965 -13 6,9 
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Daunorava 719 778 +59 8,5 

Gaižaičiai 3389 3394 +5 15,6 

Gataučiai 2632 2914 +282 13,4 

Jurdaičiai 1525 1812 +287 13,8 

Kepaliai 3235 3021 -214 15,4 

Kirnaičiai 2339 2049 -290 12 

Kriukai 6180 4248 -1932 14,9 

Linkaičiai 4885 3940 -945 19,3 

Maldeniai 4299 4239 -60 20,6 

Pavirčiuvė 1985 848 -1137 7,7 

Plikiškiai 2786 1860 -926 10,1 

Rudiškiai 4650 5051 +401 24 

Satkūnai 2649 2296 -353 15,4 

Skaistgirys 15366 13734 -1632 23,4 

Stungiai 3334 3116 -218 13,5 

Stupurai 3204 2194 -1010 10,7 

Iš viso kaimo 

filialuose:   
67140 59834 -7306 16 

Iš viso SVB  141134 136550 -4584 17,1 

 

Apsilankymų skaičiaus palyginamoji diagrama 2010 – 2014 m. 
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Prieiga. 

Darbo dienų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:  

VB– 291, Žagarės miesto filiale – 244, kaimo filialuose – 3314 

Darbo valandų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius: 

VB– 2783, Žagarės miesto filiale – 2198, kaimo filialuose – 24707 

Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose apsilankydavo  apie 600  lankytojų:  VB – 

210 lankytojų, Žagarės miesto filiale – 64 lankytojai, kaimo bibliotekoje – vidutiniškai po 18 

lankytojų.  

1.3.4. Dokumentų (knygų ir kitų leidinių) išduoties ir skaitomumo rodikliai 

 

 
 

Bibliotekos 

 

Dokumentų išduotis  

Skaitomumas  

(vienas vartotojas 

perskaitė knygų 

ir kitų leidinių 

per metus) 

2013 m.   2014 m.  +/- 2014 m.  

VB 124311 124845 +534 34,9 

Žagarės m. 

filiale 
24441 24375 -66 36,9 

Kaimo 

filialuose:  
    

Bariūnai 6252 6234 -18 31,2 

Darginiai 4087 4162 +75 29,7 

Daunorava 2389 1931 -458 21,2 

Gaižaičiai 5907 6159 +252 28,3 

Gataučiai 5664 4919 -745 22,7 

Jurdaičiai 2772 2826 +54 21,6 

Kepaliai 4092 4356 +264 22,2 

Kirnaičiai 4697 5190 +493 30,4 

Kriukai 8000 6860 -1140 24,1 

Linkaičiai 5732 5153 -579 25,3 

Maldeniai 6636 6529 -107 31,7 

Pavirčiuvė 4261 2240 -2021 20,4 

Plikiškiai 3992 2880 -1112 15,6 

Rudiškiai 5204 5540 +336 26,4 

Satkūnai 5429 5529 +100 37,1 

Skaistgirys 21577 19617 -1960 33,4 

Stungiai 5944 5790 -154 25,1 

Stupurai 7701 5283 -2418 25,8 

Iš viso kaimo 

filialuose  
110336 101198 -9138 27,1 

Iš viso SVB  259088 250418 -8670 31,4 
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Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 31, 4 leidinio: VB – po 34,9, 

Žagarės miesto filiale – 36,9, kaimo filialuose – po 27,1.  

               Išduoties rodikliai, lyginant su praėjusiais metais šiek tiek sumažėjo, nes 2,3 proc. 

sumažėjo vartotojų skaičius, 3,2 proc. – apsilankymai bibliotekose. Išduoties rodikliai mažėjo ir dėl 

kitų objektyvių ir subjektyvių priežasčių: bibliotekose trūksta naujų knygų, mažėja skaitymo, ypač  

jaunimo, poreikiai, vis labiau knygų vietą bibliotekose užima technologijos, kitos bibliotekų veiklos, 

tiesiogiai nesusijos su knygos ir skaitymo skatinimu. Tenka pripažinti, kad ir patiems 

bibliotekininkams trūksta motyvacijos, patrauklių ir įdomių idėjų, kaip skatinti skaitymą, populiarinti 

knygas.   

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

 

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

 2013 m. 2014 m. 2014 m.   2013 m.  2014 m.  2014 m. 

VB 50018 49708 39,8 VB 74293 75137 60,2 

Žagarės 

m. filiale 

17185 16045 65,8 Žagarės 

m. filiale 

7256 8330 34,2 

Kaimo 

filialuose 

70122 60261 59,5 Kaimo 

filialuose 

40214 40937 40,5 

Iš viso 

SVB  

137325 126014 50,3 Iš viso 

SVB  

121763 124404 49,7 

 

    Lyginant su praėjusiais metais, dokumentų išduoties į namus rodikliai sumažėjo 8,2 

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

spaudos  įvairove viešojoje bibliotekoje.    

1.3.6. 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 124845 50681 40,6   11922 9,5 62242 49,9 

Žagarės 

m. filiale 
24375 12173 49,9    478 2 11724 48,1 

Kaimo 

filialuose 
101198 39695 39,2    8122 8,1 53381 52,7 

Iš viso 

SVB 
250418 102549 41,0    20522 8,2 127347 50,8 

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis be periodinių leidinių 

 

       Rajono bibliotekose 50,8 proc. išduoties sudaro periodika, kaimo bibliotekose – 

52,7 proc. Tai rodo, kad didžioji skaitymo poreikių dalis susijusi su periodikos populiarumu, 
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skaitymu vietoje. Kaimo bibliotekose ne patys naujausi laikraščiai ir žurnalai yra išduodami ir į 

namus.    

Dokumentų išduoties palyginamoji diagrama 2010 – 2014 m. 

 

 

1.3.7. Knygų išdavimo punktų ir kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai 

 

 Vartotojų skaičius  Apsilankymų 

skaičius 

Išduotis  

fiz. vnt. 

2013 m.  2014 m. 2013 m.  2014 m.  2013 m. 2014 m. 

Knygų išdavimo 

punktuose                             
231 216 1751 1313 4779 3930 

Kilnojamosios 

bibliotekėlėse  
74 64 326 303 1350 1283 

 

Nestacionarinio aptarnavimo 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.   

1.3.8. Senyvo amžiaus ir specialių poreikių vartotojų aptarnavimas 

           Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus 

duomenimis, 2014 m. Joniškio rajone gyveno 6145 senyvo (pensinio) amžiaus gyventojai, 

271153 

270249 

263387 

259088 

250418 

124647 

126073 

123943 

124311 

124845 

22506 

20440 

23697 

24441 

24375 

124000 

123736 

115747 

110336 

101198 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Kaimo f. Žagarės f. VB SVB



Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2014 m. veiklos ataskaita  

 

 

 

20 

 

užregistruoti 2343 žmonės su įvairia negalia. Bibliotekų paslaugomis naudojosi 1067 senyvo 

amžiaus ir neįgalūs gyventojai. Tai sudarė 13,4  proc. visų registruotų vartotojų. 108 tokie 

vartotojai buvo aptarnaujami namuose. Viešosios bibliotekos skaitytoja, socialinė darbuotoja A. 

Leimontienė nešė knygas skaitantiems ligoniams į Joniškio ligoninę. 

 Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius tęsė bendrystę su Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio skyriaus nariais – organizavo popietes, susitikimus, 

skaitymus, pristatė Lietuvos Aklųjų bibliotekos svetainėje sukurtą programą ELVIS, kuri regėjimo 

negalią turintiems žmonėms suteikia galimybę parsisiųsti garsines knygas į savo kompiuterį. 

Lapkričio 21 d. Viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 

(LASS) Joniškio skyriaus veiklos 50-mečio šventėje, pasveikino skyriaus narius, o bibliotekai 

įteiktas LASS padėkos raštas.   

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

senoliai džiaugiasi sulaukę bibliotekininkių. Vienų ar kitų švenčių proga bibliotekininkės senelius  

aplanko su dovanėlėmis, kasdienybę praskaidrina muzikinėmis programėlėmis, kurias mielai atlieka 

A. Raudonikio meno mokyklos muzikos mokytoja, bibliotekos bičiulė Danutė Poliakienė.  

 

1.4. Informacinis vartotojų aptarnavimas. Elektroninės  paslaugos  

 

 Informacijos paiešką bibliotekos vartotojai gali atlikti elektroniniame kataloge, 

daugelyje filialų – tradiciniuose kortelių kataloguose, duomenų bazėse, taip pat pasinaudoti 

spausdintais informacijos leidiniais.  

 LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Žagarės, 

Kriukų ir Skaistgirio filialuose. Elektroninis LIBIS skaitytojo pažymėjimas taikomas tik Viešojoje 

bibliotekoje. 2014 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje įdiegta e. skaityklių programa, tačiau 

vartotojai dėl techninių priežasčių dar neturėjo galimybės ja naudotis.    

 Elektroninio  katalogo panaudojimas. Vartotojai e. katalogo pagalba gali sužinoti, 

ar leidinys yra bibliotekoje, jį užsisakyti, pratęsti jo gražinimo laiką. 2014 m.  per mūsų bibliotekos e. 

katalogą gautas 91 užsakymas, įvykdyti 55 pratęsimai.  

 LIBIS e. katalogo  trūkumas tas, kad, nors ir turėdamas vieningą e. pažymėjimą,  

vartotojas  negali sužinoti, ar reikalingas leidinys yra laisvas toje bibliotekoje, kurioje jis nėra 

užsiregistravęs. Tokios informacijos negali suteikti ir vartotoją aptarnaujančios bibliotekos  

bibliotekininkas.  
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1.4.1 Katalogų organizavimas 

Įrašų skaičius kataloguose 

 

Įrašų skaičius kataloguose iš 

viso  

Automatizuotai parengtų 

įrašų skaičius iš viso  

Automatizuotai per metus 

parengtų įrašų skaičius  

2013 m. 2014 m.  2013 m. 2014 m. 2013 m.  2014 m. 

102087 105313 96897 101976 5928 5064 

 

Elektroninį katalogą sudarė 101976 įrašai. 2014 m. sukurti 5064 įrašai. Į 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banką išsiųsta 1421 įrašas. Per metus buvo  suredaguoti 6154  

elektroniniai įrašai.  

LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 45633.  Visiems interneto 

vartotojams prieinama leidinių ir straipsnių paieškos galimybė bibliotekos tinklapyje 

www.joniskis.rvb.lt. 

    Abėcėlinius ir sisteminius  katalogus pildė visi kaimo filialai, išskyrus Kriukų ir 

Skaistgirio. Per metus filialų kortelių katalogai papildyti 2147 įrašais, vidutiniškai viename kaimo 

filiale – 134 įrašais.  

Sistemines straipsnių kartotekas pildė trys nekompiuterizuoti filialai: Darginių, 

Daunoravos ir Pavirčiuvės. Filialų kartotekos papildytos 65 įrašais.  

     Prie bibliotekos įrengtas dokumentų gražinimo įrenginys suteikia galimybę 

skaitytojams grąžinti knygas, kai biblioteka uždaryta. Per metus tokiu būdu grąžinti 663 leidiniai.  

Prieiga prie duomenų bazių. Viešojoje bibliotekoje prenumeruojamos 5 licencijuotos 

ir vartotojams prieinamos duomenų bazės: INFOLEX. Praktika – teisinės informacijos centro 

rengiama Lietuvos Respublikos teisės dokumentų duomenų bazė (5 darbo vietos), „Verslo žinių“ 

archyvas internete, EBSCO Publishing; Grove  Art  Online – elektroninis vaizduojamojo, taikomojo 

meno bei architektūros žodynas,  Grove Music Online – elektroninis muzikos žodynas.  

Daugiausia buvo naudojamasi INFOLEX. Praktika – teisinės informacijos baze. Labai 

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

prisijungimus savo mokslo įstaigų bibliotekose, o moksleiviams ji nėra aktuali. Jei šioje duomenų 

bazėje būtų daugiau medžiagos lietuvių kalba, tada ji būtų paklausesnė. 
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1.4.2. Informacinės užklausos 

Užklausų skaičius 

 

Iš viso užklausų  Tarp  jų elektroninėmis priemonėmis  

2013 m.  2014 m.  2013 m. 2014 m. 

Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta 

VB 4646 4646 4667 4667 138 138 164 164 

Žagarės m. 

filiale 
73 73 76 76 2 2 

3 3 

Kaimo 

filialuose 
1209 1196 952 952 1 1 

28 28 

Iš viso 

SVB 
5928 5915 5695 5695 141 141 

195 195 

   

Užklausų skaičius nežymiai didėjo tik VB ir Žagarės miesto filiale. Didžioji dalis 

užklausų yra teminės. 18,1 proc. visų užklausų pateikė moksleiviai.  

Užklausos elektroninėmis priemonėmis pateikiamos per Informacijos ir kraštotyros 

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

Kaip teigia skyriaus darbuotojos, paslauga „Klausk bibliotekininko“ per www.ibiblioteka.lt  

sudėtinga ir beveik nenaudojama.  

1.4.3. Vieša interneto prieiga. Interneto paslaugos  

  Viešą interneto prieigą turi Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas ir 15 kaimo 

filialų. Trys kaimo filialai, arba 16,7 proc. visų filialų, buvo nekompiuterizuoti. Vartotojai 

kompiuterizuotose bibliotekose galėjo  naudotis ir bevielio interneto ryšiu. 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius 

 Darbo vietų skaičius   Kompiuterizuotų 

vietų skaičius  

2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 

VB 35 35 11 11 

Žagarės miesto 

filiale 

15 15 5 5 

Kaimo filialuose 143 147 43 44 

Iš viso SVB 193 197 59 60 

 

Tūkstančiui rajono gyventojų tenka 2,5 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto 

prieiga, tūkstančiui vartotojų – 7,5 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 5344 unikalių interneto vartotojų.  

http://www.ibiblioteka.lt/
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Internetu bibliotekose naudojosi  57,5 proc. visų registruotų vartotojų. 2014 m. 

įvyko 27163 interneto seansai (2013 m. – 35093), atsisiųsta 2439 dokumentai ( 2013 m.– 2310). 

Bibliotekos interneto svetainėje užfiksuoti 10777 virtualūs apsilankymai ( 2013 m. – 10101). 

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 61 

Žagarės m. filiale  24 

Kaimo filialuose  77 

Iš viso SVB 162 

Vartotojų, apsilankiusių mokymuose naudotis bibliotekos paslaugomis,  

skaičius  

VB 403 

Žagarės m. filiale  4 

Kaimo filialuose  59 

Iš viso SVB 466 

 

 

 

Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui, skaičius valandomis                    

VB 41 

Žagarės m. filiale 24 

Kaimo filialuose 42 

Iš viso SVB 107 

Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio  

raštingumo mokymuose, skaičius 

VB 52 

Žagarės m. filiale 4 

Kaimo filialuose 30 

Iš viso SVB 86 
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Lapkritis, kaip ir kasmet, buvo skelbiamas informacijos žinių mėnesiu, kurio metu 

pravesta 13 informacijos pamokų miesto mokyklų dešimtų klasių moksleiviams. Iš viso pamokose 

apsilankė 286 moksleiviai.  

1.5. Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas   

Kraštotyros fondo dydis 

 2013 m.  2014 m.  

VB informacijos ir 

kraštotyros skyriuje   
429 439 

Žagarės m. filiale 254 262 

Kaimo filialuose  1156 1126 

Iš viso SVB 1839 1827 

 

Kraštotyros įrašų skaičius. Viešosios bibliotekos kraštotyros įrašų skaičius 

(automatizuotų ir kartotekose) buvo 30500.   

Automatizuotų analizinių įrašų skaičius  

 2013 m.  2014 m.  

Sukurta per metus  3048 2938 

Išsiųsta į NBDB*  1286 1421 

Iš viso įrašų skaičius NBDB  24049 25470 

 

Visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose. Iš viso 

kraštotyros kartotekos filialuose papildytos 505 įrašais (2013 m. – 486), vidutiniškai viename filiale 

– 28 įrašais.   

 

                    Parengtų ir saugomų kraštotyros darbų skaičius 

 2013 m.  2014 m.  

VB 161 163 

Žagarės miesto filiale 15 16 

Kaimo filialuose 75 84 

Iš viso SVB 251 263 

 

Per metus parengta 12 naujų kraštotyros darbų. Tarp jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2 darbai:  

            1.„Garsios giminės pėdsakais: Vincas, Stanislovas ir Ramutis Čepinskiai“ 

            2. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos metraštis, 2013 m. 

 Žagarės miesto filiale – 1 darbas: 

1. Bibliotekos metraštis už 2013 metus 
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 Kaimo filialuose – 9 darbai:  

1. Jauneikių senkapis. 7 p. Parengė Linkaičių filialas  

2. Maldenių kaimui – 415. (Kompaktinis diskas). Parengė Maldenių filialas  

3. Maldenių bendruomenė. 2002 – 2014. (Kompaktinis diskas). Parengė Maldenių filialas 

4. Ninos Vaišvilienės prisiminimai apie tremtį „Likimas ir valia, arba graudūs prisiminimai“ 

Plikiškių filiale 

5. Pirmajam Skaistgirio vaidinimui – 100 metų. 106 p. Parengė Skaistgirio filialas  

6. Skaistgiriečių šventės. 113 p. Parengė Skaistgirio filialas 

7. Skaistgiry gyventi gera, Skaistgiry – gražu. 101 p. Parengė Skaistgirio filialas 

8. Švietėjas Matas Slančiauskas. 56 p. Parengė Skaistgirio filialas 

9. Kraštas, kuriame gyvenu, žmonės, kuriuos sutinku. 217 p. Parengė Skaistgirio filialas 

Viešojoje bibliotekoje papildyti 2 kraštotyros darbai: „Kompozitorius Algimantas 

Raudonikis“ ir „Aktorius Juozas Kisielius“. 

Linkaičių filialo vyr. bibliotekininkė Aleksandra Stulginskienė užrašė ir tinklalapyje 

www.europeana.eu/lt paskelbė du pasakojimus apie istorinį įvykį – 1989 m. „Baltijos kelio“ akciją. 

Prisiminimais apie dalyvavimą šioje akcijoje pasidalijo linkaitietės  Kristina Žebrauskaitė ir Benutė 

Kaškelienė. 

1.6. Mokamos paslaugos 

VB ir filialai teikė mokamas paslaugas. Populiariausia paslauga – kopijavimas ir 

spausdinimas. Mokamus elektroninius LIBIS skaitytojo pažymėjimus  teikė tik Viešoji biblioteka.  

 

Mokamų paslaugų apimtis 

 

 

LIBIS pažymėjimų 

išdavimas (su 

dublikatais) 

Padaryta kopijų 

2013 m.  2014 m. 2013 m. 2014 m.  

VB 142 97 9527 10659 

Žagarės m. 

filiale 
- - 477 606 

Kaimo 

filialuose 
- - 2714 2748 

Iš viso 

SVB 
142 97 12718 14013 

 

Atsiskaitymui už paslaugas naudojamas kasos aparatas, kasos operacijos fiksuojamos žurnale.   
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1.7. Bibliotekos veiklos sklaida ir reklama 

Visus metus bibliotekos veikla buvo viešinama įvairiomis priemonėmis, daugiausia 

publikacijomis spaudoje ir interneto svetainėse. Pagrindinės publikacijų ir informacijų temos – 

Viešosios bibliotekos ir filialų renginiai: susitikimai, kraštiečių pagerbimai, edukacinė veikla. 

