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ĮŽANGA
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos misija – užtikrinti
rajono gyventojams prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, panaudojant tradicinius
išteklius ir modernias technologijas, skatinti skaitymą, ugdyti literatūrinį išprusimą, stiprinti
bibliotekos informacines, neformaliojo ugdymo ir kultūrines funkcijas.
Atsižvelgdama į vykdomą misiją, vadovaudamasi veiklos nuostatais, Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) ir 18 jai priklausančių teritorinių
padalinių (filialų) (toliau – filialų) vykdė bibliotekinio, informacinio, kultūrinio gyventojų
aptarnavimo veiklas ir funkcijas.
Biblioteka skatino įvairaus amžiaus bendruomenės narių skaitymą, ypač didelį dėmesį skyrė
vaikų, paauglių, jaunimo skaitymo įgūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizavo susitikimus su
kūrėjais, populiarino lietuvių autorių knygas, plėtė kultūrinę ir šviečiamąją veiklą. Mažindama
skaitmeninę atskirtį Biblioteka užtikrino viešųjų interneto prieigos taškų, kompiuterizuotų darbo
vietų vartotojams funkcionavimą. Bibliotekininkų organizuojami skaitmeninio raštingumo
mokymai ir konsultacijos mažino gyventojų skaitmeninių įgūdžių skirtumus, taip pat skatino
naudotis elektroninėmis viešosiomis ir verslo paslaugomis.
Siekdama skatinti skaitymą, ugdyti skaitymo įpročius, kaupti, populiarinti iškilių krašto
žmonių kūrybą, veiklą, Biblioteka įgyvendino Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-746/V-834
patvirtintą Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programą bei Joniškio rajono savivaldybės 02
programos „Kultūros ir sporto plėtra“ priemonę Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida,
minėjo Joniškio kraštui svarbius įvykius, datas ir sukaktis. Bibliotekoje

buvo

organizuojami

renginiai, skirti Vietovardžių, Juozo Tumo-Vaižganto, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano
Smetonos metams, Tarptautinei vaikų knygos ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
Biblioteka įsijungė į 19-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius. Buvo
organizuojami tradiciniai renginiai, kaip Europos dienos šventė, Jono Avyžiaus skaitymai, Poezijos
pavasaris, kasmetinis Miesto dienos šventei skirtas renginys, vyko šventės miesto pirmaklasiams,
dalyvaujama Šiaurės šalių literatūros savaitėje, pažymimos valstybinės ir kalendorinės šventės.
Vykdydamos 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programą, rajono bibliotekos dalyvavo
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir ugdymo programose, teikė mokymosi visą gyvenimą
galimybes, vykdė edukacines programas suaugusiesiems ir vaikams, sudarė sąlygas turiningam
laisvalaikiui, skatino kūrybiškumą.
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Bibliotekos darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją, tobulino profesinius įgūdžius įvairiuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurie vyko Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir už jos ribų.
Viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojosi 30,8 proc. rajono gyventojų.
Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir filialuose
sukauptas 160142 fiz. vnt. dok. (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas. Viešojoje bibliotekoje,
Žagarės miesto ir 16 kaimo filialų veikė viešosios interneto prieigos su 68 kompiuterizuotomis
darbo vietomis vartotojams.
Įgyvendinti keturi projektai:
1. Projektas jaunimui „Įsitrauk“. Projektą 7000 Eur dalinai finansavo Lietuvos kultūros
taryba;
2. Projektas „Europa ir mes“. Projektą 1000 Eur finansavo Europos Komisijos atstovybė
Lietuvoje.
3. Projektas „ES drauge saugiau“. Projektą 500 Eur finansavo UAB „Fabula ir partneriai“.
4. Projektas „Mink nuotykių ir pažinimo keliu“, finansuotas Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis.
Joniškio viešoji biblioteka tęsė bendrą LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (2018 m. sausis–2021 m. sausis)
įgyvendinimą. Vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklas vykdė Informacinės visuomenės plėtros
komiteto projektas „Prisijungusi Lietuva“. Projekto partnerės yra asociacija „Langas į ateitį“,
Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinė biblioteka. Šiais dviem
projektais siekiama prisidėti prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ poveikio rodiklių
pasiekimo.
Taip pat biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kartu su Lietuvos
nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka vykdomame tęstinių investicijų projekte „Bibliotekų
kompiuterizavimas“, finansuojamu Valstybės investicijų programos lėšomis. Šiuo projektu
siekiama išlaikyti sukurtą viešos prieigos gyventojams infrastruktūrą viešosiose bibliotekose,
atsižvelgiant į naudingą kompiuterinės įrangos tarnavimo laiką, technologinę pažangą ir
besikeičiančius gyventojų poreikius.
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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
2018 m.

2019 m.

Viešoji biblioteka

1

1

Miesto filialai

1

1

Kaimo filialai

17

17

Knygų išdavimo punktai

5

5

Kilnojamosios bibliotekos

2

2

Joniškio rajono bibliotekų tinklą sudarė Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas, 17
veikusių kaimo filialų: Bariūnų, Darginių, Daunoravos, Gaižaičių, Gataučių, Jurdaičių, Kepalių,
Kirnaičių, Kriukų, Linkaičių, Maldenių, Plikiškių, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio, Stungių, Stupurų.
Veikė 5 knygų išdavimo punktai: Blauzdžiūnų, Daukšių, Gasčiūnų, Lieporų, Maželių.
Kilnojamąsias bibliotekėles turėjo Viešoji biblioteka, mikroautobusu vežusi knygas į 3 kaimus, ir
Jurdaičių filialas – Jankūnų kaimo bendruomenėje.
Uždarytų ir sujungtų su mokyklomis bibliotekų nebuvo.
Prieiga ir darbo laikas
Viešoji biblioteka lankytojams darbo dienomis atvira nuo 8 val. iki 18 val., šeštadieniais nuo
8 iki 15 val. Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkos diena. Žagarės miesto filialas lankytojams
atviras darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.
Filialų darbo laikas nustatytas pagal darbo krūvių normatyvus, kuriuos

reglamentuoja

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

rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos teritorinių padalinių

bibliotekininkų pareigybių normatyvų nustatymo“, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos
gyventojų skaičių.
11 filialų dirbo visą darbo dieną, 2 filialai: Jurdaičių, Plikiškių – dirbo ne visą darbo dieną –
po 0,75 etato ir 4 filialai: Darginių, Daunoravos, Kirnaičių, Satkūnų – po 0,5 etato. Daukšių ir
Gasčiūnų knygų išdavimo punktuose skaitytojai buvo aptarnaujami kartą per savaitę po 8 val.,
Blauzdžiūnų ir Lieporų – kas antrą savaitę po 4 val., Maželių – vieną kartą per mėnesį pasirinktą
dieną. Jankūnų – paskutinį mėnesio penktadienį.
6

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

Reikšminga paslauga, priartinanti bibliotekos paslaugas vartotojams, yra aptarnavimas
namuose. Šią paslaugą teikė pačios bibliotekininkės, nešdamos knygas į namus senyvo amžiaus,
neįgaliems skaitytojams. Talkino knygnešiai – daugiausia knygas savo artimiesiems nešę vaikai,
taip pat socialiniai darbuotojai.
Aptarnavimo namuose ir knygnešystės rodikliai
Namuose
aptarnautų
vartotojų
skaičius iš viso
Metai

Knygnešių
skaičius

Knygnešių
aptarnaujamų
vartotojų
skaičius

Nunešta
spaudinių į namus

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

VB
Žagarės m. fil.
Kaimo fil.

18
4
160

18
3
157

13
1
67

16
1
71

15
4
109

18
3
116

382
323
5169

387
304
4270

Iš viso SVB

182

178

81

88

128

137

5874

4961

1.2. Dokumentų fondo formavimas ir organizavimas
1.2.1. Fondo dydis
2018 m.
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Fiz. vnt.
52123
13419
93245
158787

2019 m.

Pav.
34778
12717
21765
37746

Fiz. vnt.
52087
13683
94372
160142

Pav.
35115
12848
22219
38594

Fondo
prieaugis/kritimas
Fiz. vnt.
Proc.
-36
0,01
+264
1,9
+1127
1,2
+1355
0,8

SVB dokumentų fondas padidėjo 1355 fiz. vnt., 0,8 proc. VB fondas sumažėjo 36 fiz. vnt., 0,1
proc., Žagarės miesto filialo fondas padidėjo 264 fiz. vnt., 1,9 proc., kaimo filialuose fondai
padidėjo 1127 fiz. vnt., 1,2 proc.
Filialuose ir VB skyriuose buvo nurašoma susidėvėjusi ir praradusi aktualumą literatūra.
Bibliotekai įsigijus modernios technikos sumažintas Saugyklos fondas.
1.2.2. Fondo sudėtis pagal dokumentų turinį

VB

Grožinė literatūra*
Fiz. vnt.
Proc.
30857
59,2

Šakinė literatūra*
Fiz. vnt.
Proc.
18493
35,5

Periodiniai leidiniai
Fiz. vnt.
Proc.
2737
5,3

Žagarės m. filiale

8575

62,7

4339

31,7

769

5,6

Kaimo filialuose

62801

66,5

22031

23,3

9540

10,1

Iš viso SVB

102233

63,8

44863

28

13046

8,1

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių
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Didžiąją dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 64,1 proc. Ši fondo dalis yra
paklausiausia, todėl šios literatūros įsigyjama daugiausia. Trumpalaikio saugojimo periodiniai
leidiniai sudaro mažiausią fondo dalį – 8,1 proc.
1.2.3. Fondo sudėtis pagal dokumentų tipą
Fiz. vnt.
Dokumentų tipas
2018 m.
2019
144490
Knygos ir tęstiniai leidiniai
144170
143
Rankraščiai
141
13046
Periodiniai leidiniai
11995
109
Kartografijos leidiniai
113
272
Natos
281
1308
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
1291
142
152
Elektroniniai dok.
Kiti dok. (trimačiai, grupuojamieji)
Vaizdiniai dok.
Iš viso SVB

Proc.
90,2
0,1
8,1
0,1
0,2
0,8
0,1

632
22

600
22

0,4
0,01

158787

160142

X

1.2.4. Aprūpinimas dokumentais
1 gyventojui* teko dokumentų:
rajone – 6,7
VB – 5
Žagarės filiale – 6,9
kaimo filialuose – 8,2
1 gyventojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 0,4
VB – 0,2
Žagarės filiale – 0,4
kaimo filialuose – 0,6
1 registruotam vartotojui teko dokumentų:
rajone – 21,8
Joniškio mieste – 15,6
Žagarės mieste – 21,4
kaimo filialuose – 27,8
1 registruotam vartotojui teko per metus gautų dokumentų:
rajone – 1,4
Joniškio mieste – 0,6
Žagarės mieste – 1,3
kaimo filialuose – 2,2
*Skaičiuota imant gyventojų skaičių rajono savivaldybės seniūnijų duomenimis
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1.2.5. Dokumentų gautis (fiz. vnt.)
Per metus
Fiz. vnt.
gautų dok.
proc.
visame
+/2019 m.
2018 m.
fonde
2125
-185
4,1
1213

2018 m.
2310

VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso SVB

Pav.
2019 m.

+/-

1088

-125

910

811

-99

5,9

512

390

-122

7775

7409

-366

7,9

1050

858

-192

10995

10345

-650

6,5

1505

1279

-226

Palyginus su 2018 m., naujų dokumentų įsigyta 650 fiz. vnt. mažiau. Išleistų 2018–2019 m.
leidinių gauta 9581 fiz. vnt., tai sudaro 6 proc. viso fondo, 92,6 proc. gauties. Pagal IFLA
rekomendacijas per paskutiniuosius 2 metus išleistų leidinių turėtų būti 10%. Naujų dokumentų
gavimo rezultatas nėra geras, tačiau geresnių perspektyvų nenumatoma.
1.2.5.1. Gautis pagal dokumentų turinį (fiz. vnt.)
Iš viso

Grožinė literatūra*

Šakinė literatūra*

Periodiniai
leidiniai

VB

2125

835

363

927

Žagarės m. filiale

811

317

106

388

Kaimo filialuose

7409

2006

493

4910

10345

3158

962

6225

Iš viso SVB

*Grožinė ir šakinė literatūra pateikta be periodinių leidinių

1.2.5.2. Periodinių leidinių, tarp jų prenumeruojamų, gautų pavadinimų skaičius
Periodinių leidinių
komplektų skaičius
2019 m.

2018 m.

VB

107

54

2019 m.
56

Žagarės m. filiale

26

21

21

Kaimo filialuose

384

38

47

Iš viso SVB

517

61

70

Tarp jų prenumeruojamų

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

Dokumentų tipas

2018 m.
4843
6069
1
3

Knygos ir tęstiniai leidiniai
Periodiniai leidiniai
Rankraščiai
Kartografijos leidiniai
9

2019 m.
4074
6225
2
0

Proc. nuo
2019 m. gauties

39,4
60,2
0,02
0,0

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

Natos
Garsiniai ir garsiniai regimieji dok.
Vaizdiniai dok.
Elektroniniai dok.
Kiti dok. (trimačiai, grupuojamieji) iš viso
Iš viso:

12
16
0
4
47

12
21
0
11
0

0,1
0,2
0,0
0,1
0,0

10995

10345

X

Periodinių leidinių gauta 6225 fiz. vnt., 156 fiz. vnt. daugiau nei 2018 m.
Periodinių leidinių komplektų VB sistemoje iš viso gauta 517. VB – 107, Žagarės miesto
filiale – 26, kaimo filialuose – 384. Visi filialai gavo rajono laikraštį „Sidabrė“ ir „Šiaulių kraštą“.
2019 m. SVB fondai buvo pildomi ir atnaujinami visų rūšių dokumentais, universalaus
profilio spaudiniais. Daugiausia gauta periodinių leidinių ir knygų. Formuojant fondus
atsižvelgiama į rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą,
demografinę situaciją, konkretaus fondo struktūrą, kiekvieno dokumento paklausą, išliekamąją
vertę, skaitytojų poreikius. Nepakanka naujai gautų dokumentų, ypač trūksta informacinių leidinių,
kuriais, dėl didelių kainų, visų fondų aprūpinti neįmanoma.
Užsakymui naujų leidinių sąrašai sudaromi naudojantis įvairiais šaltiniais: leidyklų išleistų
knygų anonsais, LR Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografijos ir knygotyros centro
leidžiama informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, dokumentų pasiūlos sąrašais ir kita
informacija.
1.2.5.4. Dokumentų gautis (fiz. vnt.) pagal finansavimo šaltinius

2018 m.

