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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 Joniškio rajono savivaldybės 2014-2020 metų
strateginiame plėtros plane numatyti tikslai ir uždaviniai, vykdoma kultūros ir sporto programa:







užtikrinti rajono bendruomenės prieinamumą prie įvairių informacijos šaltinių, gerinti
bibliotekos paslaugų kokybę, skatinti gyventojus naudotis bibliotekos tradicinėmis ir
moderniomis technologijomis pagrįstomis paslaugomis;
įgyvendinti skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos programą, kultūrinius
projektus, kurti kultūrinių renginių įvairovę;
ugdyti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją ir gebėjimus, organizuoti ir dalyvauti
profesinio ugdymo renginiuose ir mokymuose, teikti metodinę pagalbą, profesionaliai
vadovauti bibliotekai;
užtikrinti optimalias sąlygas programos įgyvendinimui, efektyviai vykdyti bibliotekos veiklos
administravimą ir priežiūrą
Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojosi 30,3 proc. rajono gyventojų.

Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose
sukauptas 174520 fiz. vnt. dok. (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas. Viešojoje bibliotekoje,
Žagarės miesto ir 16 kaimo filialų veikė viešos interneto prieigos su 63 darbo vietomis vartotojams.
Įvairiais literatūriniais, kultūriniais, edukaciniais renginiais, kraštiečių kūrybos
pristatymais bibliotekos praturtino rajono kultūrinį gyvenimą, prisidėjo prie informacinės ir
kultūringos visuomenės kūrimo. Viešoji biblioteka dalyvavo B. ir M. Geitsų fondo ir Kultūros
ministerijos

finansuojamo,

Nacionalinės

M.Mažvydo

bibliotekos

įgyvendinamo

projekto

„Bibliotekos pažangai 2“ veiklose ir iniciatyvose.
Įgyvendinti trys projektai, skirti

Etnografinių regionų metams, Europos dienai ir

Europos paveldo dienoms paminėti.
Bibliotekos darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją, tobulino profesinius įgūdžius
įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurie vyko Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir už
jos ribų.
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-250
patvirtinti nauji bibliotekos nuostatai.
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I UŽDAVINIO „UŽTIKRINTI RAJONO BENDRUOMENĖS PRIEINAMUMĄ PRIE ĮVAIRIŲ
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ, GERINTI BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĘ, SKATINTI
GYVENTOJUS NAUDOTIS BIBLIOTEKOS TRADICINĖMIS IR MODERNIOMIS
TECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTOMIS PASLAUGOMIS“ ĮGYVENDINIMAS

1.1.Bibliotekų prieinamumas. Bibliotekų tinklas. Knygnešystė
2014 m.

2015 m.

Viešoji biblioteka

1

1

Miesto filialai

1

1

Kaimo filialai

18

17

Knygų išdavimo punktai

5

5

Kilnojamosios bibliotekos

2

2

Joniškio rajono bibliotekų tinklą sudarė Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas, 17
veikusių kaimo filialų: Bariūnų, Darginių, Daunoravos, Gaižaičių, Gataučių, Jurdaičių, Kepalių,
Kirnaičių, Kriukų, Linkaičių, Maldenių, Plikiškių, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio, Stungių, Stupurų.
Veikė 5 knygų išdavimo punktai: Blauzdžiūnų, Daukšių, Gasčiūnų, Lieporų, Maželių. Kilnojamąsias
bibliotekėles turėjo Viešoji biblioteka, mikroautobusu vežusi knygas į 4 kaimus, ir Jurdaičių filialas –
Jankūnų kaimo bendruomenėje.
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-173
uždarytas Pavirčiuvės filialas. Iki spalio 1 d. Pavirčiuvės filialo skaitytojus kartą per savaitę –
penktadieniais po 3 val. aptarnaudavo Bariūnų filialo bibliotekininkė.
Uždarytų ir sujungtų su mokyklomis bibliotekų nebuvo.
Prieiga ir darbo laikas.
Viešoji biblioteka lankytojams darbo dienomis atvira nuo 8 val. iki 18 val.,
šeštadieniais nuo 9 iki 15 val. Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkos diena. Žagarės miesto filialas
lankytojams atviras darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.
Filialų darbo laikas nustatytas pagal darbo krūvių normatyvus, kuriuos reglamentuoja
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A-10
„Dėl Joniškio

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių

bibliotekininkų pareigybių normatyvų nustatymo“, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos gyventojų
skaičių.
11 filialų dirbo visą darbo dieną, 2 filialai: Jurdaičių, Plikiškių – dirbo ne visą darbo
dieną – po 0,75 etato ir 4 filialai: Darginių, Daunoravos, Kirnaičių, Satkūnų – po 0,5 etato. Daukšių
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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.
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.
1.1.1.Aptarnavimo namuose ir knygnešystės rodikliai
Namuose
aptarnautų
skaitytojų
skaičius iš viso
Metai

Knygnešių
skaičius

Knygnešių
aptarnaujamų
vartotojų
skaičius

Nunešta
spaudinių į
namus

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

VB

18

21

14

18

15

19

367

394

Žagarės m. fil.

9

4

3

2

9

4

270

200

Kaimo fil.

179

200

81

82

119

146

3941

4406

Iš viso SVB

206

225

98

102

143

169

4578

5000

1.2. Dokumentų fondo formavimas ir organizavimas
1.2.1. Fondo dydis

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

2014 m.
Fiz. vnt.
Pav.
59040
32674

2015 m.
Fiz. vnt.
Pav.
57946
33782

Fondo prieaugis/kritimas
Fiz. vnt.
Proc.
–1094
–1,9

14552

13317

13942

12949

–610

–4,2

108703

18633

102632

19325

–6071

–5,6

182295

132265

174520

35522

–7775

–4,3

SVB dokumentų fondas sumažėjo 7775 fiz. vnt., arba 4,5 proc.: VB fondas sumažėjo
1094 fiz. vnt., arba 1,9, proc., Žagarės miesto filiale – 610 fiz. vnt., arba 4,4 proc., kaimo filialuose –
6071 fiz. vnt., arba 5,9 proc.
Tiek VB, tiek filialų fondai buvo valomi nuo nepaklausios, neaktualios literatūros.
Nurašytas uždaryto Pavirčiuvės filialo fondas, nes didžioji dalis knygų dalis dėl netinkamų laikymo
sąlygų sudrėko, supelijo. Bibliotekos nurašė senesnių metų, nesaugotinus laikraščius ir žurnalus.
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1.2.2.Fondo sudėtis pagal dokumentų turinį
Grožinė literatūra*

Šakinė literatūra*

Fiz. vnt.

Proc.

Fiz. vnt.

Proc.

Fiz. vnt.

Proc.

VB

33002

57

20565

35,5

4379

7,5

Žagarės
m. filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

8129

58,3

4868

34,9

945

6,8

65282

63,6

23023

22,4

14327

14

106413

61

48456

27,8

19651

11,2

Periodiniai leidiniai

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių
Didžiąją dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 61 proc. Ši fondo dalis yra
paklausiausia ir labiausiai pildoma. Trumpalaikio saugojimo periodiniai leidiniai sudaro mažiausią
fondo dalį – 11,2 proc.
1.2.3. Fondo sudėtis pagal dokumentų tipą
Dokumentų tipas

Fiz. vnt.
2014 m.
158256
21622
96
306
1160
128
707
20
182295

Knygos ir tęstiniai leidiniai
Periodiniai leidiniai
Kartografijos leidiniai
Natos
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
Elektroniniai dok.
Kiti dok. (trimačiai, grupuojami)
Vaizdiniai dok.
Iš viso SVB

Proc.
2015 m.
152446
19651
101
306
1251
129
614
22
174520

1.2.4. Aprūpinimas dokumentais
1 gyventojui* teko dokumentų:
rajone – 6,9
Joniškio mieste – 6
Žagarės mieste – 8,4
kaimo filialuose – 7,4
1 gyventojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 0,4
Joniškio mieste – 0,3
Žagarės mieste – 0,5
kaimo filialuose – 0,5
7

87,3
11,3
0,05
0,2
0,7
0,06
0,4
0,01
X
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1 registruotam vartotojui teko dokumentų:
rajone – 22,4
Joniškio mieste – 16,4
Žagarės mieste – 36,3
kaimo filialuose – 28,6
1 registruotam vartotojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 1,4
Joniškio mieste – 0,7
Žagarės mieste – 1,2
kaimo filialuose – 2,1
*Skaičiuota imant gyventojų skaičių rajono savivaldybės duomenimis
1.2.5. Dokumentų gautis (fiz. vnt.)

2014 m.

2015 m.

+/-

Per metus
gautų dok.
proc.
visame
fonde

2504

2581

+77

4,5

1369

1367

–2

900

815

–85

5,8

537

464

–73

8129

7595

–534

7,4

1047

880

–167

11533

10991

–542

6,3

1635

1508

–127

Fiz. vnt.

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Pav.
2014 m.

2015 m.

+/-

Palyginus su 2014 m., naujų dokumentų įsigyta 542 fiz. vnt. mažiau. Nors finansavimas
dokumentams pirkti 2015 m. buvo šiek tiek didesnis, tačiau spaudiniai žymiai pabrango, taip pat 77
fiz. vnt. mažiau gauta dovanų.
Pačių naujausių – 2015 m. išleistų leidinių gauta 8021 fiz. vnt., arba 73 % gauties.
Vidutiniškai 1 filialas įsigijo 447 fiz. vnt. dokumentų, tarp jų 26 fiz. vnt. periodinių
leidinių. Daugiausia įsigijo šie filialai: Skaistgirio – 691 fiz. vnt., Stupurų – 520 fiz. vnt., Stungių –
518 fiz. vnt. Mažiausiai dokumentų įsigijo ne visą darbo savaitę ir mažiau skaitytojų turintys filialai:
Daunoravos – 321 fiz. vnt., Darginių – 333 fiz. vnt., Plikiškių – 358 fiz. vnt.
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1.2.5.1. Gautis pagal dokumentų turinį (fiz. vnt.)
Iš viso

Grožinė
Šakinė
literatūra*
literatūra*
VB
2581
1011
686
Žagarės m. filiale
815
371
139
Kaimo filialuose
7595
2463
621
Iš viso SVB
10991
3845
1446
*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių

Periodiniai
leidiniai
884
305
4511
5700

1.2.5.2. Periodinių leidinių, tarp jų prenumeruojamų, gautų pavadinimų skaičius
Periodinių leidinių pav.
skaičius
2014 m.
2015 m.

Tarp jų
prenumeruojamų
2014 m.
2015 m.

VB

104

97

58

53

Žagarės m. filiale

28

23

19

15

Kaimo filialuose

85

74

41

35

Iš viso SVB

116

103

73

61

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

Fiz. vnt.
2014 m.
4885
6467
1
15
150
0
4
11
11533

Knygos ir tęstiniai leidiniai
Periodiniai leidiniai
Kartografijos leidiniai
Natos
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
Vaizdiniai dok.
Elektroniniai dok.
Kiti dok. (trimačiai, grupuojami) iš viso
Iš viso:

2015 m.
5164
5700
7
10
106
3
1
0
10991

Proc. nuo 2015
m.gauties

47
51,9
0,1
0,1
1
0,03
0,01
0
X

Daugiausia gauta periodinių leidinių ir knygų, padidėjo kartografinių leidinių gautis,
mažiau gauta elektroninių dokumentų, nepapildytas trimačių dokumentų fondas.
Pagal IFLA rekomendacijas bibliotekos fondas turėtų atsinaujinti vidutiniškai kas 15
metų. Viešosios bibliotekos visas fondas vidutiniškai atsinaujina per 16 metų. Dalį fondo sudaro
dokumentai, turintys istorinę, kultūrinę vertę. Tai kraštotyros leidiniai ir spaudiniai iš asmeninių
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kraštiečių kolekcijų, kurios saugomos nuolat, nenurašomos, todėl atsižvelgus į šiuos kriterijus,
fondas atsinaujina laiku.
1.2.5.4. Dokumentų gautis (fiz. vnt.) pagal finansavimo šaltinius
Šaltinis

Fiz. vnt.

Proc. nuo
2015 m.
gauties

2014 m.

2015 m.

Įsigyta už valstybės biudžeto lėšas

2728

2580

23,5

Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas
(prenumerata ir knygos)
Fizinių ir juridinių asmenų parama

5054

4561

41,5

3416

3339

30,4

Padengimas vietoj prarastų dok.

335

291

2,6

X

220

2

11533

10991

X

Perduota iš fondo į fondą
Iš viso SVB

1.2.6. Lėšos dokumentams įsigyti
Šaltinis

Eur

Proc.

Valstybės biudžetas

16214,00

60,2

Rajono savivaldybės biudžetas
2 proc. fizinių asmenų pajamų mokestis
Iš viso lėšų

10195,00
505,00
26914,00

37,8
1,9
x

2015 metais įsigyta naujų dokumentų už 26914 Eur. Iš valstybės biudžeto
dokumentams įsigyti gauta 16214,00 Eur, tai 91,00 Eur mažiau negu 2014 m. Už valstybės lėšas
įsigyti dokumentai sudarė 23,5 proc. visų 2015 m. gautų dokumentų.
Iš rajono savivaldybės dokumentams (prenumeratai ir knygoms) įsigyti skirta
10195,00 Eur, tai 1507,00 Eur daugiau negu 2014 m. Periodinių leidinių prenumeratai skirta
9095,00 Eur, knygoms – 1100, 00 Eur. Už rajono savivaldybės lėšas įsigyti dokumentai sudarė 41,5
proc. visų 2015 m. gautų dokumentų.
Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti
Valstybės
Savivaldybės
biudžeto lėšos
biudžeto lėšos 1
1 gyventojui Eur
gyventojui Eur
0,66
0,38
2014
0,68
0,43
2015
* Rajono gyventojų skaičius imtas pagal Statistikos departamento duomenis.
Vadovaujantis Viešosios bibliotekos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis,
knygos ir kiti leidiniai už biudžeto lėšas buvo perkami per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę
Metai
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sistemą (CVP IS) apklausos būdu (raštu) ir apklausos būdu žodžiu kreipiantis tiesiogiai į leidėjus ir
tiekėjus.
Tiekėjams buvo siunčiami reikalingų įsigyti leidinių sąrašai, gavus atsakymą, pasirenkama
mažiausia kaina ir su tiekėjais sudaroma pirkimo sutartis. Daugiausia dokumentai buvo perkami iš
UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Jotema“, UAB „VIPsupply“, UAB „Patogu pirkti“, UAB
„SHI“ leidyba, UAB „Nieko rimto“, UAB „Tyto alba“. Pirkimas per CVP IS turi pliusų ir minusų.
Pasirinkus kuo daugiau tiekėjų, galima nupirkti dokumentus už mažiausią kainą. Minusas yra tas, kad
pirkimo procedūros užtrunka, ir nauji leidiniai skaitytojus pasiekia vėliau. Taip pat susidaro
komplektavimo spragos, nes valstybės biudžeto lėšas dokumentams įsigyti galima pradėti naudoti ne
anksčiau kaip kovo mėnesį, todėl kai kurių leidinių būna pasibaigęs tiražas.
1.2.7. Fizinių ir juridinių asmenų parama

VB
Žagarės m. filialas
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Parama (fiz. vnt.)
2014 m.
2015 m.
829
899
261
207
2326
2233
3416
3339

Parama (Eur)
2014 m.
2015 m.
4373,00
3949,49
1158,48
866,49
4547,00
3896,48
10078,48
8712,46

2015 m. iš fizinių ir juridinių asmenų gauta parama knygomis – 3267 fiz. vnt.
įvertinta 8207,21 Eur. Iš fizinių asmenų gautos 2 proc. pajamų mokesčio paramos įsigyta 72 fiz. vnt.
už 505,25 Eur.
„Knygų Kalėdų“ akcijos metu VB ir filialams padovanota 162 fiz. vnt. už 702,93 Eur.
Ataskaitiniais metais knygomis parėmė UAB „Eugrimas“, joniškiečių draugija
„Sidabra“, UAB „Knygų namai“, UAB „Vagos prekyba“, labdaros ir paramos fondas „Saulė ir
vėjas“, kitos organizacijos. 440 fiz. vnt. vaikiškų knygų dovanojo Ramūno Karbauskio labdaros ir
paramos fondas „Švieskime vaikus“.
Knygų dovanojo kraštiečiai: O. Patarakienė, E. Vasiliauskas, L. Jonaitis, kunigas E.
Semaška, T. ir S. Rudžiai, A. Bitaitis, S. Povilaitytė, A. Lukšaitė-Lapinskienė, A. Smilgienė ir kiti.
Savo išleistomis knygomis skaitytojus nudžiugino literatai J. Ivanauskas, R. Bijeikytė-Gatautė, V.
Džiavečka, G. Pamparienė, poetė O. Mikalauskienė, V. Antanaitis, bibliotekos renginių svečiai: A.
Smilgevičiūtė, P. Kovas, D. Šeškauskaitė. Muzikinių leidinių fondą papildė filantropės iš Švedijos
Marinos Kulčinskajos dovanoti garso diskai.
Bibliotekos saugomas kraštiečių kolekcijas papildė šviesios atminties monsinjoro
Juozapo Dobilaičio 210 asmeninės bibliotekos knygų.
Viešajai bibliotekai vieno egzemplioriaus prenumeratą dovanojo rajono laikraščio
„Sidabrė“ redakcija.
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1.2.8. Dokumentų nurašymas
Fiz. vnt. skč.

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Proc. nuo viso
fondo
2014 m. 2015 m.
3,3
6,3
18,3
10,2

Proc. nuo 2015 m.
gauties
2014 m. 2015 m.
78
142,4
295,2
174,8

2014 m.
1953
2657

2015 m.
3675
1425

8294

13666

7,6

13,3

102

179,9

12904

18766

7,1

10,8

111,9

170,7

1.2.8.1. Nurašymas pagal priežastis
Priežastis
Susidėvėję ir vartotojų sugadinti
Praradę aktualumą
Vartotojų prarasti ir dengiami kitais
Kitos priežastys
Perduota iš fondo į fondą

Fiz. vnt.
6252
8210
136
3948
220

Proc.
33,3
43,7
0,7
21
1,2

Pagrindinės dokumentų nurašymo priežastys – dokumentų susidėvėjimas ir aktualumo
praradimas. Senstant informacijai, dokumentai darosi nepaklausūs, neaktualūs. Visi VB skyriai ir
filialai nusirašė aktualumą praradusius periodinius leidinius. 2015 m. periodinių dokumentų nurašyta
7671 fiz. vnt.: VB – 1916 fiz. vnt., Žagarės m. filiale – 522 fiz. vnt., kaimo filialuose – 5233 fiz. vnt.
Neaktualių periodinių leidinių nurašymas sudarė 40,9 proc. visų nurašytų dokumentų. Nurašymas
turėtų didėti ir kitais metais, nes filialų fonduose dar daug neaktualios ir paklausos neturinčios
literatūros.
Daugiausia dokumentų nurašyta iš uždaryto Pavirčiuvės filialo – 5535 fiz. vnt.,
Darginių – 985 fiz.vnt., Kriukų – 923 fiz. vnt. Mažiausiai nurašė Gaižaičių filialas – 224 fiz. vnt.,
Stungių – 261 fiz. vnt.
1.2.9. Fondo apyvartos rodikliai
2014 m.
2015 m.
VB
2,1
2,2
Žagarės miesto filiale
1,7
1,7
Kaimo filialuose
0,9
1
Iš viso SVB
1,4
1,4
Optimalus fondo apyvartos rodiklis turėtų siekti 0,8–1,4. Didelė VB fondo apyvarta
rodo, kad fondas yra per mažas, tačiau dėl ankštų patalpų fondą tenka valyti nuo mažai paklausių
leidinių, tuo pačiu skaitytojų poreikių neatitinka fondo atnaujinimas.
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1.2.10. Fondo apsauga
2015 metais patikrinti Kirnaičių ir Stupurų filialų dokumentų fondai. Stupurų
filiale fondas tikrintas fondo perdavimo metu. VB ir filialų fondų laikymo sąlygos buvo pakankamai
geros.
1.2.11. Saugyklos ir atsarginio fondo organizavimas ir panaudojimas
Gauta
Nurašyta
Iš viso dok.
fonde
Išduotis
Fondo apyvarta

2014 m.
624
604
8132

2015 m.
808
1313
7627

423
0,05

394
0,05

Saugyklos fondas mažai naudojamas, nes jame sukaupta šakinė, informacinė literatūra,
kuri dėl senstančios informacijos nėra paklausi tarp besimokančiųjų. Studentai daug knygų randa
savo mokyklų bibliotekose, naudojasi elektroniniais informacijos šaltiniais.
Atsarginiame fonde buvo 222 knygos, daugiausia moksleiviams reikalinga programinė
literatūra. Iš šio fondo per metus išduotos 74 knygos. Naujais leidiniais nepapildyta, nurašyta 20 fiz.
vnt.
1.3. Vartotojų telkimas ir aptarnavimas.
1.3.1. Gyventojų sutelkimas į vartotojus
Rajono gyventojų skaičius *
2014 m.
2015 m.
Rajone
26609
25646
Joniškio mieste
9548
9586
Žagarės mieste
1690
1651
kaime
15371
14409
*Joniškio rajono seniūnijų pateikta informacija
Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Joniškio r.

+/–963
+38
–39
–962
savivaldybėje gyveno

gyventojai 23807 gyventojai (2014 m. – 24027), Joniškio mieste – 9138, Žagarės m. – 1500, tarp jų
kaime –13169. Joniškio rajonas yra ketvirtoje vietoje tarp penkių daugiausia per metus gyventojų
netekusių šalies savivaldybių. Per metus rajone neliko 2,72 proc. visų gyventojų.
Kadangi rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu filialų darbuotojų
darbo krūviai nustatyti pagal konkrečios aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių, gyventojų
sutelkimo į vartotojus procentas skaičiuojamas vadovaujantis seniūnijų (rajone yra 10 seniūnijų)
pateiktais gyventojų skaičiaus duomenimis.
2015 m. į bibliotekų vartotojus sutelkta 30,3 proc. gyventojų (2014 m. – 30 proc.).
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1.3.2. Registruotų vartotojų skaičius SVB
Sutelkimo
proc.
35,2
30,8

2014 m.

2015 m.

+/-

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

3578
660

3532
663

–46
+3

200
140
91
218
217
131
196
171
285
204
206
110
185
210
149
588
231
205

214
139
110
208
214
141
200
160
300
203
205
0
180
210
132
535
230
205

+14
–1
+19
–10
–3
+10
+4
–11
+15
–1
–1
–110
–5
+
–17
–53
–1
+

26,7
27,5
27,5
41,4
23,6
27,6
24,9
39,9
30,9
26,6
38,2
X
36
26,5
32,6
36,2
24,5
17,5

Iš viso kaimo filialuose:

3737
7975

3586
7781

–151
–194

27,8
30,3

Bibliotekos

Iš viso SVB

*Pavirčiuvės filialas 2015 m. uždarytas

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

VB
Žagarės miesto
filiale
kaimo filialuose
Iš viso SVB

Perregistruoti
2014 m. 2015 m.
3291
3289

Naujai užregistruoti
2014 m.
2015 m.
287
243

601

584

59

79

3266
7158

3118
6991

471
817

468
790
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Didžiąją vartotojų dalį – 89,8 proc. sudarė perregistruoti vartotojai, 10,2 proc. – naujai
užsiregistravę.
Vartotojų sudėtis:
vaikai iki 14 m. –2506 , arba 32,2 proc. nuo visų registruotų vartotojų;
moksleiviai (9–12 kl.) ir besimokantis jaunimas – 1068, arba 13,7 proc.;
dirbantieji – 2080, arba 26,7 proc.;
bedarbiai – 1064, arba 13,6 proc.;
pensininkai, neįgalieji – 1063, arba 13,7 proc.
Vartotojų skaičiaus palyginamoji diagrama 2011 – 2015 m.

3586
3532

663

2015 m.

3737
3578

660

2014 m.

0

8389

4298

719

2011 m.

8166

4123
3593

673

2012 m.

7975

3910
3594

662

2013 m.

7781

3600
2000

8617

4000

Kaimo f.

6000

Žagarės f.

VB

8000
SVB

1.3.3. Apsilankymų (lankytojų) ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius

Bibliotekos
VB
Žagarės m.
filiale

Lankomumas

2014 m.

2015 m.

+/-

2015 m.