Renginiai viešinami bibliotekos interneto svetainės naujienų skyrelyje, „facebook“ paskyrose,  

savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt. .Apie didesnius žodinius renginius skelbiama ir 

rašoma rajono laikraštyje „Sidabrė“, regiono laikraštyje www.skrastas.lt. Patirtimi apie ryškesnius 

renginius ir veiklas buvo dalijamasi regiono bibliotekų tinklaraštyje  www.savb.lt. 

Publikacijų spaudoje ir interneto svetainėse skaičius 

 Iš viso  Parengta 

bibliotekininkų 

Parengta ne 

bibliotekininkų  

Spaudoje 106 22 84 

Interneto 

svetainėse 

130 130 0 

Iš viso  236 152 84 

 

Dažnai spaudai informaciją apie įvykusius renginius žurnalistams pateikia  

bibliotekininkai, nenurodydami savo autorystės, tad straipsnius pasirašo žurnalistai arba viešinama 

kaip laikraščio informacija. Visų publikacijų spaudoje bibliografiją žr. Priede Nr. 1.  

Informacija apie didesnius kultūrinius renginius anonsuojama per Lietuvos radiją. 

Interviu  apie Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektą „10 metų kartu su ES“ Europos dienai 

paminėti Šiaulių regiono naujienų portalui etaplius.lt davė bibliotekos direktorės pavaduotoja 

Violeta Vilčiauskienė, taip pat šventės akimirkas filmavo ir vaizdo reportažą transliavo Šiaulių 

regiono televizija „Splius“.  

  Stungių filialo vyr. bibliotekininkė Diana Kidelienė 2014 m. spalio 12–17 d.  

dalyvavo LRT laidos „Gimtoji žemė“ rubrikoje „Diena kaime“. Visą savaitę telefonu bendravo  

su laidos vedėju Arvydu Urba ir pasakojo apie kiekvieną savaitės darbo dieną bibliotekoje, savo 

šeimą, dalijosi bendruomenės gyvenimo aktualijomis. 

Į visus renginius joniškiečiai buvo kviečiami skelbimais, kvietimais, e. paštu ir kitomis 

komunikacijos priemonėmis. Per metus bibliotekininkai sukūrė 274 smulkiosios reklamos leidinius: 

skelbimus, kvietimus, lankstinukus. Skelbimai kabinami ne tik bibliotekoje, bet ir miesto skelbimų 

lentose, mokyklose, rajono savivaldybėje, knygyne ir kitose viešose vietose.  

Praėjusiais metais bibliotekos reklamai pagaminta 100 vnt. suvenyrinių tušinukų ir 

100 vnt. metalinių knygos skirtukų su bibliotekos logotipu.   

http://www.joniskis.lt/
http://www.skrastas.lt/
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Kasmet viešosios  bibliotekos kolektyvas dalyvauja 

miestelėnų eisenoje per Miesto dienos šventę. Praėjusių 

metų šventės proga bibliotekos darbuotojams buvo 

pagaminti šalikėliai su bibliotekos logotipu.  

 

 

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.    

Bendradarbiavimo sutartis atnaujinta su Joniškio darbo birža, kurios informacija 

skelbiama VB ir filialuose. Darbo birža partnerystės pagrindu sutiko dalyvauti Lietuvos kultūros 

tarybai  lapkričio mėn. pateiktame Viešosios bibliotekos projekte „Pasijusk išmanus“.  

Ilgamečiai ryšiai biblioteką sieja su VšĮ Rašytojų klubas, kuris Joniškio krašte padeda 

surengti Poezijos pavasario šventę, pagal klubo projektą „Salvete, juvenes!“ spalio mėnesį Joniškyje 

ir Skaistgiryje įvyko susitikimai su jaunesnės kartos rašytojais.    

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.  

Praėjusiais metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centru bendradarbiauti šio centro projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, kurio veiklos 

gali padėti moksleiviams susipažinti su biblioteka ir bibliotekininko darbu.  

Joniškio visuomenės sveikatos biuras dažnai kviečia bibliotekos specialistus į 

informacinius sveikatingumo renginius pristatyti knygas, kartu organizuojamos sveikatingumo 

išvykos į bendruomenes.  

Renginių organizavimo ir  mums reikalingų patalpų reikalais bendradarbiaujama su 

Joniškio kultūros centru.  
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Europos dienos šventės organizavimas iki šiol nebūtų buvęs toks sėkmingas be 

bendradarbiavimo su „Rotary“ klubu.  

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.   

Bendradarbiavimas profesinės kvalifikacijos kėlimo ir metodinės veiklos srityse vyko 

su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka. Šios bibliotekos specialistai ne kartą skaitė 

pranešimus mūsų bibliotekos kvalifikaciniuose renginiuose, J. Avyžiaus viešoji biblioteka 

partnerystės principu dalyvavo apskrities bibliotekos projekte „Kūrybiniai susitikimai. Moterys 

kūrėjos Šiaulių regiono bibliotekose“, taip pat dalyvavo šiauliečių projekto „Suspėk su IT 

naujovėmis“ mokymuose.   

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

 

 

 

Įgyvendinant projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyvą 

„Atrask vaikystės biblioteką“ bibliotekos globėja tapo kraštietė, 

Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija Jonaitytė.  

 

 

 

 

 

II UŽDAVINIO „ĮGYVENDINTI SKAITYMO SKATINIMO IR KRAŠTIEČIŲ KŪRYBOS 

SKLAIDOS PROGRAMĄ, KULTŪRINIUS PROJEKTUS, KURTI KULTŪRINIŲ RENGINIŲ 

ĮVAIROVĘ“ ĮGYVENDINIMAS 

 

2.1.Renginiai 

2.1.1.Renginių ir jų lankytojų skaičius 

 Renginių skaičius Renginių lankytojų 

skaičius  
Iš viso Parodos 

2013 m.  2014 m. +/-.  2013 m. 2014 m. +/- 2013 m.  2014 m. +/- 

VB 145 139 -6 69 62 -7 2756 3678 +922 

Žagarės 

m. filiale 
58 57 -1 35 28 -7 464 652 +188 
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Kaimo fil. 534 493 -41 294 256 -38 3927 3411 -516 

Iš viso 

SVB 
737 689 -48 398 346 -52 7147 7741 +594 

2014 m. renginių skaičius sumažėjo, tačiau išaugo juose apsilankiusių žmonių skaičius. 

Renginių lankytojų statistika pateikta suskaičiavus visų bibliotekos organizuotų renginių, vykusių 

bibliotekoje ir ne bibliotekoje, dalyvius ir žiūrovus.   

Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą skaitymo skatinimo ir 

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

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. 2014 m. balandžio 23–29 d. Viešoji 

biblioteka ir filialai įsijungė į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių panoramą. Savaitės 

tema – „BIBLIOTEKA – vienas pasaulis, daug istorijų“. Įdomiausias ir savaitės temą atitinkantis  

renginys įvyko Viešojoje bibliotekoje – edukacinis susitikimas su su japonistikos klubo „HASHI“ 

prezidente joniškiete Gintare Sinkevičiūte. Buvusi Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos 

moksleiv  studijų Vytauto Didžiojo universitete (VDU) metais susižavėjo Tolimųjų Rytų šalimi – 

Japonija. Mergina pagal mainų programą metus studijavo Chubu universitete Negajos mieste 

Japonijoje.  

Susitikimo dalyvius Gintarė pasitiko pasidabinusi juodu vasariniu kimono. Gintarė 

pasakojo, kaip ji atrado Japoniją, kuo ją sužavėjo ši šalis, įdomiai ir išraiškingai atskleidė kimono 

istoriją ir paslaptis. Šią merginą galima vadinti Japonijos ambasadore Lietuvoje. Gintarė atsivežė 

vieną šventinį kimono, kurį gavo dovanų iš savo mokytojos kaip atlygį už VDU surengtą japonų 

kalbos skaitovų konkursą „Japonijos ir Lietuvos pasakos japoniškai“.  

Gintarės mama visus šilto ir gražaus renginio dalyvius pavaišino japoniškais slyvų, 

saldžiųjų pupelių ir kaštonų skonio saldumynais – anko.  
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Balandžio 24-ąją Kriukų filialas organizavo tradicinę Jurginių šventę „Pabuskime su 

gamta ir knyga“ prie Blauzdžiūnų knygų išdavimo punkto. Renginio metu senoviniai Jurginių  

papročiai sumaniai supinti su knygos ir skaitymo populiarinimu. Į renginį susirinkę skaitytojai ir 

kaimo bendruomenės žmonės „kūrė knygą“: versdami improvizuotos knygos lapus skaitė eiles, 

vaidino, dainavo, žaidė liaudies žaidimus.   

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius rengė knygų pristatymus Joniškio 

senelių namuose „Santara“ ir Visuomenės sveikatos biure.  

 Žagarės miesto bibliotekoje vyko pamoka senjorams „Kompiuteris. Draugas ar 

priešas?“. Balandžio 25 d. filialo vedėja Aušra Jonuitytė surengė knygų pristatymą netradicinėje 

erdvėje – prieš metus Žagarės centre atidarytame Kiemturgyje. Turgelio prekeiviams bibliotekininkė 

nunešė knygų ir žurnalų apie augalus, rankdarbius, sveikatą. Moterys su susidomėjimu vartė naujus 

leidinius. Viena pagyvenusi moteris pasiguodė, kad labai norėtų skaityti, tačiau jai per sunku ateiti į 

antrame aukšte esančią miesto biblioteką. Bibliotekininkė pasisiūlė jai knygų atnešti į namus. 

Nudžiugusi senolė tapo bibliotekos skaitytoja, prisirinko atneštų knygų, žurnalų. Į Kiemturgį 

užsukdavo ir pro šalį einantys žagariečiai, pamatę knygomis apkrautus prekystalius. Jiems buvo 

įdomu sužinoti apie tokį netradicinį knygų pristatymą, ne vienas sužinojo apie bibliotekos teikiamą 

paslaugą – knygnešystę ir knygų pristatymą į namus. 

Skaistgirio filiale surengta rankdarbių popietė „Mokomės dekupažo“, Stupurų – 

literatūrinė popietė „Mus jungia knyga“ .                                                           

Daugiau savaitės renginių organizuota vaikams (žr. sk. Renginiai vaikams). 

Projektas Europos dienai ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-mečiui 

paminėti „10 metų kartu su ES“ 

Gegužės 9-ąją Joniškyje įspūdingai paminėta Europos diena ir Lietuvos narystės 

Europos Sąjungoje dešimties metų sukaktis. 

Gražus gegužės 9-osios rytmetis, plazdant Lietuvos ir Europos Sąjungos  vėliavoms, 

skambant muzikai, prasidėjo dešimtmečių vaikų sueiga rajono savivaldybės aikštėje. Sveikinimo 

žodį susirinkusiems vaikams ir miestelėnams tarė rajono meras Gediminas Čepulis. Sueigos 

dalyviams ir miestelėnams koncertinę programėlę atliko M. Slančiausko pradinukų ansamblis. 

(Plačiau apie dešimtmečių sueigą žr. sk. Renginiai vaikams)   

Šalia esančioje gatvėje ir automobilių stovėjimo aikštelėje savanorės Austėja, Lina, 

Rita ir Simona šnekino miestelėnus, kvietė atsakyti į klausimus apie Europos Sąjungą, 

Europarlamentą, euro įvedimą, Europos piliečių teises, už teisingus atsakymus dalijo prizus.    
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Po pietų joniškiečiai pakviesti į tradicine tampančią Aitvarų šventę „Skrydis 2014“.  

Nors dangus žadėjo lietų, spalvinga eisena nuvingiavo į Statybininkų gatvės laukus. Su Europos 

diena ir antrąkart Joniškyje  rengiama aitvarų švente susirinkusius sveikino Seimo narys Vitalijus 

Gailius ir rajono meras Gediminas  Čepulis.  

Prapliupęs lietus neužgesino entuziazmo kelti aitvarus, klausytis jaunųjų Joniškio 

atlikėjų koncerto. Vaikai gulte užgulė aitvarų dirbtuvėles, populiari buvo bibliotekos infopalapinė, 

kur buvo galima pamankštinti smegenis viktorinoje, pasiimti informacinių leidinių apie Europą, ES 

piliečių teises, eurą, artėjančius EP rinkimus. Netrūko norinčių parašyti linkėjimą Europai.  

Originaliausiu pripažintas linkėjimas – „Linkiu Europai plėstis ir plėstis. Aš mylių Europą ir Tu liksi 

mano širdyje“.  

Lietus kiek sutrukdė aviamodeliuotojui Vytautui  Steponavičiui atlikti visus numatytus 

sklandytuvo viražus, nufotografuoti šventę iš paukščio skrydžio, tačiau vis tiek netrūko pramogų, 

muzikos, buvo išrinktas aukščiausiai pakilęs aitvaras, jauniausias aitvaro leidėjas, jaunimo atstovai   

užkasė kapsulę su linkėjimų laišku ateities kartoms, kad kiekvienas joniškietis turėtų sėkmę nešantį 

aitvarą. Lietaus neišsigandusiems šventės dalyviams daug smagaus džiaugsmo suteikė maudynės 

ugniagesių surengtame putų šou. Smalsuoliai apžiūrinėjo kareiviškus ginklus, o praalkusieji vaišinosi  

kareiviška koše ir šildėsi arbata. 

 Tą pačią dieną 11 val. Viešojoje bibliotekoje antrą kartą surengtas Europos 

egzaminas. Jame dalyvavo ne tik bibliotekos darbuotojai, bet ir kiti miestelėnai, panorėję  pasitikrinti 

savo žinias apie Europą, Europos Sąjungą. Per pusvalandį dalyviai turėjo atsakyti į 20 klausimų. 

Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad visi egzamino dalyviai surinko po panašų balų skaičių, tačiau 

geriausiai sekėsi ir pirmoji vieta atiteko Visuomenės sveikatos biuro vadovei Linai Martinaitienei, 

antroji – senjorei Janinai Šimaitienei, trečioji – joniškietei Gintai Mykolaitienei. Nugalėtojai 

apdovanoti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje prizais ir diplomais.   

Pagrindiniai Europos dienos renginių organizatoriai: Joniškio rajono savivaldybės Jono 

Avyžiaus  viešoji biblioteka „Rotary“ klubas, jaunųjų rotariečių klubas „Interact“. 

Šventės renginius rėmė Joniškio rajono savivaldybė ir Europos Komisijos atstovybė 

Lietuvoje  pagal Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektą „10 metų kartu su ES“ . 
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Didelio susidomėjimo tarp joniškiečių susilaukė Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje ir Europos jaunimo komandos inicijuotas ir pirmą kartą Joniškyje viešosios bibliotekos 

surengtas „Europrotų“ žaidimas. Įvyko pavasario ir rudens sezonų protų kovų žaidimo turai. Kovo 

mėnesį vyko pavasario sezono turnyras, kurį sudarė 4 turai. Joniškyje dalyvauti žaidime 

užsiregistravo 8 komandos, po 4–6 narius. Tarp žaidėjų buvo jaunimo atstovai, politikai, pedagogai, 

mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų nariai iš viso rajono. Žaidimas vyk  pramogų centre 

„Žilvinas“. 

 Pavasario sezono turnyro nugalėtoja tapo komanda „Sveikas protas“ (kapitonas Linas 

Česnulis). Antrąją vietą užėmė komanda „Pretendentai“ (kapitonė Irena Šimkuvienė) iš Kepalių 

bendruomenės, trečioji vieta atiteko komandai „Liberalai“ (kapitonas Eugenijus Butkus). Turnyro 

nugalėtojai buvo apdovanoti Europos Komisijos atstovybės prizais: skėčiais, rašikliais, knygomis, 

„Europrotų“ diplomais ir padėkomis, Viešosios bibliotekos dovanomis. Žaidimo dalyvius ir 

nugalėtojus pasveikino Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gintaras Gadliauskas ir 

Kultūros ir viešųjų skyriaus vyr. specialistė Liucija Bertulienė, visus komandų kapitonus 

apdovanodami enciklopediniu leidiniu apie Joniškį. 

Rudens sezone taip pat dalyvavo 8 komandos. Žaidimo turai organizuoti bibliotekos 

skaitykloje, o baigiamasis surengtas Raudonojoje sinagogoje. Rudens sezono nugalėtoja tapo Kepalių 

bendruomenės komanda „Kepaliečiai“ (kapitonė Irena Šimkuvienė), pavasario sezone vos per pusę 

taško atsilikusi nuo pirmosios vietos. Antrąją vietą užėmė komanda „Joniškis“ (kapitonas Mantas 

Mockūnas), komandai  „Liberalų rezervas“ (kapitonas Eugenijus Butkus) atiteko trečioji vieta. 

Rudens sezono turnyro nugalėtojai buvo apdovanoti Europos Komisijos atstovybės 

prizais: skėčiais, gertuvėmis, rašikliais, Viešosios bibliotekos prizais, „Europrotų“ diplomais ir 

padėkomis. O taip pat komandos apdovanojo ir viena kitą. Dovanų būta šmaikščių ir skanių – nuo 

vilnonių kojinių iki namuose keptų keksų. Po apdovanojimų visi dalyviai pakviesti pasivaišinti 

„Europrotų“ tortu. 

„Europrotų“ žaidimus vedė Viešosios bibliotekos vyriausioji. bibliotekininkė 

edukacinei ir projektinei veiklai Simona Jonkutė.  
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Literatūriniai ir skaitymo skatinimo renginiai. Trečius metus iš eilės Linkaičių 

filiale kovo 21 d. minėta Pasaulinė poezijos diena. Šiai progai skirtoje popietėje „Kai į širdį 

sugrįžta pavasaris“ Bendraminčių klubo narės Elena Stankaitienė ir Jurgita Katiliavienė paskaitė 

poetų P. Raščiaus, A. Miškinio, J. Žlabio-Žengės eilėraščių apie pavasarį, tėviškę, Benutė Kaškelienė 

nukėlė klausytojus į Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ veikėjų pasaulį. 

Renginyje dalyvavo grupė Rudiškių kaimo folkloro kolektyvo „Rudbala“ (vadovės 

Elena Karnišauskienė ir Ingrida Buožiuvienė) atlikėjų. Skambėjo romansai, dainos apie pavasarį, 

meilę, viltį, gyvenimą. 

Balandžio 3 d. Jono Avyžiaus viešojoje  bibliotekoje buvo pristatyta knyga – 

„Legendinį „Vairą“ mačiau iš arti: klubo vedėjo užrašai“. Renginyje dalyvavo knygos 

sumanytojas, autorius Bronislovas Saulius Tarabilda ir literatūrinis bendraautorius Žilvinas 

Skačkauskas. Su ansamblio „Vairas“ muzika užaugo ne viena karta, nes grupė įkurta 1960 metų kovo 

8 d. B. Tarabilda kruopščiai rinko dokumentinę medžiagą: nuotraukas, afišas, kvietimus, kurie 

pasitarnavo leidžiant knygą. 

      Įdomus toks faktas, kad paties autoriaus B. S. Tarabildos gyvenimo kelias susijęs su 

Joniškio  rajonu. Jis 1956 m. gavo paskyrimą į Žagarę, dirbo kultūros namų meno vadovu, kur 

pakeitė tuomet į Vilnių išvykusią būsimą žvaigždę – dainininką Vaclovą Daunorą.      

     Renginyje lankytojai galėjo pamatyti įvairių sudėčių „Vairo“ sukurtų vaizdo klipų, 

pasiklausyti dainų, juk „Vairo“ istorija vis dar tęsiasi...  