2019 m.

Proc. nuo
2019 m.
gauties

2495

2303

22,2

4977

4871

47

3285

3063

29,6

237
1

85
3

0,8
0,02

0

20

0,19

10995

10345

X

Fiz. vnt.

Šaltinis
Įsigyta už valstybės biudžeto lėšas
Įsigyta už rajono savivaldybės lėšas
(prenumerata ir knygos)
Fizinių ir juridinių asmenų parama
Padengimas vietoj prarastų dok.
Bibliotekos išleisti leidiniai
Perduota iš fondo į fondą
Iš viso SVB

1.2.6. Panaudotos lėšos dokumentams įsigyti
Šaltinis
Valstybės biudžetas
Rajono savivaldybės biudžetas
2 proc. fizinių asmenų pajamų mokestis
Iš viso lėšų

10

Eur
18285

Proc.
61,5

11172,56

37,6

294,75

1

29752,31

X
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2019 metais iš visų šaltinių įsigyta dokumentų už 39474,98 Eur, 4565,25 Eur mažiau negu
2018 m.
Vienam rajono gyventojui teko 1,66 Eur, 1 vartotojui – 5,36 Eur.
2019 m. iš valstybės biudžeto Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 18285 Eur,
408 Eur mažiau nei 2018 m. Už KM lėšas įsigyti dokumentai sudarė 22,3 proc. 2019 m. gauties.
Įsigyta 2303 fiz. vnt. dokumentų, 192 fiz. vnt. mažiau nei 2018 m. Sumažėjus finansavimui,
sumažėjo ir įsigytų dokumentų. Vienam rajono gyventojui KM lėšų teko 0,77 Eur, vienam
vartotojui – 2,48 Eur.
Iš rajono savivaldybės spaudiniams gauta 11172,56 Eur, 2169,88 Eur mažiau negu 2018 m.
Šios lėšos skirtos 2020 m. prenumeratai Savivaldybės biudžeto lėšų 1 gyventojui teko 0,47 Eur, 1
vartotojui – 1,52 Eur.
Lėšos, tenkančios 1 gyventojui*, dokumentams įsigyti
Valstybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,77
0,77

Metai
2018
2019

Savivaldybės biudžeto lėšos
1 gyventojui Eur
0,55
0,47

* Rajono gyventojų skaičius imtas pagal Joniškio rajono seniūnijų duomenis.

Pagal viešųjų pirkimų įstatymą leidiniai iš tiekėjų buvo perkami per CVP IS. Tiekėjams
buvo siunčiami norimų užsakyti leidinių sąrašai, o gavus atsakymą atrenkamos mažiausios kainos ir
tiekėjams išsiunčiami užsakymai. Pirkimas per CVP IS turi ir pliusų, ir minusų. Pasirinkus kuo
daugiau tiekėjų, dokumentus galima nupirkti už mažiausią kainą, tačiau pirkimo procedūros
užtrunka. Taigi nauji leidiniai nuo jų išleidimo skaitytojus pasiekia pavėluotai. Taip pat atsiranda
komplektavimo spragų, nes apie finansavimą knygoms pirkti sužinoma tik vasario mėnesį, todėl kai
kurių leidinių tiražas būna pasibaigęs.

VB

1.2.7. Fizinių ir juridinių asmenų parama
Parama (fiz. vnt.)
Parama (Eur)
2018 m.
2019 m.
2018 m.
2019 m.
603
2896,57
684
3223,37

Žagarės m. filialas

242

151

1265,36

859,91

Kaimo filialuose

2359

2309

6261,13

6096,24

Iš viso SVB

3285

3063

10749,86

9852,72

Bibliotekos fondas papildytas knygomis, gautomis akcijos „Knygų Kalėdos“ metu.
Dovanota 381 fiz. vnt. už 2885,71 Eur.
11
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Ataskaitiniais metais leidiniais parėmė Joniškio rajono savivaldybė, Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, Žagarės gimnazija, Žagarės
regioninis parkas, folkloro ansamblis „Laukis“, leidyklos: Andrena, Žara, Gelmės, Lieparas.
Knygas dovanojo kraštiečiai: kunigas E. Semaška, J. Šalkauskas, J. Valančiūtė, J. Galkus,
A. Bitaitis, L. Karaliūnas ir kt.. Rašytojai mielai dovanoja savo naujausias knygas. Ataskaitiniais
metais gavome dovanų iš R. Janutienės, B. Žymantienės, A. Jonaitienės, D. Sobeckio, R.K.
Vyšniauskienės ir kt. Bibliotekos globėja Sofija Jonaitytė bibliotekos fondą papildė 5 dovanotomis
knygomis. Laikraščio „Gintaro gimtinė“ prenumeratą dovanojo bibliotekos bičiulė Dzintra Elga
Irbytė-Staniulienė.
Daugiausia paramos gavo Kriukų (214 fiz. vnt., 40,2 proc. gauties), Maldenių (158 fiz. vnt.,
37,1 proc. gauties), Skaistgirio (157 fiz. vnt. 27,3 proc. gauties) filialai. Savo miestelių bibliotekas
paremia skaitytojai, bibliotekų svečiai, kraštiečiai.
1.2.8. Dokumentų nurašymas
1.2.8.1. Nurašymas pagal priežastis
Priežastis
Susidėvėję ir vartotojų sugadinti
Praradę aktualumą
Vartotojų prarasti ir dengiami kitais
Kitos priežastys
Iš viso:

Fiz. vnt.
3397
5488
53
52
8990

Proc.
37,8
61
0,6
0,6
X

Visi VB skyriai ir filialai nurašė praradusius aktualumą periodinius leidinius. 2019 m.
periodinių dokumentų nurašyta: 5174 fiz. vnt., iš jų VB – 813 fiz vnt., Žagarės m. – 277 fiz. vnt.,
filialuose – 4084 fiz. vnt.
Pagrindinės dokumentų nurašymo priežastys – dokumentų susidėvėjimas, informacijos
pokyčiai (senėjimas, nuvertėjimas). Keičiantis informacijai, dokumentai tampa nepaklausūs,
neaktualūs. Dokumentų nurašymas turėtų didėti, nes gyventojų aprūpinimas dokumentais per
didelis, fonduose dar yra neaktualios literatūros. Daugiausia dokumentų nurašė Skaistgirio – 794
fiz. vnt., Rudiškių – 571 fiz. vnt., Žagarės – 547 fiz. vnt. filialai. Mažiausiai – Stupurų – 203 fiz.
vnt., Kirnaičių – 252 fiz. vnt., Maldenių – 251 fiz, vnt. filialai.
2019 m. suformuoti 62 nurašymo aktai. Nurašyti dokumentai buvo pašalinti iš fondo, jų
bibliografiniai įrašai panaikinti iš elektroninio katalogo. Dokumentų inventoriniai numeriai
išbraukti iš inventoriaus knygų.

12
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1.2.9. Fondo apyvartos rodikliai
2018 m.
2,4
1,7
1,1
1,5

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2019 m.
2,3
1,7
1
1,5

Optimalus fondo apyvartos rodiklis turėtų būti 0,8–1,4. Fondo apyvarta per didelė Viešojoje
bibliotekoje ir Žagarės filiale. Todėl didesnį dėmesį reikia skirti fondo sudėties analizei ir jo
panaudojimui, fondo (leidinių) reklamai, naujų leidinių įsigijimui.
1.2.10. Fondo apsauga
2019 metais patikrinti Jurdaičių, Daunoravos, Linkaičių, Bariūnų filialų dokumentų fondai.
Daunoravos filialo fondas perduotas naujai darbuotojai. Gauti dokumentai buvo sutvarkyti ir
perduoti VB skyriams ir filialams. Per metus paruoštos 302 dokumentų siuntos: surašyti vardiniai
sąrašai, subalansuotos sumos, užpildyti lydraščiai ir supakuotos siuntos.
Nuo 2018 metų kortelinis katalogas nebepildomas. Kadangi fondas rekataloguotas, todėl
visus dokumentus galima surasti elektroniniame kataloge. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondams
saugoti trūksta vietos, dėl to reikia ypač kruopščiai vykdyti dokumentų atranką, nuolatos nurašyti
nepaklausias, susidėvėjusias knygas. Filialų fondų laikymo sąlygos buvo pakankamai geros.
1.2.11. Saugyklos ir atsarginio fondo organizavimas ir panaudojimas
2018 m.
2019 m.
Gauta
602
619
Nurašyta
858
891
Iš viso dok. saugyklos fonde
5348
5076
Išduotis
422
208
Fondo apyvarta
0,08
0,04
Lyginant su 2018 m., fondas sumažėjo 272 fiz. vnt. dok. Gauta 17 fiz. vnt. dok. daugiau nei
2018 m. Saugyklos fondo patalpų pertvarkymo metu dalis knygų nurašyta.
Atsarginis fondas. Iš viso fonde dokumentų – 148: lietuvių kalba – 147 fiz. vnt., kitomis
k. – 1 fiz. vnt. 2019 m. iš šio fondo išduoti 16 dokumentų – grožinės literatūros leidinių. Šis fondas
naudojamas papildomai programinei literatūrai saugoti, juo naudojasi moksleiviai.
Fondo apyvarta ‒ 0,11.
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1.3. Vartotojų telkimas ir aptarnavimas
1.3.1. Gyventojų sutelkimas į vartotojus

Rajone
Joniškio mieste
Žagarės mieste
Kaime

Rajono gyventojų skaičius*
2018 m.
2019 m.
24371
23873
10551
10408
2072
1992
11748
11473

+/-498
-143
-80
-275

*Joniškio rajono seniūnijų pateikta informacija

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. Realus, gyvenančių bibliotekos aptarnaujamuose mikrorajonuose,
gyventojų skaičius yra dar mažesnis, nes daugelis emigravusių ir retai parvykstančių namo yra
deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio rajone.
2019 m. į bibliotekų vartotojus sutelkta 30,8 proc. gyventojų (2018 m. – 30,6 proc.).
1.3.2. Registruotų vartotojų skaičius SVB
2018 m.
3362
648

2019 m.
3329
640

+/-33
-8

Sutelkimo proc.
31,9
32,1

200
138
123
200
208
157
200
140
280
191
201
176
200
100
524
213
192

200
138
104
193
207
152
200
135
280
191
200
171
200
105
511
210
195

0
0
-19
-7
-1
-5
0
-5
0
0
-1
-5
0
+5
-13
-3
+3

16,2
31,7
28,6
46,5
24,6
33,7
27,1
36,9
34
28,2
41
38
30
28,7
39,2
25,9
19,2

Iš viso kaimo filialuose:

3443

3392

-51

29,5

Iš viso SVB

7453

7361

-92

30,8

Bibliotekos
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose:
Bariūnai
Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai
Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai
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2019 metais SVB registruotų vartotojų skaičius sumažėjo –92 (2018 m. –83). Viešojoje
bibliotekoje vartotojų skaičius sumažėjo –33 (2018 m. – 25), kilnojamojoje bibliotekoje –7,
filialuose –51 (2018 m. –46). Vartotojų mažėjimui įtakos turėjo neigiami demografiniai pokyčiai:
emigracija, spartus kaimo gyventojų senėjimas.
1.3.2.1. Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius
Naujai užregistruoti
2018 m.
2019 m.
211
243

Perregistruoti
2018 m.
2019 m.
3151
3086

VB
Žagarės miesto filiale

591

585

57

55

Kaimo filialuose

3070

3026

373

366

Iš viso SVB

6812

6697

641

664

Didžiąją vartotojų dalį – 90,9 proc. sudarė perregistruoti vartotojai, 9,1 proc. – naujai
užsiregistravę.
Vartotojų sudėtis:


vaikai iki 14 m. – 2102, arba 28,6 proc. visų registruotų vartotojų;



moksleiviai (9–12 kl.) ir besimokantis jaunimas (studentai) – 834, arba 11,3 proc.;



dirbantieji – 2304, arba 31,4 proc.;



bedarbiai – 952, arba 12,9 proc.;



pensininkai, neįgalieji – 1169, arba 15,8 proc.
Vartotojų skaičiaus lyginamoji diagrama 2015–2019 m.
3392
3443
3489
3357
3586

Kaimo fil.
640
648
660
660
663

Žagarės
fil.

3329
3362
3387
3394
3532

VB

7361
7453
7536
7411
7781

SVB

0

2000
2019 m.

4000
2018 m.

6000

2017 m.

15

2016 m.

8000
2015 m.

10000
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1.3.3. Apsilankymų (lankytojų) ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius

Bibliotekos

Lankomumas

2018 m.

2019 m.

+/-

2018 m.

VB

60946

61801

+855

18,5

Žagarės m. filiale

11867

12610

+743

19,7

2831
802
1310
2668
2809
2011
2919
1443
4196
2948
3607
2822
4805
1195
12048
3259
2953
54626

3478
842
1009
2539
2841
1995
2552
1388
4140
2977
2808
3160
4898
693
11994
3321
2926
53561

+647
+40
-301
-129
+32
-16
-367
-55

127439

127972

17,4
6,1
9,7
13,2
13,7
13,1
12,8
10,2
14,7
15,5
14
18,5
24,5
6,6
23,1
15,8
15
15,7
17,3

Kaimo filialuose:

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

-56

+29
-799
+338
+93
-502
-54
+62
-27
-1065
+533

Vidutiniškai vienas SVB vartotojas bibliotekoje per metus apsilankė 17 kartų, vienas
VB vartotojas – 18 kartų, vienas Žagarės m. filialo vartotojas – 19 kartų, kaimo filialuose –
15,7 karto.
Vartotojai naudojasi bibliotekos paslaugomis ir virtualiai. Virtualių apsilankymų skaičius
sumažėjo, jų 2019 metais buvo 5019 (2018 m. – 9224). Bibliotekos svetainėje skelbiama
informacija įdomi ir reikalinga. Apsilankymai skaičiuojami tik iš bibliotekos interneto puslapio, taip
pat Biblioteka turi dvi Facebook paskyras (Bendrąją ir Vaikų literatūros skyriaus).
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Apsilankymų skaičiaus lyginamoji diagrama 2015–2019 m.
140000
120000
100000
80000

SVB

VB

56630
52659
56066
54626
53561

59731
60135
58273
60946
61801

20000

130330
126098
127253
127439
127972

40000

13969
13304
12914
11867
12610

60000

0

2015 m.