61121

59731

–1390

16,9

15595

13969

–1626

21,1

3375
965

3136
877

–239
–88

14,7
6,3

778
3394
2914

1294
2148
2826

+516
–1246
–88

11,8
10,3
13,2

Kaimo filialuose:

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

1812
3021
2049
4248
3940
4239
848
1860
5051
2296
13734
3116
2194

1503
2907
1593
5200
3549
3652
0
2274
5174
1997
12594
3182
2724

Iš viso kaimo
59834
56630
filialuose:
Iš viso SVB
136550
130330
*Pavirčiuvės filialas 2015 m. uždarytas

–309
–114
–456
–391
–587
–848
+414
+123
–299
–1140
+66
+530

10,7
14,5
10
17,3
17
17,8
0
12,6
24,6
15,1
23,5
13,8
13,3

–3204

15,8

–6220

16,7

+952

Apsilankymų skaičius mažėjo dėl registruotų vartotojų skaičiaus sumažėjimo, uždaryto
Pavirčiuvės filialo.
Vidutiniškai vienas SVB vartotojas bibliotekoje per metus apsilankė 16,7 karto,
vienas VB vartotojas –16,9 karto, vienas Žagarės m. filialo vartotojas – 21,1 karto, kaimo
filialuose – 15,8 karto.
Vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis ir virtualiai. Per bibliotekos interneto
svetainę įvyko 11741 virtualūs apsilankymai (2014 m. –10777).
Apsilankymų skaičiaus palyginamoji diagrama 2011 – 2015 m.
56630
59731

13969

2015 m.

15595

2014 m.

15683

2012 m.

0

141134

73243
58525

147451

75715
59892

13911

2011 m.

136550

67140
58554

15440

2013 m.

130330

59834
61121

50000
Kaimo f.

149518

100000
Žagarės f.

150000
VB
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Prieiga.
Darbo dienų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB– 290, Žagarės miesto filiale – 240, kaimo filialuose – 3190.
Darbo valandų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB– 2824, Žagarės miesto filiale – 2159, kaimo filialuose – 24025.
Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose apsilankydavo apie 668 lankytojus: VB –
206 lankytojai, Žagarės miesto filiale – 58 lankytojai, kaimo filiale – vidutiniškai po 18
lankytojų.
1.3.4. Dokumentų (knygų ir kitų leidinių) išduoties ir skaitomumo rodikliai
Skaitomumas
Bibliotekos

Dokumentų išduotis
2014 m.
124845

2015 m.

+/-

2015 m.

126482

+1637

35,8

24375

24067

–308

36,3

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

6234
4162
1931
6159
4919
2826
4356
5190
6860
5153
6529
2240
2880
5540
5529
19617
5790
5283

5587
4279
2303
4734
5994
2746
4452
5027
8130
5198
7070
0
3457
4885
4748
18607
6228
6420

–647
+117
+372
–1425
+1075
–80
+96
–163
+1270
+45
+541
–2240
+577
–655
–781
–101
+438
+1137

26,1
30,8
20,9
22,8
28
19,5
22,3
31,4
27,1
25,6
34,5
0
19,2
23,3
36
34,8
27
31,3

Iš viso kaimo
filialuose
Iš viso SVB

101198

99865

–1333

27,8

250418

250414

–4

32,2

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo filialuose:

*Pavirčiuvės filialas 2015 m. uždarytas
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VB išduoties rodikliai išaugo. Filialų išduoties rodikliai, lyginant su praėjusiais metais,
sumažėjo, nes 3,4 proc. sumažėjo filialų vartotojų skaičius, 6,4 proc. – apsilankymai filialuose.
Išduoties rodikliai mažėjo dėl kitų objektyvių ir subjektyvių priežasčių: uždaryto Pavirčiuvės filialo
netektų rodiklių, mažėjančio knygų skaitymo apskritai, nes žmonių tiek laisvalaikio leidimo, tiek
mokymosi šaltinių pasirinkimo prioritetus nulemia internetas, kitos naujausios informacinės
technologijos. Tenka pripažinti, kad ir patiems bibliotekininkams pritrūksta motyvacijos, patrauklių
ir įdomių idėjų, kaip skatinti skaitymą, populiarinti knygas.
Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 32, 2 leidinio: VB – po 35, 8,
Žagarės miesto filiale – 36,3, kaimo filialuose – po 27,8.
Išduoties į namus ir vietoje rodikliai fiz. vnt. ir proc. (nuo visos išduoties)
Išduotis į namus
Proc.
Išduotis vietoje (bibliotekoje)
Proc.
2014 m. 2015 m. 2015 m.
2014 m. 2015 m. 2015 m.
VB
49708
51241
40,5
VB
75137
75241
59,5
Žagarės m.
16045
15906
66,1
Žagarės m. 8330
8161
33,9
filiale
filiale
Kaimo
60261
58774
58,9
Kaimo
40937
41091
41,1
filialuose
filialuose
Iš viso SVB
Iš viso SVB 124404
126014
125921
50,3
124493
49,3
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.
1.3.5. Literatūros išduotis pagal turinį fiz. vnt. ir proc.
(nuo visos išduoties)

VB
Žagarės
m. filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Išduotis
iš viso

Grožinės
literatūros
išduotis*

126482

52311

41,4

12071

9,5

62100

49,1

24067

11715

48,7

1694

7

10658

44,3

99865

39557

39,6

6380

6,4

53928

54

250414

103583

41,4

20145

8

126686

50,6

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis be periodinių leidinių
Rajono bibliotekose 50,6 proc. išduoties sudaro periodinių leidinių išduotis, kaimo
bibliotekose net 54 proc. Atskirų mokslo šakų literatūros fondai kaimo filialuose yra labai pasenę,
mažai įsigyjama populiarių leidinių, todėl ir išduotis sudaro vos 6,4 proc.
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Kaip pastebi Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos,
populiariausios grožinės literatūros knygos, lietuvių autoriai: R. Granauskas, G. Kanovičius, A.
Šlepikas, M. Katiliškis. Tarp užsienio šalių autorių 2015 m. skaitomiausios buvo M. Binchy, S.E.
Philips knygos. Iš šakinės literatūros populiariausios psichologijos, medicinos, vadybos knygos.
Skaitytojai labai laukia memuarinių knygų, kelionių aprašymų.
Vertindamos skaitytojų poreikius, knygų pasiūlą ir paklausą, darbuotojos kaip didelę
problemą įvardija pernelyg ilgą knygos kelią nuo bibliotekos iki skaitytojo. Naujausios knygos dėl
pirkimo procedūrų biblioteką pasiekia per 2–3 mėn., o norimą knygą žmonės nori perskaityti
greičiau ir skaitytojams sunku suprasti, kodėl tiek ilgai reikia laukti. O ir gaunamos lėšos teleidžia
užsakyti vos po vieną egzempliorių, todėl prie paklausių knygų susidaro eilės.
Dokumentų išduoties palyginamoji diagrama 2011 – 2015 m.
99865

24067

2015 m.

126482
101198

24375

2014 m.

124845

124311

123943

0

50000

263387

123736

20440

2011 m.

259088

115747

23697

2012 m.

250418

110336

24441

2013 m.

250414

126073
100000
150000
Kaimo f.
Žagarės f.

270249
200000
250000
VB
SVB

300000

1.3.6. Knygų išdavimo punktų ir kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai
Vartotojų skaičius

5 knygų išdavimo
punktuose
2 kilnojamosiose
bibliotekėlėse

Apsilankymų
skaičius

Išduotis
fiz. vnt.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015 m.

216

198

1313

1482

3930

3833

64

54

303

290

1283

1239
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Nestacionarinio aptarnavimo paslaugų punktai suteikia gyventojams minimalias
galimybes skaityti, tačiau knygų išdavimo punktuose ir bibliotekėlėse nedidelis knygų pasirinkimas,
nėra taip populiarios periodikos, sudėtingos aptarnavimo sąlygos vėsiose bendruomenių patalpose.
Prie bibliotekos įrengtas dokumentų gražinimo įrenginys suteikia galimybę
skaitytojams grąžinti knygas, kai biblioteka uždaryta. Per metus tokiu būdu grąžinti 469 (2014 m.–
663) leidiniai. Ši paslauga yra pakankamai patogi ir populiari.
Tarpbibliotekinis abonementas. Šia paslauga naudojamasi vis mažiau. Iš kitų
bibliotekų užklausų negauta. Išsiųsta užklausų kitoms bibliotekoms – 11 (2014 m. –13), gauta
dokumentų –11 (2014 m. –13).
1.3.7. Senyvo amžiaus ir specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus
duomenimis, 2015 m. Joniškio rajone gyveno 5885 senyvo (pensinio) amžiaus gyventojai,
užregistruoti 4288 žmonės su įvairia negalia. Bibliotekų paslaugomis naudojosi 1063 senyvo
amžiaus ir neįgalūs gyventojai (2014 m. – 1067). Tai sudarė 13,7 (2014 m. –13,4 proc.) visų
registruotų vartotojų. 117 senyvo amžiaus ir neįgalių skaitytojų buvo aptarnaujami namuose pačių
bibliotekininkių, knygnešių. Viešosios bibliotekos skaitytoja, socialinė darbuotoja A. Leimontienė
nešė knygas skaitantiems ligoniams į Joniškio ligoninę.
Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius tęsė ilgametę bendrystę su
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialu. Šios organizacijos nariai mielai dalyvauja
bibliotekos renginiuose, šventėse. Praėjusiais metais jie įspūdingai sudalyvavo Viešosios bibliotekos
projekte – Europos dienos šventės minėjime. Joniškio aklieji ir silpnaregiai iš spalvoto popieriaus
lankstinių padarė vazą, simbolizuojančią Europos vienybę ir atvirumą. Vazą, padarytą iš Lietuvos
trispalvę simbolizuojančių spalvų popieriaus, sudarė 45 985 detalės. Rekordus fiksuojanti agentūra
„Factum“ originalų kūrinį užregistravo kaip naują Lietuvos rekordą. Bibliotekininkės kartu su
organizacijos nariais Visuomenės sveikatos biure paminėjo Pasaulinę baltosios lazdelės dieną.
LASS Joniškio filialo nariai savanoriavo „Knygų Kalėdų“ akcijoje – pagamino
įvairių popierinių eglučių, kurios papuošė biblioteką ir buvo puošmena per bibliotekos padėkos
vakarą gruodžio 7-ąją Joniškio kultūros centre.
Nors tarp Joniškio senelių namų „Santara“ gyventojų retas beskaito, tačiau vienų
ar kitų švenčių proga bibliotekininkės senelius aplanko su dovanėlėmis, kasdienybę praskaidrina
muzikinėmis programėlėmis. Spalio 1-ąją, Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojos „Santaroje“ gyvenančius senelius aplankė drauge su Lietuvos
pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyrius nariais ir A. Raudonikio meno mokyklos muzikos
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mokytoja Danute Poliakiene, paruošusiais senoliams muzikinę programėlę. Bibliotekininkės
padovanojo knygų kraitelę, paskaitė pluoštelį poezijos posmų apie rudenį, gyvenimo prasmę,
skambėjo dainos apie tėviškę ir žmogiškus jausmus.
2015 m. „Knygų Kalėdų“ akcija kvietė skaityti vaikams, bendruomenėms, seneliams.
Gruodžio 14-ąją Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos
vėl aplankė „Santaros“ senelių globos namus.
Paskaityti kalėdinių skaitinių pakviesta Šiaulių dramos teatro aktorė kraštietė Silvija
Povilaitytė. Šventiškai pasipuošę senelių globos namai, pakiliai nusiteikę senoliai nekantriai laukė
susitikimo su žinoma aktore. Silvija pasekė Oskaro Vaildo pasaką „Lakštingala ir rožė“,
padeklamavo eilėraščių apie gyvenimo išmintį ir meilę. Aktorė prisiminė vaikystėje su šeima
dainuotą dainą, tuomet visų vadinta joniškiečių daina. Senoliai mielai prisijungė padainuoti kartu.
Bibliotekos darbuotojos, linkėdamos gražių Kalėdų, senoliams įteikė saldžią dovaną, keletą knygų, o
darbuotojoms ir aktorei – bibliotekos suvenyrus. Tokie iš širdies organizuojami renginiai turi
išskirtinę prasmę ir vertę.
1.4. Informacinis vartotojų aptarnavimas. Elektroninės paslaugos
Informacijos paiešką bibliotekos vartotojai gali atlikti elektroniniame kataloge,
duomenų bazėse, 15 kaimo filialų, dar nedirbančių su LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posisteme, ir
tradiciniuose kortelių kataloguose, pasinaudoti spausdintais informacijos leidiniais.
LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Žagarės,
Kriukų ir Skaistgirio filialuose. Elektroninis LIBIS skaitytojo pažymėjimas taikomas tik Viešojoje
bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje įdiegta e. skaityklių programa. Skaitytojų aptarnavimo skyrius
vartotojų poreikiams turi dvi e. skaitykles. Darbuotojai mokyti, kaip jomis naudotis, pristatyta
moksleiviams, gimnazistams. Dėl nepatogumo naudotis, mažo knygų pasirinkimo ši paslauga
nepaklausi tarp vartotojų ir užsakymų nesulaukta. Sunku tikėtis, kad e. skaityklėmis naudosis vyresni
žmonės, o jaunimas knygas parsisiunčia į savo IT priemones, kuriomis naudojasi jiems patogiose
vietose.
Elektroninio katalogo panaudojimas. Vartotojai e. katalogo pagalba gali sužinoti,
ar leidinys yra bibliotekoje, jį užsisakyti, pratęsti jo gražinimo laiką. 2015 m. per bibliotekos e.
katalogą gauti 177 (2014 m.– 91) užsakymai, įvykdyti 509 (2014 m.–55) pratęsimai. Portalu www.
i.biblioteka pasinaudojo 5 virtualūs vartotojai.
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondas kaupiamas ir saugomas
Informacijos ir kraštotyros skyriuje. Fondą sudaro 1280 informacinių leidinių, tarp jų 62
elektroniniai.
21

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos ataskaita

Filialų fondai yra pasenę, dėl lėšų trūkumo mažai pildomi. Informacinius fondus
reikia peržiūrėti, paliekant naujausius, reikalingiausius leidinius.
1.4.1. Katalogų organizavimas
Įrašų skaičius kataloguose
Įrašų skaičius kataloguose iš
viso
2014 m.
2015 m.
105313

111000

Automatizuotai parengtų
įrašų skaičius iš viso
2014 m.
2015 m.
101976

106598

Automatizuotai per metus
parengtų įrašų skaičius
2014 m.
2015 m.
5064

4606

Elektroninį katalogą sudarė 106598 įrašai. 2015 m. sukurti 4606 įrašai. Į
Nacionalinės bibliografijos duomenų banką išsiųsta 1423 įrašai. Per metus buvo suredaguoti 9347
elektroniniai įrašai.
LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 46904 (2014 m. – 45633).
Visiems interneto vartotojams prieinama leidinių ir straipsnių paieškos galimybė bibliotekos
interneto svetainėje www.joniskis.rvb.lt.
Abėcėlinius ir sisteminius katalogus pildė visi kaimo filialai, išskyrus Kriukų ir
Skaistgirio. Per metus filialų kortelių katalogai papildyti 3923 įrašais, vidutiniškai viename kaimo
filiale – 261 įrašu.
Sisteminę straipsnių kartoteką pildė tik nekompiuterizuotas Darginių filialas, kuris
kartoteką papildė 50 aprašų.
Prieiga prie duomenų bazių. Viešoji biblioteka iš savo serverio ir interneto svetainės
turėjo prieigą prie 12 duomenų bazių (DB): EBSCO (10 paketų), Grove Art Online (elektroninis
vaizduojamojo, taikomojo meno bei architektūros žodynas) ir Grove Music Online (elektroninis
muzikos žodynas). Taip pat biblioteka turėjo prisijungimus prie periodinių leidinių „Verslo žinios“ ir
„Veidas“ straipsnių archyvų.
Labai mažai naudojamasi EBSCO duomenų baze, nes pagrindiniai jos naudotojai
studentai gauna prisijungimus savo mokslo įstaigų bibliotekose, o moksleiviams ši DB dar neaktuali.
Be to, jei šioje duomenų bazėje būtų daugiau medžiagos lietuvių kalba, tada ji būtų paklausesnė.
2015 metais nebuvo prisijungimo prie teisinės duomenų bazės, vietoj INFOLEX
užprenumeruota LEGIS neveikė. Bibliotekininkai teisės aktų ieškojo Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų registre.
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1.4.2. Informacinės užklausos
Užklausų skaičius
Iš viso užklausų
2014 m.
2015 m.
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Tarp jų elektroninėmis priemonėmis
2014 m.
2015 m.

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

4667

4667

4365

4365

164

164

76

76

58

58

3

3

146
–

146
–

952

952

1029

1028

28

28

30

30

5695

5695

5452

5451

195

195

176

176

Užklausų skaičius mažėja, nes daugiau galimybių vartotojams rasti atsakymus
internete. 1060 užklausų, arba 19,4 proc. visų užklausų pateikė moksleiviai.
Užklausos elektroninėmis priemonėmis pateikiamos per Informacijos ir kraštotyros
skyriaus e. paštą, taip pat per paslaugą „Klausk bibliotekininko“ bibliotekos interneto svetainėje.
Kaip teigia skyriaus darbuotojos, paslauga „Klausk bibliotekininko“ per www.ibiblioteka.lt
sudėtinga ir beveik nenaudojama.
1.4.3. Vieša interneto prieiga. Interneto paslaugos
Viešą interneto prieigą turi Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas ir 16 kaimo
filialų. 2015 m. kompiuterizuotas Daunoravos filialas. Kompiuterių ir prieigos prie interneto neturėjo
tik Darginių filialas. Vartotojai kompiuterizuotose bibliotekose galėjo naudotis ir bevielio interneto
ryšiu.
Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius
Darbo vietų skaičius

VB
Žagarės miesto
filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2014 m.
35
15

2015 m.
35
15

147
197

143
193

Kompiuterizuotų vietų
skaičius
2014 m.
2015 m.
11
11
5
5
44
60

47
63

Tūkstančiui rajono gyventojų tenka 2,7 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto
prieiga, tūkstančiui vartotojų – 8 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 5626 (2014 m.–5344) unikalūs interneto vartotojai.
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Naudojimosi e. paslaugomis statistika
Interneto seansų
skaičius

Iš viso SVB

Atsisiųstųjų
dokumentų skaičius

Atsisiųstųjų įrašų
skaičius

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015 m.

27163

30015

2439

4723

19654

20194

Virtualių
apsilankymų
skaičius
2014 m.
2015 m.
10777

11741

1.4.4. Gyventojų mokymai
Viešoji biblioteka ir filialai įvairaus amžiaus gyventojus grupėmis ir individualiai
mokė naudotis tradicinėmis ir kompiuterinėmis bibliotekos paslaugomis.

VB

Mokymų naudotis bibliotekos paslaugomis bendra trukmė
valandomis
40

Žagarės m. filiale

18

Kaimo filialuose

48

Iš viso SVB

106

VB

Vartotojų, apsilankiusių mokymuose naudotis bibliotekos
paslaugomis, skaičius
220

Žagarės m. filiale

1

Kaimo filialuose

43

Iš viso SVB

264

Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui, skaičius valandomis
VB

36

Žagarės m. filiale

18

Kaimo filialuose

39

Iš viso SVB

93
Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio
raštingumo mokymuose, skaičius

VB

42

Žagarės m. filiale

1

Kaimo filialuose

26

Iš viso SVB

68
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Individualių konsultacijų ir konsultuotų vartotojų skaičius
Konsultacijų
skaičius

Konsultuotų vartotojų
skaičius

VB

1130

1052

Žagarės m. filiale

278

278

Kaimo filialuose

1254

1072

Iš viso SVB

2662

2402

Kaip ir kasmet, VB lapkritį skelbė informacijos žinių mėnesiu. Jo metu vestos 5
informacijos paieškos pamokos ir ekskursijos 10 klasių moksleiviams ir Trečiojo amžiaus
universiteto lankytojams. Dalyvavo 178 klausytojai. Pamokų metu buvo supažindinama su
bibliotekos paslaugomis, kaip naudotis elektroniniu katalogu, bibliotekos fondu.
1.5. Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas
Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas – viena iš svarbių bibliotekos veiklos
sričių. Bibliotekose kraštotyros informaciją sudaro kraštotyros dokumentai, kartotekos, kraštotyros
darbai. Bendrojoje fondo apskaitoje kraštotyros fondas neapskaitomas. VB fondas kaupiamas
Informacijos ir kraštotyros skyriuje, dalis yra bendrajame fonde. Filialuose kraštotyros fondas
išskirtas atskirose lentynose. Siekiant didesnio tikslumo, 2015 m. fondai buvo patikslinti ir
perskaičiuoti. Skaičiuojama rankiniu būdu.
1.5.1. Kraštotyros fondo dydis fiz. vnt.

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

2014 m.

Iš viso

439

914

262
1126
1827

356
1193
2463

2015 m.
Inventorintų
dok.
620
303
819
1742

Kraštotyros
darbų
176
7
95
278

Automatizuotų analizinių kraštotyros įrašų skaičius

Sukurta per metus
Išsiųsta į NBDB*
Iš viso įrašų skaičius NBDB
*Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
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2014 m.

2015 m.

2938
1421
25470

2680
1423
26893
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Žagarės miesto ir visi kaimo

filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros

kartotekose. Žagarės miesto filialo kartoteka papildyta 77 naujais įrašais, kaimo filialuose – 390,
vidutiniškai viename kaimo filiale – 23 įrašais.
1.5.2. Kraštotyros darbai
SVB saugomi 278 įvairūs kraštotyros darbai: bibliotekų metraščiai, kaimų istorijos,
darbai apie įžymius kraštiečius, kultūrinio gyvenimo albumai ir kiti darbai.
Per metus parengti 6 nauji kraštotyros darbai. Tarp jų:


Viešojoje bibliotekoje – 2 darbai:
1. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Liudas Norvaišas
2. Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos metraštis. 2014 m.



Žagarės miesto filiale – 1 darbas:
1. Bibliotekos metraštis. 2014 metai



Kaimo filialuose – 3 darbai:
1. Jakiškių dvaras, 7 p. Parengė Linkaičių filialo vyr. bibliotekininkė A. Stulginskienė
2. „Skaistgirio krašto gražiadarbiai“, 56 p. Parengė Skaistgirio filialo vedėja L. Degimienė
ir vyr. bibliotekininkė J. Jatulienė
3.

Filmas „Amžini tik laike. Skaistgirio apylinkių mažosios architektūros paveldo takais“,
kompaktinis diskas. Filmo kūrėjai: scenarijaus autorės L.Degimienė ir V.Urbonienė,
režisavo V.Vilčiauskienė, filmavo ir montavo V.Butautis
Viešojoje bibliotekoje papildyti 2 kraštotyros darbai: „Kunigas Jonas Marcinkus-

Tauronis“ ir „Dailininkas Adolfas Vaičaitis“.
Skaistgirio filialas 7 puslapiais papildė darbą „Švietėjas Matas Slančiauskas“, Plikiškių
filialas fotografijomis papildė N. Vaišvilienės prisiminimus apie tremtį „Likimas ir valia, arba
graudūs prisiminimai“, 10 psl.
1.6. Mokamos paslaugos
VB ir filialai teikė mokamas paslaugas. Mokamus elektroninius LIBIS skaitytojo
pažymėjimus teikė tik Viešoji biblioteka. Populiariausia paslauga – kopijavimas ir spausdinimas.
2015 m. VB papildė mokamų paslaugų sąrašą tokiomis paslaugomis: dokumento
išsiuntimas arba priėmimas faksu, laiško išsiuntimas iš bibliotekos elektroninio pašto, teksto
surinkimas ir spausdinimas, teksto maketavimas.
Per metus už mokamas paslaugas surinkta 1654,00 Eur (2014 m. – 1245,00 Eur).
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1.6.1. Mokamų paslaugų apimtis

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

LIBIS pažymėjimų
išdavimas (su
dublikatais)
2014 m. 2015 m.
97
85

Padaryta kopijų
2014 m.
10659

2015 m.
10235

–

–

606

703

–

–

2748

2537

97

85

14013

13475

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

Parengta
bibliotekininkų

Parengta ne
bibliotekininkų

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015 m.