           Praėjusiais metais buvo minimos lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 

300-osios gimimo metinės. Šiai sukakčiai paminėti pagal Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios  

bibliotekos projektą „Kūrybiniai susitikimai. Moterys kūrėjos Šiaulių regiono bibliotekose“ 

Joniškyje, o iš mūsų bibliotekos skaitymo skatinimo programos lėšų Žagarėje pristatyta atlikėjos 

Aistės Smilgevičiūtės programa „Su daina per „Metus“. 

   Popietę „Kristijonui Donelaičiui – 300 metų“ organizavo Skaistgirio filialas, su 

Joniškio literatų klubu „Audruvė“ poezijos vakarą „Jau saulelė vėl...“ – Maldenių filialas.  

  Gegužės 23 d. Joniškyje ir Žagarėje nuvilnijo „Poezijos pavasario 2014“ šventės 

renginiai – susitikimai su jubiliejinio – 50-ojo tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“  

svečiais. 

    Į Joniškio kraštą pabendrauti su poezijos žodžio gerbėjais atvyko grupė festivalio 

dalyvių: poetai Augustinas Dainys, Zita Mažeikaitė, literatūrologė Gintarė Bernotienė, aktorė 

Gražina Urbonaitė ir Valstybinio simfoninio orkestro fleitininkas Andrius Radziukynas. Svečiai 

poezijos skaitymus surengė Žagarės miesto bibliotekoje ir Žemės ūkio mokykloje. 
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 Baigiamasis „Poezijos pavasario 2014“ svečių vakaras įvyko Algimanto Raudonikio 

meno mokykloje. Vakarą vedė literatūrologė G. Bernotienė. 

 

Žagarės filiale pristatyta Marijos Valtortos knygos „Taip man buvo atskleista 

Evangelija“. Knygą pristatė vienuolis Antanas iš Kretingos vienuolyno. Ta pačia proga Žagarės 

klebonas M. Dyglys ir grupė keliautojų iš Šiaulių apskrities pasidalijo savo įspūdžiais iš kelionės po 

Šventąją Žemę – Izraelį. 

Skaistgirio filialas kartu su bendruomene vasarą pasitiko tradiciniais poezijos 

skaitymais ant Uolyno kalno. Į literatų popietę „Žodis vasarai“ atvyko būrys svečių: Lietuvos 

nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, Akmenės literatų klubo „Žiemgalija“ 

pirmininkė Dalia Miliukaitė – Buragienė, N. Akmenės viešosios bibliotekos direktorė, literatė Zita 

Sinkevičienė. Kartu su svečiais atvyko aktorė Virginija Kochanskytė. Svečiai dalijosi savo 

literatūriniais bandymais, o literatų kūrybą skaitanti aktorė Virginija trumpai pristatė kiekvieną kartu 

su ja atvykusį svečią, savaip pabrėždama kiekvieno savitumą.  

Lapkričio 10 –osios vakarą Viešoji biblioteka skyrė poetės Salomėjos Nėries 110 –

osioms  gimimo metinėms paminėti. Joniškiečius giliai sujaudino aktorės  Birutės Mar S. Nėries 

dienoraščių ir eilėraščių motyvais sukurtas monospektaklis „Poetė“, kuriame aktorė subtiliai 

atskleidė poetės gyvenimo vingius.  

Lapkričio 25 –ąją pagal Rašytojų klubo projektą „Salvete, juvenes!“ susitikti su 

knygos ir skaitymo gerbėjais į mūsų rajoną atvyko grupelė rašytojų. 

Susitikimuose Skaistgirio gimnazijoje ir Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje dalyvavo  

poetas, scenaristas, žurnalistas Arnas Ališauskas, poetas, dramaturgas, žurnalistas Mindaugas 

Nastaravičius ir debiutuojantis prozininkas, istorikas Tomas Vaiseta. Jaunesnei rašytojų kartai 

atstovaujantys kūrėjai dalijosi savo kūrybos potyriais, skaitė tekstus. Tarp renginio dalyvių ir svečių  

užvirė karšta diskusija apie lietuvių literatūros klasikus ir jaunosios kartos autorių tekstus, kaip juos  

suvokia skirtingos kartos, kaip vertinami šių metų knygų penketukai. 
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 Susitikimą bibliotekoje pagyvino Kultūros centro dainavimo studijos „ETC“ jaunųjų 

atlikėjų – Gabijos, Akvilės ir Jurintos muzikinis akcentas.   

Gražiausių metų švenčių išvakarėse, gruodžio 12-ąją, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 

savo skaitytojus, bičiulius, rėmėjus pakvietė į tradicinį padėkos vakarą – koncertą „Ačiū, kad 

esate kartu!“. Renginio metu pagerbti ištikimi ir ilgamečiai  skaitytojai, pagalbininkai, rėmėjai.  

Bibliotekos direktorės Jovitos Šimkevičiūtės padėkos ir suvenyrai – knygų skirtukai įteikti  ilgametei 

skaitytojai joniškietei Valerijai Onai Kairaitienei – už ištikimybę knygai ir bibliotekai, Aldonai 

Smilgienei – už dėmesį bibliotekai ir dovanojimo stebuklą, Algimanto Raudonikio meno mokyklos 

mokytojai Danutei Poliakienei – už kultūrinę pagalbą renginiuose, „Saulės“ pagrindinės mokyklos  

mokytojai Daliai Palubinskienei – už bendradarbiavimą ugdant mažuosius skaitytojus, Anicetai 

Krajinienei – už parodas bibliotekos erdvėje, joniškietėms Linai Rubežienei ir Violetai Žakaitienei – 

už aktyvų dalyvavimą „Bibliomūšio“ žaidime, Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai Audronei 

Kiršinaitei – už įdomią lektorystę ir dalyvavimą „Knygų Kalėdų“ akcijoje, stungiečiui Arūnui  

Dakaniui – už geranorišką iniciatyvą gerinant Stungių kaimo bibliotekos patalpas, Gaižaičių seniūnei 

Stanislavai Andrulaitienei – už rūpestį ir paramą puoselėjant bendruomenės kultūrinio gyvenimo 

aplinką, Ignui Vilčiauskui – už savanorystę  bibliotekoje, Joniškio „Rotary“ klubui –  už 

bendradarbiavimą ir dosnumą „Knygų Kalėdų“ akcijose. 

    Vakare dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis ir mero 

padėjėja Gintarė Valuckytė. Meras pasveikino bibliotekos kolektyvą su artėjančiomis šventėmis, 

dėkojo už gausią skaitančių joniškiečių bendruomenę, kultūrinę veiklą, gražius renginius, kartu 

pripažindamas, kad bibliotekai reikia erdvesnių ir modernesnių patalpų. Rajono meras gyvenimo 

jubiliejinių sukakčių proga padėkos raštus įteikė Viešosios bibliotekos darbuotojoms Ritai 

Brazauskienei ir Vidai Pranciulienei.  

   Skaitytojams, bičiuliams, rėmėjams ir visiems į renginį susirinkusiems joniškiečiams  

Viešoji biblioteka dovanojo koncertą. Pro Kultūros centro langus spindint kalėdinei eglei, nuo 

medžių šakų krintant šviesos varvekliams, iš širdies į širdį sklido klasikinės prancūzų, italų, ispanų 

kompozitorių, lietuvių autorių dainos, kurias atliko solistės iš Kauno Rūta Skučienė ir Jurga Šalčiūtė. 

Joms akompanavo pianistė kraštietė Daiva Petrulytė – Maskoliūnienė.  

     Bibliotekos darbuotojai sulaukė pačių gražiausių atsiliepimų apie šį vakarą. 

     Gruodžio 16 d. Skaistgirio bibliotekoje įvyko susitikimas su žurnaliste, knygų 

„Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“, „Su savimi ir tavimi“ ir „Dangaus eiliniai vieversiai“ autore 

Vita Morkūniene. 
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     Kiti kultūriniai ir švietėjiški renginiai. Vasario 5-ąją, Duonos dieną, Linkaičių  

filialo skaitytojos susirinko į popietę „Be duonos sotus nebūsi“. Renginio dalyvės prisiminė 

tradicijas, papročius ir tikėjimus, susijusius su seniausiu žmonijos valgiu. Bendraminčių klubo narė 

Benutė Kaškelienė paskaitė Justino Marcinkevičiaus eilių. Moterys minė mįsles ir minkles apie 

darbą, javus, iš atskirų žodžių dėliojo patarles, atsakė į klausimus apie duonos rūšis, kepimo 

reikmenis. Popietės dalyvės išsiaiškino, kur pasaulyje esama Duonos muziejų. Pasirodo, jog 

artimiausias įsikūręs Latvijoje, Agluonos miestelyje. 

   Tarptautinės moters dienos proga Gaižaičių filiale surengta įvairius rankdarbius 

kuriančių moterų popietė „Kurianti moteris“. Bibliotekininkė pristatė knygą „Kurianti moteris“, 

popietėje dalyvavusios moterys prie arbatos puodelio dalijosi savo pomėgiais, rodė rankdarbius. Taip 

pat Gaižaičių filialas surengė  popietę „Kūrybai diplomo nereikia“, į kurią susirinko bibliotekos 

lankytojai, mėgstantys savo mintis užrašyti popieriaus lape. Jau ne pirmą kartą bibliotekoje 

klausytasi Elenos Gecienės, Adolfinos Gylienės, Pranutės Peleckienės, Pranutės Streleckienės,  

Rimanto Mickevičiaus užrašytų posmų, humoristinių ketureilių ir dainų. 

Maldenių filialas organizavo 3 dalių etnokultūrinių renginių ciklą „O taip vakarojo 

mūs senoliai“: giesmių ir advento tradicijoms skirtus vakarus, su vaikais – žaidimų vakarą.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru VB ir filialuose buvo 

organizuojamos sveikatingumo valandėlės ir paskaitos.  

Rugsėjo – gruodžio mėnesiais Viešoji biblioteka, Kepalių ir Maldenių filialai, subūrę 

komandas iš bibliotekininkų ir skaitytojų, dalyvavo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

pagal projektą „Bibliotekos pažangai 2“ organizuotame „Bibliomūšio“ žaidime, kuriuo buvo  

siekiama suartinti bibliotekas su vietos bendruomenėmis, į bibliotekų veiklas įtraukti gyventojus. 

Žaidime geriausiai  sekėsi Kepalių filialo komandai „Ašviniečiai“, tarp 150 šalies bibliotekų 

komandų užėmusiai 9 vietą. Viešosios bibliotekos komandai „Avyžiukai“ teko 24 vieta.  
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Tarptautinės dienos be automobilio proga organizuotas sveikatingumo žygis 

dviračiais į Gataučių bendruomenę. Žygio dalyvius prie Gataučių seniūnijos pasitikusi  

bibliotekininkė Lina Šlipaitytė visus pakvietė į proto mankštą – atsakyti į bibliotekininkės paruoštus 

klausimus. Teisingai atsakiusieji laimėjo saldžių prizų. Po viktorinos Visuomenės sveikatos biuro 

specialistės pasiūlė pažaisti lauko žaidimus, pasimankštinti.  

Su bibliotekomis mielai bendrauja Joniškio policijos komisariato bendruomenių   

pareigūnai. Viešojoje bibliotekoje, Žagarės ir Gaižaičių filialuose apie saugios kaimynystės 

programą, vagysčių prevenciją kalbėjo Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio 

bendruomenės pareigūnai Almira Kumpytė ir Justas Martinaitis. 

Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai. Lapkričio 10 – 2015 m. sausio 6 d. vyko 

prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“. Ketvirtą kartą surengtos akcijos 

metu buvo raginama dovanoti lietuvių autorių knygas viešosioms ir mokyklų bibliotekoms. 

Jono Avyžiaus viešoji biblioteka renginiuose skatino joniškiečius dalyvauti akcijoje ir 

dovanoti bibliotekai naujų knygų.  

Gruodžio 4 dieną Linkaičių filiale surengti kalėdiniai skaitymai. Būrelis aktyviausių 

skaitytojų klausėsi filialo bibliotekininkės skaitomų Marcelijaus Martinaičio ir Romualdo Granausko 

knygų ištraukų, dalijosi įspūdžiais. 

Gruodžio 12 d. padėkos vakaro metu Joniškio vaikų ir jaunimo teatro „Bendraamžiai“ 

jaunosios aktorės Simona, Dovilė ir Samanta, persikūnijusios į pasakų personažus – laputę, 

Raudonkepuraitę ir kiškutį – žaismingai pakvietė joniškiečius dalyvauti prasidėjusioje „Knygų 

Kalėdų“ akcijoje.   

Gruodžio 13 d. „Knygų Kalėdų“ akcija reklamuota  Joniškio kultūros centre vykusiame  

kalėdinio  prekymečio renginyje. „Knygų Kalėdoms“ buvo paruoštas reklamos stalas su šalies 

Prezidentės  Dalios Grybauskaitės inicijuojamos „Knygų Kalėdų“ akcijos plakatais, skrajutėmis. 

Tarp šurmuliuojančių mugės prekiautojų ir lankytojų sukiojosi, su artėjančiomis 

šventėmis sveikino ir dalyvauti „Knygų Kalėdų“ akcijoje ragino, skrajutes dalijo  Viešosios 

bibliotekos darbuotojos Dovilė Kurlienė ir Simona Jonkutė. 
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Gruodžio 23 d. Stungių filialas stungiečius kvietė į popietę „Ateik prie Kalėdų eglutės – 

atneški naują knygutę!“. 

   Praėjusių metų akcijos dėka Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir filialai praturtėjo 150  

knygų suaugusiems ir vaikams. Iš Joniškio knygyno į Jono Avyžiaus viešąją biblioteką atkeliavo 24 

nupirktos knygos, tiesiogiai bibliotekai ir filialams padovanotos dar 126 knygos. 

2.1.2. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai 

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius organizavo keturių diptikų 

ciklą  „Išėjusiems sugrįžti“, skirtą rašytojo  Mariaus Katiliškio 100-osioms gimimo metinėms ir 

kraštiečių kūrėjų sugrįžimui. Šį renginių ciklą pagal projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros 

taryba.  

Ciklo renginiai prasidėjo gegužės 14 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko  

dvyliktieji tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai, kuriuose pranešimą „Jono Avyžiaus romanai 

populiariosios literatūros kontekste“ skaitė Šiaulių universiteto docentė, humanitarinių mokslų 

daktarė Irena Baliulė.  

  Mokslininkė akcentavo Jono Avyžiaus kūrybos šiuolaikiškumą, novatoriškumą, 

kalbėdama, kad  J. Avyžiaus romanai „Chameleono spalvos“ (1979) ir „Degimai“ (1982) jų 

pasirodymo metu sulaukė gyvų diskusijų tarp skaitytojų ir kritikų – romanuose kalbama apie 

septintojo ir aštuntojo dešimtmečių visuomenės gyvenimo aktualijas.  

    Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentės, joniškietės seserys dvynės  Justė ir 

Ieva Ancevičiūtės solidžią renginio rimtį papildė dainuojamąja poezija, pačių sukurtomis dainomis 

mūsų kraštiečių Albino Žvingilos, Juozo Jaro, Jono Ivanausko žodžiais. Vakaro metu  taip pat 

pristatyta jauno dailininko kraštiečio Povilo Gavorkos piešinių paroda.  

Didelio Plikiškių filialo lankytojų susidomėjimo sulaukė susitikimas su tremtiniu 

Reinhardu Vaišvila ir jo mamos Ninos Vaišvilienės atsiminimų pristatymas „Likimas ir valia, arba 

graudūs prisiminimai“, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. 

Birželio 28 d. Miesto dienos šventės proga Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė 

joniškiečius į susitikimą su kraštiečiais Mindaugu Kulbiu ir Romu Morkūnu. 

Fotografas Mindaugas Kulbis nuo 1991 metų yra „Associated Press“, o nuo 1998 m. ir 

dienraščio „Lietuvos rytas“ fotokorespondentas. Daugiau nei metus dirbo Čečėnijoje, fotografavo 

Afganistane ir kitose „karštosiose“ pasaulio vietose. Jo nuotraukos spausdinamos stambiausiuose 

pasaulio laikraščiuose. Kaip oficialus Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto fotografas, M. Kulbis   

dalyvavo keliose olimpinėse žaidynėse. Susitikimo metu Mindaugas ne tik papasakojo apie savo 



Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2014 m. veiklos ataskaita  

 

 

 

39 

 

darbą, atskleidė šiek tiek fotografijos meno paslapčių, bet ir prisiminė nerūpestingus mokslo laikus 

Joniškyje.  

 Kitas joniškietis Romas Morkūnas – akordeonistas, įvairių tarptautinių konkursų 

prizininkas, akordeonų trio „Made in“ narys – drauge su akordeonistais  Martynu Norvilu ir Nerijumi 

Bakula dovanojo joniškiečiams savo koncertą.  

Spalio 1 d. surengtas rašytojo Mariaus Katiliškio 100 metų jubiliejui skirtas 

vakaras „Širdie, sulėtink savo žingsnius, širdie, sustok, nebėk, širdie...“ . Vakaro metu buvo 

demonstruota filmo „Miškais ateina ruduo“ ištrauka. Renginyje dalyvavo garsus aktorius  

Gediminas Girdvainis, filme sukūręs įsimenantį samdinio Lauryno vaidmenį.  

Kino filmo kūrimą ir savo garsųjį dėdę prisiminė M. Katiliškio sūnėnas žagarietis 

Vytautas Vaitkus. Vakarą liaudies dainomis baigė mūsų kraštietė, operos solistė Sofija Jonaitytė,  

nuo vasaros sutikusi būti oficialia Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos globėja. 

  

Šis renginių ciklas organizuotas iš dalies Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto 

ir rajono savivaldybės skirtomis skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programos 

lėšomis.   

Vasario 25 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko knygos „Lietuvos XVII-XIX a. pradžios 

ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“ sutikimas. Leidinį pristatė vienas iš projekto 

autorių – joniškietis archeologas dr. Ernestas Vasiliauskas.    

 Ieškoti dokumentų Švedijos archyvuose ir bibliotekose mokslininką paskatino prieš 

kelis metus atsitiktinai aptiktas Joniškio miesto užėmimo piešinys, datuojamas 1703 metais. Tai 

seniausias rastas Joniškio miesto piešinys, kuris joniškiečiams buvo tikra sensacija, o ir puiki dovana 

miesto bendruomenei. Gausiai susirinkusiai auditorijai buvo įdomu ir smalsu sekti mokslininko 

pasakojimą.  E. Vasiliauskas pristatė įdomiausius radinius: žemėlapius, mūšių, vietovių, pilių planus, 

piešinius. Visi dokumentai išleisti originaliu formatu ir atskiru voku sudėti į knygą.   
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   Bibliotekos darbuotojos dėkojo E. Vasiliauskui už bibliotekai dovanojamus  leidinius, 

linkėjo, kad jo mėgstamas darbas džiugintų tiek jį patį, tiek mokslo, kultūros visuomenę ir mūsų 

krašto bendruomenę. 

Taip pat Viešojoje bibliotekoje pristatytos dvi kraštietės Birutės Žymantienės 

knygos: „Giminė. Laurinaičiai“ ir eilėraščių knygelė „Trapumas“. 

Gegužės 5 d. Kriukų filialas kartu su pagrindine mokykla organizavo konferenciją 

„Viduje suvis jauties lietuvių esąs“, skirtą visuomenės veikėjo ir švietėjo Stanislovo Goeso 170-

osioms gimimo metinėms.  

Prieš gerą dešimtmetį išleistos knygos „Bajorų von Goesų gyvenimo priedermė – 

kultūra ir švietimas“ šviesoje Medvilionių dvaro savininkus ir krašto švietėjus Stanislovus ir Teresę  

Goesus prisiminė VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė. Žemės ūkio mokyklos 

mokytoja Gita Vilčiauskienė apžvelgė straipsnius apie Joniškio kraštą „Aušroje“ ir „Varpe“. 