Žagarės fil.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Kaimo fil.
2019 m.

Prieiga
Darbo dienų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB – 289, Žagarės miesto filiale – 239.
Darbo valandų, kai bibliotekos atviros vartotojams, skaičius:
VB – 2767, Žagarės miesto filiale – 2146.
Vidutiniškai per dieną rajono bibliotekose apsilankydavo: VB – 213 lankytojų, Žagarės
miesto filiale – 52 lankytojų, kaimo filiale – vidutiniškai po 17 lankytojų.
1.3.4. Dokumentų (knygų ir kitų leidinių) išduoties ir skaitomumo rodikliai
Dokumentų išduotis

Skaitomumas

Bibliotekos

2018 m.

2019 m.

+/-

2018 m.

VB
Žagarės m. filiale

123068
22988

119825
22923

-3243
-65

35,9
35,8

5780
4069
3868
6149
5241
3862

5898
4095
2813
5969
4995
3596

+118
+26
-1055
-180
-246
-266

29,5
29,7
27,1
30,9
24,1
23,7

Kaimo filialuose:

Bariūnai
Darginiai
Daunorava
Gaižaičiai
Gataučiai
Jurdaičiai

17

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

Kepaliai
Kirnaičiai
Kriukai
Linkaičiai
Maldeniai
Plikiškiai
Rudiškiai
Satkūnai
Skaistgirys
Stungiai
Stupurai
Iš viso kaimo filialuose
Iš viso SVB

5124
4087
7803
3823
6087
3278
4235
2687
18816
5653
8265
98827
244883

4951
4028
7803
4060
4890
3350
4271
1927
18592
4963
7750

-173
-59
0
+237
-1197
+72
+36
-760
-224
-690
-515

24,7
29
27,8
21,2
24
20
21,4
18,3
36,4
23,6
39,7

93951
236699

-4876
-8184

27,6
32,1

SVB išduotis sumažėjo -8144 fiz. vnt., VB -3243, filialuose -4876. Išduoties sumažėjimui
įtakos turi pasikeitę žmonių skaitymo įpročiai, senųjų vartotojų netektis.
Vidutiniškai vienas SVB vartotojas perskaitė po 32,1 leidinio: VB ‒ 35,9, Žagarės
miesto filiale – po 35,8, kaimo filialuose – po 27,6.
Išduoties į namus ir vietoje rodikliai fiz. vnt. ir proc. (visos išduoties)
Išduotis į namus
Proc.
Išduotis vietoje (bibliotekoje)
2018 m. 2019 m. 2019 m.
2018 m. 2019 m.
VB
43999
41419
34,5
VB
79069
78406
Žagarės m.
Žagarės m.
17195
16351
71,3
5793
6572
filiale
filiale
Kaimo
Kaimo
54469
52467
55,8
44358
41484
filialuose
filialuose
Iš viso SVB
Iš viso SVB
115663
110237
46,5
129220
126462

Proc.
2019 m.
65,5
28,7
44,2
53,5

Lyginant su praėjusiais metais, dokumentų išduoties į namus rodikliai sumažėjo -5426 fiz.
vnt., o vietoje -2758. Skaitomiausios VB buvo T. Gerritsen, K. Hannah, D. Chamberlain, S.
Montefiore, I. Vakarės, I. Buivydaitės, R. Šepetys knygos.
1.3.5. Literatūros išduotis pagal turinį fiz. vnt. ir proc.
(visos išduoties)
Išduotis
iš viso

Grožinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

119825
22923
93951

43884
12158
33675

36,6
53,1
35,8

10871
1479
8801

9,1
6,4
9,3

65070
9286
51475

54,3
40,5
54,9

Iš viso SVB

236699

89717

37,9

21151

8,9

125831

53,2

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis be periodinių leidinių
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Rajono bibliotekose 53,1 proc. išduoties sudaro periodinių leidinių išduotis, kaimo
bibliotekose net 54,7 proc. Atskirų mokslo šakų literatūros fondai kaimo filialuose yra labai pasenę,
mažai įsigyjama populiarių leidinių, nes gautų lėšų naujų knygų įsigijimui nepakanka.
Aptariant skaitytojų poreikių tenkinimą, reikia paminėti didžiausią problemą ‒ knygų
naujienos biblioteką pasiekia vėluodamos apie 2–3 mėn., nes užtrunka pirkimo procedūros.
Skaitytojai patys gali rezervuoti norimą knygą, per metus rezervuoti 359 (2018 m. 309) leidiniai.
Dokumentų išduoties lyginamoji diagrama 2015–2019 m.
300000
250000
200000
150000

99865
92170
99887
98827
93951

24067
23764
23798
22988
22923

126482
122132
120684
123068
119825

50000

250414
238066
244369
244883
236699

100000

0
SVB
2015 m.

2016 m.

VB
2017 m.

Žagarės fil.
2018 m.
2019 m.

Kaimo fil.

1.3.6. Knygų išdavimo punktų ir kilnojamųjų bibliotekėlių rodikliai
Vartotojų skaičius
Apsilankymų
Išduotis
skaičius
fiz. vnt.
2018 m.
2019 m.
2018 m.
2019 m.
2018 m.
2019 m.
5 knygų išdavimo
206
185
2131
1688
3225
4228
punktuose
2 kilnojamosiose
47
41
265
237
1129
867
bibliotekėlėse
Nestacionarinio aptarnavimo paslaugų punktai suteikia gyventojams minimalias galimybes
skaityti, tačiau knygų išdavimo punktuose ir bibliotekėlėse nedidelis knygų pasirinkimas, nėra taip
populiarios periodikos, sudėtingos aptarnavimo sąlygos vėsiose bendruomenių patalpose.
Prie bibliotekos įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys suteikia galimybę skaitytojams
grąžinti knygas, kai biblioteka uždaryta. Per metus tokiu būdu grąžinti 405 (2018 m.– 421) leidiniai.
Ši paslauga yra pakankamai patogi ir populiari. Dažniausiai knygų grąžinimo paslauga naudojasi
dirbantys skaitytojai ‒ 180. Per WWW užsakyti 104, rezervuoti 359 leidiniai. Savitarna pratęsti
384 leidiniai (2018 m. 478)
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Tarpbibliotekinis abonementas. Šia paslauga 2018 m. naudojosi 10 vartotojų (2018 m. – 10
vartotojai), per metus išsiųsta 20 (2018 m. – 19) užklausų. Gauta: 15 originalių leidinių ir 4 kopijos,
vienas neigiamas atsakymas.
1.3.7. Senyvo amžiaus ir specialiųjų poreikių skaitytojų aptarnavimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Joniškio skyriaus
duomenimis, Joniškio rajone 2019 metais gyveno 6434 senyvo (pensinio) amžiaus gyventojai,
užregistruoti 1221 žmonės su įvairia negalia. Bibliotekų paslaugomis naudojosi 1169 senyvo
amžiaus ir neįgalūs gyventojai (2018 m. – 1134). Tai sudarė 15,8 proc. (2018 m. – 15,2 proc.)
visų registruotų vartotojų. 178 (2018 m. 106) senyvo amžiaus ir neįgalių

skaitytojų buvo

aptarnaujami namuose pačių bibliotekininkių, knygnešių.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius paskelbė spaudoje ir socialiniuose tinkluose apie Knygų
nešimo į namus paslaugą, kol kas ja naudojosi tik 3 senyvo amžiaus, sunkiai vaikštantys vartotojai.
Balandžio 23 d. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos surengė literatūrinį rytmetį
„Santaros“ senelių globos namuose, kad būtų smagiau drauge pasikvietė pagyvenusių žmonių
ansamblį „Sidabrė“, vadovaujamą Danutės Poliakienės. Bibliotekos darbuotojos paskaitė kraštiečių
poetų Dariaus Rekio ir Onutės Mikalauskienės eiles apie pavasarį, pasveikino su praėjusiomis
šventėmis, dovanojo knygas ir saldumynus. Gausus būrys „Sidabros“ ansamblio dainininkų atliko
nuotaikingas dainas, instrumentinius kūrinius, dovanojo margučių.
Rugpjūčio 21 d. popietę Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė
Šukienė ir Maldenių filialo lėlių teatras „Padaužiukai“, vadovaujamas vyresn. bibliotekininkės
Lionės Adomaitienės, lankėsi „Santaros“ senelių globos namuose. Bibliotekos kolektyvo vardu E.
Šukienė pasveikino Kazimierą Kazimieraitį su 105 gimtadieniu, vaikai parodė lėlių spektaklį
„Tinginys Jonas“. Maldenių bendruomenės moterys perdavė senoliams rudens gėrybių, kad būtų
stiprūs ir linksmi. Tradiciškai buvo padovanota knygų, kad norintys skaityti galėtų pasimėgauti
naujomis istorijomis.
Rugsėjo 26 d. rytmetį Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė dalyvavo
bibliotekos socialinių partnerių LASS Joniškio skyriaus susibūrime. Biblioteka jau daugiau nei
dešimtmetį bendradarbiauja su šios draugijos nariais. Kasmet rudenį susitinka pasiklausyti poezijos
posmų, drauge padainuoti. Šį kartą pasikvietė ir kaimynus iš Pakruojo kultūros centro Lygumų
skyriaus. Moterų ansamblis, vadovaujamas Ramunės Petraitienės, atliko gerai žinomas dainas,
pasakojo linksmus nutikimus.
2019 m. gruodžio 20-ąją Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka šventė šimtmetį.
Šia proga Lietuvos bibliotekos buvo kviečiamos paruošti sveikinimą. Jono Avyžiaus viešoji
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biblioteka į pagalbą pasikvietė savo bičiulius iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS)
Joniškio rajono filialo. Auksarankės moterys, vadovaujamos pirmininkės Inos Sakalauskienės, iš
bibliotekos duotų senų žurnalų naudodamos tam tikrą lankstymo techniką išlankstė užrašą „LNB
100“. Lapkričio 21 d. rytmety bibliotekoje vyko bendra sveikinimo fotosesija, taip pat kalbėta apie
kitų metų planus, teirautasi nuomonės dėl bibliotekos infrastruktūros gerinimo.
Gruodžio 12 d. popietę Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos lankėsi „Santaros“
senelių globos namuose. Jau tapo tradicija metų pabaigoje aplankyti savo bičiulius, paskaityti,
dovanoti knygas ir saldumynus. Dar rudenį buvome pažadėję, kad pakviesime Maldenių bibliotekos
lėlių teatro „Padaužiukai“ artistus su nauju spektakliu „Išlepusi princesė“.
1.4. Informacinis vartotojų aptarnavimas. Elektroninės paslaugos
Informacijos paiešką bibliotekos vartotojai gali atlikti elektroniniame kataloge, duomenų
bazėse.
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. Nors skaityklės nevargina akių, o el. knygos yra patogios
tuo, kad jas lengva skaityti skirtinguose įrenginiuose ir galima nesunkiai pasirinkti skaitymui patogų
šrifto dydį ir formatą, ši paslauga vis dėlto yra nelabai nepaklausi. 2019 m. Skaitytojų aptarnavimo
skyriuje e. skaityklės užsakytos tik 1 kartą (2018 m. 5 kartus). Pastebima, kad dauguma vyresnių
skaitytojų labiau mėgsta popierinę knygą, jos kvapą, verčiamo puslapio šiugždėjimą, skirtukus ir
vizualinį vaizdą to, kaip plonėja dar neperskaityta dalis. Jaunimas dažniausiai knygas parsisiunčia į
savo IT priemones, kuriomis naudojasi jiems patogiose vietose.
2019 m. įrengta Inovacijų erdvė skirta išbandyti įvairias veiklas. Per metus apsilankė 43
lankytojai, jie konstravo LEGO robotus, piešė grafine planšete, naudojosi 3D spausdintuvu. Šią
erdvę pamėgo autizmo sutrikimą turintis berniukas, kuriam tai saviraiškos ir savarankiškumo
ugdymo galimybė, tėvai džiaugiasi, kad Biblioteka gali pasiūlyti tokią paslaugą.
Elektroninio katalogo panaudojimas. Vartotojai naudodamiesi e. katalogu gali sužinoti, ar
leidinys yra bibliotekoje, jį užsisakyti, rezervuoti arba pratęsti jo grąžinimo laiką. 2018 m. per
bibliotekos e. katalogą gauta 104 (2018 m. – 135) užsakymai, įvykdyti 384 (2018 m. – 478)
pratęsimai. Portalu www. ibiblioteka.lt pasinaudojo 9 virtualūs vartotojai.
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondas kaupiamas ir saugomas Informacijos ir
kraštotyros skyriuje. Fondą sudaro 814 informacinių leidinių, tarp jų – 85 elektroniniai (duomenys
pateikti be kraštotyros aplankų ir periodikos).
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1.4.1. Katalogų organizavimas
Įrašų skaičius kataloguose
Įrašų skaičius kataloguose
iš viso

Automatizuotai parengtų įrašų
skaičius iš viso

Automatizuotai per metus
parengtų įrašų skaičius

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

125058

128941

120634

124517

4629

3883

Elektroninį katalogą sudarė 124517 įrašų. 2019 m. sukurti 3883 įrašai. Į Nacionalinės
bibliografijos duomenų banką išsiųsti 1338 įrašai. Per metus buvo suredaguota 3838 elektroniniai
įrašai.
LIBIS suvestiniame kataloge Joniškio VB įrašų buvo 51131 (2018 m. – 9932). Visiems
interneto vartotojams prieinama leidinių ir straipsnių paieškos galimybė bibliotekos interneto
svetainėje www.joniskis.rvb.lt.
Visas VB sistemos fondas rekataloguotas ir yra naudojamas elektroninis katalogas.
Sisteminę straipsnių kartoteką pildė tik nekompiuterizuotas Darginių filialas, kuris kartoteką
papildė 18 aprašų.
Prieiga prie duomenų bazių. Viešoji biblioteka iš savo serverio ir interneto svetainės turėjo
prieigą prie 12 laisvai prieinamų Lietuvos duomenų bazių (DB) ir prie EBSCO (15 paketų),
NAXOS Music Library (išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo,
pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų
biografijos, muzikos terminų žodynai ir kita informacija) bei Credo Online Reference Service
(informacija įvairių mokslų temomis). Taip pat biblioteka turėjo prisijungimus prie periodinių
leidinių „Verslo žinios“ straipsnių archyvų.
2019 metais papildomai buvo viešintos EBSCO ir NAXOS Music Library duomenų bazės,
10 klasių Joniškio moksleiviams išdalintos skrajutės su prisijungimo slaptažodžiais, siųsti
slaptažodžiai muzikos mokytojams. Deja, lankomumo ir naudojimosi statistika auga labai palengva.
EBSCO duomenų bazėje užregistruoti 22 seansai, 62 paieškos. NAXOS Music Library naudojimosi
statistika: bendras prisijungimų skaičius – 66; klausytų kūrinių skaičius – 293.
2019 metais prie INFOLEX (teisinė duomenų bazė) prisijungta 191 kartą. Prisijungimų
mažėjimą lėmė vieną ketvirtį sutrikusi statistikos skaičiuoklė ir laisva prieiga prie LR Seimo
dokumentų paieškos ir Teisės aktų registro (TAR).
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1.4.2. Informacinės užklausos
Užklausų skaičius
Iš viso užklausų
2018 m.
2019 m.
VB
Žagarės m.
filiale
Kaimo
filialuose
Iš viso
SVB

Tarp jų elektroninėmis priemonėmis
2018m.
2019 m.