Spaudoje

106

92

22

21

84

71

Interneto
svetainėse
Iš viso

130

140

130

128

0

2

236

222

152

149

84

73

Neretai spaudai informaciją apie įvykusius renginius ar kitas bibliotekų naujienas
žurnalistams pateikia bibliotekininkai, nenurodydami savo autorystės, tad straipsnius pasirašo
žurnalistai arba viešinama kaip laikraščio informacija. Nacionalinės bibliotekų savaitės proga
mintimis apie knygą, skaitymą, biblioteką dalijosi rajono žmonės, iškilūs kraštiečiai, bibliotekos
bičiuliai, politikai. Visų publikacijų spaudoje bibliografiją žr. Priede Nr. 1.
Informacija apie didesnius kultūrinius renginius anonsuojama per Lietuvos radiją.
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2015 metais Žagarė (Joniškio r.) buvo Lietuvos kultūros sostinė. Čia vyko daug
renginių, tad ir susidomėjimas Žagarės bendruomenės kultūriniu ir visuomeniniu gyvenimu buvo
didelis. Liepos 14 d. miesto kultūros įstaigas aplankė Lietuvos radijo laidos „Kultūros savaitė“
žurnalistės Gailutė Jankauskienė ir Jolanta Kryževičienė. Jos domėjosi ir Žagarės bibliotekos veikla,
skaitytojų poreikiais, organizuojamais renginiais. Pokalbio su bibliotekos darbuotojomis

Aušra

Jouityte ir Vitalija Kurauskiene įrašas: http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/K/65555/kulturos_savaite.
Kultūrinę Žagarės bibliotekos veiklą „facebook“ paskyroje viešino žagarietis Jonas
Jurevičius.
Į visus renginius joniškiečiai buvo kviečiami skelbimais, kvietimais, e. paštu ir kitomis
komunikacijos priemonėmis. Per metus bibliotekininkai sukūrė per 200 smulkiosios reklamos
priemonių: skelbimų, kvietimų, skrajučių. Viešosios bibliotekos paslaugų reklamai parengtas
lankstinukas. Skelbimai kabinami ne tik bibliotekoje, bet ir miesto skelbimų lentose, mokyklose,
rajono savivaldybėje, knygyne ir kitose viešose vietose.
Bibliotekos priemonėmis padaryti 5 lankstinukai: „Joniškio
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka“, „Nacionalinės bibliotekų savaitės
renginiai Joniškio rajono bibliotekose“, Plikiškių filiale – „Virtualioji
enciklopedija“ (medžiaga skaitytojams apie „Vikipedijos“ galimybes,
tinklaraščių nuorodas internete) ir „Apie gimtąją kalbą“ (informacija apie
gimtosios kalbos atsiradimą, žymių žmonių mintys apie gimtąją kalbą),
Skaistgirio filiale – „Ar žinai, kaip saugiai elgtis internete?“.
Bibliotekos reklamai pagaminta 100 vnt. suvenyrinių tušinukų ir 30 vnt. suvenyrinių
padėkliukų su bibliotekos logotipu ir sentencijomis apie knygą, skaitymą.
Kasmet Viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvauja
miestelėnų eisenoje per Miesto dienos šventę. Praėjusių metų šventės
proga bibliotekos darbuotojai savo papuošimą eisenoje praturtino
ryškiaspalviais skėčiais.
Gerą bibliotekos įvaizdį ir matomumą bendruomenėje
padeda kurti renginiai, ypač tie, kuriuose dalyvauja profesionalūs atlikėjai, žinomi žmonės.
1.8. Bendradarbiavimas. Partnerystė
Viešoji biblioteka bendradarbiavo ir palaikė partnerystės ryšius su įvairiomis įstaigomis
ir nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik mieste ir rajone, bet ir šalyje.
Pagal sutartį bendradarbiaujama su Joniškio darbo birža, kurios informacija skelbiama
VB ir filialuose.
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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.
Ilgamečiai ryšiai biblioteką sieja su VšĮ Rašytojų klubas, kuris Joniškio krašte padeda
surengti tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginius.
Prie Poezijos pavasario šventės organizavimo ir kitų renginių bičiuliškai prisideda
literatų klubas „Audruvė“; klubo nariai yra nuolatiniai bibliotekos renginių dalyviai.
Joniškio visuomenės sveikatos biuras dažnai kviečia bibliotekos specialistus į
informacinius sveikatingumo renginius pristatyti knygas, kartu organizuojamos sveikatos žinių
išvykos į bendruomenes.
Renginių organizavimo ir mums reikalingų patalpų reikalais bendradarbiaujama su
Joniškio kultūros centru, istorijos ir kultūros muziejumi.
Europos dienos šventės organizuojamos kartu su „Rotary“ klubu, jaunimo ir senjorų
organizacijomis.
Ne vienerius metus graži bičiulystė biblioteką sieja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Joniškio skyriaus nariais ir jų vadove Ina Sakalauskiene, Vilniaus joniškiečių draugija
„Sidabra“ ir jos prezidente Giedre Lastauskiene, kraštiečiais Juozu Šalkausku, Povilu Mataičiu,
Silvija Povilaityte, rašytojo Jono Avyžiaus žmona Irena Avyžiene.
Žagarės miesto filialas bendrauja su neįgaliųjų klubu „Švėtė“ ir jo pirmininku Juozu
Kazlausku.
Viešosios bibliotekos globėja – kraštietė, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė
Sofija Jonaitytė lankosi bibliotekoje, dovanoja knygas, pateikia vertingų renginių idėjų.
Viešoji biblioteka bičiuliškai bendrauja su Joniškio bažnyčia ir Joniškio dekanu
klebonu Eduardu Semaška. Bažnyčioje vyksta bibliotekos inicijuojami renginiai, klebonas aktyviai
dalyvauja „Knygų Kalėdų“ akcijoje.
Bendradarbiavimas profesinės kvalifikacijos kėlimo ir metodinės veiklos srityse vyko
su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka. Šios bibliotekos specialistai skaitė
pranešimus mūsų bibliotekos kvalifikaciniuose renginiuose, organizavo mokymus. J. Avyžiaus
viešoji biblioteka partnerystės principu dalyvavo apskrities bibliotekos projekte „Kūrybiniai
susitikimai. Moterys kūrėjos Šiaulių regiono bibliotekose“.
Kaip ir kasmet, puikus informacinis rėmėjas ir partneris buvo rajono laikraštis
„Sidabrė“.
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Kaimo filialai bendradarbiauja su kultūros darbuotojais, kaimų bendruomenėmis,
seniūnijomis.
II UŽDAVINIO „ĮGYVENDINTI SKAITYMO SKATINIMO IR KRAŠTIEČIŲ KŪRYBOS
SKLAIDOS PROGRAMĄ, KULTŪRINIUS PROJEKTUS, KURTI KULTŪRINIŲ RENGINIŲ
ĮVAIROVĘ“ ĮGYVENDINIMAS

2.1. Renginiai
2.1.1.Renginių ir jų lankytojų skaičius
Renginių lankytojų
skaičius*

Renginių skaičius
Iš viso
2014 m.

2015 m.

VB
Žagarės
m. filiale

139

128

57

Kaimo fil.

Iš viso
SVB

Parodos
2014 m.

2015 m.

–11

62

55

51

–6

28

493

461

–32

689

640

–49

+/-.

2014 m.

2015 m.

–7

3678

3617

–61

29

+1

652

552

–100

256

222

–34

3411

3118

–293

346

306

–40

7741

7287

–454

+/-

+/-

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

Renginių sumažėjo, nes Joniškyje didelė Kultūros centro ir kitų organizacijų
organizuojamų renginių pasiūla. Viešajai bibliotekai darosi vis sunkiau įsiterpti į renginių nišą tiek
dėl patalpų, tiek dėl dalyvių ir žiūrovų pasirinkimo. Nepakanka lėšų brangiai kainuojantiems
profesionalių atlikėjų renginiams. Kaimo filialai daugiausia organizuoja renginius su vaikais.
Bibliotekos neturi atskirų ekspozicijų salių, todėl parodų lankytojai nei VB, nei filialuose
neapskaitomi.
Vidutiniškai viename SVB žodiniame renginyje apsilankė 22 dalyviai, filialuose – 7.
Bibliotekų renginių temos: Etnografinių regionų metų paminėjimas, literatūriniai,
skaitymo skatinimo renginiai, kalendorinės šventės, kraštiečių pagerbimas ir jų kūrybos sklaida,
įvairios edukacijos.
Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos programą, organizavo kultūrinius ir kraštotyros renginius pagal projektus.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. 2015 m. balandžio 23–29 d. Viešoji
biblioteka ir filialai įsijungė į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių panoramą. Savaitės
tema – „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“. Viešoji biblioteka savaitę pradėjo aktoriaus
Andriaus Bialobžeskio skaitymais. Joniškio Raudonojoje sinagogoje aktorius skaitė Marcelijaus
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Martinaičio „Kukučio balades“. Balandžio 23-osios vidudienį iš Viešosios bibliotekos balkono
skambėjo kraštiečių kūrybos įrašai.
Balandžio 23 –ąją – Jurginių dieną – prasmingą renginį – knygnešio Viktoro Pečiulio
paminėtuves „Jurginių rytą gimusiam“ gimtojoje V. Pečiulio sodyboje Valakų kaime surengė
Kriukų filialo vyr. bibliotekininkė V. Navickienė. Mintimis apie lietuviškos spaudos draudimo
metus, kupiną rizikos lietuviškos knygos kelią ir V. Pečiulio tam paskirtą gyvenimą pasidalijo
Kriukų filialo bibliotekininkė V. Navickienė ir mokytoja S. Sinkevičienė, knygnešį prisiminė Valakų
kaimo gyventoja O. Mačiulienė. Nors Jurginių dieną siautėjo ir vaišes nuo lauke padengtų stalų
bandė nunešti smarkus vėjas, tačiau į renginį susirinkusiems Kriukų mokyklos ir miestelio
bendruomenės žmonėms pavasario nuotaikos tai nesugadino. Pamąstyti apie gyvenimo ir žmogaus
būties prasmę visus kvietė renginyje dalyvavę „Audruvės“ klubo literatai. Tautosakos „perlų“ pažėrė
Kriukų pagrindinės mokyklos moksleiviai, apie Jurginių papročius porino piemenėlis – Mykolas
Jakovlevas. Sužvarbti niekam neleido ant laužo išvirta arbata ir tradicinė Jurginių kiaušinienė.
Kriukų filialo bibliotekininkė savaitės metu taip pat surengė tradicinę, jau daugelį metų
organizuojamą Jurginių šventę „Pabuskime su gamta ir knyga“ prie knygų išdavimo punkto
Blauzdžiūnų bendruomenėje. Renginyje visada prisimenami Jurginių papročiai, pasilinksminama,
pagerbiami knygos mėgėjai ir bičiuliai.
Organizuoti kompiuterinio raštingumo užsiėmimai ir pamokėlės senjorams, Trečiojo
amžiaus universiteto klausytojams, VB, Žagarės, Kepalių, Linkaičių filialuose, knygų ir knygų
naujienų pristatymai. Joniškio „Aušros“ gimnazijoje moksleiviams pristatytos elektroninės knygos ir
e. knygų skaityklės.
Savaitę vainikavo Viešosios bibliotekos organizuoti susitikimai su aktore Nijole
Narmontaite ir keliautoju Pauliumi Kovu Joniškyje ir Žagarėje. Susitikimuose svečiai pristatė
savo knygas: N. Narmontaitė –„Aktoriai, režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai“, P. Kovas –
„Gyvenimas audroje: kaip išlikti sausam“.

31

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos ataskaita

Daugiau savaitės renginių organizuota vaikams (žr. sk. Renginiai vaikams, p. 54).
Europos dienos šventė. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pagal Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje paremtą projektą „Iš Europos – į pasaulį“ organizavo Europos dienos šventės
renginius Joniškio rajone.
Šventės renginiai prasidėjo gegužės 7 d. 11 val. Europos egzaminu Viešojoje
bibliotekoje. Savo žinias apie Europą, Europos Sąjungą pasitikrinti panoro 6 dalyviai. Geriausiai
sekėsi jaunimo atstovei, iš užsienio atostogų grįžusiai Aistei Bernans ir ne pirmą kartą Europos
egzamine dalyvavusiai senjorei Janinai Šimaitienei. Antroji vieta atiteko joniškiečiui literatui Jonas
Ivanauskui, trečioji – kariūnui Augustinui Brazauskui. Nugalėtojai buvo apdovanoti knygomis,
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje suvenyrais, visi pavaišinti arbata ir saldumynais.
12 val. Joniškio kultūros centre parodytas aktorės Agnės Sunklodaitės spektaklis
vaikams „Aplink pasaulį–2“. Mažieji joniškiečiai kartu su aktore keliavo po pasaulio šalis, drauge
šoko ir dainavo. Spektaklis buvo dovana vaikams už piešinius su linkėjimais Rytų Afrikos Zanzibaro
salos vaikams.
15 val. savivaldybės aikštėje Joniškio savivaldybės meras Gediminas Čepulis drauge su
jaunimo atstove Brigita Mažuknaite iškilmingai pakėlė Europos Sąjungos vėliavą. Meras pasveikino
joniškiečius su Europos dienos švente.
Nuotaikingais pasaulio tautų šokiais renginį pagyvino Joniškio žemės ūkio mokyklos
šokėjų grupė „Mes“ ir Sporto centro šokėjos. Į nuotaikingą „flešmobo“ šokį mielai įsijungė rajono
savivaldybės darbuotojai ir šventiškai nusiteikę miestelėnai.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Ingrida
Mačiulienė pasidalijo įspūdžiais iš Zanzibaro salos (Afrika). Renginio metu simboliškai išlydėtas
siuntinys su kanceliariniais reikmenimis ir gražiausias vaikų piešiniais Zanzibaro vaikams. Siuntinį
spalvingai papuoštu dviračiu į paštą išvežė senjorė Elena Jutinskienė.
Šventę originaliai papuošė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio filialo
nariai – iš spalvoto popieriaus lankstinių padarydami vazą, simbolizuojančią Europos vienybę ir
atvirumą.
Europos dienos renginiai vyko ir Žagarėje. Žagariečiai, Europos piliečiai, dviračiais
apvažiavo ES lėšomis sutvarkytus objektus Žagarėje. Skverą prie bibliotekos papuošė Europos
gėlynas iš mėlynų ir geltonų našlaičių, simbolizuojančių Europos Sąjungos vėliavos spalvas.
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Renginiai Etnografinių regionų metams
Projektas „Pasisemkim savasties iš tautos lobyno“. Etnografinių regionų metų ir
tautosakos rinkėjo, knygnešio kraštiečio Mato Slančiausko 165 – ųjų gimimo metinių minėjimo
proga

Viešoji biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą. Prisimintos

Joniškio krašto etnokultūrinės tradicijos bendruomenėse su įvairaus amžiaus žmonėmis, fiksuotas
etninis paveldas, prisidėta prie gimtosios tarmės ir kalbos puoselėjimo.
Projekto veiklos vyko Joniškyje, Skaistgirio, Žagarės, Kriukų bendruomenėse.
Pagal projektą suorganizuotas 3 etnoliteratūrinių renginių ciklas:


Spalio 9 d. įvyko dainininkės, etnologės dr. Daivos Šeškauskaitės koncertas ir paskaita
„Modernaus folkloro improvizacijos „Meilė tautosakoje ir šiuolaikiniame gyvenime“
Žagarėje. Vakaro metu skambėjo lietuvių liaudies dainų improvizacijos pritariant puikiai
atlikėjos valdomoms kanklėms, smuikui ir gitarai. D. Šeškauskaitė daktaro disertacijos
pagrindu yra išleidusi knygą „Erotika tautosakoje“. Tarp dainų atlikėja pasakojo apie meilės,
vedybinio gyvenimo simbolius, meilės ir erotikos sąsają lietuvių tautosakoje.



Spalio 23 d. Skaistgirio kultūros namuos suorganizuotas etnoprotų mūšis. Dalyvauti žaidime
panoro net 8 komandos iš viso rajono: „Kauge prota“ iš Kepalių bendruomenės, „Maldenėlė“
iš Maldenių, „Ramunės“ iš Satkūnų, „Šermukšnėlės“ iš Stungių bendruomenės, 2 Skaistgirio
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komandos: seniūnijos –„Savi“ ir gimnazijos mokytojų komanda „Gimnazistės“. Iš Joniškio
atvyko Trečiojo amžiaus universiteto komanda „Turistai“ ir Žemaičių kultūros draugijos
Joniškio skyriaus komanda „Žemaičiukai“. 6 turų žaidimą sudarė klausimai iš Joniškio
krašto, Skaistgirio kraštotyros, joniškiečių šnektos, Mato Slančiausko užrašytos tautosakos.
Muzikinį turą surengė etnografinio ansamblio vadovė Birutė Dauginytė su savo dainininkais.
Komandoms vienus klausimus sekėsi įveikti geriau, kitus sunkiau: būta neteisingų,
tačiau itin linksmų atsakymų, pavyzdžiui į klausimą, kas Mato Slančiausko užrašytoje
tautosakoje yra žalavenė, viena komanda atsakė, kad tai žala karvė, nors iš tiesų alga,
atsakymas į klausimą, kokie vyriškosios lyties asmenys Joniškio krašte buvo pavadinami
tekiais ar priepenais, kai kam atrodė, kad tai nutukę tinginiai ar paršai, nors teisingas
atsakymas – sugyventiniai.
Žaidimas yra žaidimas. Ko nežinota – sužinota, smagiai pasijuokta. Visus žaidimo
dalyvius lydėjo gera nuotaika ir azartas. Žaidimo dalyvius smagiomis dainomis linksmino
Skaistgirio etnografinis ansamblis, vadovaujamas B. Dauginytės. Susumavus etnoprotų mūšio
rezultatus, pirmąją vietą užėmė Kepalių bendruomenės komanda „Kauge prota“ (kapitonė
Vlada Tomkuvienė), antroji vieta atiteko Skaistgirio seniūnijos komandai „Savi“ (kapitonė
Virginija Kaikarienė), trečioji – Maldenių „Maldenėlei“ (kapitonė Lionė Adomaitienė).
Visos komandos apdovanotos projekto rėmėjų, rajono savivaldybės, Žagarės

pieninės ir bibliotekos prizais bei dovanėlėmis.
Lapkričio 15 d. Kriukų miestelio bendruomenės namuose įvyko literatūrinis muzikinis
vidudienis su Šiaulių dramos teatro aktorės Nomedos Bėčiūtės programa „Su Žiemgala
širdy“. Humoro nestokojanti aktorė tarmiška šnekta skaitė linksmus Mato Slančiausko
Šiaurės Lietuvoje užrašytus anekdotus ir pasakojimus. Dalį savo programos aktorė skyrė
gimtajai kalbai, šiaurės aukštaičių tarmei, paskaitydama tarmiškų tekstų iš Nacionalinės
premijos laureato Vlado Braziūno rinkinio „Saula prė laidos“, poetės Elenos Puišytės,
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biržietės Julijos Naudžiūtės eilių. Jono Laurinavičiaus eilėraštis „Žeimelio karčemos“ nukėlė
į istorinę Žiemgalos praeitį. „Tik žinodamas savo prigimtines šaknis, žmogus gali susivokti,
kad dedasi aplinkui šiandien, kas vyksta pasaulyje“, – renginyje kalbėjo aktorė Nomeda,
Šiaulių dramos teatro spektaklyje „Su meile – Marlene Dietrich“ sukūrusi vokiečių
dainininkės Marlene Dietrich vaidmenį. Puikios programos pabaigoje Nomeda padovanojo
kriukiečiams keletą jaudinančių M. Dietrich dainų.


Pagal projektą lapkričio 11–12 d. organizuotos dvi konferencijos.
Lapkričio 11-ąją Skaistgirio kultūros namuose įvyko konferencija „Kraštotyros
ekspedicijos Skaistgiryje pėdsakais“. Konferenciją atidarė ir įžanginį žodį tarė Jono
Avyžiaus

viešosios

bibliotekos

direktorės

pavaduotoja,

projekto

vadovė

Violeta

Vilčiauskienė. Rugsėjo pradžioje Skaistgirio apylinkėse kartu su bendruomenės nariais ir
projekto dalyviais surengta kraštotyros ekspedicija, kurios metu aplankyti ir fotografijose,
filmuotoje medžiagoje fiksuoti Skaistgirio kapinėse, kaimuose, pakelėse, sodybose esantys
mažosios

architektūros objektai:

kryžiai, rūpintojėliai,

koplytstulpiai, stogastulpiai.

Pasakojimais ir prisiminimais dalijosi objektų atsiradimą ar jų kilmę menantys žmonės, juos
sukūrę medžio ir kalvystės meistrai, kryždirbiai.

Filmuotos medžiagos pagrindu sukurtas 47 min. trukmės filmas „Amžini tik laike.
Skaistgirio apylinkių mažosios architektūros paveldo
takais“. Nufilmuota 32 mažosios architektūros objektai,
pasakojimais ir prisiminimais pasidalijo 15 žmonių.
Konferencijoje filmas pristatytas skaistgiriečiams. Idėja
įamžinti, aprašyti Skaistgirio mažosios architektūros
paveldą kilo iš pačios bendruomenės, kultūros darbuotojų.
Apie sumanymo įgyvendinimą pasakojo Skaistgirio seniūnaitė, ekspedicijos vedlė ir viena iš
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filmo scenarijaus autorių Vida Urbonienė. Ji taip pat iš ekspedicijos metu nufotografuotų
objektų parengė fotografijų parodą „Foto žvilgsnis į Skaistgirio mažosios architektūros
paveldo objektus“, kuri papildo ir patikslina filmuotoje medžiagoje užfiksuotą medžiagą.
Pranešimą „Šiaurės Lietuvos mažosios architektūros savitumai“ skaitė Šiaulių „Aušros“
muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė. Etnografijos specialistė pasidalijo
informacija apie „Aušros“ muziejuje saugomą ankstesnių Skaistgirio ekspedicijų, dargi 193139 m., surinktą medžiagą, pasakojo apie kryžių, koplytstulpių, koplytėlių medžiuose statymo
tradicijas. S. Milvidienė vertino šiais laikais atsiradusią itin gražią tradiciją – koplytstulpius,
kryžius statyti buvusių sodybų, išnykusių kaimų vietose. Pranešėja pasakojo, kad anksčiau
surinktoje medžiagoje dažniausiai sutinkamas Reibinių kaimas. Įdomu tai, kad ir gūdžiu
sovietiniu laikotarpiu (apie 1964 m.) randama užfiksuotų duomenų apie Skaistgirio
apylinkėse veikiančias ir uždarytas kapines ir tuos duomenis pateikusias – vykdomojo
komiteto darbuotoją Eriką Urbaitę, bibliotekos vedėją Valę Tautvaišienę.
S. Milvidienė džiaugėsi Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektui skirtų lėšų
tikslingu panaudojimu, vertino šios ekspedicijos metu surinktos vaizdinės ir filmuotos
medžiagos išliekamąją vertę ne tik dabarties žmonėms, bet ir ateinančioms kartoms.
Gražiomis mintimis ir šilta padėka apie filmą, Skaistgirio bibliotekininkių indėlį
pasidalijo skaistgirietės – buvusi mokytoja Tamara Lukočienė ir Angelė Vaitekūnaitė.