Klaipėdos universiteto Humanitarinio fakulteto studentė R. Eitkevičiūtė pasakojo apie švietėjiškų 

draugijų veiklą, apie šaulių ir pavasarininkų organizuotus vaidinimus ne tik Medvilionių dvare, bet ir 

Nociūnuose, Joniškyje, Žeimelyje. Kriukų pagrindinės mokyklos mokiniai atliko tyrimą apie tai, ką 

dabar rastų S. Goesas, jei sugrįžtų namo. Vaikai piešė dvarą, bandė nupiešti ir patį S. Goesą. Po 

konferencijos jos dalyviai žaidė dvarininkų mėgtą žaidimą – kroketą, aplankė kapus. 

Rugsėjo 19 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko vienas iš Europos paveldo 

dienų „XX amžiaus pradžios skonis“ renginių – konferencija „Vienos nuotraukos motyvais...“. 

 Konferencijos tema sieta su unikalia fotografija, kurioje Vilniaus gatvės grindiniu  

žygiuoja Joniškio ateitininkių eisena. Nuotrauka daryta nuo bibliotekos pusės: kitoje gatvės pusėje 

matosi namai, kurie yra išlikę iki šių dienų. Kadangi praėjusių metų Europos paveldo dienos buvo 

skirtos Joniškio 1918–1940 metų moderniajai architektūrai, tad norėjosi pažvelgti giliau, kas buvo už 

tų pastatų sienų: koks interjeras, baldai, kokia reklama kvietė užeiti, kaip žmonės rengėsi. 

    Konferencijoje pranešimus skaitė Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojos. Regina 

Tamašiūnaitė savo pranešime  „Interjero romantizmas 20 a. pradžioje“ susirinkusius supažindino su 

secesijos laikotarpiu. Edita Smindriūnaitė skaitė pranešimą „Dizaino ir reklamos ypatumai tarpukario 

Lietuvoje“. Išlikusiose to meto nuotraukose matosi ir Joniškio miesto amatininkų reklama, kviečianti 

užeiti, supažindinanti su paslaugomis, nurodanti darbo laiką. Labai įdomiai apie 20 a. pradžios 

aprangą, ypač moterų aprangos ir stiliaus raidą, kalbėjo Birutė Masiliūnaitė, pristačiusi pranešimą 

„20 a. pradžios moteris: etika ir apranga“. Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja atsivežė ir 

demonstravo tų laikų vyrišką fraką, moterišką delninukę, skrybėlaičių kolekciją, demonstravo, kaip 

užsirišti kaklaskarę. 
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   Prieš konferenciją renginio svečiai ir viešnios, atėjusieji apsirėdę 20 a. pradžios 

stiliaus rūbais, buvo pakviesti į improvizuotą fotoateljė, kurioje buvo bandyta atkartoti tų laikų 

dvasią ir skonį. 

    Renginys organizuotas iš nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir 

atgaivinimo programos, remiamos Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 

 

2.1.3.Parodos 

Iš viso VB ir filialuose surengti 346 vaizdiniai renginiai – parodos. Jos sudarė 50,2 

proc. visų renginių. Parodomis  buvo pažymimos valstybinės ir kalendorinės šventės, rašytojų, iškilių 

kraštiečių jubiliejinės sukaktys ir kūrybos pristatymai, rengiamos rankdarbių, piešinių, kraštotyros 

parodos, pristatomos metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos. 

 Laisvės gynėjų dienai surengtos spaudinių parodos: Kriukų filiale – „Laisvės 

gimimas“, Skaistgirio – „Mūsų laisvės stebuklas krauju pažymėtas“, Plikiškių – „Sausio įvykių 

atmintis“, Maldenių – „Laisvės ugnis ateities kartoms“.  

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai Viešojoje bibliotekoje surengta paroda „Lietuva. 

Nepriklausomybė. Piliečiai“, Linkaičių filiale –„Mūsų vardas – Lietuva“, Plikiškių filiale – 

„Skambūs žodžiai Tau, Lietuva!“, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Maldenių filiale 

surengta spaudinių paroda „Lietuvos praeitį prisiminus“.  

Knygnešio dienai Bariūnų filialas paruošė spaudinių parodą „Ar kas mus, knygnešius, 

atmins?“, Linkaičių filialas – „Lietuviško žodžio kelias“.    

Žagarės filiale veikė spaudinių paroda „Gal pritrūkote idėjų?“  

Velykų proga Viešosios bibliotekos skaityklos langus puošė paroda „Margučių 

paradas“.  

Skaistgirio filialas spaudinių paroda „Kitokios turiniu, išvaizda ir forma“ pažymėjo 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Viešojoje bibliotekoje Europos dienai paminėti surengta 
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informacinė paroda „Mūsų miesto draugystės tiltai Europoje“ su vaizdine medžiaga apie 

Joniškio rajono savivaldybės miestus partnerius. Poezijos pavasario šventės proga Žagarės filialas 

surengė parodą „50 poezijos pavasarių“.  

Valstybės dienai paminėti VB skyrė parodą „Žvilgsnis į istorines Lietuvos vietas“,  

Plikiškių filialas – fotografijų ir reprodukcijų parodą „Žalgirio mūšis fotografijose ir mene“.  

Parodomis paminėto Kristijono Donelaičio, Petro Cvirkos, Salomėjos Nėries, 

Aleksandro Puškino, Onore de Balzako, Ernesto Hemingvėjaus ir kitų rašytojų jubiliejinės sukaktys.  

Kraštotyros, kraštiečiams jubiliejams ir kūrybos sklaidai skirtos parodos. 

Viešojoje bibliotekoje parengtos parodos „Maestro Algimanto Raudonikio kūrybos aruodai“, skirta 

kraštiečio kompozitoriaus 80-mečiui, „Įžiebę širdyse galingą žibintą“ (Mikalojui Kuprevičiui – 150,  

Giedriui Kuprevičiui – 70“), „Jono Avyžiaus knygos pasaulio kalbomis“, „Poetas keturvėjininkas 

Juozas Žlabys- Žengė“, „Aktoriui Juozui Kisieliui – 65“, „Sugrįžęs savo kūryba. Rašytojui Mariui 

Katiliškiui – 100“,„Garsios giminės pėdsakais: Vincas, Stanislovas ir Ramutis Čepinskiai“, 

„Švietėjui ir visuomenės veikėjui Stanislovui Goesui – 170“. Kriukų filiale parengta paroda 

„Knygnešio Viktoro Pečiulio gyvenimas ir veikla“, Žagarės filiale – „Žagarės strazdeliui Juozui 

Žlabiui – Žengei – 115“, Mariaus Katiliškio 100 –osioms gimimo metinėm Linkaičių filiale 

eksponuota paroda „Marius Katiliškis – sodraus žodžio kūrėjas“, Kraštiečiui Stasiui Šimaičiui – 70“,  

Skaistgirio – „Marius Katiliškis – spalvinga ir ryški asmenybė“. 

Bibliotekos skaityklos languose eksponuotos joniškiečių – dailininko Povilo Gavorkos 

piešinių „Debesų dienoraštis“ ir fotomenininko Mindaugo Kulbio fotografijų parodos. Skaistgirio 

filialas suruošė  skaistgirietės tautodailininkės Virginijos Kutkienės darbų parodą 

Baltijos kelio 25-mečiui paminėti joniškietis Ignas Vilčiauskas surengė autorinę 

fotonuotraukų parodą „Joniškiečiai Baltijos kelyje 1989 m.“. 

Skaityklos languose veikė paroda iš tautodailininkės Anicetos Krajinienės kolekcijos 

„Pasitinkant Žirgo metus...“ Linkaičių filiale surengta retro nuotraukų iš uždarytos kaimo mokyklos 

metraščio paroda „Ir sugrįžta prabėgusios dienos“, Maldenių filiale – „Išlėkę iš tėviškės“. Žagarės 

Vyšnių festivaliui skirta fotografijų paroda „Pui, špoke!“ surengta Žagarės bibliotekoje.   

Linkaičių filiale veikė nuolatinė senovinių daiktų ekspozicija, kurioje eksponuojamas 

51 eksponatas, per metus ekspozicija papildyta 3 naujais eksponatais.   

2.1.4. Klubai bibliotekose 

Kaip ir ankstesniais metais, filialuose veikė 2 klubai: Bendraminčių klubas – Linkaičių 

filiale ir skaitytojų klubas „Gašvinė“ Stupurų filialo Gasčiūnų knygų išdavimo punkte. 
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Septintus metus Linkaičių bibliotekoje veikė Bendraminčių klubas. Jo tikslas — 

populiarinti skaitymą, dalytis patirtimi kuriant rankdarbius, skatinti saviraišką, prasmingai leisti 

laisvalaikį. Klubo veikloje 2014 m. dalyvavo 11 moterų. Dalyvių branduolį sudarė prieš trejus metus 

uždarytos Linkaičių pagrindinės mokyklos mokytojos – aktyvios bibliotekos renginių dalyvės ir 

talkininkės. 

2014 m. įvyko 3 kūrybiniai užsiėmimai. Jų metu narės pristatė savo rankdarbius, 

dalijosi patirtimi, mokė drauges. Naujausias atradimas – entuziastės gražiadarbės B. Kaškelienės 

mezgimo be virbalų pamoka. Tokių užsiėmimų metu pristatoma bibliotekoje gauta nauja literatūra 

apie rečiau taikomą rankdarbių kūrimo techniką. Bendraminčių klube moterys galėjo ir 

paprasčiausiai išsikalbėti, pasidalyti džiaugsmais ir rūpesčiais, aptarti gyvenimiškas situacijas, 

pasidalyti skaitytų knygų įspūdžiais. Vieno užsiėmimo metu moterys išbandė stalo žaidimą 

„Lažinkimės!“ ir patyrė smagių išgyvenimų. 

Stupurų filialo bibliotekininkė organizavo penktus metus veikiančio skaitytojų klubo 

„Gašvinė“ veiklą filialo aptarnaujamame Gasčiūnų knygų išdavimo punkte. Į klubą susibūrusios 

Gasčiūnų kaimo moterys – aktyvios, norinčios bendrauti, organizuoti. Kartu susirinkusios moterys 

dalydavosi perskaitytų knygų įspūdžiais, savo kūrybiniais bandymais, dainuodavo, dalyvavo  kaimo 

mokyklos renginiuose.  

Praėjusiais metais planuota įkurti skaitytojų klubą Viešojoje bibliotekoje, tačiau 

sumanymas nebuvo įgyvendintas.   

 

2.2. Bibliotekos veikla ir paslaugos vaikams 

 

   Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. rajone gyveno 3412 vaikų iki 14 metų 

amžiaus. Lyginant su 2013 m., rajone gyveno 160 vaikų mažiau. Vaikų skaičius mažėja dėl 

nepalankios demografinės situacijos, daug jaunų šeimų vaikus išsiveža į užsienį.  

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose į vartotojus sutelkta 76,7 proc. vaikų. Joniškio 

mieste gyveno 1269 vaikai, VB aptarnaujamoje teritorijoje (su priskirtais kaimais) – 1300. Sutelkta 

91,7 proc. aptarnaujamos teritorijos vaikų. Žagarės mieste gyveno 200 vaikų, su aptarnaujamai 

teritorijai priskirtais kaimais 300. Sutelkta 85 proc. aptarnaujamos teritorijos vaikų. Rajono kaimuose 

gyveno 1943 vaikai. Bibliotekose sutelkta 60,3 proc. vaikų.   

SVB vaikai iki 14 metų sudarė 32,8 proc. visų registruotų vartotojų. 
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2.2.1. Registruotų vartotojų vaikų skaičius 

 

 2013 m. 2014 m.  +/- 

VB 1220 1192 -28 

Žagarės m. filiale 258 255 -3 

Kaimo filialuose 1248 1171 -77 

Iš viso SVB 2726 2618 -108 

 

 

2.2.2. Vaikų apsilankymų skaičius ir lankomumo rodikliai 

 

 Apsilankymų skaičius Lankomumas  

2013 m. 2014 m.  +/- 
2014 m.  

 

VB 16720 16760 -40 14,1 

Žagarės m. 

filiale 
8630 8039 -591 31,5 

Kaimo 

filialuose  
29889 27082 -2807              23,1 

Iš viso 

SVB  
55239 51881 -3358 19,8 

 

Vaikų apsilankymų skaičius mažėjo, nes 4 proc. sumažėjo ir vartotojų skaičius.  

 

2.2.3. Vaikams skirto literatūros fondo būklė 

 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 16759 fiz. vnt. ir 8284 

pav., lyginant su praėjusiais metais, fondas sumažėjo 28 fiz. vnt.   

Fondo sudėtis pagal turinį: 

grožinės ir vaikų literatūros buvo 11753 fiz. vnt., tai sudarė 70,1 proc. viso fondo  

šakinės  literatūros buvo 3986 fiz.vnt., 23,8 proc.   

periodinių leidinių buvo 1020 fiz. vnt. , 6,1 proc.  

Filialuose literatūros fondo vaikams visuminė apskaita atskirai nevedama.  

Vaikų literatūros skyriuje gauta 11 pavadinimų prenumeruojamų periodinių leidinių, 

Žagarės miesto filiale – 3 pavadinimai. Kaimo filialuose iš viso buvo prenumeruojama 9 pavadinimų 

periodiniai, vidutiniškai viename filiale po 2 pavadinimus.   
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2.2.4. Išduoties vaikams ir skaitomumo rodikliai 

 Išduotis Skaitomumas 

2013 m. 2014 m.  +/- 2014 m.  

VB 33641    33646 +5 28,2 

Žagarės m. 

filiale 
10583 10399 -184 40,8 

Kaimo 

filialuose  
32519 29214 -3305                     24,9 

Iš viso 

SVB  
76743 73259 -3484 28 

 

 

 

Literatūros išduotis vaikams pagal  turinį ir proc. 

 

 
Išduotis iš 

viso  

      Grožinės 

literatūros  

išduotis* 

Proc. 

Šakinės 

literatūros 

išduotis*  

Proc. 

Periodinių 

leidinių  

išduotis  

Proc. 

VB 33646 17100 50,8 2596 7,7 13950 41,5 

Žagarės 

m. filiale 
10399 5441 52,3         94 0,9 4864 46,8 

Kaimo 

filialuose 
29214 17180 58,8 3875 13,3 8159 27,9 

Iš viso 

SVB 
73259 39721 54,2       6565 8,97 26973 36,8 

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis pateikta be periodinių leidinių išduoties  

 

2.2.5. Renginiai vaikams 

Renginių ir jų lankytojų skaičius 

 

Renginių skaičius 
Lankytojų skaičius 

Iš viso Parodos 

2013 m.  2014 m. 2013 m. 2014 m.  2013 m. 2014 m.  

VB 54 55 20 27 604 911 

Žagarės 

miesto filiale 
35 31 22 15 234 332 

Kaimo 

filialuose 
251 236 97 77 1985 1825 

Iš viso SVB 340       322 139 119 2823 3068 

 

  Renginiai vaikams sudarė 46,7 proc. visų bibliotekose organizuotų renginių. Žodiniai 

renginiai vaikams sudarė didesnę dalį – 63 proc. visų vaikams organizuotų renginių. Pagrindinis 

renginių tikslas –– skatinti skaitymą, edukacinėmis veiklomis ir panaudojant modernias technologijas  

organizuoti įdomesnį ir kūrybiškesnį laisvalaikio praleidimą. Vaikams organizuojamos šventės, 
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rytmečiai, popietės, knygų pristatymai, skaitymai garsu, susitikimai su įdomiais žmonėmis, 

edukaciniai, kūrybiniai, mokomieji užsiėmimai.  

Renginių vaikams mozaika 

 

Renginiai Tarptautinei vaikiškos knygos dienai. Kasmet Viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose vyksta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai skirti renginiai. Vasario ir kovo mėnesiais  

Vaikų literatūros skyriaus lankytojai  rinko skaitomiausių knygų penketuką.  

Balandžio 2-ąją į šventę Joniškio kultūros centre sugužėjo Joniškio pradinukai. 

Tradicinė šventė „Atversta vaikystės knyga“ prasidėjo skaitomiausių knygų penketuko pristatymu 

ir airių rašytojos Siobhan Parkinson „Laiško pasaulio vaikams“ skaitymu. Aktorė ir režisierė Agnė 

Sunklodaitė Joniškio vaikams atvežė spektaklį–žaidimą „Aplink pasaulį“. Spektaklis – tai 

improvizuota kelionė aplink pasaulį su muzika, žaidimais ir vaizduotės šėlsmu. Žiūrovai tapo šios 

kelionės dalyviais – aplankė Suomiją, Angliją, Prancūziją, Italiją ir net Afrikos džiungles, kartu su 

aktore dainavo, žaidė ir vaizduotėje tapo aplankytų šalių gyventojais. Mažieji žiūrovai turėjo puikią 

galimybę pajausti teatrą kaip žaidimą. 

Tarptautinės vaikiškos knygos dienos proga Žagarės filialas surengė knygų pristatymą 

vaikų  lopšelyje – darželyje „Vyšniukas“, Linkaičių filialas – popietę „Knygos viktorina“, Maldenių 

filialo skaitytojai žaidė žodžių mūšį, Jurdaičių filialas pakvietė vaikus į kūrybines dirbtuvėles kurti 

knygutę, Bariūnų filialo mažieji bibliotekos lankytojai iš darželio dalyvavo kūrybinėje valandėlėje 

„Mano vaikystė knygų lapeliuose“, Plikiškių filialo skaitytojai klausėsi skaitymų „Svečiuose pas 

pelytę Zitą“.  

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Vaikų literatūros skyrius ketvirtaklasiams 

surengė literatūrinį rytmetį „Legenda atgyja“, kuriame parodė lėlių spektakliuką „Jūratė ir 

Kastytis“. Kirnaičių filialas savaitės metu vaikams organizavo dvi popietes „Šiandien aš – 

bibliotekininkė“ ir „Perskaičiau aš, skaityk ir tu!“, Bariūnų filialo surengtoje popietėje „Kuriu ateities 

knygą“ vaikai kūrė knygelę kompiuteriu.  

Stungių filiale buvo organizuota popietė „Kai prabyla lėlės...“ Renginio dalyviams  

papasakota lėlių atsiradimo istorija; Žagarės gimnazijos moksleivės Kamilė Valytė ir Fausta Kidelytė 

padeklamavo eilėraščių apie lėles, o Maldenių kaimo bibliotekininkė Lionė Adomaitienė 

demonstravo įvairias siūtas, ant rankos užmaunamas vaidinti skirtas lėles. Atgijusios ispaniškos 

„lėlės“ (Meda Juodpalytė, Ema Veikalaitė ir Eivina Remeikaitė) sušoko šokį. Popietės svečiai – 

Maldenių bibliotekos lėlių teatriuko „Padaužiukai“ artistai suvaidino H. K. Anderseno pasaką 

„Princesė ant žirnio“. Antroje renginio dalyje Maldenių ir Stungių komandos varžėsi literatūrinėje 

viktorinoje.   
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Maldenių filiale vyko mokomieji užsiėmimai „Pažinimo taku kartu su biblioteka“. 