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

Gauta

Įvykdyta

4110

4110

4118

4118

185

185

171

171

123

123

241

241

0

0

9

9

1023

1020

1424

1423

34

32

50

50

5256

5253

5783

5782

219

217

230

230

Užklausų skaičius didėjo nežymiai, nes vartotojai turi daugiau galimybių rasti atsakymus
internete. 2649 užklausų, arba 45,8 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.
1.4.3. Viešoji interneto prieiga. Interneto paslaugos
Viešąją interneto prieigą turi Viešoji biblioteka, Žagarės miesto filialas ir 16 kaimo filialų.
Kompiuterių ir prieigos prie interneto neturėjo tik Darginių filialas. Vartotojai kompiuterizuotose
bibliotekose galėjo naudotis ir belaidžio interneto ryšiu.
Vartotojams skirtų darbo vietų, tarp jų kompiuterizuotų, skaičius
Darbo vietų skaičius
VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2018 m.
30
15
145
190

2019 m.
33
15
145
193

Kompiuterizuotų vietų skaičius
2018 m.
10
5
47
62

2019 m.
16
5
47
68

Tūkstančiui rajono gyventojų tenka 2,8 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga,
tūkstančiui vartotojų – 9,2 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 6120 (2018 m. – 6114) unikalūs interneto vartotojai.
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Naudojimosi e. paslaugomis statistika
Interneto seansų
skaičius

Iš viso SVB

2018 m.

2019 m.

14812

13404

Atsisiųstųjų
dokumentų
skaičius
2018 m. 2019 m.
1984

1532

Atsisiųstųjų įrašų
skaičius
2018 m.

2019 m.

4836

2648

Virtualių
apsilankymų
skaičius
2018 m. 2019 m.
9224

5019

1.4.4. Gyventojų mokymai
Viešoji biblioteka ir filialai įvairaus amžiaus gyventojus grupėmis ir individualiai mokė
naudotis tradicinėmis ir kompiuterinėmis bibliotekos paslaugomis.
Mokymų naudotis bibliotekos paslaugomis bendra trukmė valandomis
VB
248
Žagarės m. filiale
116
Kaimo filialuose
77
Iš viso SVB
441
Vartotojų, apsilankiusių mokymuose naudotis bibliotekos paslaugomis, skaičius
VB
248
Žagarės m. filiale
116
Kaimo filialuose
77
Iš viso SVB
129
Mokymų, skirtų kompiuteriniam raštingumui, skaičius valandomis
VB
234
Žagarės m. filiale
116
Kaimo filialuose
86
Iš viso SVB
436
Vartotojų, apsilankiusių kompiuterinio raštingumo mokymuose, skaičius
VB
250
Žagarės m. filiale
92
Kaimo filialuose
73
Iš viso SVB
415

Individualių konsultacijų ir konsultuotų vartotojų skaičius
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Konsultacijų skaičius
1005
250
727
1982

Konsultuotų vartotojų skaičius
995
250
662
1907

Buvo organizuojamos informacijos paieškos pamokos ir ekskursijos į biblioteką Joniškio
mokyklų dešimtų klasių moksleiviams. 2019 metais surengta 10 informacijos paieškos pamokų ir
ekskursijų Joniškio „Aušros“ gimnazijos dešimtokams, vienuoliktokams bei „Saulės“ pagrindinės
mokyklos dešimtokams. Bibliotekoje apsilankė 208 moksleiviai, jiems visiems išdalintos
informacinės skrajutės apie bibliotekos teikiamas paslaugas. Antrą kartą Lietuvoje organizuota
teminė akcija „Senjorų dienos internete 2019“, kurios tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones
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drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti
informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti savo
skaitmeninius įgūdžius. Mokymai vyko spalio 21−25 dienomis, juose per penkias dienas užfiksuoti
75 apsilankymai.
Lapkričio 18–24 d. Visą savaitę Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko mokymai
suaugusiems „Būk išmanus, aktyvus, universalus“. Suaugusieji mokėsi kompiuterinio raštingumo
kursų: „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“, „Karjeros galimybės TAU:
Inovatyvus savęs pristatymas“, „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete:
Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
„Senjorų dienos internete 2019“

Akcija

Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi savaitė

Edukaciniai renginiai

„Būk išmanus, aktyvus, universalus“
„Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok,
išmok“, „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs
pristatymas“, „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir
dalykis turiniu internete: Skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas ir saugus dalijimasis“

Mokymai

Viešoji biblioteka ir
filialai
Viešoji biblioteka ir
filialai
Viešoji biblioteka

Kompiuterinio
raštingumo kursai

Viešoji biblioteka ir
filialai

Kūrybinis
užsiėmimas
Edukacinis
užsiėmimas
Kūrybinis
užsiėmimas
Edukacinė kvilingo
popietė

„Dirbtinių gėlių puokštė“
„Betono dizainas – pasidaryk pats“
„Mokomės kvilingo“
„Išsibarstę gėlių žiedai“

Gaižaičių filialas
Gaižaičių filialas
Kriukų filialas
Satkūnų filialas

„Pagrindiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai
ir jų valdymas“

Paskaita

Žagarės filialas

„Moko kolegės“

Edukacinis
užsiėmimas

Žagarės filialas

1.5. Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas
Bibliotekose kraštotyros informaciją sudaro kraštotyros dokumentai, kartotekos, kraštotyros
darbai. VB fondas kaupiamas Informacijos ir kraštotyros skyriuje, dalis yra bendrajame fonde.
Filialuose kraštotyros fondas išskirtas atskirose lentynose.
1.5.1. Kraštotyros fondo dydis fiz. vnt.
2019 m.
VB informacijos ir kraštotyros
skyriuje
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2018 m.

Iš viso

Inventorintų dok.

Kraštotyros
darbų

964

977

977

187

311
1381
2656

317
1399
2963

317
1055
2349

4
104
295
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Automatizuotų analizinių kraštotyros įrašų skaičius
Sukurta per metus
Išsiųsta į NBDB*
Iš viso įrašų skaičius NBDB

2018 m.
2703
1556
31358
*Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

2019 m.
2365
1338

32696

Įrašų sumažėjimą lėmė straipsnių mažėjimas rajono spaudoje.

Žagarės miesto ir visi kaimo filialai kraštotyros informaciją kaupė kraštotyros kartotekose.
Žagarės miesto filialo kartoteka papildyta 149 naujais įrašais, kaimo filialuose – 283, vidutiniškai
viename kaimo filiale – 16 įrašų.
1.5.2. Kraštotyros darbai
SVB saugoma 295 įvairių kraštotyros darbų: bibliotekų metraščiai, kaimų istorijos, darbai
apie įžymius kraštiečius, kultūrinio gyvenimo albumai ir kiti darbai.
Per metus parengti 5 nauji kraštotyros darbai. Tarp jų:


Viešojoje bibliotekoje – 3 darbai:
1. „Gamtos mokslų daktaras Linas Vilčiauskas“
2. „Aušros“ gimnazija rajono spaudoje (1969–2019)“
3. „Kraštietė rašytoja Birutė Žymantienė“



Kaimo filialuose – 2 darbai:
1. „Jie mokėsi Linkaičių mokykloje“
2. „Jonas Lingys“

Parašytas 2018 metų Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
metraštis. Paruošta informacinė skrajutė „Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji
biblioteka“.
Papildyti penki kraštotyros darbai: „Kompozitorius Algimantas Raudonikis“, „Juozas
Šalkauskas“, „Joniškio garbės pilietė Giedrė Lastauskienė“, „Aktorius Juozas Kisielius“,
„Visuomenininkas Stanislovas Goesas“.
1.6. Mokamos paslaugos
VB ir filialai teikė mokamas paslaugas. Mokamus elektroninius LIBIS skaitytojo
pažymėjimus teikė tik Viešoji biblioteka. Populiariausia paslauga – kopijavimas ir spausdinimas.
VB taip pat teikia laiško išsiuntimo iš bibliotekos elektroninio pašto, teksto surinkimo ir
spausdinimo, teksto maketavimo, skenavimo paslaugas.
Per metus už mokamas paslaugas surinkta 1013,00 Eur (2018 m. – 1085,00 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)
2018 m.
2019 m.
89
65
–
–
–
–
65
89

Padaryta kopijų
2018 m.
11322
1195
3399
15916

2019 m.
10557
1179
2987
14723

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, projektinė veikla. Renginiai viešinami
bibliotekos interneto svetainės naujienų skyrelyje, Facebook paskyrose, savivaldybės interneto
svetainėje www.joniskis.lt, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro interneto svetainėje. Apie
renginius skelbiama ir rašoma rajono laikraščiuose „Sidabrė“, „Joniškio dienos“, žurnale „Tarp
knygų“, regiono laikraštyje www.skrastas.lt.
1.7.1. Publikacijų spaudoje ir interneto svetainėse skaičius
Iš viso

Parengta
bibliotekininkų
2018 m.
2019 m.

2018 m.

2019 m.

Spaudoje

89

97

50

Interneto
svetainėse

214

212

200

Iš viso

303

309

250

Parengta ne
bibliotekininkų
2018 m.
2019 m.
39

47

14

-

53

47

262
262

Neretai informaciją spaudai apie įvykusius renginius ar kitas bibliotekų naujienas
žurnalistams pateikia bibliotekininkai, nenurodydami savo autorystės, tad straipsnius pasirašo
žurnalistai arba viešinama kaip laikraščio informacija. Informacija apie didesnius kultūrinius
renginius anonsuojama LRT (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos) „bėgančioje eilutėje“ arba
per Lietuvos radiją. Visų publikacijų spaudoje bibliografiją žr. Priede Nr. 1.
Į visus renginius joniškiečiai buvo kviečiami skelbimais, kvietimais, e. paštu ir kitomis
komunikacijos priemonėmis. Per metus bibliotekininkai sukūrė per 296 (2018 m. – 279)
smulkiosios reklamos priemonių: skelbimų, kvietimų, skrajučių. Skelbimai kabinami ne tik
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bibliotekoje, bet ir miesto skelbimų lentose, mokyklose, rajono savivaldybėje, knygyne ir kitose
viešose vietose.
Bibliotekos priemonėmis padaryti lankstinukai

apie bibliotekos veiklą. Bibliotekos

reklamai pagaminta suvenyrinių rašiklių, knygelių, atšvaitų, gertuvių, USB laikmenų.
Kasmet Viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvauja miestelėnų eisenoje per Miesto šventę.
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.
2019 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Plikiškių kaimo bendruomene „Šaltinis“.
Plikiškių filialas užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Elėjos miestelio (Latvija) biblioteka,
organizavo bendras rankdarbių parodas, atminimo grandinę „Vienybės banga“ prie LietuvosLatvijos sienos minint Baltijos kelio 30-metį, vyko Lietuvos-Latvijos bendruomenių renginys „Kai
susipina muzika, dainos, žodžiai“.
Pagal sutartis bendradarbiaujama su Joniškio darbo birža, kurios informacija skelbiama
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, Joniškio „Saulės“ pagr. mokyklos Dienos užimtumo centru,
Lietuvos moksleivių sąjunga, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviru jaunimu
centru.
Nuolat bendradarbiaujama su: literatų klubu „Audruvė“, „Saulės“ pagrindine mokykla,
„Aušros“ gimnazija, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Joniškio rajono švietimo
centru, vaikų darželiais, senelių globos namais „Santara“, LASS Joniškio rajono filialu, Joniškio
visuomenės sveikatos biuru, Joniškio kultūros centru, istorijos ir kultūros muziejumi, „Rotary“
klubu, jaunimo ir senjorų organizacijomis, su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio
skyriaus nariais, 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“, Žagarės neįgaliųjų
klubu „Vyšnelė“, Žagarės regioninio parko direkcija, Žagarės socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos
centru, Žagarės gimnazijos ir specialiosios mokyklos bendruomene, Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo Dailės skyriumi. Viešosios bibliotekos globėja –
kraštietė, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija Jonaitytė lankosi bibliotekoje, dovanoja
knygų, pateikia vertingų renginių idėjų.
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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. Per metus Viešojoje
bibliotekoje suorganizuoti 2 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymai ir 2
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokymai. Vaikų literatūros skyrius dalyvavo
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame „Knygų pristatymo
konkurse“.
Kaip ir kasmet, puikus informacinis rėmėjas ir partneris buvo rajono laikraštis „Sidabrė“.
Kaimo filialai bendradarbiauja su kultūros darbuotojais, kaimų bendruomenėmis, seniūnijomis.
Joniškio visuomenės sveikatos biuras dažnai kviečia bibliotekos specialistus į informacinius
sveikatingumo renginius pristatyti knygas, kartu organizuojamos sveikatos žinių išvykos į
bendruomenes.
II UŽDAVINIO
„ĮGYVENDINTI SKAITYMO SKATINIMO IR KRAŠTIEČIŲ KŪRYBOS SKLAIDOS
PROGRAMĄ, KULTŪRINIUS PROJEKTUS, KURTI KULTŪRINIŲ RENGINIŲ
ĮVAIROVĘ“ ĮGYVENDINIMAS
2.1. Renginiai
2.1.1. Renginių ir jų lankytojų skaičius
Renginių skaičius
Renginių lankytojų
skaičius*
Iš viso
Parodos
2018 m. 2019 m.
2018 m. 2019 m.
+/+/- 2018 m. 2019 m.
+/VB

163

236

+73

59

68

+9

3474

4033

+559

Žagarės m.
filiale

67

72

+5

31

30

-1

725

718

-7

Kaimo fil.