36

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos ataskaita

Lapkričio 12 d. Joniškio Raudonojoje sinagogoje įvyko konferencija „Etninė
kultūra ir tautinis paveldas laiko tėkmėje“.
Rajono Etninės kultūros globos tarybos kvietimu konferencijoje dalyvavusi viešnia iš
Valmieros (Latvija) – istorikė, muziejininkė, Valmieros lietuvių kultūros draugijos
pirmininkė Regina Valtenberga skaitė pranešimą „Mūsų palikimas baltų pasaulėžiūros
akimis“. Ji pasakojo ir filosofiškai kvietė visus pamąstyti apie laiko tėkmę. „Viskas, kas
vyksta Visatoje, yra laiko tėkmės atspindys. Laikas mus laiko, išlaiko, palaiko. Kiekviename
žemės lopinėly laikas atsiskleidžia savaip,– apie baltų kultūros svarbą ir dvasinę prigimtį
kalbėjo R.Valtenberga. – Laikas sukūrė lietuvius ir latvius kilniai misijai – išlaikyti Žemės
gyvastį, davė mums kalbą – archainę, mokslišką, kurią reikia saugoti“. Laiko ir amžinybės
tema itin svarbi latvių folklore, tai ryšku latvių epe „Lačplėsis“. Pasak R.Valtenbergos, laiko
raštai ir ženklai išreikšti ir tautinėse juostose, audiniuose.
Viešnios filosofines mintis apie baltų tautų kultūrą ir dvasinius ryšius pratęsė Mato
Slančiausko progimnazijos mokytoja, tautodailininkė Ugnė Vaineikienė pranešime „Juostos
reikšmė žmogaus gyvenime“. „Turistui Lietuvą simbolizuoja gintaras, rūpintojėlis ir juostos“,
– savo pasakojimą pradėjo Ugnė, vėliau įdomiai perėjusi prie pasakojimo apie juostų apeiginę
ir magišką reikšmę. Juosta būdinga visoms tautoms, tai tarsi dvasinės apsaugos priemonė. Tai
gyvybingiausia paveldo rūšis, lydinti žmogų nuo gimimo iki mirties. Juostomis, saugant nuo
blogio, apjuosiami vaikai per krikštynas, juostų kupinos vestuvių apeigos, su juostomis
palydime artimuosius Amžinybėn, apeiginę prasmę turi ir dovanų aprišimas juostomis
juostelėmis.
Konferencijos dalyviams U. Vaineikienė pristatė gausią savo vytinių juostų
kolekciją. Tautodailininkės juostos yra įvertintos tautinio paveldo sertifikatu.
„Tautinis paveldas – nacionalinės kultūros dalis, o lėlės – amžių žaislas,“– taip
pranešimą „Tautinio paveldo atspindys – lėlės“ pradėjo tautodailininkė Aušra Petrauskienė.
Lėlių namus Žagarėje įkūrusi pedagogė, lėlininkė A.Petrauskienė kalbėjo apie savo pomėgį ir
amatą, vaizdžiai pasakojo apie žmones, atvedusius ją į lėlininkystę – nuo močiutės iki
Žagarės moterų, bendraminčius, padėjusius parengti

knygą „Miestelis, kuriame gyvena

lėlės“. Lėlėse atsispindi tautiniai drabužiai, todėl pranešėja apžvelgė ir pagrindinius tautinio
rūbo akcentus. Konferencijos pabaigoje A. Petrauskienė surengė edukacinį užsiėmimą,
kuriame norinčios moterys galėjo pasidaryti tautišką lėlytę.
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Konferencijose dalyvavo per 100 žmonių.
Liepos 6 – 8 dienomis Maldenių filialas suaugusius kaimo gyventojus ir vaikus
pakvietė į edukacinę pažintinę stovyklą „Senieji mūsų amatai“, skirtą Etnografinių regionų
metams paminėti ir senosioms tradicijoms prisiminti ir pažinti.
Liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos vakare,
Maldenių ir aplinkinių kaimų gyventojai, kaip ir visose pasaulio vietose, kur gyvena lietuviai,
giedojo „Tautišką giesmę“. Po giesmės giedojimo visi buvo pakviesti į bibliotekos organizuotą
vakarą „Naktigonės tradicijos“.
Bibliotekos teatriuko „Padaužiukai“ jaunieji artistai parodė vaidinimą apie ganymo
tradicijas ir papročius. Šiam renginiui vaikai ruošėsi iš anksto: mokėsi lietuvių liaudies dainelių,
erzinimų, pasakojimų, kuriuos senovėje pasakodavo vieni kitiems prie laužo, mokėsi šokti įvairius
šokius, žaisti žaidimus. Visą savo paruoštą programėlę vaikai ir parodė susirinkusiems, kol gaspadinė
(Stanislava Mundrienė) ant laužo virė košę. Piemenukus ir visus žiūrovus namine gira, senoviniu
kaimo žmonių valgiu – kaplūnu vaišino Emilija Kvedarienė ir Stanislava Mundrienė. Vakarą
dainomis ir žaidimais užbaigė Maldenių moterų folkloro ansamblis.
Antrąją stovyklos dieną vaikai ir suaugusieji susibūrė daryti šiaudų sodus. Šio
rankdarbio paslapčių mokė Maldenių auksarankė Stanislava Mundrienė. Ji pasakojo, kuo svarbi
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šiaudų vėrimo tradicija, kokia buvo šiaudų sodų reikšmė senovės lietuvių gyvenime, pamokė šiaudų
vėrimo.
Trečioji stovyklos diena buvo skirta juostų pynimui. Su šiuo amatu

supažindino

maldeniškės Irena Aukselienė ir Stanislava Mundrienė. Užsiėmimų pabaigoje visi džiaugėsi savo
rankomis nupintais knygų skirtukais. Vaikus taip džiugiai nuteikė pirmieji smulkūs pynimo darbeliai,
kad visi pažadėjo dar susitikti ir pratęsti juostų pynimo užsiėmimus.
Renginys organizuotas rajono savivaldybės finansuojamos skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos sklaidos programos lėšomis, bendruomenės narių pagalba. Naktigonės vakarą
parėmė kaimo bendruomenė (pirmininkė Renata Šidlauskaitė), drabužius mažiesiems artistams
pasiuvo maldeniškė Aelita Brazauskienė.

Etnografinių regionų metų proga Linkaičių filialas organizavo popietę „Poezija gimsta iš
tarmės“, Kepalių – popietę „Savam krašte ir tvoros žydi“. Plikiškių filiale organizuota popietė
„Kiekvienam po lietuvišką žodį“, kurios metu dalyviai galėjo ne tik susipažinti su atskirų
etnografinių regionų žodžio meistrų kūryba, bet ir išmokti pinti pintines juostas.
Literatūriniai, skaitymo skatinimo, kultūriniai ir kiti renginiai. Kovo 1 d. Viešosios
bibliotekos darbuotojų ir bibliotekos globėjos, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistės kraštietės
Sofijos Jonaitytės iniciatyva Joniškio bažnyčioje įvyko susitikimas su kraštiete ir knygos-albumo
„Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje“ pristatymas.
Gegužės 30 d. Joniškyje ir Žagarėje nuskambėjo „Poezijos pavasario 2015“ aidai.
Lietuvos rašytojų sąjungos ir Rašytojų klubo iniciatyva į Joniškio kraštą atvyko 51-ojo Tarptautinio
poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2015“ svečiai: literatūrologė Donata Mitaitė, poetai Vytas
Dekšnys, Alis Balbierius, Lidija Šimkutė iš Australijos, aktorė Lilija Žadeikytė ir muzikantas,
vibrafono profesionalas Marius Šinkūnas. Svečiai su muzika ir joniškietiškomis vaišėmis sutikti
Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje. Pasveikinti svečių atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys

39

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos ataskaita

Vitalijus Gailius, rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Liucija
Bertulienė, sveikino bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė.
Joniškiečiai į poezijos skaitymus pakviesti Raudonojoje sinagogoje. Literatūrologė,
viena iš 2015 metų „Poezijos pavasario“ almanacho sudarytojų, Donata Mitaitė pristatė leidinį,
aptarė almanacho sudarymo literatūrinius aspektus. Jausmų tyloje skambėjo Australijos lietuvės
Lidijos Šimkutės lakoniškos ir minimalistinės eilės. Poetas ir vertėjas Vytas Dekšnys klausytojams
praskleidė filosofiškai „rupių“ ukrainiečių ir lenkų poetų vertimų šydą, o Alis Balbierius panardino į
poetines gamtos pojūčių erdves.
Almos Karosaitės ir kitų lietuvių poetų

eilėmis į žaismingą vaikystės pasaulį

nuskraidino aktorė Lilija Žadeikytė. Lyg veržli cunamio banga pirmąkart po sinagogos skliautais
nuvilnijo profesionalus vibrafonininko Mariaus Šinkūno muzika.
Žagarė svečius pasitiko Žagarės dvaro sodyboje, respublikinės medžioklės trofėjų
parodos iškilmingo atidarymo kontekste. Nepamirštamomis Pauliaus Širvio, Jono Strielkūno eilėmis
poezijos šventę Žagarės dvaro rūmų terasoje pradėjo garbusis kraštietis, skaitovas Juozas Šalkauskas.
Žagarės parko medžių šlamesy klausytojai daugiau ar mažiau paniro į modernios poezijos gelmes,
šypsojosi aktorei Lilijai Žadeikytei, įsijautė į Mariaus Šinkūno valdomo vibrafono melodijas.
Poezijos pavasario renginius rėmė Joniškio rajono savivaldybė, Žagarės regioninio
parko direkcija.
Spalio 20 d. VB joniškiečius pakvietė į profesionalaus meno renginį – aktorės Donatos
Kielaitės muzikinį poezijos spektaklį „Kelionė“ pagal poetės Juditos Vaičiūnaitės eiles.
Lietuvos bibliotekos spalį rungėsi, kuri pasiūlys kuo įdomesnę meno reanimacijos
bendruomenėje idėją ir kurią vietos bendruomenei padės įgyvendinti dainininkas Jurgis Didžiulis
su #reanimacijos kūrybine komanda. Iš šalies bibliotekų pasiūlytų idėjų J.Didžiulio komanda
atsirinko keturias, tarp jų – mūsų bibliotekos kartu su Joniškio jaunimo klubu „ETC“ pasiūlytą idėją
– reanimuoti kiną Joniškyje. Spalio 21 d. J.Didžiulio reanimatorių komanda atvyko į Joniškį.
Joniškio kultūros centre buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės, kur J. Didžiulis skaitė paskaitą apie
saviraišką, privalumus būti išskirtiniu, savanorystę, gėrio skleidimą ir iniciatyvumą. Jurgis ragino
nebijoti kurti, atrodyti keistu, dalytis idėjomis, šypsenomis. Vėliau komanda „sudrumstė“
A.Raudonikio meno mokyklos ir „Aušros“ gimnazijos rimtį. Apsilankiusi pas rajono savivaldybės
merą Gediminą Čepulį, komanda, baltais chalatais šluodama rudens lapus, linksmindama praeivius
Joniškio gatvėse, patraukė į biblioteką, kur laukė bibliotekos darbuotojai, nemažas būrys jaunimo,
bibliotekos skaitytojai. Direktorė Jovita Šimkevičiūtė pasakė uždegančią sveikinimo kalbą ir visai
reanimacijos komandai kaip derlingo krašto dovaną įteikė obuolių ir kriaušių kraitę. Vyriaus.
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bibliotekininkė Ieva Lipskienė trumpai papasakojo apie kino paveldo istoriją Joniškyje, paminėdama
žymiausius Joniškio krašto rašytojus, pagal kurių kūrinius sukurti filmai. Joniškio suaugusiųjų teatro
„Žiburys“ aktorė Vidutė Petraitienė kartu su Jurgiu Didžiuliu skaitė ištrauką iš Jolitos Skablauskaitės
kūrybos.

Apie meno reanimaciją Joniškyje žr.:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1K-0EaI4bM
Lapkričio 6 d. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai pirmą kartą prisidėjo
prie TV3 televizijos skelbiamos „Pyragų dienos“ akcijos.
Bibliotekos skaitykloje paruoštas stalas, kuriam vaišes ruošė pačios bibliotekininkės,
pakvietusios bibliotekos darbuotojus ir skaitytojus vaišintis ir aukoti gyvenimo nuskriaustiems,
sunkiai sergantiems vaikams. Akcijos dalyviai geranoriškai prisidėjo ir aukojo ne tik pinigines lėšas,
bet ir nepagailėjo savo laisvo laiko pyragams iškepti. „Pyragų dieną“ surinktos lėšos buvo
panaudotos vienai vaiko svajonei išpildyti.
Svajonę bibliotekos darbuotojos išrinko iš interneto puslapio www.vaikusvajones.lt.
Tai buvo vienuolikmečio Daumanto iš Alsių kaimo (Joniškio r.) svajonė. Artėjant Kalėdoms
bibliotekos direktorė J. Šimkevičiūtė ir vyriaus. bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai I.
Lipskienė aplankė berniuką ir įteikė svajonių dovaną – žaidimą „Monopolis“.
Metams baigiantis, gruodžio 7 d. Viešoji biblioteka surengė tradicinį padėkos vakarą.
Į Joniškio kultūros centre vykusį renginį pakviesti bibliotekos bičiuliai, rėmėjai, partneriai,
skaitytojai, svečiai. Bibliotekos dovana – teatralizuotas koncertas „Pasiutusios meilės artelė“,
kurį atliko aktorės, Auksinių scenos kryžių savininkės Viktorija Streiča ir Akvilė Garbenčiūtė –
Bučienė. Šis koncertas surengtas pagal bendrą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio ir Jono Avyžiaus
viešųjų bibliotekų projektą, kurį parėmė Lietuvos kultūros taryba.
Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė padėkomis ir mažomis
dovanėlėmis apdovanojo net dvylika ištikimiausių bičiulių: Joniškio kleboną dekaną Eduardą
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Semašką už skleidžiamą dvasinę šilumą ir „Knygų Kalėdų“ dovanojamą skaitymo džiaugsmą,
Žagarės regioninio parko direkciją už kultūrinę bendrystę ir paramą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Joniškio rajono filialo bendruomenę už nuoširdų ir kūrybišką bendradarbiavimą ir
partnerystę, skaitytojas Oną Vandą Baltakienę už skaitymo malonumo pajautimą ir Gražiną
Pamparienę už aktyvų skaitymą ir nuoširdžią bičiulystę su biblioteka, žagarietį Joną Jurevičių už
kultūrinę bendrystę ir Žagarės miesto bibliotekos veiklos viešinimą, Sandrą ir Tomą Rudžius už
visokeriopą paramą Kriukų bibliotekai, Darių Vičą už ištikimybę istorinei knygai, Aelitą
Brazauskienę už neatlyginamai gražius darbus Maldenių bibliotekai, Alvydą Užkuraitį už bičiulystę,
savanorystę, draugiškumą, Joną Ivanauską už aktyvų dalyvavimą renginiuose, bendradarbiavimą,
dovanotas knygas ir džentelmeniškumą, Benutę Kaškelienę už kūrybines idėjas ir savanorišką
pagalbą Linkaičių bibliotekai.
Padėkos vakare apsilankęs Seimo narys Vitalijus Gailius paminėjo nedžiuginančią
Lietuvos gyventojų statistiką, emigracijos problemą, tačiau pažymėjo, kad biblioteka yra tas
šviesulys, kuris galbūt žmogų gali sulaikyti. Padėkos už ilgametį darbą, kultūrinių vertybių
saugojimą bei naujų idėjų plėtojimą buvo įteiktos bibliotekos direktorei Jovitai Šimkevičiūtei ir
direktorės pavaduotojai Violetai Vilčiauskienei.
Bibliotekos kolektyvą ir renginio dalyvius pagerbė renginyje apsilankę Joniškio
meras Gediminas Čepulis ir jo pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Meras pasveikino visus bibliotekos
darbuotojus įteikdamas puokštę gėlių bei primindamas, kad 2016-ieji paskelbti Bibliotekų metais ir
palinkėjo surengti dar daugiau įdomių renginių, o speciali padėka buvo įteikta Informacijos ir
kraštotyros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Ritai Mačiukienei už inovatyvią veiklą, aktyvų
dalyvavimą projektuose, sąžiningą ir nuoširdų darbą.
Renginio pabaigoje direktorė dar kartą visiems padėkojo už gražius žodžius, dovanas,
bendrystę ir išsakė viltį, kad draugystė tarp bibliotekos lankytojų, partnerių didėtų ir augtų, kad
ateityje įvyktų dar daugiau renginių ir bendrų projektų.
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VB Skaitytojų aptarnavimo skyrius tęsė edukacinį knygų pristatymų ciklą „Atrask
savo knygą“. Knygos buvo pristatytos senjorams, Pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus
nariams.
Renginiai filialuose. Filialai žodiniais renginiais minėjo Laisvės gynėjų dieną.
Plikiškių filialas surengė pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“, Stungių filiale
bendruomenės nariai žiūrėjo dokumentinį filmą „Nežinomi didvyriai“.
Žagarės miesto

filialo bibliotekos darbuotojos tęsė ciklą „Knygų pristatymai

netradicinėse vietose“. Profesinių švenčių – Medicinos darbuotojų balandžio 27-ąją ir Pašto
darbuotojų spalio 9-ąją – proga

naujų knygų pristatymus bibliotekininkės surengė pašte ir

ambulatorijoje.
Linkaičių filialas drauge su Kepalių kaimo teatro saviveiklininkais surengė vakarą
„Tegyvuoja humoras!“, Šeimos dienai skirtą popietę „Ant jūsų rankų supasi gerumas“ organizavo
Maldenių filialas. Filialuose populiarios rankdarbių valandėlės, popietės. Pasaulinei mezgimo
viešumoje dienai pažymėti Linkaičių filialas surengė popietę „Mezgimo zona šiandien čia!“
Išpopuliarėjo mezgimo be virbalų edukacijos. Linkaičių filialo Bendraminčių klubo dalyvė, buvusi
pedagogė Benutė Kaškelienė Linkaičių, Maldenių, Daunoravos kaimų moteris mokė megzti be
virbalų, o ant grėblio. Pasidalyti rankdarbių idėjomis į valandėlę „Pasidalinsiu aš, pasidalink ir tu“
kaimo auksarankes pakvietė Gaižaičių filialas, taip šiame filiale surengta šeimininkių popietė
„Šeimininke, kas naujo tavo virtuvėje?“.
Rugsėjo mėnesį netradicinį renginį – pomidorų degustaciją surengė Linkaičių filialas.
Kaimo moterys ir bibliotekos skaitytojos pristatė savo auginamas pomidorų veisles, ragavo,
degustavo, išrinko skaniausius, vaišinosi pačių paruoštomis uogų, vaisių, daržovių atsargomis
žiemai, dalijosi receptais ir patarimais, tarėsi dėl pomidorų sėklų mainų. Daug naudingų patarimų
skaitytojos teigė randančios žurnaluose „Sodo spalvos“, „Namie ir sode“. Šie leidiniai bibliotekoje
labai populiarūs.
Įsijungdama į šių metų Europos judriosios savaitės (rugsėjo 16–22 d.) renginius, Jono
Avyžiaus viešoji biblioteka kartu su Joniškio visuomenės sveikatos biuru rugsėjo 22 d. surengė
sveikatos žinių kelionę (žygį dviračiais) į Daunoravos kaimo bendruomenę. Į kelionę dviračiais iš
Joniškio įsijungė būrys miestelėnų, vienas entuziastas atvyko net iš Šiaulių.
Daunoravos bendruomenės namuose dviratininkų ir sveikatos specialistų laukė
būrelis daunoraviškių. Visuomenės sveikatos biuro specialistės visiems padalijo informacines
sveikatos atmintines, norintiems išmatavo kūno masės indeksą, pristatė ir dalijo žingsniamačius.
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Kiemelyje prie bendruomenės namų Visuomenės sveikatos biuro specialistė Monika Vilkaitė
supažindino su šiaurietiškojo ėjimo metodika ir nauda.
Spalį Skaistgirio filiale įvyko susitikimas-popietė su žurnaliste Vita Morkūniene,
kuri skaistgiriečimas pristatė jau ketvirtąją savo knygą „Obuolėtas“. Knygoje – šimtas esė, poetinių ir
filosofinių miniatiūrų. Tekstus lydi autorės fotografijų pagrindu sukurtos iliustracijos, kuriančios
bendrą knygos nuotaiką ir giliau atskleidžiančios autorės požiūrį į gyvenimą ir žmones.
Advento laiką renginiais pažymėjo Stungių filialas, Daukšių knygų išdavimo punkte
surengęs rytmetį „Iš širdies atodūsių gilių“, Rudiškių filialas – Advento vakarą „Uždekime gėrio
žvakelę“.
Filialų bibliotekininkės kartu su bendruomenėmis organizavo kalėdinius, naujametinius
renginius: eglutes, skaitymus.
Ne tik tarp miestelėnų, bet ir kaimo bendruomenėse išpopuliarėjo protų mūšio žaidimai.
Ypač aktyvios tokių žaidimų dalyvės – Kepalių ir Maldenių filialų suburtos bendruomenių
komandos, dar 2014 metais sėkmingai dalyvavusios europrotų, bibliomūšio žaidimuose, o praėjusiais
metais – etnoprotų mūšyje.
Bibliotekose buvo stebimos projekto „Bibliotekos pažangai“ transliacijos: „Inovatyvūs
produktai ir paslaugos bibliotekoms “, „Įsivedus eurą: apžvalga ir prognozės“, „Inovatyvūs produktai
ir paslaugos bibliotekoms “, „Apie paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai“, „Žemės ūkio naudmenų ir
kitų plotų deklaravimas 2015 m.“, „Lietuvos pašto naujovės ir aktuali informacija gyventojams“,
„Atsakingas skaitytojas. Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“, „Paramos verslui galimybės kaimo
vietovėse“, „Naujų portalo ibiblioteka.lt paslaugų pristatymas“.
2.1.1. Parodos
Iš viso VB ir filialuose surengti 306 vaizdiniai renginiai – parodos. Jos sudarė 47,8
proc. visų renginių. Parodomis paminėtos valstybinės ir kalendorinės šventės, rašytojų, iškilių
kraštiečių jubiliejinės sukaktys, eksponuotos rankdarbių, piešinių, kraštotyros parodos, pristatytos
metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos.
Filialuose parodomis paminėta Laisvės gynėjų diena: Bariūnų – „Būti laisvam – būti
turtingam“, Gataučių – „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“, Linkaičių – „Laisvės kaina“, Maldenių
–„Pažadinta atmintis“. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Linkaičių filialas skyrė parodą „Lietuviais
esame mes gimę“, Maldenių – „Neškime Lietuvą savo širdy“, Skaistgirio filiale – poezijos paroda
„Lietuva, Tėvyne, gintaro gimtine, leiski tavo šviesai nusilenkt eilėm“.
VB Informacijos ir kraštotyros skyrius parengė parodų ciklą „Laisvės liepsna“, skirtą
Laisvės gynėjų dienai, Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti, Knygnešio dienai Jurdaičių filiale
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veikė paroda „Knygnešiai – lietuvių tautos Prometėjai“, Linkaičių –„Širdys pilnos lietuviškų
žodžių“.
Velykų proga VB skaityklos langus puošė paroda „Pavasaris žiedais išpynė Velykų
šviesų taką“, Plikiškių filialą – rankdarbių paroda „Nėriniais pražydęs pavasaris“.
Nacionalinės bibliotekų savaitės proga Skaistgirio filiale eksponuota memuarinių
knygų paroda „Bibliotekoje – tikri gyvenimai, tikros istorijos“, literatūros paroda „Perskaičiau aš ir
man patiko – perskaitykit ir jūs“, Maldenių filiale – fotografijų paroda „Akimirkos iš bibliotekos
gyvenimo“, Rudiškų filiale – informacinių leidinių paroda „Knygos visažinės“, Žagarės filiale –
joniškiečių tapybos darbų paroda „Žirgo portretas“.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti Daunoravos filiale surengta paroda
„Sava kalbėkime kalba“, Skaistgirio filiale – „Kalba – tai simbolis tautos“.
Europos dienai paminėti VB parengė parodą „Europos mozaika“, Žagarės filialas – „Ar
viską žinai apie ES?“, Kepalių filialas – „Europos didmiesčių magija“, Maldenių – „Europa: tautos,
šalys, kultūros“.
Gedulo ir vilties dieną parodomis paminėjo Linkaičių filialas, surengęs parodą „Tautos
žaizda“, Plikiškių filialas – fotografijų parodą „Po Magadano dangumi“ (iš asmeninio tremtinio
R.Vaišvilos archyvo).
Liepos 6-ąją – Valstybės dieną paminėjo Linkaičių filialas, surengęs parodą „Lietuvos
kunigaikščiai“, Stungių – „Bočių apdainuota mano Lietuva“.
Liepą Gataučių filiale surengta Gataučių seniūnijos darbuotojų fotografijų paroda
„,Kelionių įspūdžiai“, Maldenių filiale – atvirukų paroda „Sveikinimai iš praeities“.
VB surengta paroda „Rugpjūčio 23-oji – diena, pakeitusi tautos savimonę“, skaityklos
languose eksponuota mažeikiškio Virginijaus Sungailos fotografijų paroda „Atspindžiai vandenyje“.
Etnografinių regionų metams VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje surengta literatūros
paroda „Susipažinkime su Lietuvos etnografiniais regionais“, VB skaitykloje – „2015-ieji –
Etnografinių regionų metai Lietuvoje. Aukštaitija“; Kepalių filiale –„Etnografinio kaimo šviesa“,
Maldenių filiale – skarelių ir fotografijų paroda „Skarelių istorija“, Stungių filiale –„Mano spalvota
skarelė“, rankdarbių paroda „Raštai margi – prijuostėn sudėti“.
Pasitinkant metų pabaigos šventes VB veikė paroda „Kalėdinės tradicijos Lietuvoje“,
kartu skirta ir Etnografinių regionų metams, Bariūnų filiale – „Žiema alsuoja į langą šerkšnu“,
Stungių filiale – „Atrask idėjų šventei savo“.
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Literatūros parodomis bibliotekose paminėtos Antano Baranausko, Kazio Borutos,
Pauliaus Širvio, Žemaitės, Vytautės Žilinskaitės, Agatos Kristi, Tomo Mano ir kitų rašytojų
jubiliejinės sukaktys.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai.
Jau penktą kartą Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inicijuota akcija 2015 m. lapkričio 16 – 2016 m. sausio
6 d.