Europos dienos šventės renginiai. Pagal Viešosios bibliotekos projektą „10 metų 

kartu su ES“ į Europos dienos šventės renginių panoramą žaismingai įsipynė savivaldybės aikštėje 

surengta dešimtmečių vaikų sueiga, simbolizuojanti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 

dešimtmetį. Sueigos dalyviai – „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir Mato Slančiausko progimnazijos 

dešimtmečiai, susmaigstydami gėles su savo vardais savivaldybės aikštės pievelėje, sukūrė  

simbolinį gėlyną „Aš gimiau ir augu Europoje“. Po to vaikai piešė Europos Sąjungos  žemėlapį 

pagal šalių vėliavas. Į šį žaismingą procesą įsijungė ir dešimtmečio vaikai – „Saulutės“ lopšelio – 

darželio auklėtiniai.  

 

 

 

 

 

 

 

Žagarės miesto filiale Europos dienai skirtas renginys su Žagarės gimnazijos 

trečiaklasiais prasidėjo bibliotekoje. Dešimtmečiams žagariečiams bibliotekininkės demonstravo 

skaidres ir pasakojo apie Europos Sąjungos istoriją, simbolius, šalis – nares, Lietuvos narystės 

privalumus, piliečių teises ir galimybes. Po skaidrių peržiūros visi vaikai buvo pakviesti sudalyvauti 

orientaciniame žaidime – ieškynėse „Surask Europos dalelę Žagarėje“. Dvi dalyvių komandos 

pagal duotas užuominas Žagarės miesto teritorijoje turėjo surasti su konkrečia užduotimi susijusią 

įstaigą. Žagarės gimnazijos, seniūnijos, regioninio parko direkcijos, šeimos klinikos „Saulenė“ 

darbuotojai, kelių individualių įmonių savininkai mielai sutiko priimti paslėptus žaidimo orientyrus. 

Įvykdę visas užduotis vaikai grįžo į miesto biblioteką. Čia jiems surengta viktorina – „protų mūšis“. 

Mokiniai ne tik atsakinėjo į pateiktus viktorinos klausimus, bet ir patys sužinojo naujų dalykų apie 

Europą, Europos Sąjungą, Europos šalių kalbas, atliko žaismingas užduotis. Savo svajones ir norus  

mokiniai įamžino piešinyje – mozaikoje „Europa mažųjų žagariečių akimis“.  
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Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 10-tąjį 

kartą dalyvavo tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ lapkričio 10 – 16 

dienomis. Praėjusių metų savaitės tema – „Troliai Šiaurėje“. Savaitės renginiai skatino domėtis  

Šiaurės šalių literatūros lobiais, mitologija, pasinerti į magišką knygų pasaulį, skleisti skaitymo balsu 

tradicijas. 

     Savaitė prasidėjo tradicinėmis Šviesos ir žodžio šventėmis – skaitymais žvakių šviesoje 

su vaikais lapkričio 10 d. 10 val. Vaikų literatūros skyriaus Šviesos ir žodžio šventės dalyviai – 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 3C klasės mokiniai klausėsi bibliotekininkės Stasės skaitomo teksto 

iš Tuvės Jansson knygos „Tėtis ir jūra“. Skyriaus vedėja Dovilė trečiokams rodė skaidres ir pasakojo 

apie trolius. 

     Lapkričio 11 d. Viešosios bibliotekos  skaitykla vos sutalpino didžiulis būrį vaikų, 

atskubėjusių susitikti su režisiere ir aktore Agne Sunklodaite, atvežusią vaikams autorinę  

programą pagal Tuvės Jansson knygą „Burtininko skrybėlė“. Agnė ir vaikai skaitė, žaidė ir 

vaidino scenas iš minėtos knygos. Biblioteka virto tikra teatro scena, o vaikai – aktoriais: jiems teko 

įdėmiai klausytis aktorės skaitomo teksto, sekti kiekvieną judesį, įkūnyti muminukus ir jų draugus. 

Visi žiūrovai buvo įtraukti į veiksmą, tad valanda prabėgo kaip akimirka. 

    Aštuntą kartą Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje dalyvavusiame Linkaičių filiale 

jauniesiems skaitytojams surengta popietė pagal Tuvės Jansson kūrybą „Surask mane“. Vaikai 

atsakinėjo į klausimus, komentavo knygų iliustracijas, atsakymų ieškojo internete. Pačios jauniausios 

renginio dalyvės nupiešė savo įsivaizduojamus muminukus. Bibliotekoje veikė Šiaurės šalių rašytojų 

kūrybos paroda „Nerūpestingos vaikystės dienos“. 

      Lapkričio 10-ąją Plikiškių bibliotekos mažieji skaitytojai dalyvavo skaitymų balsu 

rytmetyje „Auštant“. Vaikai apžiūrėjo Trolių Mumių slėnio žemėlapį, ieškojo raktinių žodžių 

skaitomose ištraukose, sužinojo, kokia švyturio paskirtis, bandė atspėti, ar yra Lietuvoje švyturių ir 

kiek. Lapkričio 14-ąją bibliotekininkė jaunuosius bibliotekos skaitytojus pakvietė į kūrybinę 

valandėlę „Trolio pėdsakais“. 

     Šviesos ir žodžio šventė vyko Skaistgirio bibliotekoje. Skaistgirio gimnazijos trečiokai 

su mokytoja Orenta Ramukevičiene. žvakučių liepsnelių šviesoje klausėsi ištraukos iš T. Jansson 

knygos „Stebuklinga žiema“, žiūrėjo animacinius filmukus su T. Jansson sugalvotomis mažosiomis 

būtybėmis. Šventės dalyviai apdovanoti spalvinimo knygelėmis ir skirtukais. 
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     Žagarės ir Skaistgirio filialuose  lapkričio 11-ąją svečiavosi Kražiuose gyvenanti 

menininkė Ilona Bumblauskienė – poetė, žurnaliukų vaikams „Kutis“ ir „Nykštukas“ vyriausioji 

redaktorė. Kūrėja deklamavo savo eiles, nuoširdžiai ir šiltai bendravo su vaikais, įtraukdama juos į 

knygelės atsiradimo istorijos vaidinimą. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę pamatyti įspūdingas 

autorės menines fotografijas: „Vandens paveikslai“, „Medžių abėcėlė“, „Ledo laiškai“ ir „Balutės“ 

Renginio metu padėkos raštais už  knygų skaitymą  apdovanoti geriausi bibliotekos skaitytojai 

vaikai. Jiems padėkos raštus įteikė I. Bumblauskienė, padovanodama kiekvienam po savo poezijos 

knygelę ir skirtuką knygai. 

     Šviesos ir žodžio šventėje taip pat dalyvavo ir renginius organizavo Bariūnų, Maldenių, 

Stungių, Rudiškių filialai. 

Kiti vaikams skirti renginiai. Pratęsdamas 2013 m. skaitymų ciklą „Pasaką seka 

profesijų atstovai“ Žagarės miesto filialas organizavo skaitymus garsu „Eiliuotas pasakas seka 

senoliai“. Vaikams skaitė garbūs žagariečiai – buvęs rusų kalbos mokytojas Kęstutis Labanauskas ir 

senjoras Juozas Kazlauskas.   

Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo Vaikų ir jaunimo lėlių teatro 

„Žagarės Vyšniukas“ aktoriai su savo vadove Orinta Orlickiene Žagarės filiale pravedė kūrybinę 

pamokėlę su vaidybinėmis lėlėmis ir parodė spektakliuką „Lokys Matas ir jo batas“. 

Vaikų literatūros skyrius ir filialai organizavo vaikų užimtumą vasaros atostogų metu.. 

Vaikų literatūros skyrius surengė literatūrinį žaidimą „Skelbiame vasaros pradžią!“ Mato   

Slančiausko progimnazijos Vasaros dienos stovykloje, edukacinius užsiėmimus „Pasaką seku, pasaką 

žaidžiu“. 

Stungių filialas organizavo vaikų vasaros šventę „Mano spalvotas pasaulis“. 

Rugpjūčio 28–29 dienomis Jurdaičių filialas  bendruomenės namuose suorganizavo  

dviejų dienų stovyklą „Ten, kur pasakos nakvoja“, kurioje stovyklavo 19 įvairaus amžiaus vaikų.  

Stovyklos tikslas – kūrybiškai praleisti paskutines vasaros dienas ir sudominti vaikus knyga. Iš 

Viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programos filialas įsigijo 

stalo žaidimų, galvosūkių ir žaidimų knygų, kūrybiniams užsiėmimams reikalingų kanceliarinių 

prekių. Visi stovyklos dalyviai aktyviai įsitraukė į daugybę smagių veiklų ir atrakcijų. Vyresnio 

amžiaus vaikai padėjo bibliotekininkei paruošti bei apipavidalinti stovyklai skirtas patalpas: iš 

spalvoto popieriaus karpė papuošimus, išdėstė darbui reikalingas priemones: multimedijos 

komplektą, stalus, kėdes. Kita užduotis buvo pagal duotą sąrašą surasti bibliotekoje knygas ir 

žaidimus. Bibliotekininkė pristatė vaikams naujas knygeles ir priemones, skirtas stovyklautojų 

užimtumui. Dvi dienas su dalyviais buvo kalbamasi apie pasakų reikšmę, jų rūšis, kaip jos kuriamos, 
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kokia jų įvairovė ir kur jos gyvena. Vaikai ne tik skaitė, bet ir žiūrėjo ekranizuotas pasakas. 

Stovyklautojai įsijungė į kūrybinę ir pramoginę veiklą. Vieni atliko kūrybines užduotis, kiti  žaidė 

stalo žaidimu. Mažieji rinkosi lavinamuosius žaidimus bei rankdarbių pamokėles: lipdė ir piešė 

pasakų veikėjus, kūrė paslaptingus amuletus ir kitus rankdarbius. Vaikai savo darbelius pristatė 

draugams surengtoje parodėlėje. Renginio metu buvo apdovanota daugiausia pasakų bibliotekoje 

perskaičiusi skaitytoja – Skaistgirio vidurinės mokyklos ketvirtaklasė Karolina Truškauskaitė, per 

metus perskaičius 61 pasakų knygą. Pertraukėlių metu stovyklautojai buvo vaišinami kaimo 

bendruomenės paruoštomis vaišėmis. 

Maldenių filialas su vaikais organizavo senovinių žaidimų vakarą iš etnokultūrinių 

renginių ciklo „O taip vakarojo mūs senoliai“, Kirnaičių filialas  – viktoriną „Visažinis“. 

Spalio 6, 7, 9 ir 17 dienomis Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriuje šurmuliavo per 100 Mato Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

pirmokų – vyko tradicinės pirmosios knygutės šventės „Vesk mane į savo šalį“. Pirmoje švenčių 

programėlės dalyje vaikai žiūrėjo lėlių spektakliuką pagal Kosto Kubilinsko pasaką „Joniukas 

aviniukas ir sesytė Elenytė“. Antrojoje renginio dalyje vaikai galėjo apžiūrėti ir pažaisti su 

gražiausiomis ir įdomiausiomis žaislinėmis knygelėmis, užsiregistruoti į bibliotekos skaitytojus.  

Kiekvienai pirmokų klasei padovanota po pasakų knygą.  

 

Populiarūs tarp jaunųjų bibliotekų lankytojų buvo įvairūs edukaciniai, kūrybiniai 

užsiėmimai, popietės. Išradingi kūrybiniai užsiėmimai vyko Bariūnų filiale su šalia esančio daželio 

auklėtiniais. Kūrybinės dirbtuvės „Pasaka apie rudenį“ surengtos po atviru dangumi – darželio 
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žaidimų kiemelyje. Saulėtas ir šiltas rytas net patį mažiausią renginio dalyvį nuteikė linksmam ir 

žaismingam darbui – piešti rudens pasaką.  

Ant didelių, prie tvoros pritvirtintų polietileno lapų vaikai piešė teptukais, delniukais ir 

pirštukais. Kas medį atspaudė, kas – saulėgrąžas ar krūmokšnius prie ežerėlio. Tokios kūrybinės 

dirbtuvėlės po atviru dangumi vaikams suteikė daug džiaugsmo. Taip pat šiame filiale organizuoti 

edukaciniai užsiėmimai: „Į Užgavėnes – su kauke“, „Advento žibintas“.  

Žagarės filiale surengta edukacinė pamoka „Šiaudinukų gamyba Kalėdoms“, 

Skaistgirio filiale – kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų eglutė be pirktinių žaisliukų“. 

Vaikams itin patiko kūrybinės edukacijos – piešimas ant marškinėlių ar medžiagos. 

Šių edukacinių užsiėmimų iniciatorė – VB vyriausioji bibliotekininkė edukacinei ir projektinei 

veiklai Simona Jonkutė kartu su Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovile Kurliene puošti piešiniais 

marškinėlius mokė vaikus Žagarės, Gataučių,  Plikiškių ir Stungių filialuose. 

Viešosios bibliotekos  Vaikų literatūros skyrius prasmingai bendravo su specialių 

poreikių vaikais – lankė ir organizavo renginius „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo 

skyriaus lavinamųjų klasių mokiniams. Jiems bibliotekininkės rengė knygučių pristatymus, vaidino 

lėlių spektaklį  „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“. Vaikų literatūros skyrius puoselėja gražią 

tradiciją – Specialiojo ugdymo klasių auklėtinius aplankyti ir pasveikinti gruodžio pirmąją savaitę 

Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga. Praėjusiais metais bibliotekininkės pasikvietė Mato 

Slančiausko progimnazijos 1B klasės mokinukus, kurie kartu su savo mokytoja Ugne Vaineikiene 

praturtino bendravimo su neįgaliais vaikais valandėlę padainuodami dainelių, vadinamų pasakomis 

be galo. Bibliotekininkės paskaitė pasaką „Kaip genys eglę kirto“, į skaitymą žaismingai įtraukdamos 

ir vaikus. Atsisveikindamos padovanojo vaikams eglutę ir po pačių padarytą simbolinį elniuką.   

Parodos. Vaikų literatūros skyrius nuolat bendrauja su Joniškio Algimanto Raudonikio 

meno mokyklos Dailės skyriaus pedagogais ir mokiniais. Įvairių švenčių progomis skyriaus langus 

puošė  Meno mokyklos moksleivių kūrybos darbų parodos: skirta Vasario 16-ajai, „Mano mama“, 

„Kopijos“ (miesto dienos šventei), paroda Tarptautinei mokytojų dienai. Skyriaus erdvėse ir 

languose eksponuotos „Saulės“ pagrindinės mokyklos vaikų darbelių parodos: aplikacijų paroda 

„Sniego senio portretai“, piešinių – „Mano mokytoja“, „Sudie, rudenėli!“, Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitei – „Troliai mano knygelėje“. Savo kūrybos darbelius bibliotekoje pristatė Mato Slančiausko 

progimnazijos auklėtiniai, surengę aplikacijų parodas „Lietuviais esame mes gimę“, „Kalėdų senelio 

kojinės“, šios mokyklos pedagogų iniciatyva Vaikų literatūros skyriuje surengta respublikinė 

pradinių klasių mokinių mobili kūrybos darbų paroda pagal Jono Biliūno kūrybą.  
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Vaikų literatūros skyrius organizavo literatūros parodas lietuvių ir užsienio autorių 

kūrybai atskleisti, jubiliejinėms sukaktims paminėti: Vytautui Misevičiui, Kęstučiui Kasparavičiui, 

Tuvei Jansson, Salomėjai Nėriai, Eduardui Petiškai, Aleksandrui Puškinui ir kitiems rašytojams, 

iliustruotojams.     

Iš įdomesnių filialuose surengtų parodų paminėtinos: Skaistgirio filiale – fotografijų 

paroda „Gražiausios akimirkos bibliotekoje“ (Tarptautinei vaikiškos knygos dienai), vaikų piešinių 

paroda „Aš – bibliotekos skaitytojas ir draugas“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei), „Pasauli, mes 

matome tave“ (Baltosios lazdelės dienai), Jurdaičių – „Darbeliai iš gamtos gėrybių“. 

             2.2.6. Netradicinės veiklos formos su vaikais   

Žaislotekos. Iš viso buvo 7 žaislotekos: VB Vaikų literatūros skyriuje, Žagarės,  

Darginių, Gaižaičių, Jurdaičių, Linkaičių, Satkūnų filialuose. Žaislotekos dėl lėšų trūkumo mažai 

papildomos. Iš viso dokumentų fonde ir žaislotekose praėjusiais metais buvo 153 fiz. vnt. žaidimų  

(trimačių dok.). Per metus papildyta tik 11 fiz. vnt.  

Vaikų literatūros skyriaus žaislotekoje per metus apsilankė 1009 lankytojai. Žaislotekų 

lankytojai ir žaidimų panaudojimas filialuose atskirai neapskaitomas.  

Lėlių teatriukai. Veikė 3 lėlių teatrai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir 

Maldenių filialuose. Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Dovilės Kurlienės ankstesniais metais 

sukurtas lėlių spektakliukas „Broliukas aviniukas ir sesytė Elenytė“ praėjusiais metais buvo 

parodytas „Saulės“ pagrindinės mokyklos moksleiviams geriausio skaitytojo apdovanojimo 

renginyje, taip pat Joniškio vaikų darželio „Ąžuoliukas“ ir Bariūnų vaikų darželio auklėtiniams. 

Spektakliuką „Jūratė ir Kastytis“ matė Joniškio darželių „Ąžuoliukas“ ir „Saulutė“ vaikai.  

Būreliai ir rateliai. Filialuose veikė 2 vaikų rateliai ir 1 būrelis.  Plikiškių filialo 

jaunųjų skaitytojų ratelio nariai buvo aktyvūs renginių dalyviai ir bibliotekininkės pagalbininkai, 

naujų iniciatyvų sumanytojai, savanoriai. Jie nuolat skleidė informaciją tarp draugų apie artimiausius 

bibliotekos renginius, prisidėjo prie muzikinio renginių apipavidalinimo (dainavo ir grojo), rūpinosi 

bibliotekos įvaizdžio kūrimu, talkino perkeliant bibliotekos knygas į naujas patalpas.  

Kepalių filiale buvo vaikų vaidintojų ratelis „Be rėmų“, paruošęs ir bendruomenei 

parodęs vaidinimą „Ieškome Kalėdų“, kuriam scenarijų sukūrė bendruomenės narė Rita Katinaitė.  

Maldenių filiale veikė rankdarbių būrelis. Būrelio nariai kūrybine veikla daugiausia 

užsiėmė atostogų metu. Vaikai piešė, karpė, darė atvirukus ir kitokius rankdarbius. Darbeliai buvo 

demonstruojami bibliotekoje įvairių renginių metu. 

Kūrybinės dirbtuvėlės. Organizuotos 5 kūrybinės dirbtuvėlės: Gataučių, Jurdaičių, 

Skaistgirio, Stungių, Maldenių filialuose. Kūrybinėse dirbtuvėlėse vyko edukaciniai užsiėmimai, 
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kūrybinės pamokėlės, kurių metu vaikai mokėsi daryti įvairius darbelius: žaisliukus, atvirukus, 

knygutes.  

2.3. Projektinė veikla. Projektų finansavimas   

2014 m. įgyvendintas projektas „Išėjusiems sugrįžti“ – keturių diptikų ciklas, skirtas 

rašytojo Mariaus Katiliškio 100– osioms gimimo metinėms ir kraštiečių kūrėjų sugrįžimui. Projektą 

4000 Lt iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto vadovė – VB Informacijos ir 

kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta Kuprevičienė. (Apie projekto renginius žr. sk. Kraštotyros ir 

kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai).  

Renginių ciklas Europos dienai paminėti „10 metų kartu su ES“. Projektą 2500 Lt 

finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto vadovė –VB direktorės pavaduotoja 

Violeta Vilčiauskienė. (Apie projekto renginius žr. sk.  Renginiai ir Renginių vaikams mozaika)   

Konferencija „Vienos nuotraukos motyvais...“, gauta 1120 Lt iš nekilnojamojo 

kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo programos, remiamos Joniškio rajono 

savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vadovė – VB Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja 

Vijoleta Kuprevičienė. (Apie projekto renginius žr. sk. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos 

renginiai). 