552

603

+51

291

289

-2

4149

4854

+705

Iš viso
SVB

782

911

+129

381

387

+6

8348

9605

+1257

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

Vidutiniškai viename SVB žodiniame renginyje apsilankė 10 dalyvių, filialuose – 8.
Viešoji biblioteka įgyvendino rajono savivaldybės finansuojamą Skaitymo skatinimo ir
kraštiečių kūrybos sklaidos programą, organizavo kultūrinius ir kraštotyros renginius pagal
projektus. Visų renginių aprašymų internetinės nuorodos pateiktos 2 priede (žr. Priedą Nr. 2).
2019 m. įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas jaunimui
„Įsitrauk“. Projekto metu Joniškio miesto ir rajono jaunimas aktyviai įsitraukė į bibliotekos
siūlomas veiklas, turiningai ir kokybiškai leido laisvalaikį, lavino savo kūrybiškumą. Jaunuoliai
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teigiamai atsiliepė apie bibliotekos veiklas, kvietė ir toliau rengti panašaus pobūdžio užsiėmimus ir
edukacijas. Viešojoje erdvėje buvo daugiau pastebima ir vertinama bibliotekos veikla. Buvo
surengti susitikimai-diskusijos su influenceriu Jonu Nainiu, psichologu E. Karmaza, rašytoja
Rebeka Una. Miesto ir rajono jaunuoliai dalyvavo interaktyviuose protmūšiuose, LEGO robotų,
XBOXʻO varžybose, fotografijų konkursuose. Joniškio mieste Tarptautinės jaunimo dienos proga
pirmą kartą jaunuoliai pakviesti stebėti pripučiamo lauko kino. Miesto dienos šventės metu
jaunuoliai kviesti į dainuojamosios poezijos vakarą su kraštiečiu M. Ancevičiumi ir gyvo garso
grupe „Apokaliptinis bardakas“. Kultūros paveldo dienų metu naudodami Actionbound programėlę
jaunuoliai dalyvavo interaktyviose orientacinėse varžybose. Viso projekto metu jaunuoliai kviesti
lavinti savo kūrybinius įgūdžius įvairių edukacijų (skrebinimo, robotikos) metu. Žagarės
bibliotekoje lankėsi menininkė iš Vilniaus Birutė Bikelytė, kuri vedė edukacinį užsiėmimą „Vieno
puslapio komiksų dirbtuvėlės“. Taip pat buvo surengtos ir viešintos individualios virtualios ir
nevirtualios jaunuolių fotografijų parodos. Šio projekto metu Biblioteka aktyviai bendradarbiavo su
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviru jaunimo centru, miesto ir rajono švietimo
įstaigomis, Joniškio turizmo ir verslo centru, Joniškio futbolo klubu „Strėlės“, Joniškio seniūnija.
Į Bendrąją skaityklą užeina geolobių ieškotojai. 2019 m. apsilankė 23 geolobių ieškotojai iš
Lietuvos ir įvairių kitų šalių. Yra tokių lankytojų, kuriuos domina tik bibliotekoje vykstantys
renginiai: parodos, knygų pristatymai ir kt. Skaitykloje pastatytoje stiklinėje ekspozicinėje vitrinoje
rengtos ne tik spaudinių, bet ir kitokių eksponatų, iškilių žmonių asmeninių daiktų parodos,
eksponuotos saugomos kolekcijos.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos
lankėsi „Santaros“ senelių globos namuose, surengė diskusiją „Skaitymo džiaugsmai“ ir visus
bibliotekos bičiulius pakvietė į tradicinį susitikimą „Kai legendos prabyla“ su aktore Ilona Balsyte
ir gitaros virtuozu Martynu Kuliavu.
Europos dienos šventė. Balandžio 18 d. 12 val. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
skaitykloje pagal bibliotekos parengtą projektą „Drauge saugiau“ vyko knygos „Žmonės, kurie
saugo Europą“ pristatymas (500 Eur). Renginyje dalyvavo EK atstovybės Komunikacijos skyriaus
vadovas Vytenis Kviklys, pristatymo moderatorius žurnalistas Aidas Puklevičius ir knygos herojus
Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliosios grupės posto vyr. inspektorius Dovydas Mazaliauskas.
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendino projekto „Europa ir mes“ veiklas, kurioms
lėšas (1000 Eur) skyrė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ir Joniškio rajono savivaldybė.
Gegužės 7 d. aktorius Kirilas Glušajevas Joniškio žemės ūkio mokykloje dalinosi studijavimo pagal
Erasmus+ mainų programą patirtimi. Gegužės 7 d. vakare Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
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skaitykloje vyko Lino Kojalos knygos „Europa? Pokalbiai su prezidentais, ministrais, patarėjais ir
taksistais apie mūsų ateitį?“. L. Kojala taip pat lankėsi ir Žagarės filiale.
Viešojoje bibliotekoje vyko tradicinis protų mūšis ir pirmą kartą šaškių turnyras.
2.1.2. Literatūriniai, skaitymo skatinimo, kultūriniai ir kiti renginiai
Vasario 15 dieną Viešosios bibliotekos skaitykloje surengtas šaškių turnyras, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti.

Jau tradiciniu tapusiame turnyre dalyvavo 12 šaškių

žaidimo mėgėjų. Turnyras tapo ne tik puikia proto mankšta, bendraminčių suėjimu, bet ir įdomia,
linksma švente. Dalyvavo ne tik bibliotekoje besirenkantys šaškininkai, bet ir specialiųjų poreikių
moksleiviai iš „Saulės“ pagrindinės mokyklos.
Gegužės 7 d. Viešoji biblioteka prisijungė prie „Lietuva skaito!“ akcijos ir pakvietė
joniškiečius sulaužyti su skaitymu susijusius stereotipus ir pasidalinti skaitymo virusu.
Neatsitiktinai pasirinkta ir skaitymų vieta. 2019 m. akcijos „Lietuva skaito!“ šūkis: Nudžiugink nors
vieną knygą! Akcija vyko miesto parke prie bibliotekos knygų namelio. Skaitymo virusu
susirinkusius bandė užkrėsti akcijos svečias Lietuvos teatro aktorius ir režisierius Kirilas
Glušajevas. Jis susirinkusiems dovanojo kelis ne tik mintims, bet ir sielai malonius eilėraščius iš
Rumi „Meilės ir išminties knygos“.
2019 m. Skaitytojų aptarnavimo skyrius surengė R. Janutienės, J. Herlyn, I. Buivydaitės,
G. Viliūnės, R. Petrausko, D. Dargio, J. Radvilės knygų pristatymus. Kovo mėnesį surengta
prisiminimų popietė skirta J. Skablauskaitei.
Kovo 26 d. po dvejų metų pertraukos Viešojoje bibliotekoje vyko Civito diskusijų klubo
susitikimas. 2019-ieji – rinkimų metai, todėl pasirinkta diskusijos tema „Rinkėjų papirkinėjimas/
balsų pirkimas – išpūsta problema?“. Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ vadovė
Marija Šaraitė išsamiai pristatė organizacijos veiklą, aptarė su rinkimais susijusius pažeidimus.
Diskusiją provokavo Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva Petronytė-Urbonavičienė.
Gegužės mėnesį Joniškio Raudonojoje sinagogoje ir Žagarės dvaro rūmuose vyko
susitikimas su „Poezijos pavasario 2019“ svečiais. Šį kartą atvykę poetė Jūratė Sučylaitė, poetas
eseistas Dainius Sobeckis, aktorė Gražina Urbonaitė ir dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas
Vygantas Kazlauskas nepaliko abejingais nė vieno atėjusio.
Viešoji biblioteka ir filialai prisijungė prie gerumo akcijos „Spalvotas pavasaris 2019“.
Buvo pasiūta ir numegzta nemažai kepuraičių, kojinių, šlepečių ligoniukams, kovojantiems su
onkologinėmis ligomis. Taip pat buvo gauta ir originalių nunertų žaislų. Visi surinkti daiktai išsiųsti
organizatoriams.
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2.1.3. Renginiai filialuose
Susitikimai su žymiais žmonėmis. Spalio 23 d. popietę Gaižaičių seniūnijos žmonės turėjo
galimybę susitikti su žinoma provizore (vaistininke) Jadvyga Balvočiūte. Skaistgiryje pristatyta
knyga „Stasys Vaitekūnas: nuo aušros iki saulėlydžio“. Pristatyme dalyvavo knygos sudarytojai:
žmona Vida Vaitekūnienė ir Klaipėdos universiteto profesorius, humanitarinių mokslų daktaras
Rimantas Balsys. Renginyje taip pat viešėjo buvęs Klaipėdos Socialinių mokslų fakulteto dekanas,
profesorius Antanas Bučinskas ir Klaipėdos universiteto leidyklos direktorė Lolita Zemlienė.
Skaistgirio bibliotekoje taip pat vyko popietė „T. Eugenijus Markovas SJ – jėzuitų misija: praeitis ir
dabartis“, kurioje dalyvavo jėzuitas, Kauno gimnazijos kapelionas Eugenijus Markovas. Stungių
filiale buvo pristatyta nauja žurnalistės Rūtos Janutienės knyga „Ir saugok mus nuo piktojo...“.
Spalio mėnesį Žagarės bibliotekoje vyko susitikimas su populiariomis rašytojomis Irena
Buivydaite, Jolita Herlyn ir Gina Viliūne, o lapkričio mėnesį bibliotekoje svečiavosi rašytojas,
žurnalistas Dailius Dargis.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Lietuvos bibliotekų savaitės vienijanti tema
2019 m. „ATEIK – SUŽINOK IR IŠMOK“. Balandžio 23–26 d. Bariūnų bibliotekoje vyko atvirų
durų dienos „Biblioteka. Čia gyvena knygos ir ne tik...“. Bibliotekos lankytojai susipažino su
biblioteka, jos vykdoma veikla ir siūlomomis įvairiomis paslaugomis. Seniūnijos darbuotojos
išbandė 3D Quiver programėlę, vartė papildytos realybės knygas ir stabėjo atgyjančius vaizdus.
Gaižaičių filiale vyko valandėlė „Kryžiažodžių labirintuose“. Kriukų bibliotekoje vyko šventė
„Biblioteka – mūsų visų bendrystės namai“, kurioje dalyvavo aktorė Nijolė Narmontaitė.
Plikiškių filiale jaunimo atstovai dalyvavo akcijoje „Geriausia dovana – šypsena ir knyga“.
Rudiškių filiale surengti renginiai „Apsilankytum pamatytum, kiek daug aš knygų turiu“, „Klausk
bibliotekininko“, „Bibliotekos žaisloteka tau“. Satkūnų filiale surengta literatūros paroda
„Pakeliaukime po pasaulį su pasakomis“. Skaistgiryje veikė fotografijų paroda „Bibliotekos
renginių akimirkos“ ir buvo pastatytas linkėjimų stendas, kuriame bibliotekos lankytojai rašė
linkėjimus bibliotekai. Žagarės bibliotekininkės kvietė savo bičiulius, lankytojus, skaitytojus, veiklų
gerbėjus į edukacinį užsiėmimą, susitikimą su Žagarės krašto kūrėjomis ir pasimokyti naudotis
kompiuteriu.
Vietovardžių metams paminėti Kepalių biblioteka kartu su kaimo bendruomene
suorganizavo protų mūšį „Lietuvos vietovardžiai“, Rudiškių filiale – popietė „Vietovardžių
praeities svarba“.
Žemaitijos metams paminėti Stungių filiale buvo surengta popietė „Tradiciniai žemaičių
valgiai“.
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Lietuvių kalbos dienoms paminėti Kriukų bibliotekoje vyko literatūrinė valanda „Kalba –
tai šimtmečių patirtis“. Linkaičių bibliotekoje surengta popietė „Kalboje gyva tautos dvasia“.
Moters dienai skirti renginiai. Kovo 8 dieną Gaižaičių bibliotekoje vyko kūrybinis
užsiėmimas „Dirbtinių gėlių puokštė“. Kepalių bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Kuriame
grožį“, kuriame buvo mokoma kvilingo būdu pasigaminti atviruką.
Senjorų dienos internete. Spalio 21–25 d. filialuose vyko internetinės transliacijos
„Technologijų vitaminai“, „Pats sau gidas“, „Bankas tavo delne“, „Planšetinio kompiuterio
panaudojimas viešojoje prieigoje“ ir „Išmanusis daržas“, kurių metu susirinkę senjorai sužinojo
nemažai naudingos informacijos, apie internetą ir jo galimybes.
Suaugusiųjų

mokymosi

savaitė.