kvietė

dovanoti naujas knygas vaikams ir

jaunimui, taip pat surengti knygų skaitymus vienišiems
vaikams globos namuose, seneliams. Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka, kaip ir kasmet, aktyviai dalyvavo
akcijoje.
Žagarės darželyje „Vyšniukas“ bei Žagarės socialinių paslaugų centre vaikų globos
grupėse parodytas Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lėlių spektakliukas
„Kiauliaganys“, o Žagarės bibliotekos darbuotojos globos skyriaus vaikučius pakvietė garsiniams
kalėdiniams skaitymams.
Gruodžio 21-ąją Plikiškių bibliotekoje viešėjo Milvydžių kaime gyvenančios Vidos
Ercupienės šeimynos vaikai. Juos kartu su globėja bibliotekininkė pakvietė į kalėdinius skaitymus
„Susitikim prie eglutės su nauja knyga“. Daugelis šios šeimynos vaikų mėgsta skaityti, lankosi
bibliotekoje, todėl jie mielai pasakojo apie tai, kokios knygos labiausiai patinka, ką perskaitė visai
neseniai. Bibliotekininkė supažindino su pačiomis naujausiomis mokyklinio amžiaus vaikams
skirtomis knygomis, skaitė jų ištraukas. Vaikai susidomėję klausėsi trumpų ištraukėlių iš T. Vatson
knygos „Pagaliukų šuo“ , K.Jašinsko knygos „Grigiškių katino raštai“.
„Knygų Kalėdos“ pristatytos Viešosios bibliotekos padėkos vakare gruodžio 7-ąją.
Kaip simbolinis joniškiečių kvietimas dalyvauti akcijoje buvo Joniškio klebono Eduardo Semaškos,
Joniškio ligoninės vyr. gydytojo Edmundo Baltakio ir „Rotary“ klubo atstovų sveikinimo žodis ir
dovanotos knygos.
Nepamiršti ir senoliai. Gruodžio 14-ąją Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos, pasikvietusios Šiaulių dramos teatro aktorę Silviją Povilaitytę, kalėdinius
skaitymus surengė „Santaros“ senelių globos namuose.
VB ir filialai aktyviai dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) paskelbtoje
knygų eglutės kūrimo akcijoje. Eglučių iš knygų nuotraukos buvo viešinamos LBD ir viešosios
bibliotekos „facebook‘e“. Daugiausia balsų surinko Bariūnų filialo vyr. bibliotekininkės Erikos
Rašimienės su skaitytojais sukurta eglutė.
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2.1.2. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai
Balandžio 16 d. „Audruvės“ literatų klubo ir jo vadovės Alinos Jonaitienės iniciatyva
Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su poete Rita Bijeikyte-Gataute
(Staršelskiene) ir jos eilėraščių knygos „...kai susitinkame“ pristatymas. Rita Bijeikytė yra kilusi iš
Joniškio r. Gataučių kaimo, pagal profesiją medicinos darbuotoja, dirba socialine pedagoge
Klaipėdoje ir kuria eiles.
Skaistgirio filiale įvyko susitikimas su kraštiete Janina Dauginyte-Audzijoniene, kuri
pristatė savo trečiąją knygą – romaną „Laumė Joana“.
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka tęsė tradiciją – kiekvieną gegužę paminėti rašytojo
Jono Avyžiaus gimimo dieną Jono Avyžiaus skaitymais. Gegužės 16 d. VB Informacijos ir
kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta Kuprevičienė lankėsi Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, toje
pačioje, kurioje mokėsi Jonas Avyžius, ir abiturientams kalbėjo tema – „Jonas Avyžius ir Joniškis“.
Taip pat buvo pristatytas ir pirmasis rašytojo romanas „Į stiklo kalną“, gvildenantis jauno žmogaus
gyvenimo vertybių pasirinkimo klausimus, aktualius ir dabar.
Gegužės 20 d. surengtas jubiliejinis vakaras joniškietei vertėjai, Lietuvos literatūros
vertėjų sąjungos narei Dzintrai Elgai Irbytei-Staniulienei „Ją globoja Šv. Jeronimas“.
Liepos 4 d., Joniškio miesto dienos šventės metu, Viešojoje bibliotekoje organizuotas
kraštiečio dailininko Adolfo Vaičaičio 100 – mečio minėjimas „Iš Joniškio į Australiją... iš
Australijos į Joniškį“. Renginio metu pristatyta A. Vaičaičio (1915-06-16 – 2015-03-28), gyvenusio
ir kūrusio Australijoje, praėjusiais metais išleista knyga „Juoda, balta ir spalvota“ ir jo grafikos
paroda „Laisvas paukštis“.
Knygą „Juoda, balta ir spalvota“ pristatė ir prisiminimais apie dailininką dalijosi
Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Hubertas Smilgys. Literatūrinę muzikinę kompoziciją atliko ir
Henriko Radausko eilėraščius (juos labai mėgęs A.Vaičaitis, dažnai skaitydavo lietuvių
susibūrimuose Australijoje) skaitė joniškietės sesės dvynės, Muzikos ir teatro akademijos studentės
Justė ir Ieva Ancevičiūtės.
Rugsėjo 15 d. literatūros mylėtojai pakviesti į literatūrinį vidudienį – susitikimą su
kraštiete rašytoja, dailininke Jolita Skablauskaite. Progos net dvi – graži gyvenimo sukaktis ir
neseniai pasirodęs romanas „Žiežulės“. Renginys pradėtas režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filmo
„Vienatvės gaudesys“ peržiūra. Gausiai susirinkusi auditorija smalsiai stebėjo tarsi iš mažų
fragmentų dėliojamą Jolitos Skablauskaitės paveikslą.
Pakeliauti kartu su knygos herojais po sodrų, kontrastų bei fantazijų kupiną naujojo
romano pasaulį, po gilius egzistencinius klausimus keliančios J. Skablauskaitės kūrybos labirintus
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kvietė jos kūrybos gerbėja ir žinovė Ilona Osipova. Skaityti ir suvokti kraštietės knygas reikia
pasiruošimo, tai – literatūra gurmanams. J. Skablauskaitės kūryba – ateities literatūra, kuri, anot I.
Osipovos, dar laukia savo skaitytojo.
Originalia intriga perskaityti naująjį J. Skablauskaitės romaną „Žiežulės“ tapo I.
Osipovos užmačia duoti susitikimo dalyviams paskaityti atsitiktinai atsiverstą knygos puslapį. Joanos
Stonytės, Jono Ivanausko ir Aistės Tuminaitės skaitytos ištraukos sudomino ne vieną klausytoją.
Priimdama gausius kraštiečių sveikinimus J. Skablauskaitė atviravo, kad dabar ant
jos darbo stalo lengvesnė kūryba – apsakymai, skirti ne tik suaugusiems, bet ir vaikams.
VB įgyvendino Joniškio rajono savivaldybės finansuotą projektą „Miesto istorijos
ženklai“, skirtą rugsėjo 18–20 d. vykusioms Europos paveldo dienoms, tema – „Paveldėkime savo
ateitį“.
Pagal projektą rugsėjo 14 d. surengta fotografijų paroda-konkursas „Miestovaizdžio
poezija“. Septyni fotografai konkursui pateikė 130 nuotraukų. Bibliotekos skaityklos languose
eksponuotos 23 įdomiausios fotografijos, kuriose užfiksuota Joniškio architektūra, originalios
kraštovaizdžio detalės.
Rugsėjo 17 d. suorganizuotos orientacinės-pažintinės varžybos moksleiviams ir
jaunimui „Kaip keitėsi Joniškis, arba atrask lobį“. Pagal nuotraukas su Joniškio praeities vaizdais
reikėjo surasti nurodytus objektus dabar ir padaryti fotografiją ar užfiksuoti asmenukėje su vienu ar
visais komandos nariais.
Rugsėjo 18 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija „Joniškio tapatumo ženklai
urbanistikoje ir architektūroje“. Konferenciją sveikinimo žodžiais pradėjo Joniškio rajono
savivaldybės

Architektūros ir teritorijų planavimo vyriausioji specialistė paveldosaugai Vilma

Bartašienė. Pranešimą apie Joniškio architektūrą ir urbanistiką skaitė šiaulietis architektas
Algimantas Černiauskas. Svečias daug dėmesio skyrė rekonstruotai miesto aikštei, taip pat įdomiai
pristatė Saulės mūšio įamžinimo memorialo projektą Jauniūnuose, atsakinėjo į susirinkusiųjų
klausimus.
Konferencijos metu apdovanoti fotografijų parodos-konkurso nugalėtojai. Bibliotekos
„facebook“ paskyroje daugiausia balsų surinko ir nugalėtoja tapo Brigita Povilionienė, o patys
nuotraukų autoriai daugiausia balsų atidavė joniškietėms Kristinai Kryžienei ir Agnei Malinauskaitei.
Apdovanoti ir orientacinių-pažintinių varžybų nugalėtojai – Jaunimo klubo
komandos „ETC- 1“, „ETC-2“ ir „Aušriukai“ iš Joniškio „Aušros“ gimnazijos.
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Joniškio rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo vyriausioji
specialistė Regina Leknickienė pasidžiaugė Viešosios bibliotekos geranoriškumu ir iniciatyvumu jau
ne pirmus metus dalyvauti Europos paveldo dienų renginiuose.
Gruodžio 28 d. Viešojoje
bibliotekoje

įvyko

susitikimas

su

kraštiečiu, Joniškio garbės piliečiu Juozu
Šalkausku.

Prieš

Kalėdas

bibliotekos

langus papuošė J. Šalkausko kalėdinių
kaklaraiščių paroda. Susitikime garbusis
joniškietis pasakojo apie vieną iš savo
pomėgių – kaklaraiščių kolekcionavimą.
Kolekcijoje

apie

1400

kaklaraiščių:

vienetinių, unikalių, proginių. Pats unikaliausias – į Lietuvos rekordų knygą patekęs metalinis
kaklaraištis. 1360 g sveriantį kaklaraištį nukaldino joniškietis kalvis Jonas Gvozdas. Tai Joniškio
krašto Kirnaičių bendruomenės dovana Juozui

Šalkauskui – kasmetinių šios bendruomenės

rengiamų festivalių balsui.
Juozas Šalkauskas ir mažus, ir didelius džiugina kaip Lietuvos Kalėdų Senelis, šiose
smagiose pareigose besidarbuojantis jau 38 metus. Visą tą laiką kaupia kalėdinių kaklaraiščių
kolekciją, kuri kaip didžiausia proginių kaklaraiščių kolekcija taip pat įregistruota Lietuvos rekordų
knygoje.
Juozas Šalkauskas pasakojo ir demonstravo įspūdingus, reikšmingus įvykius
žyminčius, iš kelionių parsivežtus tai šaliai būdingus kaklaraiščius. Kolekcininkas sakė, kad jo
nedomina masinės gamybos, žymių firmų kaklaraiščiai, jis ieško išskirtinių, su įdomiais piešiniais.
Juozas ir pats prisideda prie savo kolekcijos – kuria piešinius, formas kaklaraiščiams. 2009 m. pagal
Juozo idėją sukurtas kaklaraištis Lietuvos tūkstantmečiui ir šiais kaklaraiščiais Dainų šventėje ryšėjo
Joniškio delegacija. Tarp unikaliausių kaklaraiščių – net iš 888 gintarėlių sukurtas kaklaraištis, žento
išdrožtas medinis, krepšininko A. Sabonio parašu pažymėtas kaklaraištis. Netrukus bus įgyvendinta
Joniškio garbės piliečio J. Šalkausko idėja – pagamintas kaklaraištis su Joniškio savivaldybės
simbolika.
Už bičiulystę, gražius renginius Juozui Šalkauskui dėkojo Joniškio meras Gediminas
Čepulis, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, Juozo
klasės draugai, bičiuliai.
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Žagarės filiale demonstruoti žagariečio Juozo Kazlausko sukurti filmai: „Žagare, mano
Žagarėle“ – apie Žagarės senovinius ir istorinius pastatus ir „Tautų įvairovė Žagarėje“. Žagarės
neįgaliųjų klubo „Švėtė“ pirmininkas J. Kazlauskas ir klubo bendraminčiai yra tikri Žagarės istorijos
metraštininkai. Visų savo filmų kopijas jie yra padovanoję miestelio bibliotekai.
Kraštotyros, kraštiečių jubiliejams ir kūrybos sklaidai skirtos parodos. Bibliotekos
skaityklos languose eksponuotos kraštiečių kūrybos parodos: dailininko Adolfo Vaičaičio grafikos
darbų paroda, Kristinos Kryžienės fotografijų paroda „Čia mano namai“, Juozo Šalkausko kalėdinių
kaklaraiščių paroda.
VB Informacijos ir kraštotyros skyrius parengė 9 parodas įžymių kraštiečių
jubiliejinėms sukaktims paminėti, gyvenimui ir kūrybai prisiminti: „Šiaurės Lietuvos etnografinio
regiono metraštininkas Matas Slančiauskas“, „Tarnystė Dievui, žmonėms ir literatūrai“ (kunigui
Jonui Marcinkui –Tauroniui – 110 metų), „Kraštiečiui Lietuvos operos ir baleto teatro solistui Liudui
Norvaišui – 55-eri“, „Jonas Avyžius: pirmieji žingsniai į literatūrą“, „Viskas apie Dzintrą Elgą
Irbytę- Staniulienę“, „Laisvas paukštis“ (Adolfo Vaičaičio 100-mečiui), „Jolitos Skablauskaitės
kūrybos derlius“, „Baltoji paukštė“ (aktorės Silvijos Povilaitytės 60-mečiui) ir „Joniškiečiai
muzikai“.
Lapkričio 2 – gruodžio 7 d. Viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuota

paroda

„Joniškio rajono laikraštis: istorija, dabartis, reiškinys...“, skirta rajono laikraščio „Sidabrė“ (iki 1990
m. –„Tarybinis balsas“) 70 metų sukakčiai.
Žagarės miesto filiale eksponuota Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Žagarės senieji
pastatai“, Skaistgirio filiale – skaistgiriečio Marijaus Macio fotonuotraukų paroda „Lenkiuos tau,
Žiemgalos žeme“, vietos menininkės Virginijos Kutkienės miniatiūrų paroda, „Nykstančio kaimo
šviesa: Normančiai, Normantėliai“, Vidos Urbonienės fotonuotraukų paroda „Foto žvilgsnis į
Skaistgirio mažosios architektūros paveldo objektus“, senų fotografijų paroda „Kai aš mažas
buvau...“, Linkaičių filiale – „Dzintra Elga Irbytė – literatė, vertėja, visuomenininkė“, Gaižaičių
filiale – „Iš Angelės Stabrauskaitės rankdarbių skrynios“.
2.1.3. Klubai bibliotekose
Viešojoje bibliotekoje atnaujinta 2006-2008 metais aktyviai veikusio Civito diskusijų
klubo veikla. Pilietinės visuomenės instituto organizuojamo klubo tikslas – padėti piliečiams
sąmoningai ir aktyviai dalyvauti viešojoje veikloje, naudotis savo pilietinėmis laisvėmis ir teisėmis.
Per metus Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko trys diskusijos. Vasario 4 d. su joniškiečiais
pakalbėti ir padiskutuoti tema „Ar Lietuva yra saugi?“ atvyko žurnalistas, politikos apžvalgininkas
dr. Kęstutis Girnius. Kovo 16–ąją Knygnešio dienos proga surengtas susitikimas su literatūrologe dr.
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Solveiga Daugirdaite tema – „Ar seniau literatūra buvo geresnė?“ Lapkričio 10 d. surengtoje klubo
diskusijoje „Knygos ir kelionės, arba keturių sienų klaustrofobija“ dalyvavęs žurnalistas Donatas
Puslys pasakojo apie savąją kelionių patirtį.

Filialuose veikė 2 klubai: Bendraminčių klubas – Linkaičių filiale ir skaitytojų
klubas „Gašvinė“ Stupurų filialo Gasčiūnų knygų išdavimo punkte.
Aštuntuosius metus Linkaičių bibliotekoje veikiančio Bendraminčių klubo tikslas —
populiarinti skaitymą, skatinti saviraišką, plėsti akiratį, dalytis patirtimi kuriant rankdarbius,
prasmingai leisti laisvalaikį. Dalis moterų labiau domisi literatūra, dalis – rankdarbiais,
daržininkyste, gėlininkyste.
2015 m. klubo veikloje dalyvavo 9 moterys, daugiausia buvusios Linkaičių pagrindinės
mokyklos mokytojos. Jos yra aktyvios bibliotekos renginių
dalyvės ir talkininkės. Už nuoširdžią veiklą Bendraminčių
klubo narė Elena Stankaitienė 2012 m. yra pelniusi rajono
kultūros šviesuolės vardą, o Benutė Kaškelienė 2015 m.
Viešosios bibliotekos apdovanota kaip veikli bibliotekos
bičiulė.
2015 m. įvyko 3 kūrybiniai užsiėmimai. Moterys pristatė savo rankdarbius, dalijosi
patirtimi, mokė drauges. Sumanymų nestokojanti B. Kaškelienė vaizdžiai pamokė, kaip iš sukarpytų
plastikinių maišelių vąšeliu nusinerti dailių darbelių: dubenėlį saldumynams ar obuoliams sudėti,
krepšelį įvairioms smulkmenoms. Išradinga moteris, radusi patrauklių idėjų internete ar žurnaluose,
tuoj jas išbando ir nešykšti patarimų kitoms kūrėjoms. Ne vienas jos sukurtas darbas puošia
biblioteką. Artėjant Kalėdoms, klubo narės iš vilnos ir veltinio kūrė papuošalus eglutei.
Stupurų filialo bibliotekininkė organizavo skaitytojų klubo „Gašvinė“ veiklą filialo
aptarnaujamame Gasčiūnų knygų išdavimo punkte. Į klubą susibūrusios Gasčiūnų kaimo moterys –
aktyvios, norinčios bendrauti, organizuoti. Kartu susirinkusios moterys kalbėdavosi apie perskaitytas
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knygas, dalijosi savo kūrybiniais bandymais, organizavo piešimo ant medžiagos dirbtuvėles, klubo
veiklos gimtadienio šventę „Mums jau penkeri“, Advento popietę „Įžiebk Kalėdų dvasią“.

2.2. Bibliotekos veikla ir paslaugos vaikams
Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. rajone gyveno 3273 (2014 m. – 3412)
vaikai iki 14 metų amžiaus, lyginant su 2014 m., 139 vaikais mažiau. Joniškio mieste gyveno 1203
vaikai, Žagarės mieste – 186 (aptarnaujamoje teritorijoje –270), kaime – 1884.
Gyventojų vaikų sutelkimo į bibliotekas procentas: SVB – 76,6 proc., Joniškio mieste –
94,6 proc. (įskaitant ir aptarnaujamai teritorijai priskirtus kaime gyvenančius vaikus), Žagarės mieste
– 94,8 proc., kaimo filialuose – 59 proc.
SVB vaikai iki 14 metų sudarė 32,2 proc. visų registruotų vartotojų.
2.2.1. Registruotų vartotojų vaikų skaičius
2014 m.
1192
255
1171
2618

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2015 m.
1138
256
1112
2506

+/–54
+1
–59
–112

2.2.2. Vaikų apsilankymų (lankytojų) skaičius ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius

VB

Lankomumas

2014 m.

2015 m.

+/-

16760

16823

+63

2015 m.

Žagarės m.
8039
7483
–556
filiale
Kaimo
27082
25187
–1895
filialuose
Iš viso SVB
51881
49493
–2388
Registruotų vartotojų vaikų skaičius sumažėjo, nes šiek

14,8
29,2
22,7
19,7
tiek mažėjo ir rajone

gyvenančių vaikų skaičius. Kaip mažėjančių apsilankymų bibliotekose priežastis galima įvardinti
vaikų užimtumą, domėjimąsi kitokiomis laisvalaikio praleidimo priemonėmis, taip pat bibliotekų
prieinamumą. Mažėjant mokyklų skaičiui, vaikai nustatytu grafiku mokykliniais autobusais
vežiojami į miesto ir veikiančias kaimo mokyklas, tad vaikai po pamokų nebeturi galimybių
apsilankyti bibliotekose. Tarp 17 veikusių kaimo filialų tik penkių filialų aptarnaujamose
teritorijose yra mokyklos: 1 gimnazija, 3 pagrindinės mokyklos ir 1 pradinio ugdymo skyrius.
Likusių bibliotekų teritorijose mokyklų nebėra.
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2.2.3. Vaikams skirto literatūros fondo būklė
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 16301 fiz. vnt. ir 8506
pav., lyginant su 2014 m. metais, fondas sumažėjo 458 fiz. vnt. Gauta 653 fiz. vnt., 418 pav.
Lyginant su 2014 m., gauta 68 fiz. vnt. daugiau, tačiau daugiau nurašyta.
Fondo sudėtis pagal turinį:
grožinės ir vaikų literatūros buvo 11545 fiz. vnt., tai sudarė 70,8 proc. viso fondo;
šakinės literatūros buvo 4058 fiz.vnt., 24,9 proc.;
periodinių leidinių buvo 698 fiz. vnt., 4,3 proc.
Filialuose literatūros fondo vaikams visuminė apskaita atskirai nevedama.
Vaikų literatūros skyriuje gauta 11 pavadinimų prenumeruojamų periodinių leidinių,
Žagarės miesto filiale – 2 pavadinimai. Kaimo filialuose iš viso buvo prenumeruojami 9 pavadinimų
periodiniai leidiniai, vidutiniškai vienam filialui po 2 pavadinimus. Problema yra tai, kad vaikams
skirtų periodinių leidinių pasirinkimas labai menkas, o ir tie patys daugiau skirti ikimokyklinio ir
jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. Labai trūksta periodinių leidinių paaugliams.
2.2.4. Išduoties vaikams ir skaitomumo rodikliai
Išduotis
VB

Skaitomumas

2014 m.
33646

2015 m.
33829

+/+183

2015 m.
29,7

10399

10401

+2

40,6

29214

29085

–129

26,2

73259

73315

+56

29,3

Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

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

VB
Žagarės
m. filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

17533

51,8

2656

7,9

13640

40,3

5392

51,8

673

6,5

4336

41,7

17512

60,2

3700

12,7

7873

27,1

7029

9,6

40437

55,2

25849

35,2

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis pateikta be periodinių leidinių išduoties.
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2.2.5. Renginiai vaikams
Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m.
55
60
27
20

VB
Žagarės
miesto filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Lankytojų skaičius
2014 m.
911

2015 m.
1486

31

28

15

19

332

237

236

225

77

73

1825

1961

322

313

119

112

3068

3684

Renginiai vaikams sudarė 48,9 proc. visų rajono bibliotekose organizuotų renginių.
Didesnę dalį sudarė žodiniai renginiai – 64,2 proc. visų vaikams organizuotų renginių. Pagrindinis
renginių tikslas – skatinti skaitymą, kūrybinėmis ir edukacinėmis veiklomis organizuoti įdomesnį ir
kūrybiškesnį laisvalaikio praleidimą. Vaikams organizuojamos šventės, rytmečiai, popietės, knygų
pristatymai, skaitymai garsu, susitikimai su įdomiais žmonėmis, edukaciniai, kūrybiniai, mokomieji
užsiėmimai.
Renginiais

Renginių vaikams mozaika
siekiama populiarinti knygą, ugdyti

skaitymo

įgūdžius,

surasti

patrauklesnių skaitymo skatinimo formų, prisidėti prie neformalaus vaikų ugdymo ir švietimo,
praturtinti jų laisvalaikį ir užimtumą.
Renginiai Tarptautinei vaikiškos knygos
dienai.