Projektai „Joniškis – (ne)skaitanti provincija“ ir „Biblioteka – kūrybos fabrikas. Nuo 

knygos iki roboto“, teikti Lietuvos kultūros tarybai, finansuoti nebuvo.    

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 

2014 m. bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose: seminaruose, mokymuose tiek Viešojoje bibliotekoje, tiek už jos ribų. Ruošdamiesi 

dalyvauti Kultūros ministerijos, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir  B. ir M. Geitsų fondo  

organizuojamame projekte „Bibliotekos pažangai 2“,  praėjusiais metais specialistai mokėsi ir įgijo 

naujų įgūdžių projekto mokymuose. Septyniuose  šio projekto mokymuose dalyvavo 9 specialistai Iš 

viso įvairiuose mokymuose profesiją kėlė 31 bibliotekininkas, už bibliotekos ribų – 9.   

                   Bibliotekininkų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius 

 2013 m.  2014 m.  

VB 16 16 

Žagarės m. f. 2 2 

Kaimo filialų 18 13 

SVB 36 31 
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Viešosios bibliotekos specialistų kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų  

Renginio tema   Vieta   Data  Dalyvis  

Europos Komisijos atstovybės   

koordinacinis susitikimas  

Kaunas  2014-02-6-7 Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

pradžios konferencija 

Vilnius 2014-02-25 Direktorė 

J.Šimkevičiūtė 

Mokymai „Klientų konsultavimas 

teikiant pirminę konsultaciją asmens 

duomenų apsaugos klausimais“ 

Šiaulių apskrities 

P.Višinskio VB 

2014-03-17-

21 

VB vyr. 

bibliotekininkė 

R.Mačiukienė 

Seminaras „Įtraukiantis skaitymas su 

mirioramomis“ 

Šiauliai 2014-04-25 Vaikų lit. skyriaus 

vedėja D. Kurlienė 

Projekto „Viešosios valdžios ir 

nevyriausybinio sektoriaus 

bendradarbiavimas“ konferencija 

Vilnius 2014-04-29 Direktorė  

J.Šimkevičiūtė 

Medijų meno festivalio „Enter 12“ 

atidarymas 

Šiauliai 2014-05-08 VB vyriausioji 

bibliotekininkė  

S. Jonkutė 

Mokymai „Darbo teisė“ Šiaulių apskrities 

P.Višinskio VB 

2014-05-12 Direktorė 

J.Šimkevičiūtė,  

VB sekretorė Vida 

Pranciulienė 

Seminaras „Istorijos ir kultūros 

paveldo išsaugojimo ir sklaidos 

projektai“ 

Šiaulių miesto 

VB 

2014-05-13 VB vyriausioji 

bibliotekininkė  

S. Jonkutė 

Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacijos visuotinis narių 

susirinkimas 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

Mikalojaus 

Daukšos VB 

2014-05-21 Direktorė  

J.Šimkevičiūtė 

Šiaulių regiono bibliotekininkų tarybos 

posėdis 

Šiaulių apskrities 

P.Višinskio VB 

2014-05-27 Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė,  

VB vyriausioji 

bibliotekininkė  

S. Jonkutė 

Mokymai „Projektų inicijavimo 

teoriniai ir praktiniai mokymai“ 

Šiauliai  2014-07-02-

03 

Vaikų lit. skyriaus 

vedėja D. Kurlienė,  

VB vyriausioji 

bibliotekininkė  

S. Jonkutė 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

mokymai „Vartotojų ir partnerių 

poreikių analizė ir inovacijų diegimas“ 

Šiauliai 2014-07-08-

09 

Direktorė  

J.Šimkevičiūtė,  

Informacijos ir 

kraštotyros 

skyriaus vedėja 

Vijoleta 

Kuprevičienė 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ Šiauliai 2014-08-11- Direktorės 
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mokymai „Atstovavimo ir fondoieškos 

mokymai“ 

12 pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė, 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyriaus vedėja 

Eglė Šukienė 

Seminaras „Euro įvedimas Lietuvoje ir 

kiti aktualūs pakeitimai“ 

Šiauliai 2014-09-03 VB vyr. buhalterė 

Zita Skudrienė 

Projekto „Bibliotekų specialistų 

mokymai“ mokymai „Bibliotekų 

statistikos unifikavimas ir 

panaudojimas“ 

Šiauliai 2014-09-09 Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė 

Europos Sąjungos informacijos tinklo 

Lietuvoje seminaras „Kas laukia 

Lietuvos įsivedus eurą“    

Vilnius 2014-09-11-

12 

Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

mokymai „Viešųjų pirkimų mokymai“ 

Klaipėda 2014-09-15-

16 

Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė 

Seminaras „Gerosios patirties sklaida–

nauda, realybė ir perspektyvos“ 

Radviliškio VB 2014-09-16 Direktorė  

J.Šimkevičiūtė,  

Vaikų lit. skyriaus 

vedėja D. Kurlienė,  

VB vyriausioji 

bibliotekininkė  

S. Jonkutė 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

mokymai „Poveikio vertinimo 

mokymai“ 

Vilnius 2014-09-22-

23 

VB vyr. 

bibliotekininkė 

R.Mačiukienė 

Viešųjų bibliotekų patirties sklaidos 

mugė ir tarptautinė konferencija 

„Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir 

galimybės Lietuvos-Lenkijos-Ukrainos 

bibliotekų patirtisnaudojant naująsias 

technologijas ir medijas“ 

Palanga  2014-09-24-

26 

Direktorė  

J.Šimkevičiūtė 

Pažintinis mokomasis patirties sklaidos 

seminaras- stažuotė „Inovacijos 

bibliotekose: Lietuvos, Prancūzijos ir 

Vokietijos bibliotekų patirtis“ 

 Prancūzija,  

Vokietija 

2014-10-03-

12 

Direktorė  

J.Šimkevičiūtė 

Mokymai „Kūrybinio teksto rašymas“ Šiauliai 2014-09-29 Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė 

Mokymai „Viešieji ryšiai“ Šiauliai 2014-10-06 VB vyriausioji 

bibliotekininkė  

S. Jonkutė 

Mokymai „Darbas MS Windows 8.1 

aplinkoje“ 

Šiauliai 2014-10-07 VB vyr. 

bibliotekininkė 

R.Mačiukienė 

Mokymai „Lietuviškos teisinės 

duomenų bazės Infolex paieškos 

Šiauliai 2014-10-09 Informacijos ir 

kraštotyros 
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galimybės.  Teisinių žinių gilinimas. 

Mokymai bibliotekų darbuotojams“ 

skyriaus vedėja 

Vijoleta 

Kuprevičienė 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

mokymai „Viešinimo  mokymai“ 

Šiauliai 2014-10-13-

14 

VB vyriausioji 

bibliotekininkė  

S. Jonkutė,  

VB vyr. 

bibliotekininkė  

D. Norvaišienė 

Mokymai „Informacijos šaltiniai 

mokslui ir studijoms“ 

Šiaulių apskrities 

P.Višinskio VB 

2014-10-15 Žagarės filialo 

vedėja Aušra 

Jonuitytė 

Pažintinė kelionė po Europos Sąjungos 

institucijas Briuselyje 

Briuselis 2014-10-21-

24 

Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė 

Mokymai „Skaitmeninimo stebėsenos 

sistemos diegimas viešosiose 

bibliotekose 

Šiauliai 2014-10-22 VB vyr. 

bibliotekininkė 

R.Mačiukienė 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

mokymai „Projektų valdymo 

mokymai“ 

Klaipėda 2014-10-23-

24 

VB vyriaus. 

bibliotekininkė 

S.Jonkutė 

Mokymai „Savęs pristatymas 

internete“ 

Šiaulių apskrities 

P.Višinskio VB 

 

2014-10-24 Vaikų lit. skyriaus 

vedėja D. Kurlienė 

Tarptautinė konferencija „Bibliotekos 

socialiniams pokyčiams 2014: 

bibliotekos Europos Sąjungos 

informacijos, mokslo ir kultūros 

politikoje“  

Vilnius 2014-11-05 Direktorė 

J.Šimkevičiūtė 

Mokymai „ Pokyčių kokybės 

valdymas“ , baigiamasis projekto 

„Viešųjų bibliotekų patirties mainų 

akademija: gebėjimų stiprinimas 

Lietuvoje ir užsienio šalyse“ seminaras 

„Gerosios patirties sklaida formos, 

metodai ir būdai“ 

Druskininkai 2014-11-10-

11-12 

Direktorė 

J.Šimkevičiūtė 

Seminaras „Viešieji pirkimai 

pradedantiesiems“  

Šiauliai 2014-11-11 VB BPA 

inžinierius A. 

Danielius 

Mokymai „Šiuolaikiškų IT priemonių 

pristatymas““  

Šiauliai 2014-11-28 VB vyr. 

bibliotekininkė 

R.Mačiukienė 

Šiaulių regiono bibliotekų tarybos 

posėdis 

Šiaulių apskrities 

P.Višinskio VB 

 

2014-12-03 Direktorės 

pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė,  

VB vyriaus. 

bibliotekininkė 

S.Jonkutė 

 



Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2014 m. veiklos ataskaita  

 

 

 

57 

 

      Viešoji biblioteka buvo pakviesta į seminarą „Gerosios patirties sklaida – nauda, 

realybė ir perspektyvos“ Radviliškio viešojoje bibliotekoje, kur Vaikų literatūros skyriaus vedėja 

Dovilė Kurlienė skaitė pranešimą „Lėlės bibliotekoje“.    

2014 m. vasario 20 d. grupė bibliotekininkų dalyvavo Vilniaus knygų mugėje. 2014 m. 

birželio 30 d. surengta profesinė ir pažintinė išvyka į naujai atidarytą Latvijos Nacionalinę biblioteką 

Rygoje.  

2014 m. lapkričio 28 d. Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja V. Vilčiauskienė 

dalyvavo „Knygų Kalėdų“ akcijos atidarymo renginyje Prezidentūroje.  

2014 m. studijavo aukštosiose mokyklose ir kolegijose:  

1. Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė edukacinei ir projektinei veiklai 

Simona Jonkutė studijavo kultūros studijas Šiaulių universiteto magistrantūroje. 

2. Rudiškių filialo vyr. bibliotekininkė Irena Lacienė studijavo Šiaulių valstybinės  

kolegijos įmonių ir įstaigų administravimo specialybę. 

3.2. Metodinė veikla 

Kaip ir ankstesniais metais, 2014 m. metodinė veikla buvo vykdoma keliomis  

kryptimis: keliama bibliotekininkų profesinė kvalifikacija, organizuojami seminarai ir pasitarimai, 

teikiama praktinė pagalba ir konsultacijos vietose, rengiamos statistinės ir žodinės ataskaitos, 

kaupiamas metodinės literatūros fondas, faktiniai duomenys apie filialus, darbuotojus, skelbiama 

informacija bibliotekos interneto svetainėje.   

Metodinę veiklą organizavo VB direktoriaus pavaduotoja. Metodines konsultacijas ir 

praktinę pagalbą bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos. 

Metodinių rekomendacijų rengimas. 2014 m. parengtos 3 metodinės rekomendacijos 

(2013 m. – 2): 

1. 2015 metų sukaktys Joniškio rajone. Parengė VB informacijos ir kraštotyros skyriaus 

vedėja V. Kuprevičienė 

2. 2015 m. įžymių datų kalendorius. Parengė vyriaus. bibliotekininkė S. Jonkutė.  

3. Metų tekstinės ataskaitos rengimo metodika Parengė direktoriaus pavaduotoja 

V.Vilčiauskienė.   

Kiekvieną mėnesį buvo rengiama ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui perduodama   

informacija apie VB ir filialuose vyksiančius sekančio mėnesio renginius. 

Metodinės išvykos. Praktinė ir konsultacinė pagalba. Pagrindiniai metodinių išvykų 

tikslai – metodinių įpareigojimų ir darbo drausmės kontrolė, filialų materialinės bazės, remonto   

reikalai, kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra, atnaujinimas, metodinės konsultacijos 
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vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų organizavimo ir tvarkymo, fondų patikrinimo ir 

perdavimo klausimai, atliekama inventorizacija.   

Metodinių išvykų skaičius 

Išvyktų dienų skaičius Vidutiniškai 1 filialas 

aplankytas kartų 

2013 m.  2014 m. 2013 m.  2014 m.  

12 8 1,2 1 

 

Išvykti į filialus kasmet darosi sudėtingiau dėl lėšų trūkumo transportui, todėl 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 daug 

bendrauja, konsultuoja  telefonu, e. paštu, skype.   

Pradinis mokymas suorganizuotas naujai pradėjusiai dirbti Daunoravos filialo 

bibliotekininkei Aistei Paulauskienei.  

Tyrimai. Apklausos. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 2013 m. dalyvavo Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės Bibliotekų vadybos skyriaus kartu su 

Lietuvos apskričių bibliotekomis organizuotame tyrime „BIX (Bibliotekų indeksas) metodikos 

tinkamumas vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą“. Tyrimo rezultatai paskelbti Dalios 

Jaskonienės str. „Tarp knygų“, 2014 m. kovo mėn. numeryje. 

Direktoriaus pavaduotoja išplatino anketą tarp VB ir filialų bibliotekininkų, siekdama 

išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie mūsų bibliotekoje organizuojamus seminarus ir metodinius 

pasitarimus.  

Seminarai ir pasitarimai Viešojoje bibliotekoje. 2014 m. Viešojoje bibliotekoje 

surengti 5 seminarai ir 3 metodiniai pasitarimai.   

2014 m. balandžio 30 d. Per Nacionalinę bibliotekų savaitę surengtas seminaras 

bibliotekininkams. Jo metu paskelbti ir apdovanoti geriausi 2013 metų rajono bibliotekininkai. 

Išklausyti pranešimai: vyr. bibliotekininkės Ritos Mačiukienės – apie asmens duomenų apsaugą, 

skyriaus vedėjos Dovilės Kurlienės – apie šiuolaikinės vaikų literatūros procesą. Po seminaro 

surengta popietė su bibliotekos senjorais „Laikas Tau, mielas bičiuli!“.  

2014 m. birželio 12 d. seminare pristatytas projektas „Europeana“, klausytasi Joniškio 

kultūros centro Vaikų ir jaunimo teatro „Bendraaamžiai“ režisieriaus Arvydo Butkaus pranešimo 

„Etninė kultūra ir šiuolaikinis žmogus“.  
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2014 m. rugsėjo 9 d. surengta informacinis seminaras, kuriame išklausytas vyriaus. 

bibliotekininkės S. Jonkutės pranešimas apie masinę kultūrą ir jos globalų universalumą. Seminaro 

metu pristatytos draudimo paslaugos, LESTO klientų savitarna.  

2014 m. spalio 16 d. Lietuvos aklųjų biblioteka Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje  

organizavo seminarą – mokymus „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“.  

2014 m. lapkričio 18 d. organizuotas metodinis seminaras, kuriame pranešimą „Du 

kalendorių gyvenimai: kalendorių istorijos štrichai“ skaitė Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytoja  

Audronė Kiršinaitė, V  skyriaus vedėja E. Šukienė pristatė ekstensyvias mūsų bibliotekos paslaugas. 

Direktorės pavaduotoja V. Vilčiauskienė komentavo viešųjų pirkimų taisykles ir dokumentų 

rengimą, darbuotojai supažindinti su euro apsaugos priemonėmis. 

 Metodiniai pasitarimai. Trijuose pasitarimuose aptarti bibliotekų veiklos klausimai, 

projektai, pasiruošimo darbai rengiantis projektui „Bibliotekos pažangai 2“, instruktuota gaisrinės 

saugos klausimais, vyko susitikimas su bendruomenės policijos pareigūne Almira Kumpyte.  

Seminarų ir pasitarimų metu vyko tęstinis knygų pristatymų ciklas „Siūlau perskaityti“, 

kuriame bibliotekininkai pristatydavo  perskaitytas ir siūlomas skaityti knygas kolegoms.  

Konkursai. Apdovanojimai. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu išrinktos ir 

paskelbtos geriausios 2013 m. rajono bibliotekininkės: Viešosios bibliotekos Dokumentų 

komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Zita Grigutytė ir Kepalių filialo vyr. bibliotekininkė  

Rita Blavaščiūnienė.  

2014 m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų surengtame metų nominacijų 

konkurse už 2013 m. pasiekimus Jono Avyžiaus viešoji biblioteka laimėjo europietiškiausios 

bibliotekos nominaciją.    

3.3. Personalas 

Pareigybės  ir etatų skaičius 2014 m. Lyginant su 2013 m., etatų skaičius nesumažėjo.  

Pareigybės pavadinimas  Etatų 

skaičius  

Direktorius  1 

Direktoriaus pavaduotojas  1 

Vyriausiasis buhalteris  1 

Buhalteris 1 

Sekretorius  1 

Skyrių vedėjai  5 

Viešosios bibliotekos vyresnieji bibliotekininkai  10 
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Viešosios bibliotekos vyriausiasis  bibliotekininkas 1 

Filialų vedėjai  2 

Filialų vyresnieji bibliotekininkai  16,5 

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius  1 

Dailininkas  0,25 

Vairuotojas  1 

Energetikas  0,5 

Valytojai  3,25 

Kiemsargis  1 

Kūrikai 2 

Iš viso  48,5  

 

Darbuotojų skaičius 

 Iš viso Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai 

2013 m. 2014 m.  2013 m.  2014 m.  

VB 24 24 16 16 

Žagarės m.filiale  2 2 2 2 

Kaimo filialuose  21 20 19 18 

Iš viso SVB 47 46 37 36 

 Bibliotekininkai, dirbantys 

visą darbo laiką 

Bibliotekininkai, dirbantys ne 

visą darbo laiką 

 2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.   

VB 15 15 1 1 

Žagarės m.  

filiale 
2 2 - - 

Kaimo filialuose 12 12 7 6 

Iš viso SVB 29 29 8 7 

 

 

 

Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą 

 Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

2013 m.  2014 m.   2013 m.  2014 m.   2013 m.  2014 m.   

VB 9 9 7 7 - - 

Žagarės m. filiale 2 2 - - - - 

Kaimo filialuose 8 9 8 7 3 2 

Iš viso SVB 19 20 15 14 3 2 

 

   Darbuotojų kaita. 2014 m. rugpjūčio mėn. mirė Pavirčiuvės filialo vyr. 

bibliotekininkė Zita Matulėnienė. Vietoj jos darbuotojas nebuvo priimtas ir filialas du mėnesius buvo 
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uždarytas, o nuo spalio  mėn. Pavirčiuvės filialo skaitytojus kartą per savaitę aptarnavo tos pačios 

Saugėlaukio seniūnijos Bariūnų filialo vyr. bibliotekininkė Erika Rašimienė.  

Gruodžio mėn. pasikeitė Daunoravos filialo darbuotojai. Savo noru iš darbo išėjusią ir į 

Angliją gyventi ir dirbti išvykusią vyr. bibliotekininkę  Rimantę Stonytę pakeitė Aistė Paulauskienė.  

Pensinio amžiaus bibliotekininkų nebuvo.   

Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai 

(teko vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui) 

 

 Vartotojų skaičius  Lankytojų skaičius  Išduotų dokumentų 

skaičius fiz. vnt.  

 2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.   2013 m.  2014 m. 