Gaižaičių

filiale

vyko

edukacinis

užsiėmimas

„Pasiruošimas adventui“. Bibliotekos lankytojos darė advento kalendorius. Gataučių filiale vyko
valandėlė „Pakeliauk po Lietuvą“. Linkaičių bibliotekoje surengta popietė „Mokomės kartu“,
kurioje Bendraminčių klubo narė Regina Skupeikienė pristatė savo sukauptą kišeninių kalendoriukų
kolekciją. Rudiškių bibliotekoje vyko edukacinė popietė „Muzikos glėbyje“. Stungių filiale vyko
edukacinis užsiėmimas „Tapybos pamoka“ ir „Papuoškime namus Kalėdų šventėms“. Satkūnų
filiale vyko popietė „Šeimininkės užrašai“.
Šiaurės šalių literatūros savaitė. Linkaičių filialas jos renginiuose dalyvavo tryliktą kartą.
Suaugusieji lankytojai klausėsi bibliotekininkės skaitomos danų rašytojos K. Blixen apysakos
„Babetės puota“ ištraukų, sužinojo faktų apie šios autorės gyvenimą ir kūrybą. Bendraminčių klubo
narė Benutė Kaškelienė pasidalijo įspūdžiais apie ją labai sužavėjusios norvegų rašytojos H.
Wassmo kūrinius, perskaitė keletą ištraukų iš minėtos autorės romano „Tos akimirkos“. Šiaurės
šalių literatūros savaitės metu filiale visad žaidžiamas tradicinis vienoje A. Lindgren knygų
aprašytas žaidimas „Atspėk, kiek žirnių“, sukeliantis daug gerų emocijų.
Garsinio skaitymo užsiėmimai. Jurdaičių filiale iš viso suorganizuoti 6 garsinio skaitymo
užsiėmimai: „Popietė su knyga“, kurios buvo skirtos rašytojų jubiliejiniams metams paminėti: J.
Strielkūnui – 80 m., J. Biliūno 140-osioms gimimo metinėms, R. Granauskui – 80 m., T. Vaižgantui
– 150 m., E. Mieželaičiui – 100 m., J. Ivanauskaitei – 55 m. Globos namuose vyko popietė
„Skaitymas kitaip“. Visi šie užsiėmimai vyko Jurdaičių socialinės globos namų gyventojams.
Linkaičių filiale gruodžio 19 d. įvyko tradiciniai Kalėdiniai skaitymai, kurių metu iš Vitos
Morkūnienės knygos „Su savimi ir tavimi“ buvo skaitomos esė apie gerumą, laimę, atlaidumą, viltį.
Tiesioginės transliacijos. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ kvietė filialų skaitytojus stebėti
tiesiogines transliacijas: „Parama ūkininkams“, „Bankas be kodų kortelių“, „Viešosios interneto
prieigos bibliotekose poveikio vertinimas“, transliaciją apie žemės ūkio naudmenų deklaravimą.
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Jubiliejinės šventės. Lapkričio mėn. Maldenių biblioteka visus sukvietė į jubiliejinę šventę
„Maldenių bibliotekai – 50“.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai. Sausio 6 d. baigėsi jau aštuntą kartą LR Prezidentės
Dalios Grybauskaitės inicijuota „Knygų Kalėdų“ akcija. Aštuntą kartą rengiamos akcijos šūkis –
„Dovanokime laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms“. Ilga, kartais net dešimčių skaitytojų,
laukiančių vieno bibliotekos turimo populiarios knygos egzemplioriaus, eilė reiškia, kad norimą
knygą gali tekti perskaityti tik po kelių mėnesių ar metų.
Daugumoje filialų vyko Joniškio visuomenės sveikatos biuro organizuojamos paskaitos
įvairiomis sveikatos temomis.

2.1.4. Parodos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose
Iš viso VB ir filialuose surengti 387 vaizdiniai renginiai – parodos. Jos sudarė 42,4 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. Skaitytojų aptarnavimo skyrius paruošė 12 literatūros
parodų, skirtų

rašytojų K. Donelaičio, A. Nykos Niliūno ir kt. kūrėjų jubiliejams, įžymiems

įvykiams, kalendorinėms šventėms paminėti. 2019 m. surengtos 9 parodos vitrinoje, pristatančios
įvairias joniškiečių kolekcijas ir pomėgius. Pavyko atrasti įdomių kolekcijų: G. Každailienės –
drambliukų, E. Vasiliausko – magnetukų, V. Šutinienės – ąsotėlių ir kriauklių, M. Bičkienės –
varlių ir katinų figūrėlių, V. Gailiaus – apdovanojimų ir relikvijų, D. Irbytės Staniulienės –
magnetukų, o gausiausia V. Legačinskienės batelių kolekcija, užpildžiusi visas bibliotekos erdves.
VB Informacijos ir kraštotyros skyrius parengė 23 parodas: 13 – literatūros parodų:11 iš jų −
skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti, krašto istorijai; 2 – istorinės atminties datoms paminėti; 4 –
parodos skaityklos languose; 5 – ekspozicinėje vitrinoje.
Parodos, skirtos žymioms datoms ir teminiams metams atminti
Filialuose parodomis paminėta Laisvės gynėjų diena: Gaižaičių filiale – spaudinių paroda
„Atmintis gyva, nes liudija“, Gataučių – „Laisvės knygą Lietuva rašo, Kirnaičių filiale – „Lietuva
laisvės kelyje“, Kriukų filiale – literatūros paroda „Gyvybės ir mirties keliu“, Linkaičių – „Laisvės
kaina“, Maldenių filiale – ,,1991 m. sausio 13-oji mūsų atmintyje“, Satkūnų filiale – spaudinių
paroda „Atmintis gyva, nes liudija“.
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Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (vasario 16-ajai) Gaižaičių filiale vyko spaudinių
paroda „Atmintis gyva, nes liudija“, Kriukų filiale – literatūros paroda „Vasario 16-osios keliu“,
Linkaičių filiale – literatūros paroda „Esame viena tauta, viena žemė, viena Lietuva“, Satkūnų
filiale – Literatūros paroda „Lietuvos kelias į nepriklausomybę“, Žagarės filiale – literatūros paroda
„Lietuva, Tėvyne mūsų“.
Gedulo ir vilties dienai paminėti Gataučių filialas surengė parodą „Tremties paženklintas
gyvenimas“, Gaižaičių filiale – „Tremties atmintis – skausmu paženklinta“, Kirnaičių filiale –
literatūros paroda „Kur tas dulkėtas traukinys“, Kriukų filiale – spaudinių paroda „Tautos kančios
atminimas“, Linkaičių filiale surengta paroda „Toli nuo tėvynės“, Plikiškių filiale – „Sukrečiantys
liudijimai“, Rudiškių filiale – „Liūdnoj ištrėmimo šaly...“, Satkūnų filiale – spaudinių paroda „Ką
mena istorija“.
Žemaitijos metams paminėti Linkaičių filiale

surengta paroda „Žemaitijos rašytojų

kūryba“. Žagarės filiale suorganizuota spaudinių paroda „Samogitia – žemaičių žemė“.
Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams Maldenių filiale surengta
literatūros paroda „Mažos tautos didis žmogus“, Gataučių filiale – „Lietuvos prezidentai“, Jurdaičių
filiale – „Lietuvos Valstybės prezidentas – Antanas Smetona“, Plikiškių filiale – spaudinių paroda
„Antano Smetonos atminimo įamžinimo keliais“, Maldenių filiale – „Mažos tautos didis žmogus“,
Stungių filiale – „Prezidentas Antanas Smetona“, Stupurų filiale – „Lietuvos nueitas kelias valdant
Antanui Smetonai“.
Pasaulio lietuvių metams Plikiškių filiale buvo surengta spaudinių paroda „Paliktų namų
regėjimai egzodo poezijoje“.
Juozo Tumo-Vaižganto metams Skaitytojų aptarnavimo skyriuje surengta literatūros
paroda „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats...“, Kepalių filiale – literatūros paroda
„Juozui Tumui – Vaižgantui – 150“, Kirnaičių filiale – literatūros paroda „Juozas TumasVaižgantas – modernios kultūros reiškėjas“, Skaistgirio filiale surengta paroda „Neužmirštamasis
Vaižgantas“, Stungių filiale – „Juozo Tumo – Vaižganto metai“, Kirnaičių filiale – „Juozui Tumui
Vaižgantui – 150“, Linkaičių filiale – „Gyva legenda, žaižaruojanti iki šiol“, Stupurų filiale –
„Juozui Tumui-Vaižgantui – 150“, Plikiškių filiale – spaudinių paroda „Pralenkęs savo laikmetį“.
Pasitinkant metų pabaigos šventes surengtos parodos: Bariūnų filiale – „Burtai Kūčių
naktį – džiaugsmai Šv. Kalėdų rytą“, Gataučių filiale – „Kalėdinių atvirukų įvairovė“, Linakičių
filiale – atvirukų paroda „Kalėdos jau čia pat!“, Plikiškių filiale – „Advento fantazijos“, Rudiškių
filiale – „Tebūna žiemos baltos, baltos“, Satkūnų filiale – Sspaudinių paroda „Žiemos pasaka“,
Žagarės bibliotekos koridorių papuošė žagariečių Dainiaus Mereckio ir Audriaus Petkausko dronu
darytų Žagarės vaizdų fotografijų paroda.
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Literatūros parodomis bibliotekose paminėtos K. Donelaičio, J. T. Vaižganto, A. Savickio,
E. Mieželaičio, S. Nėries, V. Ažušilio, R. Granausko, B. Jonuškaitės, J. Ivanauskaitės, A. Puškino,
O. de Balzako, E. Hemingvėjaus, kitų rašytojų jubiliejinės sukaktys.
2.1.5. Kraštotyros ir kraštiečių kūrybos sklaidos renginiai
Kovo 22 d. vyko kraštietės muzikologės Jūratės Katinaitės knygos apie žagarietį operos solistą
Vaclovą Daunorą „Karalių kuria aplinka pristatymas“
Kovo 28 d. vyko vakaras, skirtas kraštietei rašytojai Jolitai Skablauskaitei atminti.
Balandžio 17 d. Jubiliejinis kraštietės pedagogės, žurnalistės ir rašytojos Birutės Žymantienės
vakaras „Surašyti gyvenimą“.
Balandžio mėnesį Žagarės filiale savo kūrybą pristatė Daiva Gustienė, Aldona Smilgienė, Stasė
Norvilienė, audruvietės Regina Briedytė ir Emilija Kvedarienė. R. Briedytė pristatė paskutinę
Jolitos Skablauskaitės knygą „Fatum“ ir papasakojo apie šios rašytojos gyvenimą ir kūrybą.
Gegužės 16 d. vyko Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai „Mylimos moters miestas Kaunas“.
Birželio 12 d. sąsajos su kraštiečiais „Rašytoja Bronė Buivydaitė – mūsų kraštietės S. Čiurlionienės
-Kymantaitės auklėtinė“.
Birželio 8 d. Skaistgirio bibliotekoje vyko tautodailininkės Virginijos Kutkienės tapybos darbų
parodos „Gėlių aistra“ atidarymas.
Birželio 18 d. joniškietės pedagogės Alinos Jonaitienės romano „Džiaugsmas pro ašaras, arba meilė
po 50-ies“ sutiktuvės. Knyga taip pat pristatyta ir Žagarės filiale.
Rugsėjo 5 d. kraštiečio literato Jono Ivanausko knygos „Įprastu ritmu“ sutiktuvės.
Rugsėjo 20 d. pažintinis žygis dviračiais į Kalnelį „Mink nuotykių ir pažinimo keliu“. Žygis vyko
pagal projektą, kuris finansuotas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo
projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis – 300 Eur. Pagrindinis projekto
tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į savo krašto istoriją, kultūros paveldą.
Rugsėjo mėnesį Skaistgirio bibliotekoje veikė kraštiečio Marijaus Macio fotografijų „Juoda –
balta“ ir medžio drožinių paroda.
Spalio 17 d. kraštiečio Leono Karaliūno knygos „Antrais auksas: III Europos vyrų krepšinio
pirmenybės: faktai ir skaičiai“ ir filmo „Krepšinio legenda Voldemaras Chomičius“ pristatymas.
Lapkričio 16 d. istorinės atminties renginys „Joniškio evangelikų liuteronų bažnyčiai – 190 metų“.
Gruodžio 13 d. kraštietės pedagogės „audruvietės“ Aušros Lukšaitės-Lapinskienės knygos „Dar
esu“ pristatymas.
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Gruodžio mėnesį Skaisgirio bibliotekoje veikė Dalės Jasiūnienės abstrakcinių paveikslų ir darbų
paroda „Atsitiktinumai“.
Renginių internetinės nuorodos pateikiamos 2 priede (žr. Priedą Nr. 2).
Kraštotyros, kraštiečių jubiliejams ir kūrybos sklaidai skirtos parodos. Literatūros
parodos,

skirtos

kraštiečių

jubiliejams

paminėti:

Algimantui

Raudonikiui,

Giedrei

Lastauskienei, Vaclovui Daunorui, Jolitai Skablauskaitei, Juozui Kisieliui, Mariui Katiliškiui,
Stanislovui Goesui. Joniškio „Aušros“ gimnazijai − 100 m.; Evangelikai liuteronai Joniškio krašte;
Nuo Mato Slančiausko „Atgajos iki sąjūdžio „Žiemgalos“.
Virtualios parodos bibliotekos svetainėje:
„Jolitos Skablauskaitės nepublikuotų piešinių paroda“
„Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Svečių knyga 1997–2019“
„Knygos ženklai Joniškio bibliotekos knygose“

2.1.6. Klubai bibliotekose
Dvyliktus metus veikė Bendraminčių klubas, kurio branduolys – buvusios Linkaičių
pagrindinės mokyklos mokytojos. Tikslas – skaitymo populiarinimas, saviraiškos skatinimas,
akiračio plėtimas, kūrybinių idėjų (daugiausia rankdarbių) realizavimas, prasmingas laisvalaikio
leidimas. Klubo veikloje 2019 m. dalyvavo 7 narės, surengti 3 užsiėmimai (žvakių liejimas,
kolekcijų pristatymai).

2.2. Bibliotekos veikla ir paslaugos vaikams
Remiantis Joniškio rajono seniūnijų duomenimis, 2019 m. rajone gyveno 2688 (2018 m. –
2799) vaikai iki 14 metų amžiaus, lyginant su 2018 m., 111 vaiku mažiau. Joniškio mieste gyveno
1079 vaikai, Žagarės mieste – 230, kaimuose – 1379.
Gyventojų vaikų sutelkimo į bibliotekas procentas: SVB – 78,1 proc., Joniškio mieste – 90,7
proc. (įskaitant ir aptarnaujamai teritorijai priskirtus kaime gyvenančius vaikus), Žagarės mieste –
102,1 proc., kaimo filialuose – 64,3 proc.
SVB vaikai iki 14 metų sudarė 28,5 proc. visų registruotų vartotojų.

VB
Žagarės m. filiale

2.2.1. Registruotų vartotojų vaikų skaičius
2018 m.
2019 m.
1008
979
238

235
37

+/-29
-3
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Kaimo filialuose

958

888

-70

Iš viso SVB

2204

2102

-102

2.2.2. Vaikų apsilankymų (lankytojų) skaičius ir lankomumo rodikliai
Apsilankymų skaičius
Lankomumas
2018 m.

2019 m.

+/-

2019 m.