VB

Vaikų

literatūros

skyrius

Tarptautinei

vaikiškos knygos dienai paminėti Joniškio kultūros centre
surengė šventę „Tebūnie pasaka!“. Iš Vilniaus atvykę
„Avilio“ teatro aktoriai pakvietė šventėje dalyvaujančius
vaikus

kartu su jais nukeliauti į Hanso Kristiano

Anderseno pasaką „Princesė ir kiauliaganys“. Švelnūs muzikos garsai perkėlė žiūrovus į tikrą
pasakos šventę. Vaikai kartu su pasakos herojais plojo, šoko, juokėsi ir liūdėjo. Nors Anderseno
pasakoms jau beveik 200 metų, aktorių įkūnytų personažų dėka ji suskambėjo naujai. Po spektaklio
pirmokai ir jų mokytojos skubėjo nusifotografuoti su „princese“ ir „kiauliaganiu“, dėkojo aktoriams
už nuostabų vaidinimą, o bibliotekininkėms tarė „ačiū“.
Bariūnų filialas organizavo kūrybinę ir pažintinę valandėlę „Piešiame vieną didelę
kelionių knygą“. Bibliotekininkės paruoštame dideliame žemėlapyje vaikučiai suklijavo nupieštas
kelionėms skirtas transporto priemones. Vaikams ir jų tėveliams buvo duoti namų darbai – nupiešti
savo namą. Renginėlio metu vaikai, padedami bibliotekininkės, virtualiai nuvažiavo ne vieną
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kilometrą, aplankydami

net keletą kaimų ir vieną didelį miestą, sužinojo, kur gyvena visi

darželinukai, kokie spalvingi jų namai, visi drauge paskaičiavo, kiek kilometrų ir kiek laiko užtrunka
kelionė nuo darželio iki jų namų.
Kaimo filialuose vaikams surengtos viktorinos: Kepalių filiale – „Kelionė po Hanso
Kristiano Anderseno pasakas“, Linkaičių – „Ar žinai?“, Maldenių – „Pasakose – mūsų vaikystė“,
Plikiškų filialas organizavo piešinių konkursą „Linksmiausias knygos veikėjas“.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu VB Vaikų literatūros skyrius pristatė
įdomiausių knygų kraitelę paaugliams, Žagarės miesto filialo bibliotekininkės su knygų pristatymu
apsilankė Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos Žagarės filiale. Į rytmetį „Kai bibliotekos durys
atsidaro“ darželinukus pakvietė Bariūnų filialas, Stungių filialas surengė viktoriną „Biblioteka –
žinių tvirtovė“, Plikiškių – pažintinę pamokėlę pradinukams „Biblioteka: informacija ir žinios
kiekvienam“ .
Europos dienos proga visi Joniškio pradinukai piešė linkėjimus Zanzibaro saloje
gyvenantiems bendraamžiams, už tai biblioteka jiems padovanojo profesionalių atlikėjų spektaklį
„Aplink pasaulį 2“.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. Lapkričio 9 – 12 dienomis Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius ir filialai dalyvavo 19 -ojoje Šiaurės šalių bibliotekų
savaitėje. Savaitės tema – „Draugystė“.
Lapkričio 9 d. VB Vaikų literatūros skyrius pakvietė draugauti Žagarės „Vyšniuko“
darželio lėlių teatrą ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro auklėtinius. Jaunieji
Žagarės aktoriai joniškiečiams suvaidino lėlių spektaklį „Meškimatas“ ir supažindino renginio
dalyvius su teatrinėmis lėlėmis ir jų valdymo subtilybėmis.
Lapkričio 10 d. Vaikų literatūros skyriuje surengtas edukacinis žaidimas –
varžytuvės „Pasakų kovos“. Žaidimo dalyviai – „Saulės“ pagrindinės mokyklos 4b klasės
moksleiviai – pasiskirstė į tris komandas: „Drožtukų“, „Trintukų“ ir „Pieštukų“. Vaikams reikėjo
atsakyti į įvairius klausimus, susijusius su Šiaurės šalių vaikų literatūra ir lietuviškomis pasakomis.
Paskutinieji Šiaurės šalių bibliotekų savaitės dalyviai Vaikų literatūros skyriuje buvo lopšelio –
darželio „Saulutė“ priešmokyklinių grupių vaikučiai. Jie klausėsi bibliotekininkių garsiai skaitomų
pasakų, o po to žaidė smagų žaidimą – „vadavo“ biblioteką nuo ją užpuolusių pelyčių, paslėptų tarp
knygų. Daugiausiai pelių sumedžioję vaikai buvo apdovanoti.
Žagarės filialo surengtoje šviesos ir žodžio šventėje dalyvavo Žagarės gimnazijos
pirmosios bei antrosios klasės moksleiviai su mokytojomis. Spragsint žvakelėms bibliotekininkė
Vitalija moksleiviams garsiai skaitė ištrauką „Kaip aš sudaužiau Leną“ iš Maria Parr knygos
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„Vaflinė širdelė“. Aptarę perskaitytą tekstą, vaikai su mokytoja diskutavo apie draugus, prisiminė
lietuvių liaudies patarles ir posakius apie draugystę. Bibliotekininkė pakvietė vaikus pasidaryti
popierines draugystės rankytes bei apyrankes. Nebuvo pamiršti ir mažiausieji skaitytojai, kuriems
bibliotekos darbuotojos skaitė H. K. Anderseno „Coliukę“ Žagarės darželyje.
Linkaičių filiale jaunieji skaitytojai dalyvavo popietėje „Šiaurės kraštuose“, kurioje
kalbėjo apie vikingus, aptarė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės plakatą bei draugystės svarbą ir sužaidė
jau tradiciniu tapusį žaidimą „Atspėk, kiek žirnių“, kurį žaisdavo ir A. Lindgren knygos „Padaužų
kaimo vaikai“ veikėjai.
Bariūnų filialo bibliotekininkė pakvietė vaikus į rytmetį „Kai už lango šiaurės šaltis“.
Žvakių šviesoje Bariūnų kaimo darželinukams buvo skaitoma ištrauka iš T. Jansson kūrinio
„Muminukas ir žiemos sniegas“. Knygos skaitymas vyko kitaip nei įprasta, panaudojant mirioramą_–
kartoninę dėžutę su sukama suklijuotų paveikslėlių juosta, kurioje atspindėjo skaitomas kūrinys. Taip
pat bibliotekininkė kartu su vaikais gamino draugystės puokštę – ant didelio popierinio klevo lapo
suklijavo įvairiaspalvius sudžiovintus medžių lapelius.
Plikiškių filiale suorganizuotas rytmetis „Auštant“, kurio metu bibliotekininkė
supažindino su norvegų rašytojos Marijos Par knygos „Vaflinė širdelė“ ištraukos „Kaip aš sudaužiau
Leną“ veikėjais, parodė, kaip atrodė vikingai ir jų laivai, papasakojo apie Osle esantį Vikingų
muziejų. Vaikai, paklausę ištrauką, aptarė pagrindinių veikėjų Lenos ir Trilės nuotykius, dalijosi
mintimis apie tai, kas jiems labiausiai patiko, atsakė į pateiktus klausimus. Renginio pabaigoje vaikai
buvo pakviesti sukurti draugystės girliandą. Tas pats kūrinys buvo skaitomas ir Rudiškių filiale. Po
diskusijos apie draugystę Rudiškių filialo mažieji skaitytojai pynė draugystės pynes ir jomis keitėsi.
Su Kepalių filialo mažaisiais skaitytojais skaityta ištrauka iš norvegų rašytojos M.
Parr knygos „Vaflinė širdelė“, vaikai rašė, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti tikras draugas,
piešė savo geriausius draugus, iš siūlų pynė draugystės apyrankes, kūrė eilėraščius apie draugystę.
Popietė baigėsi skaityto teksto aptarimu prie arbatos ir draugiškomis saldainių dalybomis.
Taip pat diskusijos apie draugystę ir draugus buvo organizuojamos Skaistgirio,
Daunoravos ir Stungių filialuose. Vaikai diskutavo, kas yra draugai, piešė piešinius, aptarė Saros
Lundberg plakatą „Draugystė“, kūrė „Draugystės“ medį bei pynė draugystės apyrankes.
Renginiuose dalyvavę vaikai apdovanoti Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atvirukais,
linkint pagalvoti apie tuos, kurių nepažįstame, bet kurie tą akimirką skaito, klausosi ir jaučia tą patį.
Kiti vaikams skirti žodiniai renginiai. Bibliotekos rūpinosi ir organizavo vaikų
užimtumo renginius vasarą. Birželį Mato Slančiausko progimnazijoje veikė Vaikų dieninė vasaros
stovykla. Birželio 9 d. bendradarbiaudamos su mokykla Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos
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stovyklautojams surengė literatūrinių žaidimų rytmetį. Pirmiausia smalsiems stovyklautojams
pristatytos naujausios dar spaustuvės dažais kvepiančios knygos. Jos žavėjo ne tik vaikus, bet ir
mokytojus. Po knygų pristatymo vyko edukacinis žaidimas „Pasakų kovos“. Vaikai pasiskirstė į
keturias komandas: „Pieštukų“, „Drožtukų“, „Liniuočių“ ir „Trintukų“. Vaikų literatūros skyriaus
vedėja Dovilė buvo parengusi daugybę klausimų skaidrėse su galimų atsakymų variantais.
Atsakinėdami į klausimus vaikai galėjo pademonstruoti savo žinias iš vaikų literatūros, pamankštinti
protą, pagilinti žinias ar tiesiog linksmai ir naudingai praleisti laiką. Daugiausia taškų surinko ir
„Pasakų kovas“ laimėjo „Pieštukų“ komanda. Po kovų buvo žaidžiamas dar vienas linksmas
žaidimas, į kurį mielai įsijungė ir mokytojos. Reikėjo atspėti, koks pasakos personažas slepiasi ant
nugaros. Visi stovyklautojai ir žaidimų dalyviai apdovanoti prizais.
Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga ir pasitinkant vasarą Jurdaičių filalas vaikams
ir tėveliams organizavo popietę „Būkime saugūs kelyje“, kurioje dalyvavo bendruomenės pareigūnė
Almira Kumpytė, priminusi saugaus eismo taisykles, kaip saugiai važinėtis dviračiais, pastaruosius
sužymėjusi.
Turiningai praleisti vasaros atostogas vaikams padėjo Stungių filialas, organizavęs
kasmetinę vasaros šventę „Eina vasara graži“ ir atsisveikinimo su vasara šventę „Sudie tau, vasara,
tariu“. Maldenių filialas, pasikvietęs kaimyninės Stungių bibliotekos jaunuosius skaitytojus, taip pat
surengė vasaros palydėtuvių šventę „Pepė Ilgakojinė atsisveikina su vasara“. Maldenių lėlių teatriuko
„Padaužiukai“ artistai vaidino naują spektakliuką „Pelenė“. Buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, vyko
komandinės varžytuvės.
Spalio 14, 19, 21, 23 ir lapkričio 5 dienomis Vaikų literatūros skyrius visus Mato
Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos pirmokus pakvietė į Pirmosios
knygutės šventę. Bibliotekininkės paruošė vaikams naują lėlių spektaklį pagal H. K. Anderseno
pasaką „Kiauliaganys“. Spektakliui buvo pasiūtos naujos lėlės: princesė, karalius ir kiauliaganys,
pagamintos naujos dekoracijos. Antrojoje renginio dalyje pirmokai buvo supažindinti su biblioteka,
knygučių skolinimosi taisyklėmis. Šventės pabaigoje tradiciškai kiekvienai pirmokų klasei
padovanota po pasakų knygą.
Filialuose populiarūs edukaciniai, domėjimąsi knygomis skatinantys renginiai gamtos
tema. Kovo 20 d. Pasaulinei žemės dienai paminėti Gataučių filialas kartu su Marcės Katiliūtės
pagrindinės mokyklos trečiaklasiais, seniūnija organizavo akciją „Sveikinimai Žemei oro balionu“.
Bibliotekininkė trumpai priminusi Žemės dienos prasmę pakvietė vaikus dalyvauti viktorinoje. Po to
vaikai kartu su seniūnijos ūkvedžiu kėlė sugrįžusiems paukščiams inkilus, kuriuos padarė ir
padovanojo Mekių kaimo bendruomenės pirmininkas Gediminas Jančauskas. Gražią akciją vainikavo
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Žemės dienai skirti sveikinimai, kuriuos mokinukai paleido oro balionu. Renginiui baigiantis, vaikai
pavaišinti Gataučių seniūnės Agnės Daugėlaitės saldumynais.
Du edukacinius rytmečius „Žemei motinėlei ačiū aš tariu“ Pasaulinei žemės dienai
paminėti su darželinukais surengė Bariūnų filialas.
Skaistgirio filialas knygelių pristatymą – rytmetį „Paukštelių žydras kelias pasuko į
gimtinę“ organizavo Skaistgirio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikams. Renginyje su
vaikais kalbėta apie pavasarį gimtinėn sugrįžtančius paukščius, garsiai skaityti lietuvių poetų
eilėraščiai apie gamtą.
Žagarės filiale Pasaulinei vandens dienai paminėti skirtas rytmetys „Šalia Švėtės mes
gyvenam“ sudomino ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Į rytmetį atėjo Žagarės lopšelio - darželio
„Vyšniukas“ auklėtiniai su auklėtoja Reda Šakinskaite, Žagarės gimnazijos trečiokai su mokytoja
Nijole Vadapaliene ir keletas garbaus amžiaus senjorų. Ta proga biblioteką puošianti gėlė juka buvo
padabinta lapeliais su vaikų mintimis apie vandenį. Rytmečio metu Vandens Lašelis (bibliotekininkė
Vitalija) pasekė pasakaitę apie lašiuką Smalsiuką, papasakojo vaikams apie vandens reikšmę žmogui
ir supančiai aplinkai. Žagarietė Saulė Marija Labanauskienė vaizdingai ir įdomiai pasakojo apie savo
gyvenimą šalia Švėtės, apie upėje gyvenančias žuvytes, taip pat apie vandenyje ir aplinkoje tykančius
pavojus. Renginio metu vaikai minė mįsles, prisiminė girdėtas patarles, į lašelio formos knygelę
surašė savo mintis apie vandenį ir jo svarbą gyvenime. Renginio pabaigoje draugiškai susėdę į vieną
ratą darželinukai nupiešė kolektyvinį darbelį „Lietsargių ir lietaus šokis“. Maldenių filialas
organizavo edukacinę išvyką „Pažinkime savo augalus“. Kartu su bendruomenės slaugytoja S.
Mundriene eita prie Platonio upės, kur vaikai supažindinti su pakrantėje augančiais augalais.
Bariūnų filiale rytmečio Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti „Gamta ir joje gyvenanti
gyvybė“ metu bibliotekoje skambėjo paukštelių čiulbėjimas, šaltinėlio čiurlenimas, tvyrojo
rudeniškos spalvos, o vaikučiai, padedami kūrybingos bibliotekininkės, piešė, dekoravo ir
„apgyvendino“ popierinį akvariumą.
Plikiškių filiale vaikus sudomino bibliotekoje surengta

kūrybinė valandėlė „Ledo

vitrina“, kur jie sužinojo, kaip susidaro snaigės, jų formos ir spalvos, ant fotopopieriaus patys kūrė
snaiges, kartu su bibliotekininke piešė ant pieno. Taip pat šiame filiale surengta kūrybinė valandėlė
„Medžio dovanos“ suteikė mažiesiems daug informacijos apie gydomąsias medžių savybes, smagių
kūrybinių akimirkų gaminant skirtuką iš gamtinių medžiagų. Gataučių filiale surengta viktorina
„Atspėk augalo vardą“.
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Dalyvius sudomino edukacinė pamoka „Snaigių šokis ar lietus“ Žagarės miesto filiale.
Į šiltą ir jaukų užsiėmimą susirinko ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Snaigių karpymo meno mokė
karpinių meistrė žagarietė Dalia Pukienė.
Vaikų literatūros skyriuje ir filialuose visus metus vyko garsiniai skaitymai įvairaus
amžiaus vaikams, organizuoti kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai. Vaikų literatūros skyrius
organizavo edukacinę programą „Pasakų skrynia“ pradinukams, edukacinius pristatymus
„Bibliotekos ir bibliotekininkai“ penktokams.

Parodos. VB Vaikų literatūros skyriuje ir filialuose per metus surengta 112 įvairių
parodų: literatūros, informacinių, vaikų piešinių, darbelių.
Parodomis paminėtos vaikų rašytojų gyvenimo sukaktys, pristatyta jų kūryba,
minėtinos datos ir šventės.
Vaikų literatūros skyriuje eksponuota literatūros paroda „Kas mažas neišdykęs?“, skirta
poetei Almai Karosaitei, populiariems užsienio šalių autoriams: „Siaubų autobusas“ (Paului va
Lonui), „Po vienragių ir fėjų šalį“ (Širlei Barber), „Fantasy karalienė“ (Joanai Rouling), „Draugystė
Šiaurės šalyse“ (skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei), „Iš užmirštų knygų lentynos“, „Lietuvių
pasakos“, Žagarės miesto filiale – „Rašanti vaikams“ (rašytojai Emilijai Liegutei), „Susipažinkime
su rašytoju Džoniu Rodariu“, „Vaikystės knyga – takelis į ateitį“ (rašytojai Vytautei Žilinskaitei), „H.
K. Anderseno knygų puslapiuose“ ir kitos.
VB Vaikų literatūros skyrius, bendradarbiaudamas su Joniškio A. Raudonikio meno
mokyklos Dailės skyriumi, bibliotekoje eksponavo mokyklos moksleivių piešinių parodas: „Sausio
13-ajai atminti“, „Gyventi darant gera“ (skirta Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui ir Lietuvos
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Nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Tau, mama“, „Kopijos“ (skirta Miesto šventei), „Mokytojui“
(skirta Tarptautinei mokytojų dienai).
Taip pat Vaikų literatūros skyriaus patalpose eksponuotos „Saulės“ pagrindinės
mokyklos mokinių piešinių parodos: „Neregėtas medis“, „Mano mėgstamiausias pasakos herojus“,
„Iliustracija pasakai“, „Rudenio gėlės“, „Rudeniniai medžiai“, Mato Slančiausko progimnazijos
mokinių piešinių paroda „Kalėdinis atvirukas“.
Iš įdomesnių parodų filialuose paminėtinos: Jurdaičių filiale – vaikų darbelių paroda
„Tėviškėlės spalvų grožis“, Gataučių filiale – vaikų piešinių paroda-konkursas „Aš nupiešiu saulės
gėlę – saulėgrąžą“, Tarptautinei vaikiškos knygos dienai Žagarės filiale – literatūros paroda
„Kiekviena pasaka tarsi didelis stebuklas“, Stungių filiale – „Didelės knygos mažiems vaikams“.
2.2.6. Netradicinės veiklos formos su vaikais
Žaislotekos. Iš viso veikė 6 žaislotekos: VB Vaikų literatūros skyriuje, Darginių,
Gaižaičių, Jurdaičių, Kirnaičių ir

Satkūnų filialuose. Iš viso dokumentų fonde ir žaislotekose

praėjusiais metais buvo 153 fiz. vnt. žaidimų (trimačių dok.), kaip ir 2014 m. Dėl lėšų trūkumo
fondas nebuvo papildytas naujais žaidimais, žaislai ir žaidimai greitai nusidėvi, todėl kai kuriuose
filialuose žaislotekos išnyko, liko tik vienas kitas žaidimas.
Metų pabaigoje VB Vaikų literatūros skyriaus žaislotekos kambarį papildė nauja
įranga: žaidimų konsolė ir smėlio ir šviesų staliukas. Šios priemonės sulaukė didelio vaikų ir
paauglių susidomėjimo. Vaikų literatūros skyriaus žaislotekoje per metus apsilankė 948 lankytojai.
Žaislotekų lankytojai ir žaidimų panaudojimas filialuose atskirai neapskaitomas.
Lėlių teatriukai. Veikė 3 lėlių teatriukai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir
Maldenių filialuose. Vaikų literatūros skyrius pastatė naują lėlių spektaklį pagal H. K. Anderseno
pasaką „Kiauliaganys“. Spektakliui lėles siuvo, dekoracijas
kūrė,

režisavo skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė.

Naujas

spektaklis, taip pat seniau sukurta „Coliukė“ rodyta Vaikų
literatūros skyriuje,

Žagarės darželyje ir globos namuose,

„Saulės“ pagrindinės mokyklos

Specialiojo ugdymo centro

ugdytiniams.
Nuo savo veiklos pradžios Maldenių teatriukas „Padaužiukai“, vadovaujamas
bibliotekininkės Lionės Adomaitienės, yra pastatęs per 40 spektakliukų. 2015 m. sukurti

ir

žiūrovams parodyti 3 nauji spektakliukai – vaidybinė pasaka „Pelenė“ ir du lėlių spektakliai:
„Žiemos dovanos“ ir „Princesės istorija“. Puikius maldeniečių vaidinimus ir spektakliukus įvairių
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renginių metu žiūrėjo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji kaimo gyventojai, kaimyninės Stungių
bibliotekos skaitytojai.

Kirnaičių filiale nesistemingai veikė „Tarpdurio“ lėlių teatriukas, kurio veikloje
dalyvavo 7 dalyviai. Naujų spektakliukų nepastatyta, renginiai paįvairinti su lėlėmis vaidintomis
ištraukomis iš „Buratino nuotykių“.
Rateliai, kūrybinės dirbtuvėlės. Filialuose veikė 2 vaikų rateliai ir 3 kūrybinės
dirbtuvėlės. Plikiškių filialo jaunųjų skaitytojų ratelio nariai aktyviai dalyvavo renginiuose, mokėsi
raiškaus skaitymo, prisidėjo prie muzikinio renginių apipavidalinimo (dainavo ir grojo gitara),
rūpinosi bibliotekos įvaizdžio kūrimu – sukūrė piešinį bibliotekai „Mano knygų, svajonių, sapnų
personažas“.
Kepalių filiale veikė vaikų vaidintojų ratelis „Be rėmų“, 2015 m. parengęs kalėdinį
vaidinimą. Ratelio nariai skaitydavo eiles renginių metu.
Jurdaičių, Gaižaičių, Maldenių filialai organizavo kūrybines dirbtuvėles su vaikais.
Jurdaičių filiale kūrybinės dirbtuvėlės buvo organizuojamos kartą per mėnesį – pirmąjį mėnesio
ketvirtadienį. Dalyvių skaičius – nuo 8 iki 15. Vaikų sukurti darbeliai ir piešiniai buvo eksponuojami
bibliotekoje. Gaižaičių filiale kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai mokyti pasidaryti vieną ar kitą
suvenyrą, pavyzdžiui, knygų skirtuką, bibliotekininkei padėjo remontuoti knygutes.
Maldenių filialo kūrybinėse dirbtuvėlėse surengta 10 užsiėmimų: „Pasidarykime
atviruką“, „Darbeliai iš popieriaus“, „Vasaros darbeliai: karpiniai“, „Vasaros darbeliai: drugeliai iš
popieriaus“, „Piname juostas“, „Darbeliai iš šiaudų“, „Papuošalai iš trikotažo“, „Žaisliukai iš
šiaudų“, „Angeliukai iš gamtinių medžiagų“, „Į pagalbą knygelei“.
2.3. Projektinė bibliotekos veikla. Projektų finansavimas
Finansuoti projektai. 2015 m. įgyvendintas projektas „Pasisemkim savasties iš
tautos lobyno“– etnoliteratūrinių ir kraštotyrinių renginių ciklas Etnografinių regionų metams ir
tautosakininko kraštiečio Mato Slančiausko 165-sioms metinėms paminėti. Projektą 1500 Eur iš
dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, rėmė rajono savivaldybė. Projekto vadovė – Viešosios
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bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Violeta Vilčiauskienė. (Apie projekto veiklas žr. sk. „Renginiai
Etnografinių regionų metams“, p.33 ).
Projektas Europos dienai paminėti „Iš Europos – į pasaulį“ Projektą 1000 Eur
finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto vadovė – Viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė (Apie projekto renginius žr. sk. Renginiai,
p.32).
Projektas „Miesto istorijos ženklai“, gauta 333 Eur iš nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo programos, remiamos Joniškio rajono savivaldybės biudžeto
lėšomis. Projekto vadovė – Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta
Kuprevičienė. (Apie projekto renginius žr. sk. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai,
p.48 ).
Viešosios bibliotekos projektas „Biblioteka – naudingų žinių ir interaktyvių
technologijų erdvė“, teiktas projektui „Bibliotekos pažangai 2“ finansuotas 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
2015 m. VB ir filialų bibliotekininkai

kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos

kėlimo renginiuose, įgijo naudingų žinių ir įgūdžių seminaruose, mokymuose tiek Viešojoje
bibliotekoje, tiek už jos ribų.
Bibliotekininkų, kėlusių kvalifikaciją, skaičius
VB
Žagarės m. f.
Kaimo filialų
SVB

2014 m.
16
2
13
31

2015 m.
15
1
18
34

Bibliotekininkų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose už bibliotekos ribų
Renginio tema

Vieta

Europos Sąjungos informacijos tinklo
Lietuvoje koordinacinis susitikimas

Kaunas

Lietuvos savivaldybių viešųjų

Vilnius

Data
2015 -03-0506
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2015 -04-09

Dalyviai
VB Informacijos ir
kraštotyros skyriaus
vedėja
V.Kuprevičienė
VB direktorė J.
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bibliotekų asociacijos (LSVBA)
visuotinis narių susirinkimas
Tarptautinė konferencija „Biblioteka:
informacija ir žinios kiekvienam“
(LBD)
Mokymai „Poveikio vertinimas“ (BP2
projektas)

Šimkevičiūtė
Vilnius

2015 -04-2728

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

2015-05-15

Seminaras „Skaitymo terapija – kaip
galima paslauga bibliotekoje...?“

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

2015-05-20

Tarptautiniai sklaidos mokymai
„Tarptautinis regioninis dialogas:
pokyčių valdymas, patirties sklaida ir
partnerystė. Konferencija „Bibliotekų
pokyčiai modernioje visuomenėje:
pažangi patirtis ir ateities iššūkiai“
(LSVBA)
Apskritojo stalo diskusija „Vaikų
biblioteka tarp tradicijos ir
modernumo“
Seminaras -diskusija „Šiuolaikinė
biblioteka: patirtis, inovacijos,
regioninis bendradarbiavimas“
Mokymai „VDC, AJC ir AJE
darbuotojų ir savanorių kompetencijų
stiprinimas“
Seminaras „Tarnybinis etiketas ir
protokolas“

Nida

2015-05-20-22

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

2015-05-27

Telšių
K.Praniauskaitės
VB
Šiauliai

2015-06-30

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

2015-09-17

Projekto „Papasakok apie save – būk
svarbus“ (BP2) įvadinis seminaras
Seminaras „Bendravimo kultūros
psichologiniai aspektai. Mobingas“

Vilnius

2015-09-29

Šiaulių P.
apskrities
Višinskio VB

2015-09-30

Metodinė išvyka į Šiaulių apskrities
P.Višinskio viešąją biblioteką

Šiaulių P.
apskrities
Višinskio VB
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2015-09-30