VB 225 224 3660 3820 7769 7803 

Žagarės m. filiale  331 330 7720 7798 12220 12188 

Kaimo filialuose  206 208 3534 3324 5807 5622 

 SVB 220 222 3814 3793 7002 6956 

 

IV UŽDAVINIO „SIEKTI OPTIMALIŲ MATERIALINIŲ IR FINANSINIŲ SĄLYGŲ 

BIBLIOTEKOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMUI“ ĮGYVENDINIMAS  

4.1.Materialinė bazė, aprūpinimas 

Patalpų plotas  

 Bendrasis patalpų 

plotas m 
2
 

Naudingas plotas m 
2
 

2013 m.  2014 m.  2013 m.  2014 m.  

VB 709  709 511 511 

Žagarės miesto filialo 196 196 196 196 

Kaimo filialai   1268 1250 1173 1155 

SVB 2173 2155 1880  1862 

  

            Viešosios bibliotekos ir Žagarės miesto filialo patalpų plotas išliko toks pat. Kaimo 

filialų plotas sumažėjo 18 m 
2
. Į kitas, 40 m 

2
 mažesnes patalpas, persikėlė Daunoravos filialas, tačiau 

išspręsta filialo šildymo problema. 22 m 
2
 padidėjo Kirnaičių filialo patalpos. Paskutinėmis metų 

dienomis į jaukias, šildomas Plikiškių daugiafunkcio centro patalpas įsikėlė Plikškių filialas.  

 Liko daugelį metų neišsprendžiama Pavirčiuvės filialo patalpų problema. Filialas veikia 

bendruomenės patalpose, tačiau patalpos šaltos ir drėgnos. Reikalingas viešosios bibliotekos pastato 

išorės ir vidaus remontas, būtina keisti elektros instaliaciją. Praėjusių metų žiemą bibliotekos pastatą 

apgadino nuo vilkiko priekabos nuslydęs metalinis konteineris: apgadinta pastato siena, išdužo 

langas.  

Buitiniais šildytuvais šildėsi 3 filialai: Darginių, Jurdaičių ir Pavirčiuvės.   
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Atliktas kosmetinis direktorės ir metodinio kabinetų remontas, išdažytos abonemento 

grindys.  

Telefonizavimas. Iš viso SVB buvo 16 fiksuoto ryšio telefonų: 5 VB, 1 – Žagarės 

miesto filiale, 10 – kaimo filialuose. Fiksuoto ryšio telefonus turėjo 55, 5 proc. visų kaimo  filialų. 

VB buvo 2 tarnybiniai mobilieji telefonai.  

Techninis aprūpinimas. Iš viso SVB turėjo 99 prie interneto prijungtus kompiuterius:  

60 vartotojams ir 39 darbuotojams, multimedijos įrangą, 8 spausdintuvus, 17 daugiafunkcių aparatų, 

2 skenerius, 2 kopijavimo aparatus. Iš Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos gautos 2 e. skaityklės, 

vieną e. skaityklę biblioteka įsigijo iš savo lėšų.   

Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.   

Naujo inventoriaus įsigijimas. Įsigyti nauji baldai metodikos kabinetui: 3 dokumentų 

spintos ir 1 knygų lentyna. Vartotojų ir darbuotojų reikmėms nupirkta 15 vnt. auditorinių ir darbo 

kėdžių, 1 dulkių ir 1 drenažo siurblys, 6 vnt. elektrinių virdulių. Įsigyta garso sistema, 2 nauji 

kompiuteriai darbuotojams.    

4.2. Finansavimas 

Lėšos. Iš visų šaltinių gauta  1253,4 tūkst. Lt, tai 39 tūkst. Lt mažiau negu 2013 m.:  

• iš biudžeto (steigėjo, valstybės) gauta 1202,9 tūkst. Lt, tai 33,8 tūkst. Lt mažiau negu 2013 m.  

• iš rajono savivaldybės biudžeto gauta 1086,6 tūkst. Lt , tai 93,0 tūkst. Lt mažiau negu 2013 m.  

Tarp jų: prenumeratai – 30,0 Lt , darbo užmokesčiui – 713,6, tūkst. Lt, 10,0 tūkst. Lt veiklos 

programai „Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos sklaida“ ; 

• iš valstybės biudžeto gauta 116,3 tūkst. Lt: 56, 3 tūkst. Lt naujiems dokumentams įsigyti, tai 0,8  

tūkst. mažiau negu 2013 m. ir 60, 0 tūkst. Lt darbuotojų atlyginimų (kartu su Sodros įmokomis)  

pakėlimui nuo 2014 m. liepos 1 d.  

• už mokamas paslaugas gauta 4,3 tūkst. Lt (2013 m. – 5,5 tūkst. Lt) ; 

•fizinių ir juridinių asmenų parama sudarė 38,6 tūkst. Lt (2013 m. – 26,5 tūkst. Lt) , tarp jų: 2,5  

tūkst. Lt  fizinių ir juridinių asmenų 2 proc. mokesčio parama, 33,7  tūkst. Lt įkainota parama  

knygomis, 2,4 tūkst. Lt sudarė parama iš darbo biržos projekto buhalterio darbo užmokesčiui.  

•programų ir projektų lėšos – 7,6 tūkst. Lt  (Lietuvos kultūros tarybos, Europos Komisijos 

atstovybės ir rajono savivaldybės parama 3 projektams).  
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Lėšų šaltiniai proc.  

 

Išlaidos. Išlaidos sudarė 1252,6 tūkst. Lt. 761,2 tūkst. Lt  išlaidų sudarė darbo užmokestis, įskaitant 

valstybės lėšas darbo užmokesčio pakėlimui ir darbo biržos paramą. Dokumentų įsigyta už 121,1 

tūkst. Lt, įskaitant fizinių ir juridinių asmenų paramą knygomis. Kitos išlaidos (sodros mokesčiai, 

šildymas, kuras, ryšių paslaugos, elektros energija, inventoriaus įsigijimas) sudarė 370,3 tūkst. Lt.  

Vidutinė vieno registruoto vartotojo išlaikymo kaina per metus – 157 Lt, iš biudžeto ( valstybės ir 

savivaldybės) lėšų – 150,7 Lt  

Vidutinė vieno apsilankymo (lankytojo) kaina per metus – 9,2 Lt ,  iš biudžeto (valstybės ir 

savivaldybės) – 8,8 Lt. 

IŠVADOS 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka yra svarbus rajono 

informacijos, kultūros, neformalaus švietimo ir ugdymo centras, kurio teikiamomis skaitymo 

poreikių tenkinimo, informacinėmis, moderniomis technologijomis pagrįstomis paslaugomis  

praėjusiais metais naudojosi 30 proc. gyventojų.  

Renginiai, skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos iniciatyvos, įgyvendinti 3 

kultūriniai ir pilietiškumo ugdymo projektai prisidėjo prie rajono kultūrinių renginių įvairovės,  

bibliotekos įvaizdžio kūrimo. Biblioteka įsijungė į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės 

renginius, organizavo Poezijos pavasario šventę, dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte, 

daug renginių skirta kraštiečių jubiliejinių sukakčių paminėjimui ir jų kūrybos sklaidai.  

Praėjusiais metais už pilietiškumą skatinančius Europos dienos minėjimo renginius 

Jono Avyžiaus viešoji biblioteka tarp šalies bibliotekų nominuota kaip europietiškiausia biblioteka.   

Gyventojai galėjo naudotis viešomis interneto prieigomis tiek Viešojoje bibliotekoje, 

tiek filialuose. Bibliotekininkai mokė ir konsultavo lankytojus kompiuterinio raštingumo klausimais, 

mokė, kaip naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis.   

86,7 

9,3 

0,3 3,1 0,6 
Savivaldybės

biudžetas

Valstybės biudžetas

Mokamos paslaugos

Fizinių ir juridinių

asmenų parama
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Visi bibliotekos specialistai kėlė kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose, filialų 

darbuotojai buvo konsultuojami įvairiais darbo klausimais, teikiama metodinė pagalba darbo vietose.  

Bibliotekininkų atlyginimai, nors šiek tiek ir pakelti praėjusiais metais, neatitinka 

bibliotekininkams keliamų aukštų reikalavimų, ypač administruojančias, vadovaujančias, kūrybines 

veiklas vykdantiems, projektus rengiantiems ir įgyvendinantiems darbuotojams.  

 Gyventojų skaitymo poreikių netenkino fondo būklė. Nepakanka valstybės skiriamų 

lėšų naujų leidinių įsigijimui ir fondui atnaujinimui. Ypač trūksta įvairaus pobūdžio knygų kaimo 

bibliotekose, pačių naujausių grožinių knygų, leidinių vaikams. 

Didžiausia problema išlieka suplanuota, bet nevykdoma Viešosios bibliotekos pastato 

rekonstrukcija ir kapitalinis remontas. Nors senovinis, savito architektūros stiliaus bibliotekos 

pastatas ir patalpos turi savo aurą, tačiau bibliotekos erdvės neatitinka modernios bibliotekos vizijos, 

paslaugų atnaujinimo poreikio ir naujų paslaugų kūrimo siekiamybės. Trūksta vietos atviro fondo 

patogiam išdėstymui ir priėjimui, renginių organizavimui. Nemažai renginių tenka organizuoti kitose 

erdvėse ir salėse. Skaitytojams, ypač senyvo amžiaus, labai nepatogūs Žagarės miesto bibliotekos 

laiptai, žiemą itin šaltos šio filialo patalpos. Varganos Pavirčiuvės filialo patalpos, 3 kaimo filialai 

buvo šildomi šildytuvais.  

2015 metais viešoji biblioteka kartu su filialais ir toliau vykdys pagrindinę savo misiją 

ir uždavinius: organizuos ir teiks informacines paslaugas rajono gyventojams, skatins skaitymą, 

mažins skaitmeninę atskirtį, organizuos literatūrinius, švietėjiškus, edukacinius renginius. Tikimasi 

sėkmingo dalyvavimo projekte „Bibliotekos pažangai 2“, kurio finansavimas išplėstų informacinės  

ir šviečiamosios veiklos galimybes bendruomenėse, leistų kurti naujas interaktyvias paslaugas. .  .  

Ataskaitą parengė     

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 

direktorės pavaduotoja                                                                             Violeta Vilčiauskienė  

 

Tel. (8  426)  51 258, e.p.: metodinis@joniskis.rvb.lt   

Ataskaita patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės  

Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus  

2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. –14 –V 
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Priedas Nr. 1 

Rajono bibliotekos  spaudoje 2014 metais 

(straipsniai išdėstyti chronologine seka) 

 

1. Dar viena „Padaužiukų" premjera: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, saus. 4, p. 12. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo teatriukas parengė spektakliuką 

„Karalaitė ant žirnio“ 

2. Fotografijų paroda K. Donelaičiui atminti: [žinutė]/ Jono Ivanausko nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // 

Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, saus. 14, p. 2. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos languose veikia joniškiečio literato Jono Ivanausko 

fotografijų paroda, skirta Kristijono Donelaičio gimimo 300 metų sukčiai, joje nuotraukos iš talkų 

Tolminkiemyje (Rusija) 

3. Šlipaitytė, Lina. Peskaičiau aš - perskaityk ir tu/ Lina Šlipaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 

2029-3143.- 2014, saus. 17, p. 5. 

Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekoje vyko popietė, skirta geriausios 2013 metų knygos rinkimams 

4. Ripskytė, Loreta. Sėkmingos „Knygų kalėdos": [žinutė]/ Loretos Ripskytės nuotr. // Krašto 

žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, saus. 21, p. 2. 

Per 2013 m. akciją „Knygų Kalėdos“ Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos fondai pasipildė 

514 knygų, žaidimų, muzikos diskų 

5. Norvaišienė, Dalia. Maestro Algimanto Raudonikio kūrybos aruodai: [žinutė]/ Dalia Norvaišienė; 

Ritos Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- 2014, saus. 22, p. 8. 

Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuota literatūros paroda, skirta kompozitoriaus 

kraštiečio A. Raudonikio  jubiliejinei sukakčiai 

6. Dovanos Žagarės bibliotekai: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, saus. 25, p. 12. 

Joniškio rajono Žagarės jaunimo atstovai dovanojo knygas J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės 

filialui 

7. Urbonienė, Vida. Metų pradžią skyrė literatūros pradininkui/ Vida Urbonienė // Sidabrė.- 2014, 

saus. 25, p. 12. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialo bibliotekininkės ir kultūros namų 

darbuotoja organizavo literatūrinę popietę, skirtą K. Donelaičiui 

8. Laimingai pasibaigusi nelaimė/ Linos Rudnickienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, 

saus. 25, p. 8. 

Autoįvykio metu apgadintas Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos pastatas 
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9. Jaunimo atstovai bibliotekai dovanojo knygų.- Nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 

2029-5049.- 2014, saus. 28, p. 2. 

Visuomeninė jaunimo organizacija „Spalvotas veidas“ Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 

Žagarės filialui padovanojo naujų knygų 

10. Dagys, Jonas. Netikėtai nučiuožė ir rėžėsi į biblioteką/ Jonas Dagys; Jono Vaitekūno nuotr. // 

Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, saus. 28, p. 1-2. 

Joniškyje vilkiko tempiamas konteineris nučiuožė nuo platformos ir rėžėsi į bibliotekos pastatą 

11. Avarija patvirtino seną tiesą - Skaitytojų paštas // Sidabrė.- 2014, saus. 29, p. 2. 

Nuomonė apie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos ankštą ir netinkamoje vietoje esantį pastatą 

12. Čižienė, Birutė. Svajingu rakursu - ir į debesis/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2014, 

vas. 22, p. 7. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale veikia sesučių V. ir A. Mameniškyčių 

fotografijų paroda 

13. Kybartienė, Birutė. Joniškio paveldo perlus atrado Švedijoje ir sudėjo į unikalų leidinį/ Birutė 

Kybartienė; B. Kybartienės ir dr. E. Vasiliausko archyvo nuotr. - Paveldo skurdas ir blizgesys // 

Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, vas. 28, p. 1, 3-4. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta unikali knyga „Lietuvos XII-XIX a. pradžios 

ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“ 

14. Laukia žiemos palydų: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf // Sidabrė.- 2014, kovo 1, p. 12. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Rudiškių filiale suorganizuota popietė apie Užgavėnes 

15. Jonkutė, Simona. „Europrotų“ kovos prasidėjo/ Simona Jonkutė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, kovo 

1, p. 12. 

Joniškio pramogų centre „Žilvinas“ įvyko J. Avyžiaus viešosios bibliotekos organizuoto „Europrotų“ 

žaidimo pirmasis turnyras 

16. Ripskytė, Loreta. Archeologai papildė Lietuvos kartografijos istoriją/ Loreta Ripskytė; autorės 

nuotr. // Sidabrė.- 2014, kovo 1, p. 5. 

Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta E. Vasiliausko ir G. Zabielos knyga „Lietuvos 

XVII-XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai“ 

17. Akis traukė kolekcija: [žinutė] // Sidabrė.- 2014, kovo 1, p. 7. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale surengta puponautų parodėlė „Mano 

linksmoji kolekcija“ 
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18. Ripskytė, Loreta. Švedijos archyvų medžiaga atverta Lietuvos skaitytojams/ Loreta Ripskytė; 

autorės nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2014, kovo 4, p. 5. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta  knyga „Lietuvos XVII-XIX a. 

pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai“, vienas iš  sudarytojų Ernestas Vasiliauskas 

19. Čižienė, Birutė. Apiterapijos magija/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2014, kovo 5, p. 

4. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo ir kaimo bendruomenės iniciatyva surengti 

žvakių iš vaško liejimo mokymai 

20. Pradžiugino močiutes: [žinutė]/ Eglės Šukienės nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, kovo 8, 

p. 12. 

Joniškio senelių namų „Santara“ gyventojoms surengta nuotaikinga Kovo 8-osios šventė 

21. Mūsų Kovo vienuoliktoji!: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, kovo 12, p. 4. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filialas kartu su daugiafunkcinio centro 

bendruomene paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną 

22. Senjoras skaitė Aleksandro Puškino kūrybą: [žinutė].- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 

2029-5049.- 2014, kovo 13, p. 2. 

Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale prasidėjo skaitymo 

garsu ciklas „Eiliuotas pasakas seka senoliai“ 

23. Sviderskienė, Monika. Popietėje - kuriančios moterys/ Monika Sviderskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 

2014, kovo 19, p. 8. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gaižaičių filiale vyko knygos „Kurianti moteris“ 

pristatymas 

24. Jonaitytė, Gintarė. Knygų ryšulys sverdavo daugiau kaip 32 kg/ Gintarė Jonaitytė; L. Šlipaitytės 

nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, kovo 21, p. 5. 

Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekoje vyko viktorina „Ką žinau apie knygnešius?“ 

25. Vilčiauskienė, Violeta. Baigėsi pirmasis „Europrotų“ žaidimas Joniškyje/ Violeta 

Vilčiauskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, kovo 22, p. 7. 

Joniškyje J. Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva organizuota įdomi protų kovų viktorina 

26. „Europrotų“ mūšyje rungėsi aštuonios komandos.- Nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- 

ISSN 2029-5049.- 2014, kovo 25, p. 2. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė „Europrotų“ kovas Joniškyje, dalyvavo aštuonios 

komandos 
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27. Jurgaitytė, Vilija. Pavasario mūšis baigėsi/ Vilija Jurgaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 

2029-3143.- 2014, kovo 25, p. 1. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ėmėsi iniciatyvos „Europrotų“ kovas surengti ir Joniškyje 

28. Gavėnia Maldeniuose su giesmių vakaru.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, kovo 26, p. 

5. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale vyko Giesmių vakaras 

29. Pasidalijo kelionės įspūdžiais ir pristatė knygą.- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 2029-

5049.- 2014, kovo 27, p. 2. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale klebono Mariaus Dyglio iniciatyva vyko 

italų rašytojos mistikės Marijos Valtortos knygos pristatymas ir pasidalijimas įspūdžiais iš piligrimų 

kelionės į Jeruzalę 

30. Skačkauskas, Žilvinas. Tema juk intriguojanti…/ Žilvinas Skačkauskas.- Nuotr. // Joniškio 

dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, kovo 28, p. 6. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje bus pristatoma knyga apie Šiaulių pop ansamblį 

„Vairas“- „Legendinį „Vairą“ mačiau iš arti“ 

31. Į širdį sugrįžo pavasaris.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, kovo 29, p. 12. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale vyko renginys, skirtas Pasaulinei poezijos 

dienai 

32. Mažieji skaitytojai keliavo aplink pasaulį.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, bal. 5, p. 

12. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo Tarptautinės 

vaikiškos  knygos dienos šventę 

33. Rudnickienė, Lina. Medinės skrynios stebuklai/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 

2014, bal. 12, p. 6. 

Apie Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus Lėlių teatrą ir 

spektakliukus 

34. Nustebino netikėtai pražydęs auksinis ūsas: [žinutė] // Sidabrė.- 2014, bal. 26, p. 6. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale pražydo kvapioji kalizija 

35. Šventiniai renginiai Maldeniuose.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, bal. 30, p. 5. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo bibliotekininkė, kaimo bendruomenė bei 

kultūros darbuotoja surengė Atvelykio šventę 
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36. Rudnickienė, Lina. Gintarę iš Joniškio japonai šaukia Ginčan vardu/ Lina Rudnickienė; autorės 

nuotr. // Sidabrė.- 2014, geg. 3, p. 1, 6. 

Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su kraštiete, VDU japonistikos klubo 

nare G. Sinkevičiūte 

37. Ripskytė, Loreta. Suviliota paslaptingo kimono pasaulio/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // 

Šiaulių kraštas.- 2014, geg. 3, p. 8, 13. 