VB

17932

17675

-257

18

Žagarės m. filiale

5929

5914

-735

25

Kaimo filialuose

22349

21038

-1311

24

Iš viso SVB

46210

44627

-1583

21

2019 m. demografinė padėtis turėjo įtakos vartotojų skaičių rodikliams. Įtaką šiam rodikliui
turėjo ir besikeičiantis visuomenės gyvenimo modelis. Prie mažo gimstamumo prisidėjo ir
emigracija. Biblioteka tai pastebėjo ir be statistinių duomenų, nes išvykdami vartotojai vaikai
privalo atsiskaityti su biblioteka. Apsilankymų skaičius VB sumažėjo 257, Žagarėje – 735, kaimo
filialuose – 1311. Rodiklių mažėjimą lėmė tai, kad daugelis buvusių bibliotekų skaitytojų vaikų
išvyko gyventi ir mokytis kitur, dar kiti – po pamokų lankė įvairius būrelius, rengė projektus arba
užsiimdavo kitokia veikla.
2.2.3. Vaikams skirto literatūros fondo būklė
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 14151 fiz. vnt. ir 8116 pav.,
lyginant su 2018 metais, fondas sumažėjo tik 92 fiz. vnt., kai tuo tarpu keletą pastarųjų metų fondas
mažėdavo po keletą šimtų fiz. vnt. Nedidelį mažėjimą lėmė ne didesnis knygų gavimas (gavimas
kaip ir 2018, ir 2017, taip ir 2019 mažėjo). Tačiau 2019 m. metais labai mažai buvo nurašyta.
Fondo sudėtis pagal turinį:


grožinės ir vaikų literatūros buvo 10653 fiz. vnt., arba 75,38 proc. viso fondo;



šakinės literatūros (be periodikos) buvo – 2973 fiz. vnt., arba 21 proc. viso fondo;



periodika – 525 fiz. vnt., 3,7 proc. viso fondo;
Filialuose literatūros fondo vaikams visuminė apskaita atskirai nevedama.
Vaikų literatūros skyriuje gauta 13 pavadinimų prenumeruojamų periodinių leidinių,

Žagarės miesto filiale – 6 pavadinimai. Kaimo filialuose iš viso buvo prenumeruojami 11
pavadinimų periodiniai leidiniai. Problema yra tai, kad vaikams skirtų periodinių leidinių
pasirinkimas labai menkas, o ir tie patys daugiau skirti ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus vaikams. Labai trūksta periodinių leidinių paaugliams.
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2.2.4. Išduoties vaikams ir skaitomumo rodikliai
Išduotis
VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Skaitomumas

2018 m.
36086
10012
27170

2019 m.
35835
10000
25123

+/-251
-12
-2047

2019 m.
36,6
42,5
28,2

73268

70958

-2310

33,7

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

Proc.

Šakinės
literatūros
išduotis*

Proc.

Periodinių
leidinių
išduotis

Proc.

VB

16177

45

3841

10,7

15817

44,3

Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

5184
13796

51,8
54,9

450
6244

4,5
24,8

4366
5083

43,7
20,3

Iš viso SVB

35157

49,5

10535

14,8

25266

35,7

*Grožinės ir šakinės literatūros išduotis pateikta be periodinių leidinių išduoties.

VB
Žagarės miesto filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

2.2.5. Renginiai vaikams
Renginių skaičius
Iš viso
Parodos
2018 m.
2019 m.
2018 m.
2019 m.
72
99
17
16
34
35
19
18
256
270
92
107
362
404
128
141

Lankytojų skaičius
2018 m.
1253
330
1970
3553

2019 m.
1658
289
1997
3944

Renginiai vaikams sudarė 44,3 proc. visų rajono bibliotekose organizuotų renginių. Didesnę
dalį sudarė žodiniai renginiai – 65 proc. visų vaikams organizuotų renginių. Pagrindinis renginių
tikslas – skatinti skaitymą, kūrybinėmis, edukacinėmis veiklomis bei panaudojant modernias
technologijas organizuoti įdomesnį ir kūrybiškesnį laisvalaikio užimtumą. Vaikams organizuojamos
šventės, rytmečiai, popietės, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, susitikimai su įdomiais
žmonėmis, edukaciniai, kūrybiniai, mokomieji užsiėmimai.
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Renginiai vaikams Viešojoje bibliotekoje ir filialuose
Renginiai Tarptautinei vaikų knygos dienai. Kiekvienais metais Vaikų literatūros skyrius
švenčia Tarptautinę vaikų knygos dieną, kuri yra minima balandžio 2 d. Ataskaitiniais metais vyko
gražiausios vaikiškos knygos rinkimai, garsiniai skaitymai ir lėlių spektaklis pagal H. K. Anderseno
pasaką „Kiauliaganys“. Kaimo filialuose: Bariūnų filiale – rytmetys „Ar knyga gali tapti drauge?“,
Daunoravos filiale – parodėlė „Skaitomiausios vaikiškos knygelės“, Gaižaičiuose ‒ garsiniai
skaitymai „Knygos – geriausi mūsų draugai“, Gataučių filiale – popietė „Pasiūlyk knygą draugui“,
Kepalių filiale – protmūšis „Skaitai – žinai“, Kriukų filiale – literatūrinė valandėlė „Žaidimų
labirinte“, Linkaičių filiale – literatūrinė valandėlė „Geros istorijos niekada nesibaigia“, Plikiškių
filiale ‒ Literatūrinis žaidimas vaikams „Pasakų salotos“, Rudiškių filiale – popietė „Skaičiuočių
pynė“, Skaistgirio filiale – valandėlė „Skirtukas knygai“, Žagarės filiale – literatūrinė valandėlė
„Pasakininko Hanso Kristiano Anderseno šalyje“.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Vaikų literatūros skyriuje vyko susitikimas su
rašytoja Rebeka Una. Knygos „Labas, aš Tadas“ autorė kalbėjo su vaikais apie naujausiais savo
knygas, o taip pat įtraukė vaikus į edukaciją patyčių tema. Kitas Nacionalinei bibliotekų savaitei
skirtas renginys Vaikų literatūros skyriuje buvo edukacija penktokams „Bibliotekininkai ir
bibliotekos“. Filialuose vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai ir kūrybinės dirbtuvės.
Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai. Kai mus gaubia lapkričio sutemos,
užsidegame žvakes ir skaitome. Tokia yra du dešimtmečius gyvuojanti Šiaurės šalių literatūros
savaitės idėja. 2019 m. metų tema – šventės Šiaurės šalyse. Šios savaitės metu Jono Avyžiaus
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo rengiami įvairūs renginiai. Vaikų literatūros skyriuje
vyko tradicinė „Šviesos ir žodžio“ šventė. Kitomis šios svaitės dienomis vyko garsiniai skaitymai ir
kūrybinės dirbtuvės.
Bariūnų filiale surengtas edukacinis rytmetys „Kaip gyvena troliai Mumiai“, Maldenių
filiale vyko protmūšis

jaunimui „Susėskim, pamąstykim, pasakykim“, Plikiškių filiale vyko

garsiniai skaitymai žvakių šviesoje „Į svečius pas Pepę“, Skaistgirio filiale buvo skaitomos trumpos
ištraukėles iš Astridos Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“ ir atkartota Pepės gimtadienio eiga,
Stungių filiale vyko valandėlė „Svečiuose pas Pepę“, kurios metu buvo gaminamas gimtadienio
atvirukas, rašomi sveikinimai „Pepei“. Žagarės bibliotekoje veikė literatūros parodos „Šiaurės šalių
rašytojai ir vėl su mumis“ ir „Mylimas žanras – detektyvas“, vyko edukacinis užsiėmimas.
Velykoms. Plikiškių filiale dalyvaudami kūrybinių darbelių parodoje „Suverkim margučių
vėrinį“ vaikai prisiminė senuosius kiaušinių marginimo raštus. Kirnaičių filiale Atvelykio popietė
„Zuikių pasaka“, kuri buvo suorganizuota kartu su kultūros namais.
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Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Gegužės 31 d. Vaikų literatūros darbuotojos su
edukacija „Spalvotas langas“ (piešimas vitražiniais dažais) dalyvavo Tarptautinės vaikų gynimo
dienos renginyje. Šventės renginiai vyko lauke, o kadangi lijo lietus, „Spalvoto lango“ palapinė
sulaukė daug lankytojų ir dalyvių. Bariūnų bibliotekoje vyko rytmetys „Vaiko juokas glosto mūsų
širdį“, kurio metu vaikams buvo surengta burbulų šventė.
Vasaros skaitymo skatinimui skirti renginiai. Visose šalies bibliotekose vyko apskričių
viešųjų bibliotekų inicijuotos programos „Vasara su knyga“ organizuojami skaitymai ir kultūros
renginiai. Viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo akcijos „Vasaros su knyga“ veikloje, kurią
organizavo Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka. Vasarą Vaikų literatūros skyriuje vyko
kūrybiniai užsiėmimai „Spalvotas langas“, užsiėmimai su VeDo 2.0 konstruktoriais, stalo žaidimų
rytmečiai. Vasaros renginiai filialuose: Vasarai įpusėjus Jurdaičių filiale rinkosi pasakų ir
saldumynų mėgėjai – vyko 3 dalių kūrybinės dirbtuvės „Smaližių pasakų šalyje“. Kepalių
biblioteka kartu su kaimo bendruomene organizavo popietę „Paskutinis vasaros nuotykis“, kur
rungtyse dalyvavo visi šeimos nariai nuo mažo iki didelio. Birželio mėnesį Stungių bibliotekoje
vaikai rinkosi į valandėlę „Akmenėlių pasakos“. Dalyviams buvo pasiūlyta lauke prisirinkti
akmenukų, juos nuspalvinti ir sukurti akmenėlių pasaką.
Naujametiniai renginiai. Bariūnų filiale artėjant Kalėdoms buvo surengtas edukacinis
rytmetys vaikams edukacinis rytmetys „Kuriu savo Kalėdinę eglutę“, Maldenių filiale pravesti
edukaciniai užsiėmimai „Švytintis Kalėdų langas“, kurių metu iš įvairių medžiagų buvo gaminami
žaisliukai eglutei, Stungių filiale vyko kūrybinis užsiėmimas „Gaminu eglutei žaisliuką“ ir „Knygų
Kalėdų“ akcijai skirta popietė „Knyga papuoškime Kalėdas“.
Kiti vaikams skirti žodiniai renginiai. Vaikų literatūros skyriuje vyko tradicinė
„Pirmosios knygutės šventė“. Pirmokams suvaidinta šešėlinė pasaka „Trys paršiukai“. Vėliau
pirmokai supažindinti su biblioteka ir naudojimosi ja taisyklėmis. Rugsėjo 9 d. vyko susitikimas su
knygų kūrėjais: rašytoju B. Bėrantu ir iliustratore V. Kvieskaite. Autoriai pristatė vaikams savo
knygas ir pravedė edukaciją pagal knygą „Riešutortas“. Rugsėjo 17 d. trečiokai Vaikų literatūros
skyriuje mokėsi dvejetainio kodavimo. Kodavimo paslapčių vaikus mokė R. Šarpanovas. Tai
viena iš festivalio „Erdvėlaivis – žemė“ veiklų. Spalio 30 d. Joniškio parke vykusioje Helovino
šventėje Vaikų literatūros darbuotojos pristatė edukaciją su šviečiančiais molbertais. Lapkričio 7 d.
Vaikų literatūros skyriuje vyko Didžiojo knygų pristatymo konkurso atrankinis turas. Konkursą
organizavo Šiaulių P. Višinskio viešoji biblioteka. Atrankiniame ture buvo išrinkti atstovai iš
kiekvienos amžiaus kategorijos. Lapkričio 14 d. Joniškio atrankinio turo nugalėtojai vyko į Šiaulius,
į konkurso finalinį renginį. Visi mūsų išrinkti atstovai laimėjo nominacijas. Gruodžio 3, 4 dienomis
skyriaus darbuotojos lopšelyje/darželyje „Saulutė“ organizavo Kalėdinius garsinius skaitymus.
41