2015-09-15-18

VB direktorė J.
Šimkevičiūtė
VB Informacijos ir
kraštotyros skyriaus
vyr. bibliotekininkė
R.Mačiukienė
VB Informacijos ir
kraštotyros skyriaus
vyr. bibliotekininkė
R.Mačiukienė, filialų
vyr.
bibliotekininkės:
A.Jonuitytė, A.
Stulginskienė,
A.Kriščiūnienė,
D.Užkuraitienė, L.
Šlipaitytė
VB direktorės
pavaduotoja
V.Vilčiauskienė

VB Vaikų literatūros
skyriaus vedėja
D.Kurlienė
14 VB ir filialų
bibliotekininkų
VB Plikiškių filialo
vyr. bibliotekininkė
A.Kriščiūnienė
VB Skaitytojų
aptarnavimo
skyriaus vyr.
bibliotekininkė
R.Brazauskienė
VB direktorė J.
Šimkevičiūtė
VB Informacijos ir
kraštotyros skyriaus
vyr. bibliotekininkė
R.Jakaitė
18 VB ir filialų
bibliotekininkų
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Tarptautinis išvažiuojamasis viešųjų
bibliotekų patirties sklaidos forumas
„Atvira biblioteka“ (LSVBA)

Lenkijos,
Čekijos,
Slovėnijos
respublikos
Vilnius

2015-10-03-12

VB direktorė J.
Šimkevičiūtė

2015-10-22-23

Seminaras „Edukacinių užsiėmimų
organizavimas“

Šiaulių P.
apskrities
Višinskio VB

2015-10-28

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“
patirties dalijimosi seminaras
Mokymai „VDC, AJC ir AJE
darbuotojų ir savanorių kompetencijų
stiprinimas“ (Šeimos santykių
institutas)
Konferencija „Skaitymas ir skaitymo
skatinimas: laikmečio aktualijos ir
perspektyvos“

Vilnius

2015-11-04-05

Šiauliai

2015-11-10-12

VB vyriaus.
bibliotekininkė
projektinei ir
edukacinei veiklai
I.Lipskienė
VB vyriaus.
bibliotekininkė
projektinei ir
edukacinei veiklai
I.Lipskienė
VB direktorė J.
Šimkevičiūtė
VB Plikiškių filialo
vyr. bibliotekininkė
A.Kriščiūnienė

Šiaulių P.
apskrities
Višinskio VB

2015-11-18

Renginių ciklas „Tautiškumas
nūdienos gyvenime“ (Joniškio r.
savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių
skyrius)
Seminaras „Viešosios bibliotekos
fondo modeliavimas“

Ryga, Mežotnė
(Latvija)

2015-11-19

Radviliškio VB

2015-11-25

Šiaulių regiono tarybos posėdis ir
projekto „Papasakok apie save – būk
svarbus“ regioninis
seminaras/dirbtuvės
Mokymai „VDC, AJC ir AJE
darbuotojų ir savanorių kompetencijų
stiprinimas“ (Šeimos santykių
institutas)

Šiaulių P.
apskrities
Višinskio VB

2015-12-01

Šiauliai

2015-12-07-09

Pokyčio valdymo mokymai (BP2)

VB Vaikų literatūros
skyriaus vedėja
D.Kurlienė, filialų
bibliotekininkės
L.Lukošiūnienė,
J.Jatulienė,
E.Rašimienė
15 VB ir filialų
bibliotekininkų
VB Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyriaus
vedėja Z. Grigutytė
VB direktorė J.
Šimkevičiūtė
VB Plikiškių filialo
vyr. bibliotekininkė
A. Kriščiūnienė

Iš viso dalyvauta 23 kvalifikaciniuose renginiuose už Viešosios bibliotekos ribų: 35
proc. sudarė Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos surengti seminarai ir mokymai, 17,4
proc. – projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymai, 17,4 proc. – Lietuvos savivaldybių viešųjų
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bibliotekų asociacijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos renginiai ir 30,2 proc. – kitų
organizatorių renginiai.
2015 m. vasario 19 d. grupė bibliotekininkų dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.
Organizuotos profesinės ir metodinės išvykos pas kolegas į Šiaulių apskrities P.Višinskio viešąją
biblioteką ir Telšių K.Praniauskaitės viešąją biblioteką.
3.2. Metodinė veikla
Kaip ir ankstesniais metais, 2015 m. metodinė veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis:
keliama bibliotekininkų profesinė kvalifikacija, organizuojami seminarai ir pasitarimai, teikiama
praktinė ir konsultacinė pagalba, analizuojama bibliotekų veikla, rengiami veiklos planai, statistinės
ir žodinės ataskaitos, kaupiamas metodinės literatūros fondas, faktiniai duomenys apie filialus,
darbuotojus, viešinama informacija apie bibliotekos veiklą žiniasklaidos priemonėse, skelbiama
bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.
Metodinę veiklą organizavo VB direktoriaus pavaduotoja. Metodines konsultacijas ir
praktinę pagalbą bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos, vyr. bibliotekininkai. Viešosios bibliotekos
interneto

svetainę

administravo

direktorės

pavaduotoja

V.Vilčiauskienė,

bibliotekos

„facebook“paskyrą – Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė R.Mačiukienė.
Metodinių rekomendacijų rengimas. 2015 m. parengtos 2 metodinės rekomendacijos
(2014 m. – 3):
1. 2016 metų sukaktys Joniškio rajone. Parengė VB Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vedėja V. Kuprevičienė
2. 2016 m. įžymių datų kalendorius. Parengė vyriaus. bibliotekininkė I. Lipskienė
Kiekvieną mėnesį buvo rengiama ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui perduodama
informacija apie VB ir filialuose vyksiančius sekančio mėnesio renginius.
Metodinės išvykos. Praktinė ir konsultacinė pagalba. Pagrindiniai metodinių išvykų
tikslai – metodinių įpareigojimų vykdymo ir darbo drausmės kontrolė, metodinės konsultacijos
vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų organizavimo ir tvarkymo, fondų patikrinimo ir
perdavimo klausimai, filialų materialinės bazės, remonto reikalai, kompiuterinės ir programinės
įrangos priežiūra, atnaujinimas, atliekama inventorizacija.
Metodinių išvykų skaičius
Išvyktų dienų skaičius
2014 m.
8

2015 m.
20
65

Vidutiniškai 1 filialas
aplankytas kartų
2014 m.
2015 m.
1
1,6
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Vienos išvykos metu stengiamasi aplankyti po kelis filialus, išspręsti kuo daugiau
klausimų, suteikti konsultacijų. Metodinės išvykos dažnai derinamos su kompiuterių ir programinės
įrangos priežiūros darbais, kuriuos atlieka bibliotekinių automatizavimo procesų inžinierius Audrius
Danielius.
Viešosios bibliotekos specialistai profesiniais reikalais su filialų bibliotekininkais
komunikuoja telefonu, elektroniniu paštu, skype.
Seminarai ir pasitarimai Viešojoje bibliotekoje. 2015 m. Viešojoje bibliotekoje
rajono bibliotekininkams surengtas 2 seminarai ir 6 metodiniai pasitarimai.
2015 m. balandžio 29 d. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu organizuotas seminaras
Jono Avyžiaus VB ir rajono mokyklų bibliotekininkams „Skaitymo skatinimas: problemos,
patirtis, idėjos“. Seminare pranešimus skaitė: Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja A. Šiaulienė – „Keičiasi vaikai ar jų poreikiai?“, Šiaulių
universiteto prof. dr. Dž. Maskuliūnienė – „Medžio poetika literatūroje ir kine“, Jono Avyžiaus VB
Vaikų literatūros skyriaus vedėja D. Kurlienė – „Vaikų ir paauglių skaitymo skatinimo iniciatyvos
Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje“. Seminare teorinį ir praktinį užsiėmimą „Elektroninė knyga.
Elektroninių knygų skaitytuvas“ vedė Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio
bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja E. Prakapene.
2015 m. lapkričio 17 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio biblioteka organizavo seminarą
Projektų rengimas ir valdymas“. Lektorė – P.Višinskio VB Regioninio bibliotekų veiklos ir
vadybos skyrius projektinės veiklos organizatorė Neringa Rutkauskienė.
Metodiniai pasitarimai. Šešiuose pasitarimuose buvo aptariami bibliotekų veiklos
klausimai: 2014 m. veiklos rezultatai, pristatyta nauja metodinė literatūra, pasidalyta žiniomis ir
patirtimi iš seminarų ir mokymų už bibliotekos ribų, instruktuota darbo ir gaisrinės saugos
klausimais.
Buvo tęsiamas knygų pristatymų ciklas „Siūlau perskaityti“, kuriame bibliotekininkai
pristatydavo perskaitytas ir siūlomas skaityti knygas kolegoms ir skaitytojams
Bibliotekininkų parengti pranešimai. VB direktorės pavaduotoja V. Vilčiauskienė
parengė pranešimą „Pokyčiai ir partnerių vaidmuo modernioje visuomenėje“ ir skaitė jį Lietuvos
savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Bibliotekų pokyčiai
modernioje visuomenėje: pažangi patirtis ir ateities iššūkiai“ Nidoje 2015 m. gegužės 21 d.
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė parengė pranešimą „Vaikų ir
paauglių skaitymo skatinimo iniciatyvos Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje“, taip pat įdomų
pranešimą „Bibliotekos ir bibliotekininkai“, kuriuos skaitė kolegoms.
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Pranešimą „Edukacinės programos bibliotekoje“ parengė VB vyriaus. bibliotekininkė
projektinei ir edukacinei veiklai Ieva Lipskienė.
Paskutiniam metų pasitarimui VB direktoriaus pavaduotoja V.Vilčiauskienė

ir

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė R. Mačiukienė darbuotojams parengė
„Bibliotekoraštį 2015“ – virtualų 2015 m. bibliotekos veiklos atspindžių pristatymą.

3.2.1. Tyrimai. Apklausos
2014 m. Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka kartu su apskričių bibliotekomis vykdė II
tyrimo etapą (pirmasis – 2013 m.) – „Savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB) sistemos vertinimas ir
reitingavimas vadovaujantis BIX (Bibliotekų indeksas) metodika“. Viso tyrimo rezultatai
apibendrinti 2015 m. Viešųjų bibliotekų duomenys, imti iš SVB statistinių ataskaitų, buvo vertinami
ir gauti rezultatai grupuojami pagal konkrečios bibliotekos aptarnaujamos bendruomenės dydį.
Atliekant tyrimą buvo įvertinta viešųjų bibliotekų veikla ir nustatyta jų vieta kiekvienoje iš 4
dimensijų: paslaugų, naudojimosi biblioteka, veiksmingumo, plėtros. Pagal aptarnaujamos
bendruomenės dydį Joniškio VB priklausė antrai – didžiausiai viešųjų bibliotekų grupei. Veikla
pagal rodiklius vertinta procentiliais ir žvaigždėmis. Maksimalus žvaigždžių skaičius – 4. Joniškio
VB gavo 3 žvaigždes, trijose dimensijose patekusi į auksinę grupę. (Daugiau apie tyrimą ir jo
rezultatus žr.: Jaskonienė Dalia. Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitingas. – Tarp knygų, Nr. 7–8,
p.2-6, Nr. 9, p. 6–11).
Konkursai. Apdovanojimai. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu išrinktos ir
paskelbtos geriausios 2014 m. rajono bibliotekininkės: Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė ir Bariūnų filialo vyr. bibliotekininkė Erika Rašimienė.
Jos apdovanotos LBD Joniškio skyriaus dovanėlėmis.
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė buvo pristatyta geriausio rajono
kultūros darbuotojo nominacijai. Nominacija nebuvo suteikta, tačiau D. Kurlienė už kūrybiškumą ir
iniciatyvumą apdovanota rajono mero padėkos raštu. Taip pat Vaikų literatūros skyrius buvo
pristatytas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos kasmetinių nominacijų konkursui
nominacijai „Biblioteka –mažųjų draugas“. Nominacija nebuvo suteikta, tačiau skyriaus kolektyvas
gavo Asociacijos padėką.
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3.3. Personalas
3.3.1. Pareigybės ir etatų skaičius 2015 m.
Pareigybės pavadinimas

Etatų
skaičius

Direktorius

1

Direktoriaus pavaduotojas

1

Vyriausiasis buhalteris

1

Buhalteris

1

Sekretorius

1

Skyrių vedėjai

5

Viešosios bibliotekos vyresnieji bibliotekininkai

10

Viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas

1

Filialų vedėjai

2

Filialų vyresnieji bibliotekininkai

16

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius

1

Dailininkas

0,25

Vairuotojas

1

Energetikas

0,5

Valytojai

3,25

Kiemsargis

1

Kūrikai

2

Iš viso

48

Lyginant su 2014 m., sumažėjo 0,5 bibliotekininko etato, nes buvo panaikinta 0,5
uždaryto Pavirčiuvės filialo bibliotekininko etato.
3.3.2. Darbuotojų skaičius

VB
Žagarės m.filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

VB
Žagarės m.

Iš viso
Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai
2014 m. 2015 m.
2014 m.
2015 m.
24
24
16
16
2
2
2
2
20
20
18
18
46
46
36
36
Bibliotekininkai, dirbantys
Bibliotekininkai, dirbantys ne
visą darbo laiką
visą darbo laiką
2014 m.
2015 m.
2014 m.
2015 m.
15
16
1
–
2
2
–
–
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filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

12
29

12
30

6
7

6
6

Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą
Aukštasis
Aukštesnysis
Kitas
2014 m. 2015 m. 2014 m.
2015 m. 2014 m. 2015 m.
VB
9
9
7
7
–
–
Žagarės m. filiale
2
2
–
–
–
–
Kaimo filialuose
9
10
7
7
2
1
Iš viso SVB
20
21
14
14
2
1
Metų pabaigoje studijuojančių darbuotojų nebuvo. 2015 m. aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą įgijo Rudiškių filialo vyr. bibliotekininkė Irena Lacienė, Šiaulių valst. kolegijoje įgijusi
įmonių ir įstaigų administravimo specialybę.
Darbuotojų kaita. Didelės darbuotojų kaitos nebuvo. Nuo kovo 9 d. iš vyriausiosios
bibliotekininkės projektinei ir edukacinei veiklai pareigų savo noru išėjo Simona Jonkutė. Nuo spalio
5 d. į šias pareigas priimta Ieva Lipskienė.
Iki metų pabaigos dirbusi pensinio amžiaus Stupurų filialo vyr. bibliotekininkė Silva
Andriuškienė į užtarnautą poilsį išėjo 2015 m. gruodžio 30 d.
3.3.3. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai
(teko vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui)
Vartotojų skaičius Lankytojų skaičius Išduotų dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m.
2014 m. 2015 m.
VB
224
221
3820
3733
7803
7905
Žagarės m. filiale
330
332
7798
6985
12188
12034
Kaimo filialuose
208
199
3324
3146
5622
5548
SVB
222
216
3793
3620
6956
6956
IV UŽDAVINIO „UŽTIKRINTI OPTIMALIAS SĄLYGAS PROGRAMOS ĮGYVENINIMUI,
EFEKTYVIAI VYKDYTI BIBLIOTEKOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS ADMINISTRAVIMĄ IR
PRIEŽIŪRĄ“ ĮGYVENDINIMAS

4.1.Materialinė bazė, aprūpinimas
Patalpų plotas

VB
Žagarės miesto filialo
Kaimo filialai
SVB

Bendrasis patalpų
plotas m 2
2014 m.
2015 m.
709
709
196
196
1250
1230
2155
2135
69

Naudingas plotas m 2
2014 m.
511
196
1155
1862

2015 m.
511
196
1135
1842
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Viešosios bibliotekos ir Žagarės miesto filialo patalpų plotas išliko toks pat. Kaimo
filialų plotas sumažėjo 20 m 2, nes uždarytas neperspektyvus, šaltose ir drėgnose patalpose veikęs
Pavirčiuvės filialas.
Buitiniais šildytuvais šildėsi 2 filialai: Darginių, Jurdaičių.
Pakeisti Žagarės ir Stungių filialų langai. Remontas arba perkėlimas reikalingas Stupurų
filialui.
Telefonizavimas. Iš viso SVB buvo 16 fiksuoto ryšio telefonų: 5 –VB, 1 – Žagarės
miesto filiale, 10 – kaimo filialuose. Fiksuoto ryšio telefonus turėjo 58, 8 proc. visų kaimo filialų.
VB buvo 2 tarnybiniai mobilieji telefonai.
Techninis aprūpinimas. Iš viso SVB turėjo 101 prie interneto prijungtą kompiuterį:
63 vartotojams ir 38 darbuotojams, 3 planšetinius kompiuterius, 2 multimedijos įrangas, 8
spausdintuvus, 20 daugiafunkcių aparatų, 2 skenerius, 3 kopijavimo aparatus, 3 e. skaitykles. Metų
pabaigoje VB įsigijo kopijavimo įrenginį „Konica Minolta“, turintį daugiau funkcijų ir suteikiantį
galimybes plėsti bibliotekos paslaugas. Įrenginiu galima spausdinti A3 formato spalvotas kopijas,
spausdinti iš kompiuterio, skenuoti A3 formato dydžio dokumentus ir kt.
Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.
Naujo inventoriaus įsigijimas. 2015 m. be aukščiau minėto daugiafunkcio įrenginio iš
rajono savivaldybės biudžeto skirtų lėšų biblioteka įsigijo 5 kompiuterius, spausdintuvą „HP Laser“,
skenerį, išorinį diską, žaidimų konsolę ir televizorių, smėlio ir šviesų staliuką, sieninį elektrinį
ekraną, mobilų kondicionierių, 5 knygų lentynas Vaikų literatūros skyriui, 13 vnt. įvairių kėdžių, 2
sėdmaišius, 8 vnt. žaliuzių, lentyną kuprinėms sudėti, spintelę.

4.2. Finansavimas
Gautos lėšos.
Iš viso gauta lėšų 417734,00 Eur.
• iš biudžeto (steigėjo) gauta 412540,00 Eur, tarp jų 13851,00 Eur sudarė valstybės dotacija
bibliotekininkų atlyginimų pakėlimui, 2300,00 Eur skirta skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos
sklaidos programai įgyvendinti.
Darbo užmokesčiui gauta 255489,00 Eur.
Palyginus su 2014 m., iš biudžeto gauta 64000,00 Eur daugiau.
• lėšos naujiems dokumentams įsigyti sudarė 26409,00 Eur, tarp jų 16214,00 Eur gauta iš valstybės
biudžeto, 10195,00 Eur – iš rajono savivaldybės biudžeto: 1100,00 Eur knygoms ir 9095,00 Eur
periodinių leidinių prenumeratai,
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• už mokamas paslaugas gauta 1654,00 Eur.
• fizinių ir juridinių asmenų paramos pinigais gauta 707, 00 Eur, tarp jų 611,29 Eur iš 2 proc.
fizinių asmenų pajamų mokesčio.
•programų ir projektų lėšos – 2833,00 Eur (Lietuvos kultūros tarybos, Europos Komisijos
atstovybės ir rajono savivaldybės parama 3 projektams).
Lėšų šaltiniai proc.

Biudžetas (steigėjo)

Valstybės biudžetas
98,8

Mokamos paslaugos
3,9
0,7
0,2

0,4

Fizinių ir juridinių
asmenų parama
Programos ir projektai

Išlaidos. Išlaidos sudarė 433852,00 Eur: 255489,00 Eur išlaidų sudarė darbo užmokestis. Išlaidos
dokumentams įsigyti sudarė 26914,00 Eur. 6919,00 Eur išleista automatizacijai, kompiuterinei,
programinei įrangai, jos palaikymui. Kitos išlaidos (mokesčiai sodrai , šildymas, kuras, elektros
energija, inventoriaus įsigijimas) sudarė 144530,00 Eur.
Vidutinė vieno registruoto vartotojo išlaikymo kaina per metus – 55,8 Eur, iš biudžeto lėšų – 53,00
Eur.
Vidutinė vieno apsilankymo (lankytojo) kaina per metus – 3,33 Eur, iš biudžeto – 3,17 Eur.
IŠVADOS
2015 metais viešoji biblioteka kartu su filialais vykdė pagrindinę savo misiją ir
uždavinius: organizavo ir teikė informacines paslaugas rajono gyventojams, mažino skaitmeninę
atskirtį, skatino skaitymą, organizavo literatūrinius, šviečiamuosius, edukacinius renginius. Joniškio
rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka – yra svarbus rajono informacijos, kultūros,
neformalaus švietimo ir ugdymo centras, kurio paslaugomis naudojosi 30,3 proc. rajono gyventojų.
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Vartotojų, apsilankymų skaičius bibliotekose mažėjo dėl nepalankios demografinės
situacijos, mažėjančio moksleivių, jaunimo skaičiaus, bibliotekų pasiekiamumo. Praėjusiais metais
uždarytas Pavirčiuvės filialas.
Renginiai, skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaidos iniciatyvos, įgyvendinti 3
kultūriniai ir pilietiškumo ugdymo projektai prisidėjo prie rajono kultūrinių renginių įvairovės,
visuomenės kultūrinio ir neformalaus ugdymo, užimtumo, bibliotekos įvaizdžio kūrimo.
Biblioteka įsijungė į Etnografinių regionų metų paminėjimo renginių programą,
organizavo Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius, Poezijos pavasario šventę, dalyvavo
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte, daug renginių skirta kraštiečių jubiliejinių sukakčių
paminėjimui ir jų kūrybos sklaidai. Biblioteka dalyvavo Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos
įgyvendinamo ir B. ir M. Geitsų finansuojamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklose ir
iniciatyvose.
Gyventojai naudojosi viešomis interneto prieigomis tiek Viešojoje bibliotekoje, tiek
filialuose. Bibliotekininkai mokė ir konsultavo lankytojus kompiuterinio raštingumo klausimais,
mokė, kaip naudotis elektroninėmis viešojo sektoriaus paslaugomis.
Visi bibliotekos specialistai kėlė kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose, filialų
darbuotojai buvo konsultuojami įvairiais darbo klausimais, teikiama metodinė pagalba darbo vietose.
Gyventojų skaitymo poreikių netenkino fondo būklė. Nepakanka valstybės skiriamų
lėšų naujų leidinių įsigijimui ir fondų atnaujinimui. Ypač trūksta įvairaus pobūdžio knygų kaimo
bibliotekose, pačių naujausių grožinių knygų, leidinių vaikams.
Didžiausia problema išlieka suplanuota, bet nevykdoma Viešosios bibliotekos pastato
rekonstrukcija ir kapitalinis remontas. Viešosios bibliotekos patalpos ankštos, neatitinka šiuolaikinės,
modernios bibliotekos reikalavimų. Trūksta vietos atviro fondo patogiam išdėstymui ir priėjimui,
laisvalaikio ir poilsio zonoms, renginių organizavimui. Nemažai renginių tenka organizuoti kitose
erdvėse ir salėse. Nepritaikytos, ankštos bibliotekos patalpos riboja naujų technologijų diegimą,
elektroninių paslaugų plėtrą.
Skaitytojams, ypač senyvo amžiaus, labai nepatogūs Žagarės miesto bibliotekos laiptai,
tačiau praėjusiais metais pakeisti šio filialo langai, dėl to patalpos tapo šiltesnės žiemą. Taip pat
pakeisti Stungių filialo langai. Stabilizavosi filialų materialinė bazė, šildymo situacija. Tik du filialai
šildėsi buitiniais šildytuvais.
Bibliotekos darbuotojai sulaukia palankių rajono ir miesto bendruomenės vertinimų bei
atsiliepimų už gražius, nemokamus renginius, iniciatyvas, įdomius lektorius, profesionalaus meno
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atlikėjus, už malonų ir šiltą bendravimą ir skaitytojų aptarnavimą. Tuo bibliotekos bendruomenė
džiaugiasi ir didžiuojasi.