Kraštietė Gintarė Sinkevičiūtė Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatė japoniškų 

kimono paslaptis 

38. Kūrybinė valandėlė.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, geg. 3, p. 12. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko kūrybinis užsiėmimas 

39. Šlipaitytė, Lina. Kiekvienos buvo vis kitoks…/ Lina Šlipaitytė; L. Šlipaitytės nuotr. // Joniškio 

dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, geg. 6, p. 2. 

Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vyko kūrybinis 

užsiėmimas, kurio metu buvo mokoma, kaip iš antrinių žaliavų pasidaryti buičiai tinkančių daiktų 

40. Europos dieną joniškiečiai aitvarais bandys prisivilioti sėkmę // Sidabrė.- 2014, geg. 7, p. 3. 

Apie Joniškyje organizuojamos Europos dienos renginius 

41. Iš popieriaus masės gamino dubenis/ Linos Šlipaitytės nuotr..- „Šiaulių krašto“ inf. // Šiaulių 

kraštas.- 2014, geg. 8, p. 8. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialo lankytojas 

kūrybiniame užsiėmime iš antrinių žaliavų pasigaminti buičiai tinkančių daiktų mokė Šarūnė 

Vaitekūnė 

42. Ripskytė, Loreta. Dešimtmečio Europoje sukakčiai - dešimtmečių sueiga/ Loreta Ripskytė; 

autorės nuotr. // Sidabrė.- 2014, geg. 10, p. 1. 

Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo dešimtmečių vaikų sueigą ir simbolinio gėlyno 

sodinimą, skirtą Europos dienai 

43. Krajinienė, Aniceta. Pasaulis: platus, gilus, neaprėpiamas/ Aniceta Krajinienė.- Nuotr. - 

Tautodailės seklyčia // Sidabrė.- 2014, geg. 10, p. 5. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filiale veikia tapytojos D. Radavičiūtės darbų 

paroda 

44. Ripskytė, Loreta. Aitvarų šventės lietus nenuplovė/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, 

geg. 14, p. 5. 

Europos dienos proga Joniškyje vyko Aitvarų šventė „Skrydis 2014“ 
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45. Jurgaitytė, Vilija. Europos dieną Joniškio padangę nuspalvino aitvarai/ Vilija Jurgaitytė.- Nuotr. 

// Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, geg. 16, p. 3. 

Joniškyje dešimtmečių vaikų sueiga ir Aitvarų švente „Skrydis 2014“ paminėta Europos diena 

46. Mūsų biblioteka - europietiškiausia: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, geg. 24, p. 1. 

Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 

organizuotame konkurse pelnė europietiškiausios bibliotekos vardą 

47. Ripskytė, Loreta. Jono Avyžiaus kūryba atspindėjo kitokią sovietinę realybę/ Loreta Ripskytė; 

autorės nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2014, geg. 24, priedas „Atolankos“, p. 12. 

Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje 

48. Ripskytė, Loreta. Gyvenimo bendražygiai - teptukas ir fotoaparatas/ Loreta Ripskytė; autorės 

nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2014, geg. 24, priedas „Gyvenimo spalvos“, p. 8. 

Kriukų miestelyje (Joniškio rajonas) gyvenanti tautodailininkė Daiva Radavičiūtė vietos bibliotekoje 

surengė savo dailės, fotografijos, nėrinių bei mezginių parodą 

49. Ripskytė, Loreta. Jubiliejinis poezijos pavasaris Joniškio rajone/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. 

// Šiaulių kraštas.- 2014, geg. 27, p. 6. 

Jubiliejinio 50-ojo „Poezijos pavasario“ šaukliai užsuko į Joniškį bei Žagarę 

50. Ripskytė, Loreta. Garsi Goesų giminė prisiminta kraštiečių konferencijoje/ Loreta Ripskytė.- 

Nuotr. // Sidabrė.- 2014, geg. 28, p. 2, 5. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialas kartu su Kriukų pagrindine mokykla 

surengė konferenciją, skirtą žymių šviesuolių atminimui 

51. Ripskytė, Loreta. Joniškio biblioteka pripažinta europietiškiausia/ Loreta Ripskytė; autorės 

nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, geg. 29, p. 2. 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija Joniškio Jono Avyžiaus viešąją biblioteką išrinko 

europietiškiausia 

52. Ripskytė, Loreta. Šviesuoliai ugdė išsilavinusią bendruomenę/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // 

Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, geg. 29, p. 2. 

Konferenciją „Viduje suvis jautės lietuviu esąs“ Stanislovo Goeso 170-osioms gimimo metinėms 

rengė Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo darbuotoja Violeta Navickienė ir 

Kriukų pagrindinė mokykla 

53. Geriausios savivaldybių bibliotekos.- Nuotr..- Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inf. // 

Savivaldybių žinios.- ISSN 1392-2467.- 2014, Nr. 16, p. 14. 
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Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asocijos skelbtame konkurse - Joniškio J. Avyžiaus viešoji 

biblioteka pripažinta europietiškiausia 

54. Rudnickienė, Lina. Vakar ir šiandien/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, birž. 14, p. 7. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale veikia fotografijų paroda „Išlėkę iš 

tėviškės …“ 

55. Kuprevičienė, Vijoleta. Joniškio krašte/ Vijoleta Kuprevičienė - Įvykių apžvalga // Žiemgala.- 

ISSN 1392-3781.- 2014, Nr. 1, p. 65-66. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų organizuoti 2013 m. renginiai 

56. Ripskytė, Loreta. Giminės takai vingiuoja knygoje/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių 

kraštas.- 2014, birž. 20, p. 6. 

Kraštietė Birutė Žymantienė Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatė savo 

naujausią knygą-biografiją „Giminė. Laurinaičiai“. Susitikime su joniškiečiais taip pat skambėjo 

eilėraščiai iš jos rinkinio „Trapumas“ 

57. Kuprevičienė, Vijoleta. Joniškio perlai trumpam grįžo į gimtinę ir pradžiugino savo kraštiečius/ 

Vijoleta Kuprevičienė; A. Danieliaus nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, liep. 4, p. 4. 

Joniškio gimtadienio proga Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė susitikimą su 

kraštiečiais Mindaugu Kulbiu ir Romu Morkūnu 

58. Ratkutė, Marija. Turininga vasara Maldenių bibliotekoje/ Marija Ratkutė.- Nuotr. // Sidabrė.- 

2014, liep. 19, p. 12. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialas 

59. Vilčiauskienė, Violeta. Biblioteką globos operos solistė/ Violeta Vilčiauskienė; Igno Vilčiausko 

nuotr. // Sidabrė.- 2014, liep. 23, p. 1. 

„Bibliotekos pažangai 2“ projekto iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“ Joniškio r. sav. J. 

Avyžiaus viešojoje bibliotekoje globos kraštietė S. Jonaitytė 

60. Ripskytė, Loreta. Žagarės amatininkai pristatomi fotografijų parodoje/ Loreta Ripskytė; autorės 

nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2014, liep. 24, p. 11. 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale surengta fotografijų 

paroda, skirta vietos amatininkams 

61. Jurgaitytė, Vilija. Kviečiame kartu paminėti Baltijos kelio 25-metį/ Vilija Jurgaitytė // Joniškio 

dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, rugpj. 8, p. 3. 

Baltijos kelio 25-ųjų metinių paminėjimo renginiai Joniškio rajone 

62. Ripskytė, Loreta. Žagarės amatininkai pristatyti fotografijų parodoje/ Loreta Ripskytė; autorės 

nuotr. // Sidabrė.- 2014, rugpj. 16, p. 7. 
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Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale veikė fotografijų paroda, skirta vietos 

amatininkams 

63. Vaikai susipažino su policijos darbu: [žinutė].- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 2029-

5049.- 2014, rugpj. 19, p. 2. 

Joniškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Justas Martinaitis Stungių kaime 

susitiko su bibliotekinkės Dianos Kidelienės pakviestais vaikais 

64. Kidelienė, Diana. Pasakojo apie policininko profesiją/ Diana Kidelienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 

2014, rugpj. 20, p. 6. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale vyko susitikimas su bendruomenės 

pareigūnu J. Martinaičiu 

65. Vaikams susitikimas neprailgo.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, rugpj. 23, p. 5. 

Joniškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai lankėsi Joniškio r. sav. J. Avyžiaus 

viešosios bibliotekos Žagarės filiale 

66. Elektros paslaugų savitarna - ir bibliotekoje.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, rugpj. 27, p. 2. 

Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įrengta kompiuterizuota darbo vieta elektros tinklų 

LESTO vartotojams 

67. Ripskytė, Loreta. Kaimo bibliotekoje vaikai pamiršta kompiuterius/ Loreta Ripskytė; autorės 

nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, rugpj. 28, p. 3. 

Darginių kaimo (Joniškio rajonas) bibliotekoje 30 metų dirbanti Ona Burmistrovienė pastebi, kad per 

kelias dešimtis metų žmonių skaitymo įpročiai sumenko 

68. Šlipaitytė, Lina. Baigiantis vasarai, surengta popietė „Sagų pasaulis“/ Lina Šlipaitytė.- Nuotr. // 

Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, rugpj. 29, p. 3. 

Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekos lankytojai popietės „Sagų pasaulis“ metu domėjosi sagų 

istorija, kūrė paveiksliukus 

69. Ketvirtoje fotografijų parodoje įamžinti kryžiai.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, rugpj. 30, p. 5. 

Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale pristatyta V. Urbonienės 

fotografijų paroda 

70. Prieš rugsėjį - žaidimų popietė.- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, 

rugs. 2, p. 2. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo bibliotekininkė Lionė Adomaitienė 

vaikus ir suaugusiuosius pakvietė į žaidimų popietę 

71. Policininkų susitikimas su vaikais/ Vitalijos Kurauskienės nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto 

žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, rugs. 11, p. 3. 
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Joniškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai Almira Kumpytė ir Justas Martinaitis 

Joniškio rajono savivaldybės  J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale susitiko su miesto 

vaikais 

72. Vilčiauskienė, Violeta. Biblioteką aplankė kraštietis iš tolimosios Australijos: [žinutė]/ Violeta 

Vilčiauskienė; Audriaus Danieliaus nuotr. // Sidabrė.- 2014, rugs. 13, p. 7. 

Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje viešėjo dailininkas kraštietis A. Vaičaitis 

73. Įdomus susitikimas: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, rugs. 17, p. 6. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale svečiavosi Policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnas J. Martinaitis 

74. Šukienė, Eglė. Su daina per „Metus“: [žinutė]/ Eglė Šukienė // Sidabrė.- 2014, rugs. 20, p. 7. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva joniškiečiams K. Donelaičio „Metus" 

šiuolaikiškai pristatė A. Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ 

75. Brazaitienė, Agnė. Projektas skatina atrasti savyje save/ Agnė Brazaitienė.- Nuotr. // Šiaulių 

kraštas.- 2014, rugs. 24, p. 2. 

Jauni Joniškio darbo biržos klientai lankėsi Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje, kurioje suteikiama galimybė atlikti savarankiškos veiklos praktiką 

76. Kuprevičienė, Vijoleta. Vienos nuotraukos motyvais…/ Vijoleta Kuprevičienė; R. Mačiukienės 

nuotr. - Paveldo skurdas ir blizgesys // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, rugs. 26, p. 3. 

Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko Europos paveldo dienų „XX amžiaus 

pradžios skonis“ vienas iš renginių - konferencija „Vienos nuotraukos motyvais“ 

77. Šlipatytė, Lina. Piešė ant marškinėlių/ Lina Šlipaitytė; S. Jonkutės nuotr. // Joniškio dienos.- 

ISSN 2029-3143.- 2014, rugs. 26, p. 4. 

Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekoje vyko edukacinė-kūrybinė popietė, kurios metu buvo galima 

dažais pagražinti marškinėlius, medžiagą 

78. Vasiliauskaitė-Rašimienė, Erika. Kūrybinės dirbtuvėlės po atviru dangumi/ Erika 

Vasiliauskaitė-Rašimienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, spal. 1, p. 7. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filiale organizuotas rytmetys „Pasaka apie 

rudenį“ 

79. Ripskytė, Loreta. Prieš 25-erius metus sukurtas filmas priminė Marių Katiliškį/ Loreta Ripskytė; 

autorės nuotr. // Krašto žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, spal. 7, p. 2. 

Minint kraštiečio rašytojo Mariaus Katiliškio 100 metų jubiliejų, Joniškio r. sav. J. Avyžiaus 

viešojoje bibliotekoje prisiminimais apie jį ir filmą „Miškais ateina ruduo“ dalinosi sūnėnas Vytautas 

Vaitkus ir aktorius Gediminas Girdvainis 
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80. Šlipaitytė, Lina. Diena be automobilio/ Lina Šlipaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-

3143.- 2014, spal. 7, p. 1. 

Tarptautinės dienos be automobilio proga Joniškio visuomenės sveikatos biuras kartu su Jono 

Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialu organizavo dviračių žygį iš Joniškio į Gataučius 

81. Kuprevičienė, Vijoleta. Vienos nuotraukos motyvais …/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos 

Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- 2014, spal. 8, p. 3. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko renginys, skirtas Europos paveldo dienoms 

82. Ripskytė, Loreta. Marių Katiliškį priminė filmas pagal jo romaną/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // 

Sidabrė.- 2014, spal. 8, p. 1, 4. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko kraštiečio rašytojo M. Katiliškio 100 metų 

sukakčiai skirtas renginys 

83. Į praeitį pažvelgta per fotografiją.- Nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- ISSN 2029-

5049.- 2014, spal. 9, p. 2. 

Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko Europos paveldo dienoms skirta 

konferencija „Vienos nuotraukos motyvais“ 

84. Ir kūno, ir proto mankšta: [žinutė]/ A. Danieliaus nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, spal. 

11, p. 6. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialo ir Visuomenės sveikatos biuro iniciatyva 

paminėta Diena be automobilio 

85. Biblioteka atvira kūrybai: [žinutė].- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, spal. 15, p. 6. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale vyko kūrybinis užsiėmimas - 

piešimas ant marškinėlių 

86. Ruduo su poezija.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, spal. 22, p. 8. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale įvyko poezijos popietė 

87. Čižienė, Birutė. Dirbti dideliame mieste - ne visada yra prestižas/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. - 

Jie pasirinko Joniškį // Sidabrė.- 2014, spal. 29, p. 1, 5. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė edukacinei ir projektinei veiklai 

S. Jonkutė 

88. Šlipaitytė, Lina. Seniūnės A. Daugėlaitės gerumo pamoka Gataučių bibliotekoje/ Lina 

Šlipaitytė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, spal. 31, p. 2. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale vykusios kūrybinės valandėlės 

dalyvius aplankė Gataučių seniūnė A. Daugėlaitė 
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89. Jonkutė, Simona. Kviečiame į „Europrotų“ žaidimą/ Simona Jonkutė // Sidabrė.- 2014, lapkr. 5, 

p. 2. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka organizuoja populiarų eurožaidimą 

90. Garbės piliečio dovana bibliotekai: [žinutė] // Sidabrė.- 2014, lapkr. 8, p. 12. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešajai bibliotekai dalį savo asmeninės bibliotekos paliko šviesaus 

atminimo Joniškio dekanas, klebonas J. Dobilaitis 

91. Šukienė, Eglė. Valandėlė su neregiais ir silpnaregiais: [žinutė]/ Eglė Šukienė // Sidabrė.- 2014, 

lapkr. 12, p. 6. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo renginį su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungos Joniškio skyriaus nariais 

92. Atnaujinta Gaižaičių biblioteka: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, lapkr. 26, p. 1. 

Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gaižaičių filialas 

93. Kuropatkinienė, Inga. Kad būtų lengviau pasirinkti profesiją/ Inga Kuropatkinienė.- Nuotr. // 

Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, lapkr. 28, p. 8. 

Mindaugių (Joniškio rajonas) pagrindinės mokyklos 5-9 klasių mokiniai, kad būtų lengviau pasirinkti 

profesiją,  lankėsi įvairiose Joniškio įmonėse ir Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje 

94. Baigėsi "Europrotų“ rudens sezonas.- Nuotr. // Sidabrė.- 2014, gruod. 3, p. 5. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva Joniškyje vyko „Europrotų“ kovų turnyrai 

95. Kybartienė, Birutė. Žymiai geriau mokytis gyventi iš gerų knygų nei iš aplinkos/ Birutė 

Kybartienė // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2014, gruod. 5, p. 3. 

Buvusios joniškietės dovanojamų Pasaulinės litertaūros bibliotekos knygų bibliotekų skaitytojams 

nereikia 

96. Žiemos stebuklas: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, gruod. 6, p. 12. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale  pražydo alijošius 

97. Ripskytė, Loreta. Susitikimai su trimis rašytojais/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių 

kraštas.- 2014, gruod. 6, p. 6. 

Joniškio  Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir Skaistgirio gimnazijoje su skaitytojais susitiko jauni 

rašytojai: Arnas Ališauskas, Mindaugas Nastaravičius, Tomas Vaiseta 

98. Rudnickienė, Lina. Kaip atrodo laimingas žmogus?/ Lina Rudnickienė; Kristinos Kryžienės 

nuotr. // Sidabrė.- 2014, gruod. 6, p. 1, 5. 
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Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko advento vakaras, kuriame pristatyta tikybos 

mokytojo G. Andrašiūno fotografijų paroda 

99. Pirmoji paroda: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, gruod. 6, p. 5. 

Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale veikia moksleivio L. Svirplio fotografijų 

paroda 

100. „Europrotų“ kovas laimėjo Kepalių komanda: [žinutė].- Nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto 

žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, gruod. 11, p. 2. 

Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos antrą kartą organizuotas „Europrotų“ žaidimas  

101. Ripskytė, Loreta. Trigubas Joniškio prekymetis/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto 

žinios.- ISSN 2029-5049.- 2014, gruod. 16, p. 2, 4. 

Joniškio kultūros centre vykusiame kalėdiniame prekymetyje Joniškio Jono Avyžiaus viešoji 

biblioteka kvietė įsijungti į „Knygų Kalėdas“ 

102. Susikaupimo valanda Maldeniuose: [žinutė].- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2014, gruod. 

17, p. 3. 

Advento renginys Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale 

103. Vilčiauskienė, Violeta. Padėka bibliotekos skaitytojams ir bičiuliams/ Violeta Vilčiauskienė; 

nuotr. Simonos Jonkutės // Sidabrė.- 2014, gruod. 17, p. 8. 

Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka surengė tradicinį padėkos vakarą 

104. Biblioteka dėkojo bičiuliams/ Simonos Jonkutės nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- 

ISSN 2029-5049.- 2014, gruod. 18, p. 2. 

Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė tradicinį padėkos koncertą „Ačiū, kad esate 

kartu !“ 

105. Žiemos fotonuotraukų paroda: [žinutė].- „Šiaulių krašto“ inf. // Šiaulių kraštas.- 2014, gruod. 

19, p. 9. 

Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos mokinys Lukas Svirplys vietos 

kaimo bibliotekoje surengė fotografijų parodą „Žiemos eskizai“ 

106. Maldeniuose apsilankė Kalėdų senelis: [žinutė].- Nuotr..- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- 

ISSN 2029-5049.- 2014, gruod. 30, p. 2. 

Kalėdų senelis susitiko su Maldenių (Joniškio rajonas) ir aplinkinių kaimų vaikais. Teatras 

„Padaužiukai“ (vadovė bibliotekininkė Lionė Adomaitienė) susirinkusius pradžiugino nauju 

spektakliu „Kalėdų senelis ir vasara“ 

Sudarė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja 

Vijoleta  Kuprevičienė 
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