Santrumpos:
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
VB – viešoji biblioteka
Dok. – dokumentas (-ai)
Fiz. vnt. – fizinis vienetas
Ataskaitą parengė
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja

Tel. (8 426) 51 258, e. p.: metodinis@joniskis.rvb.lt
Ataskaita patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus
2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 10 –V
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Priedas Nr. 1
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje
2015 metais
(straipsniai išdėstyti chronologine seka)
1. Stabtelėjimai prie gyvenimo.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, saus. 7, p. 3.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale įvyko susitikimas su
žurnaliste V. Morkūniene
2. Edukacinis renginys.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, saus. 10, p. 8.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filiale vyko kūrybinis rytmetys
darželio vaikams
3. Rudnickienė, Lina. Keturiolikmečio portretai: nuo garsių aktorių iki gimnazijos direktoriaus/
Lina Rudnickienė; Jono Jurevičiaus nuotr. // Sidabrė.- 2015, saus. 10, p. 12.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale eksponuoti Meno mokyklos
moksleivio V. Juodpalio piešti portretai
4. Linkaičių moterys mezga be virbalų.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, saus. 14, p. 8.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale veikiančio Bendraminčių
klubo moterų veikla
5. Kurlienė, Dovilė. Akcijai „Knygų Kalėdos“ pasibaigus/ Dovilė Kurlienė // Sidabrė.- 2015,
saus. 17, p. 12.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka susumavo pilietinės knygų dovanojimo
bibliotekoms akcijos rezultatus
6. Kuprevičienė, Vijoleta. Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje/ Vijoleta
Kuprevičienė // Žiemgala.- ISSN 1392-3781.- 2015, Nr. 1, p. 63-64.
2014 metų bibliotekos renginių kronika
7. Čižienė, Birutė. Jaučiasi reikalinga savo krašto žmonėms/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2015, vas. 4, p. 5.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Daunoravos filialo vyr. bibliotekininkė A.
Paulauskienė
8. Antanaitė, Aušra. Sesuo Pranciška: gimtinėje po 20 metų/ Aušra Antanaitė.- Nuotr. //
Sidabrė.- 2015, vas. 11, p. 4.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale vyko susitikimas su
kraštiete vienuole seserimi Pranciška N. Bubelyte
9. Ripskytė, Loreta. Megzti galima ir ant grėblio/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Šiaulių
kraštas.- 2015, vas. 19, p. 7.
Benutė Kaškelienė iš Linkaičių kaimo (Joniškio rajonas) megzti ant grėblio pirštais mokė į
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialą
susirinkusias kaimo moteris
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10. Šlipaitytė, Lina. Šv. Valentino dienai - darbeliai iš širdies: [žinutė]/ Lina Šlipaitytė; L.
Šlipaitytės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2015, vas. 20, p. 2.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialo jaunieji skaitytojai kūrė
darbelius iš popieriaus
11. Šukienė, Eglė. Gyventi darant gera/ Eglė Šukienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2015, kovo 4, p. 5.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos ir jos globėjos kraštietės S. Jonaitytės iniciatyva
Joniškio bažnyčioje surengtas knygos „Šv. Kazimiero gerbimas Lietuvoje“ pristatymas
12. Paškūnienė, Teodora. Nepritrūksime veiklos/ Teodora Paškūnienė.- Nuotr. // Sidabrė.2015, kovo 21, p. 5.
Apie Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gasčiūnų knygų išdavimo taško veiklą
13. Antanaitė, Aušra. Į gimtinę su trečia knyga/ Aušra Antanaitė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2015,
kovo 21, p. 6.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale pristatytas kraštietės J.
Dauginytės-Audzijonienės romanas „Laumė Joana“
14. Šlipaitytė, Lina. Sveikinimai Žemei oro balionu: [žinutė]/ Lina Šlipaitytė // Joniškio dienos.2015, kovo 24, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale paminėta
Žemės diena
15. Krajinienė, Birutė. Nešu žodį - nešu šviesą…/ Birutė Krajinienė.- Nuotr. - Pro mokyklos
langą // Joniškio dienos.- 2015, kovo 27, p. 4.
Joniškio „Aušros“ gimnazijoje vykusios kalbos savaitės renginius vainikavo konferencija
16. Humoro vakare abejingų nebuvo: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, kovo
28, p. 12.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linakičių filiale surengtas artėjančiai
balandžio 1-ajai skirtas humoro vakaras
17. Svarbi diena nepamiršta: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, kovo 28, p. 8.
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialo ir M. Katiliūtės pagrindinės
mokyklos iniciatyva paminėta Pasaulinė Žemės diena
18. Jurgaitytė, Vilija. Skyrė 1051 eurą/ Vilija Jurgaitytė; E. Jonaitytės nuotr. // Joniškio dienos.2015, bal. 3, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir
atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo komisija 1051 eurą skyrė Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos ir Žagarės kultūros centro pateiktiems projektams finansuoti
19. Kuprevičienė, Vijoleta. Paminėtas žymaus kraštiečio jubiliejus/ Vijoleta Kuprevičienė //
Sidabrė.- 2015, bal. 8, p. 4.
Joniškio bažnyčioje pristatyta knyga apie kraštietį kunigą, literatą J. Marcinkų-Tauronį
20. Kybartienė, Birutė. Lėlės bibliotekoje?/ Birutė Kybartienė; B. Kybartienės nuotr. - Prie
kultūros židinio // Joniškio dienos.- 2015, bal. 17, p. 1, 3.
Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė
Kurlienė - nuostabių knygų personažų kūrėja
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21. Kuprevičienė, Vijoleta. Paminėtas žymaus kraštiečio Jono Marcinkaus-Tauronio jubiliejus/
Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. - Prie kultūros židinio // Joniškio dienos.- 2015, bal. 17, p. 8.
Joniškyje paminėtos kraštiečio, kunigo, literato ir dramaturgo Jono Marcinkaus-Tauronio
110-osios gimimo metinės ir pristatyta knyga „Gyvenimas negrįžta“
22. Vilčiauskienė, Violeta. Prasideda 15-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė/ Violeta
Vilčiauskienė // Sidabrė.- 2015, bal. 22, p. 4.
Apie Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos renginius
23. Bičiulių mintys apie knygą, skaitymą, bibliotekas/ Irena Avyžienė, Justina Kurganaitė, Jonas
Bruveris, Giedrė Lastauskienė, Juozas Šalkauskas, Rita Urnėžiūtė, Mindaugas Balčiūnas,
Vilma Bartašienė, Jonas Ivanauskas, Erika Šivickaitė, Janina Augustinaitienė, Teodora
Šėniauskienė, Gediminas Čepulis.- Nuotr. // Sidabrė.- 2015, bal. 22, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitytojų ir svečių mintys
apie skaitymą, knygą ir biblioteką
24. Džiavečka, Vilius. Knygas graužia pelės, žmonės jas skaito/ Vilius Džiavečka.- Nuotr. Nacionalinei bibliotekų savaitei // Sidabrė.- 2015, bal. 25, p. 6.
Kraštietis apie Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešąją biblioteką, knygas ir skaitymą
25. Ripskytė, Loreta. Paminėjo knygnešio atminimą/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto
žinios.- 2015, bal. 28, p. 2.
Pasaulinę knygos dieną Valakų kaime (Joniškio rajonas) pagerbtas vietos knygnešio Viktoro
Pečiulio atminimas
26. Urbonienė, Vida. Į gimtinę - su pirma autorine paroda/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2015, bal. 29, p. 4.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale atidaryta kraštiečio M.
Macio fotografijų ir medžio drožinių paroda
27. Čižienė, Birutė. Kultūra prasideda ir nuo meilės knygai/ Birutė Čižienė.- Nuotr. // Sidabrė.2015, bal. 29, p. 4.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filialo vyr. bibliotekininkė E.
Rašimienė
28. Gabrielaitienė, Irena. Knyga iš tiesų geriausias draugas/ Irena Gabrielaitienė - Nacionalinei
bibliotekų savaitei pasibaigus // Sidabrė.- 2015, geg. 6, p. 3.
Ilgametės Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitytojos, pedagogės mintys
29. Normantienė, Valerija. Pasijuntu lyg šventovėje/ Valerija Normantienė - Nacionalinei
bibliotekų savaitei pasibaigus // Sidabrė.- 2015, geg. 6, p. 3.
Apie Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės miesto filialą ir
bibliotekininkes
30. Ripskytė, Loreta. Knygų rinkimai kartais virsta parodija/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- 2015, geg. 7, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su
literatūrologe, mokslų daktare Solveiga Daugirdaite
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31. Jonaitytė, Gintarė. Europos vazą reikia pildyti gerumu ir grožiu/ Gintarė Jonaitytė.- Nuotr. //
Joniškio dienos.- 2015, geg. 8, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva surengtas
Europos dienos minėjimas
32. Išrinktos geriausios bibliotekininkės: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, geg.
9, p. 1.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos metų geriausiomis
bibliotekininkėmis tapo Eglė Šukienė ir Erika Rašimienė
33. Europos dienai - ne tik joniškiečių šypsenos.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, geg.
9, p. 6.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Iš Europos - į pasaulį“,
skirtą Europos dienai
34. Kalbos ir knygos dienos „Vyturėlyje“.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, geg. 9, p. 8.
Joniškio vaikų darželyje „Vyturėlis“ vyko renginiai, skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai, kuriuose dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos
35. Pagarbos motinoms ir šeimoms niekada nebūna per daug: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. //
Sidabrė.- 2015, geg. 13, p. 2.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale vyko šventinė popietė,
skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti
36. Čižienė, Birutė. Su kultūros mecenatu - apie kultūrą ir blaivybę/ Birutė Čižienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- 2015, geg. 27, p. 3.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje su kultūros ir ugdymo įstaigų darbuotojais
susitiko politikas R. Karbauskis
37. Ripskytė, Loreta. Joniškietė lietuviams atveria latvių literatūrą/ Loreta Ripskytė; auotorės
nuotr. // Šiaulių kraštas.- 2015, geg. 29, priedas „Atolankos“, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje surengtas jubiliejinis
vakaras „Ją globoja šv. Jeronimas“, skirtas joniškietei vertėjai Dzintrai Elgai IrbyteiStaniulienei
38. Liepytė, Šarūnė. Gali virsti mirtinomis ligomis: [žinutė]/ Šarūnė Liepytė; autorės nuotr. //
Joniškio dienos.- 2015, birž. 5, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filialo lankytojai
minėjo pasaulinę nerūkymo dieną
39. Vilčiauskienė, Violeta. „Poezijos pavasaris 2015“ neaplenkė Joniškio krašto/ Violeta
Vilčiauskienė; Audriaus Danieliaus nuotr. // Sidabrė.- 2015, birž. 6, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva Joniškio rajone
viešėjo „Poezijos pavasario“ šventės dalyviai
40. Palydėti į „žalią ramybės saują“.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, birž. 13, p. 5.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale surengtos kūrybinės
dirbtuvės, skirtos Pasaulinei aplinkos dienai paminėti
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41. Kuprevičienė, Vijoleta. Fotokonkursas „Miestovaizdžio poezija“: [žinutė]/ Vijoleta
Kuprevičienė // Joniškio dienos.- 2015, birž. 16, p. 3.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka organizuoja fotografijų konkursą „Miestovaizdžio
poezija“
42. Birželio 15-osios paminėjimas: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, birž. 17, p. 8.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka įsijungė į Nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos inicijuotą Okupacijos ir genocido dienos minėjimą su pagrindiniu simboliu duona
43. Valuckytė, Gintarė. Prisimintas didis menininkas/ Gintarė Valuckytė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2015, liep. 8, p. 4.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko kraštiečio dailininko A.Vaičaičio
100-ųjų metinių minėjimas
44. Ripskytė, Loreta. Joniškis viliojo spalvomis/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto
žinios.- 2015, liep. 9, p. 1, 3.
Joniškio miesto šventės šūkis buvo „Joniškis -spalvų miestas“. Joniškio r. sav. J. Avyžiaus
viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta kraštiečio dailininko Adolfo Vaičaičio knyga ir grafikos
darbų paroda.
45. Kuprevičienė, Vijoleta. Paminėtas kraštiečio šimto metų jubiliejus/ Vijoleta Kuprevičienė;
Ritos Mačiukienės nuotr. - Prie kultūros židinio // Joniškio dienos.- 2015, liep. 10, p. 3.
Joniškio miesto šventės metu rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
pristatyta kraštiečio dailininko Adolfo Vaičaičio knyga ir jo grafikos darbų paroda
46. Kaimo gyventojai - edukacinėje stovykloje.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, liep.
11, p. 5.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialas pakvietė į edukacinę
pažintinę stovyklą, skirtą Etnografiniams regionų metams pažymėti
47. Urbonienė, Vida. Parodoje - šventųjų paveikslėliai/ Vida Urbonienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2015, liep. 22, p. 8.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale veikia šventųjų
paveikslėlių paroda, skirta etnografiniams metams paminėti
48. Šlipaitytė, Lina. Gatautietės apie keliones ir užfiksuotus vaizdus nuotraukose/ Lina
Šlipaitytė; B. Kybartienės nuotr. // Joniškio dienos.- 2015, liep. 31, p. 6.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale surengta Gataučių
seniūnijos gyventojų kelionėse užfiksuotų vaizdų fotonuotraukų paroda
49. Jaskonienė, Dalia. Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitingas/ Dalia Jaskonienė - Tyrimai ir
rezultatai // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2015, Nr. 7-8, p. 2-6.
Paminėta Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
50. Norvaišienė, Dalia. Jautrus ir šviesus pasaulio matymas - Kristinos Kryžienės fotografijose/
Dalia Norvaišienė; R. Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- 2015, rugpj. 7, p. 8.
Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta autorinė joniškietės Kristinos
Kryžienės fotografijų paroda „Čia mano namai“
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51. Rudnickienė, Lina. Į savo namus - Kristinos akimis/ Lina Rudnickienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2015, rugpj. 8, p. 7.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės fotografės K.
Kryžienės darbų paroda
52. Ripskytė, Loreta. Gimtam kraštui - pirmoji fotoparoda/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- 2015, rugpj. 13, p. 2.
Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje atidaryta joniškietės Kristinos Kryžienės
pirmoji autorinė fotografijų paroda
53. Pavirčiuvėje nebemato perspektyvos: [žinutė].- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, rugs. 5, p.
1.
Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka kreipėsi į rajono savivaldybę dėl
Pavičiurvės kaimo filialo veiklos nutraukimo
54. Degustacija bibliotekoje.- Nuotr. // Sidabrė.- 2015, rugs. 12, p. 7.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Linkaičių filiale suorganizuota pomidorų
degustacija
55. Čižienė, Birutė. Darbščiosios bitutės iš nuošalaus rajono kampelio/ Birutė Čižienė; autorės
nuotr. // Sidabrė.- 2015, rugs. 16, p. 3-4.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gaižaičių filiale surengta Raistų kaimo
auksarankės A. Stabrauskaitės rankdarbių paroda
56. Kybartienė, Birutė. Perlai skurdo ir siaubo karalystėje/ Birutė Kybartienė; B. Kybartienės
nuotr. - Prie kultūros židinio // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2015, rugs. 18, p. 1, 3-4.
Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatytas naujausias rašytojos Jolitos
Skablauskaitės romanas „Žiežulės“
57. Įamžinti vaizdai galėtų tapti ir Joniškį reprezentuojančiais atvirukais.- „Sidabrės“ inf. //
Sidabrė.- 2015, rugs. 23, p. 5.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės remiamą
projektą „Europos paveldo dienos"
58. Norvaišienė, Dalia. Miestovaizdžio poezija/ Dalia Norvaišienė; R. Mačiukienės nuotr. - Prie
kultūros židinio // Joniškio dienos.- 2015, rugs. 25, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino Europos paveldo
dienoms skirtą projektą „Paveldėkime savo ateitį“
59. Vilčiauskienė, Violeta. Dalyvauta Europos judriosios savaitės renginiuose: [žinutė]/ Violeta
Vilčiauskienė // Sidabrė.- 2015, rugs. 26, p. 5.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka kartu su Joniškio visuomenės sveikatos biuru
surengė sveikatos žinių kelionę
60. Jaskonienė, Dalia. Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitingas/ Dalia Jaskonienė - Tyrimas ir
rezultatai // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2015, Nr. 9, p. 6-11.
Pabaiga. Pradžia Nr. 7-8
Paminėta Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka

79

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos ataskaita

61. Ripskytė, Loreta. Pristatytas Jolitos Skablauskaitės romanas/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.
// Sidabrė.- 2015, spal. 3, p. 7.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko naujo kraštietės romano „Žiežulės“
pristatymas
62. Senjorai pas senjorus: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, spal. 3, p. 7.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai ir Pagyvenusių žmonių
asociacijos nariai lankėsi „Santaros“ senelių globos namuose
63. Jurgaitytė, Vilija. „Santaroje“ malonūs svečiai: [žinutė]/ Vilija Jurgaitytė.- Nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2015, spal. 6, p. 3.
Joniškio senelių globos namuose „Santara“ lankėsi Joniškio raj. sav. Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos darbuotojos ir pagyvenusių žmonių asociacijos atstovai
64. Lukošiūnienė, Lina. Labai prisirišęs prie savo šeimininkės: [žinutė]/ Lina Lukošiūnienė;
Agnės Daugėlaitės nuotr. // Joniškio dienos.- 2015, spal. 6, p. 2.
Minint pasaulinę gyvūnijos dieną, Gataučių (Joniškio rajonas) bibliotekoje surengta paroda
„Mūsų augintiniai“
65. Ekspozicijoje - daugiau kaip 120 senų daiktų: [žinutė].- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.2015, spal. 8, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale visą rugsėjo
mėnesį veikė paroda „Daiktai, menantys senąją buitį“, kurioje eksponuota daugiau kaip 120
namų ūkio rakandų, indų, leidinių
66. Ripskytė, Loreta. Pristatytas kraštietės rašytojos romanas/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- 2015, spal. 13, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatytas
kraštietės rašytojos Jolitos Skablauskaitės septintasis romanas „Žiežulės“
67. Ripskytė, Loreta. Senąją buitį menantys daiktai/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. // Sidabrė.2015, spal. 14, p. 3.
Joniškio raj. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale surengta paroda, skirta
Etnografiniams metams
68. Čižienė, Birutė. Likimo nuskriaustieji neturi jaustis vieniši/ Birutė Čižienė; autorės nuotr. //
Sidabrė.- 2015, spal. 17, p. 1-2.
J. Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos talkina Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Joniškio skyriui
69. Ripskytė, Loreta. Senoliai negyveno be erotikos/ Loreta Ripskytė; Loretos Ripskytės nuotr.
// Šiaulių kraštas.- 2015, spal. 24, p. 7, 8.
Žagarėje (Joniškio rajonas) Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
organizuotame folkloro improvizacijų vakare etnologė dr. Daiva Šeškauskaitė atskleidė
pasakų ir dainų simboliką
70. Vilčiauskienė, Violeta. Etnoprotų mūšis Skaistgiryje/ Violeta Vilčiauskienė; Audriaus
Danieliaus nuotr. // Sidabrė.- 2015, spal. 28, p. 3.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos, Skaistgirio filialo ir
kultūros namų organizuotą etnoprotų mūšį, skirtą Etnografinių regionų metams
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71. Beveik avarinė biblioteka dešimtmetį reikalauja investicijų.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015,
spal. 28, p. 1.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pastatą
72. Europrotų mūšyje rungėsi aštuonios komandos/ Audriaus Danieliaus nuotr..- „Krašto žinių“
inf. // Krašto žinios.- 2015, spal. 29, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Skaistgirio filiale surengė
etnoprotų mūšio žaidimą, skirtą Etnografinių regionų metams ir tautosakos rinkėjo, kraštiečio
Mato Slančiausko 165-osioms gimimo metinėms paminėti. Pirmąją vietą užėmė Kepalių
bendruomenės komanda
73. Norvaišienė, Dalia. Paroda bibliotekos languose/ Dalia Norvaišienė; Ritos Mačiukienės
nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2015, lapkr. 6, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos languose eksponuojama
mažeikiškio žurnalisto, poeto Virginijaus Sungailos fotografijų paroda „Atspindžiai
vandenyje“
74. Žaliabarštienė, Aldona. Ant stalo - rudens gėrybės/ Aldona Žaliabarštienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- 2015, lapkr. 7, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Satkūnų filiale vyko
šeimininkavimo patirčių pasidalinimo popietė
75. Norvaišienė, Dalia. Paroda bibliotekos languose: [žinutė]/ Dalia Norvaišienė // Sidabrė.2015, lapkr. 11, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos languose eksponuota
fotografo ir poeto V. Sungailos fotografijų paroda
76. Čižienė, Birutė. Etninė kultūra - mūsų gyvastis/ Birutė Čižienė.- Nuotr. // Sidabrė.- 2015,
lapkr. 14, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė konferenciją, skirtą
Etnografiniams regionų metams
77. Vilčiauskienė, Violeta. Literatūrinis muzikinis vidudienis Kriukuose/ Violeta Vilčiauskienė
// Sidabrė.- 2015, lapkr. 18, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, Kriukų filialas ir Kriukų
bendruomenė surengė M. Slančiauskui skirtą muzikinį vidudienį
78. Ripskytė, Loreta. Filmo juostoje - mažoji Skaistgirio apylinkių architektūra/ Loreta
Ripskytė; autorės nuotr. // Krašto žinios.- 2015, lapkr. 19, p. 2.
Skaistgirio miestelio (Joniškio rajonas) ir jo artimiausių apylinkių medžio, akmens, metalo
mažoji architektūra šį rudenį buvo įamžinti Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos ir vietos veiklių žmonių sukurtame, Etnografinių regionų metams
skirtame dokumentiniame filme „Amžini tik laike. Skaistgirio apylinkių mažosios
architektūros paveldo takais“
79. Kybartienė, Birutė. Virtualus bendravimas niekada nepakeis gyvo pokalbio su žmonėmis/
Birutė Kybartienė; B. Kybartienės nuotr. - Prie kultūros židinio // Joniškio dienos.- 2015,
lapkr. 20, p. 1, 3.
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Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje Bernardinai.lt vyr.
redaktorius Donatas Puslys skaitė paskaitą „Knygos ir kelionės arba keturių sienų
klaustrofobija“
80. Lipskienė, Ieva. „Knygų Kalėdų“ akcija Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įsibėgėja/ Ieva
Lipskienė // Sidabrė.- 2015, lapkr. 25, p. 8.
„Knygų Kalėdos“ Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
81. Niūrias dienas skaidrina bendrystė.- Nuotr..- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, lapkr. 28, p.
12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gasčiūnų išdavimo taško
skaitytojų klubas „Gašvinė“ paminėjo 5 metų sukaktį
82. Biblioteka dėkojo skaitytojams, tačiau ir pati sulaukė padėkų.- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. //
Sidabrė.- 2015, gruod. 9, p. 5.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos tradicinį padėkos
vakarą bičiuliams, skaitytojams, rėmėjams
83. Ripskytė, Loreta. Eglutę galima pasigaminti iš laikraščių/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Šiaulių
kraštas.- 2015, gruod. 10, p. 11.
Kalėdinę eglutę galima pasigaminti iš senų laikraščių, žurnalų ar sudėlioti iš knygų. Tai
puikiai įrodė Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojos
84. Bibliotekos darbuotojai išpildė Daumanto svajonę: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. //
Sidabrė.- 2015, gruod. 12, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka „Pyragų dienos“ akcijos metu
surinktas lėšas panaudojo Alsių kaime gyvenančio vienuolikmečio berniuko svajonei
įgyvendinti
85. Eglės iš knygų: [žinutė].- Nuotr.- „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- 2015, gruod. 12, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Rudiškių filialas prisijungė
prie Kalėdų eglės iš knygų komponavimo akcijos
86. Jonaitytė, Gintarė. Atnešė artėjančių švenčių džiaugsmą/ Gintarė Jonaitytė; Danutės
Kalvaitienės nuotr. // Joniškio dienos.- 2015, gruod. 15, p. 1.
Joniškio senelių globos namuose „Santara“ lankėsi Mindaugių pagrindinės mokyklos
moksleiviai ir mokytojos bei Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos darbuotojos su kraštiete aktore Silvija Povilaityte
87. Dekoracija: [nuotrauka]/ Irenos Lacienės nuotr. // Krašto žinios.- 2015, gruod. 17, p. 8.
Kalėdinė kompozicija iš knygų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos Rudiškių filiale
88. Rudnickienė, Lina. Įteikta premija geriausiam kultūros darbuotojui/ Lina Rudnickienė;
autorės nuotr. // Sidabrė.- 2015, gruod. 19, p. 1.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
vedėja D. Kurlienė apdovanota Mero padėkos raštu
89. Padėkos vakaras Maldeniuose.- „Krašto žinių“ inf. // Krašto žinios.- 2015, gruod. 29, p. 10.
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Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialas prieš
didžiąsias metų šventes pakvietė savo skaitytojus, bičiulius, pagalbininkus į padėkos vakarą
„Po balto angelo sparnais“
90. Lukošiūnienė, Lina. Apsilankė ir pasveikino originaliai: [žinutė]/ Lina Lukošiūnienė; L.
Kragienės nuotr. // Joniškio dienos.- 2015, gruod. 29, p. 2.
Joniškio r. sav. J. Avyžiaus VB Gataučių filiale apsilankė Kalėdų senelis
91. Rudnickienė, Lina. 86 kaklaraiščiai iš profesionalaus Kalėdų Senelio kolekcijos/ Lina
Rudnickienė; autorės nuotr. // Sidabrė.- 2015, gruod. 30, p. 1, 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta kraštiečio Juozo
Šalkausko kalėdinių kaklaraiščių paroda
92. Ripskytė, Loreta. Kaklaraiščiai: nuo šilko iki metalo/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr. //
Krašto žinios.- 2015, gruod. 31, p. 110.
Joniškio garbės pilietis Juozas Šalkauskas rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje pristatė Kalėdinių kaklaraiščių parodą

83