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

Renginiai kaimo filialuose: Bariūnų filiale rugsėjo 25 d. vyko edukacinis rytmetys „Smalsiųjų
sraigyčių laboratorija“, skirtas Mokslo ir žinių dienai. Šią dieną biblioteka trumpam buvo virtusi
maža laboratorija. Daunoravos filiale Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga vyko
edukacinį užsiėmimas „Pasveikinkime kaimo senolius“. Šio užsiėmimo metu vaikai iš rudeninių
gamtinių medžiagų kūrė kompozicijas, kurias patys įteikė 14 senolių, aplankydami juos namuose.
Gaižaičių filiale vyko bibliografinė pamokėlė „Surask knygą bibliotekoje“. Kriukų filiale vyko
akcija „Tėčiai skaito vaikams“. Taip pat Kriukuose vyko literatūrinė valanda „Visuomenės
veikėjas, švietėjas, mecenatas, dvarininkas“ (St .Goesui 175-osios gimimo metinės). Liepos 24 d.
Linkaičių bibliotekoje apsilankė Joniškio S. Goeso draugovės skautai. Svečiai bibliotekos
pievutėje surengė edukaciją – iš pušų ir eglių kankorėžių, žvyro, skaldos, įvairių medžių šakų ir kitų
medžiagų sukūrė basų kojų taką. Maldenių bibliotekoje liepos–rugpjūčio mėn. kiekvieną
penktadienį, o kartais ir dažniau, vyko edukacinių renginių ciklo „Kiekviename mūsų slypi
kūrėjas“ įvairūs užsiėmimai. Plikiškių filiale organizuota popietė „Laikas gyvena knygose“,
skirta knygnešio dienai. Renginio metu vaikai pagal pateiktą žemėlapį keliavo knygnešių keliais ir
ieškojo paslėptų knygų. Skaistgirio bibliotekoje vyko valandėlė „Dailyraštis – diktantas“, skirta
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Toje pačioje bibliotekoje vyko popietė „Jis mano
augintinis“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai. Popietės dalyviai iš šviesą atspindinčios juostos
gamino savo augintiniams atšvaitus. Šiuo renginiu biblioteka prisidėjo prie respublikinio projekto
„Eismo saugumas bendruomenėse 2019“, kuriame dalyvavo Skaistgirio moterų draugija „Versmė“.
Rugsėjo mėnesį Stungių bibliotekoje buvo surengta popietė „Obuolių pasakos“. Renginio metu
vaikams buvo užduodamos mįslės, įvairios užduotys susijusios su obuoliais, skaitomos ištraukos iš
Vytauto V. Landsbergio knygos „Obuolių pasakos“. Satkūnų filiale vyko edukacinė pamoka „Lėlės
gali kalbėti?“Žagarės dvaro rūmuose jaunimui vyko susitikimas su keliautoju, ornitologu, gamtos
fotografu Mariumi Čepuliu. M. Čepulis parodė begalę gražių gamtos nuotraukų ir papasakojo jų
atsiradimo istorijų. Birželio 4 d. Žagarėje atidarytas knygų namelis. Į Knygų namelio atidarymo
šventę buvo pakviesti Žagarės gimnazijos 1–4 klasių mokiniai, jų mokytojos.
Parodos vaikams
Vaikų literatūros skyriuje surengtos literatūrinės parodos: „Interaktyvios knygos“, „Apie
Eriką Kestnerį“, „prieš 100 metų“, „Garbės svečias – Kęstutis Kasparavičius“, „Septintas skyrius“,
„Nerimtas pasaulis“, „Iš Rebekos Unos sąrašo“, „Pūkuotosios letenėlės“, „Šiaurės pasakos“.
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Dailės skyriaus parodos. Languose ir
patalpoje eksponuotos parodos, skirtos Vasario 16, Motinos dienai, Pasaulinei gyvūnų dienai.
Vaikų literatūros skyriuje taip pat veikė fotografijų paroda – konkursas „Girdžiu tave“,
Gabijos Malinauskaitės kūrybos darbų paroda (skirta Miesto šventei), „Kalėdiniai koliažai“.
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Iš įdomesnių parodų filialuose paminėtinos: Bariūnų filiale buvo parengta paroda
„Margas skėčio pasaulis“. Joje buvo eksponuojami skėčiai, kurie buvo papuošti įvairiomis
gamtinėmis medžiagomis. Daunoravos filiale veikė mažųjų bibliotekos lankytojų sukurta paroda
„Atvirukas Lietuvai“, Gaižaičių filiale –„Knygų herojai – gyvūnai“, skirta Pasaulinei gyvūnų
globos dienai, Gataučių filiale – „Knygos, kuriose gyvena vaikai“, Jurdaičių filiale – „Mano
mylimas knygos herojus“, Linkaičių filiale – vaikų piešinių paroda „Biblioteka – tai mes“,
Maldenių bibliotekoje – „Mokėmės. Kūrėme. Pasidarėme“, Rudiškių filiale – „Mano vaikystės
žaislas“, Satkūnų filiale – „Žiemos pasaka“, Skaistgirio filiale – „Šitą žemę mums likimas
dovanojo“ (Žemės dienai), Stungių filiale vyko nuotraukų konkursas „Mano augintinis – mano
šeimos narys“. Stupurų filiale veikė paroda „Rudens spalvų poezija“, Žagarės filiale buvo
eksponuojama Žagarės lopšelio-darželio „Vyšniukas“ priešmokyklinės ugdymo grupės „Zuikis
Puikis“ darbų paroda „Kai laukiame Velykų“.
2.2.6. Netradicinės veiklos formos su vaikais
2019 metais Vaikų literatūros skyrius tęsė bendradarbiavimą su neįgaliųjų Dienos užimtumo
centru ir vykdė neįgaliųjų į visuomenę įtraukties veiklas. 2019 metų rudenį šis projektas buvo
baigtas, bet glaudus ryšys su bibliotekoje savanoriavusiais neįgaliaisiais nedingo. Jie nuolat užsuka
į biblioteką pabendrauti su Vaikų literatūros skyriaus darbuotojomis, dalinasi įspūdžiais, keičiasi
knygas. Tęsiamas bendradarbiavimas ir su Specialiojo ugdymo centru, ir su pačiais mažiausiais
neįgaliais vaikučiais iš specialios l/d „Ąžuoliukas“ grupės.
Žaislotekos. Iš viso veikė 8 žaislotekos: VB Vaikų literatūros skyriuje, Kepalių, Gaižaičių,
Jurdaičių, Linkaičių, Maldenių, Satkūnų ir Žagarės filialuose. Iš viso dokumentų fonde ir
žaislotekose 2019 metais buvo 600 fiz. vnt. žaidimų (trimačių dok.), 2018 m. – 632 fiz. vnt. Fondas
buvo papildytas naujais žaidimais, nes žaislai ir žaidimai greitai nusidėvi, todėl kai kuriuose
filialuose žaislotekose liko tik vienas kitas žaidimas.
Vaikų literatūros skyriuje veikia žaisloteka. Ataskaitiniais metais žaislotekoje apsilankė
1163 lankytojai, 72 daugiau nei 2018 metais. Vaikai ateina į žaisloteką pabūti, pabendrauti su
draugais, palaukti mamos, kol ši išsirinks knygas suaugusiųjų aptarnavimo skyriuje. Taip pat
žaislotekoje lankydavosi vaikai žaisti žaidimus su judesio jutikliu (kol nesugedo įranga), čia
vykdavo vasaros metu vykdomi kūrybiniai užsiėmimai „Spalvotas langas“, taip pat konstravimas
LEGO WeDo 2.0 konstruktoriais. Daugiausiai susidomėjimo sulaukė kūrybinės dirbtuvėlės
„Spalvotas langas“. Vaikams patiko gaminti mažus vitražus, kuriais puošė ir bibliotekos, ir savo
manų langus.
Žaislotekų lankytojai ir žaidimų panaudojimas filialuose atskirai neapskaitomas.
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Lėlių teatriukai. Veikė 3 lėlių teatriukai: Vaikų literatūros skyriuje, Kirnaičių ir Maldenių
filialuose. Spalio 8, 10, 17, 21, 23 dienomis Vaikų literatūros skyriuje vyko tradicinė „Pirmosios
knygutės šventė“ pirmokams, kurios metu suvaidinta šešėlinė pasaka „Trys paršiukai“. Gegužės 9
d. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos su šešėliniu teatru dalyvavo Žagarės tarptautiniame lėlių
festivalyje. Jame bibliotekininkės vaidino tą patį spektakliuką „Trys paršiukai“.
2019 m. „Padaužiukai“ paruošė dvi pasakas „Dangus griuva“ bei „Išlepusi princesė“.
Vasaros metu į teatriuko veiklą buvo įtraukiami ir atostogauti iš kitur atvykę vaikai. Gegužės 9 d.
Maldenių bibliotekos lėlių teatras „Padaužiukai“ dalyvavo respublikiniame lėlių teatrų festivalyje
,,Žagarės Vyšniuko gimtadienis“. Savo spektaklius įvairių renginių metu vaidino savo
bendruomenei, 2 kartus aplankė Joniškio senelių globos namus „Santara“, Skaistgirio KC.
Kirnaičių filiale veikė „Tarpdurio“ lėlių teatriukas, kuriame vaidino vaikai. Lėlės
panaudotos vedant renginius vaikams.
Rateliai, kūrybinės dirbtuvėlės. Filialuose veikė 2 vaikų rateliai ir 6 kūrybinės
dirbtuvėlės (edukaciniai užsiėmimai). Plikiškių bibliotekoje ne pirmus metus gyvuoja „Mažųjų
smalsučių“ ratelis. Jo nariai – aktyvūs renginių dalyviai, bibliotekininkės pagalbininkai. Vaikai
domėjosi naujausiomis knygelėmis vaikams, kartu skaitė su draugais, rinko medžiagą kūrybinėms
dirbtuvėlėms. 4 ratelio narės dalyvavo organizuotose varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“ ir įveikė
skirtas užduotis. Vaikai, ruošdamiesi renginiams, dalinosi informacija su vyresniaisiais savo
draugais, šeimos nariais. Viena ratelio narė dalyvavo respublikiniame kūrybinių darbų konkurse
„Knygnešiai nešė žodį kaip duoną“ ir gavo padėką. Dalyvauta žurnalo „Flintas“ piešinių konkurse
„Nupiešk kiečiausią dovaną“. Birželio mėnesį ratelio nariams buvo organizuota ekskursija į
Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešąją biblioteką, vaikai dalyvavo „Pasakų kovose“, apžiūrėjo
bibliotekos skyrius.
Kepalių filiale veikė vaikų vaidintojų ratelis „Be rėmų“.
Gaižaičių, Gataučių, Jurdaičių, Maldenių, Rudiškių, Skaistgirio filialai organizavo kūrybines
dirbtuvėles ir edukacinius užsiėmimus su vaikais.
Gaižaičių filiale vaikai kartu su suaugusiaisiais dalyvavo kūrybinėje veikloje.
Gataučių filiale buvo organizuoti 3 edukaciniai užsiėmimai: „Kuriu skirtuką knygai“
(Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei), „Saga, sagutė, sagelė“ „Susikurk apyrankę sau“.
Jurdaičių filiale per ataskaitinius metus suorganizuotos 6 kūrybinės dirbtuvės vaikams. Šių
užsiėmimų dalyvių skaičius – vidutiniškai nuo 5 iki 13. Visi vaikų pagaminti darbeliai ir piešiniai
buvo eksponuojami parodėlėse. Pasibaigus parodai darbeliai susegti į specialų segtuvą ir saugomi
filiale.
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Maldenių filialo organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai turiningai leido laisvalaikį:
darė įvairius darbelius iš popieriaus, kartono, sintetinio veltinio, mokėsi kvilingo. Darbeliai buvo
demonstruojami bibliotekoje. Gruodžio mėn. buvo gaminami įvairūs kalėdiniai papuošimai,
žaisliukai.
Rudiškių filiale vyko edukaciniai užsiėmimai „Mįslės, minklės ir galvosūkiai“.
Skaistgirio bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Velykų simbolis – zuikis“ ir „Žvakių
dekoravimas“. Taip pat vyko lipdymo iš modelino ir sapnų gaudyklių edukacijos.
2.3. Projektinė bibliotekos veikla. Projektų finansavimas
Finansuoti ir įgyvendinti projektai:
Projektas jaunimui „Įsitrauk“ (7000 Eur), projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros
taryba, rėmė rajono savivaldybė. Projekto vadovė – Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
Gita Vilčiauskienė. (Daugiau apie projektą žr. Renginiai, p.30).
Projektas Europos dienai paminėti „Europa ir mes“. Projektą 1000 Eur finansavo
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto vadovė – Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė. Skaitytojų aptarnavimo skyrius pateikė 7 paraiškas
programai „Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos sklaida“. (Daugiau apie projektą žr.
Renginiai, p.30).
Projektas „ES drauge saugiau“. Projektą 500 Eur finansavo UAB „Fabula ir partneriai“.
(Daugiau apie projektą žr. Renginiai, p.30).
Projektas „Mink nuotykių ir pažinimo keliu“ (300 Eur) finansuotas Nekilnojamojo
kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis. (Daugiau apie projektą žr. Renginiai, p.36).
Dalyvavimas kitų institucijų projektuose. Joniškio viešoji biblioteka tęsė bendrą LR
Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų
skatinimas

išmaniai

naudotis

internetu

atnaujintoje

viešosios

interneto

prieigos

infrastruktūroje“ (2018 m. sausis–2021 m. sausis) ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto
projektą „Prisijungusi Lietuva“. Projekto partnerės yra asociacija „Langas į ateitį“, Vidaus reikalų
ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinė biblioteka. Šiais dviem projektais siekiama
prisidėti prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ poveikio rodiklių pasiekimo. Biblioteka
įgyvendinama šiuos projektus skatino ir mokė bendruomenę naudotis skaitmeniniais įrenginiais ir
elektroninėmis paslaugomis, sudarė sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų
ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. Iš
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viso per 2019 m. skaitmeninio raštingumo žinių įgijo daugiau nei 290 gyventojų. Taip pat
biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kartu su Lietuvos nacionaline
Martyno

Mažvydo

biblioteka

vykdomame

tęstinių

investicijų

projekte

„Bibliotekų

kompiuterizavimas“, finansuojamu Valstybės investicijų programos lėšomis. Vasario–gruodžio
mėn. Biblioteka dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio projekte „Didysis knygų pristatymo
konkursas“, kurio metu

mūsų išrinkti atstovai finaliniame renginyje laimėjo nominacijas ir

projekte „Idėjų greitintuvas: kūrybinių industrijų vasaros akademija jaunimui“. Ataskaitiniais
metais Biblioteka dalyvavo ir Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte
„Keliauju su knyga“. Įgyvendinant šį projektą Joniškyje ir kituose Šiaurės Lietuvos miestelių
autobusų stotyse pastatytos laisvai prieinamos knygų bibliotekėlės (iš viso 12), kad leidiniai galėtų
„keliauti“ iš vienos autobusų stoties į kitą.
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
2019 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
2018 m.
16
2
18
36

VB
Žagarės m. f.
Kaimo filialų
SVB

2019 m.
16
2
17
35

Bibliotekininkų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose už bibliotekos ribų

Renginio tema
Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo koordinavimo atstovų
susitikimas
Parengiamasis susitikimas dėl
renginių „ES drauge saugiau“
ES informacijos tinklo

Vieta

Data

Joniškio rajono
švietimo centras

Vasario 26 d.

Vilnius

Kovo 6 d.

Vilnius

Kovo 7‒8 d.
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bibliotekininkai
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Lietuvoje koordinacinis
susitikimas
Informacinis renginys
lektoriams, dalyvaujantiems
projekto „Prisijungusi Lietuva“
efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“
Nuotolinių paslaugų ir užsienio
prenumeruojamų duomenų
bazių administravimo mokymai
Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų visuotinis asociacijos
narių susirinkimas
Projekto „Knygos pristatymo
konkursas 2019“ koordinatorių
susitikimas
Mokslinė-praktinė konferencija
„Spauda ir leidyba lietuvių
tautos istorijoje: vardai, idėjos,
darbai, įvykiai“
Forumas „Tolygios kultūrinės
raidos įgyvendinimo Šiaulių
apskrityje prioritetai 2019-2022
m.“
Tarptautinis lėlių teatrų
festivalis „Žagarės Vyšniuko
gimtadienis – 2019“
Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
koordinacinis tarybos narių
susitikimas
Projekto „Keliauju su knyga“
rezultatų aptarimas
Šiaulių regiono bibliotekų
tarybos posėdis
Tarptautinė bibliotekininkų
bendruomenės konferencija
„Pokyčių evoliucija
bibliotekose: (DI) ir(EI)

bibliotekininkai
Šiaulių apskrities
P. Višinskio
viešoji biblioteka

Kovo 8 d.

Vyresn.
bibliotekininkai

Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka

Kovo 13 d.

Sk. vedėjas

Marijampolė

Balandžio 4 d.

Direktorius

Šiaulių apskrities
P. Višinskio
viešoji biblioteka

Balandžio 12 d.

Sk. vedėjas

Šiaulių apskrities
P. Višinskio
viešoji biblioteka

Balandžio 25 d.

Direktoriaus
pavaduotojas ir vyresn.
bibliotekininkai

Šiauliai

Balandžio 30 d.

Direktoriaus
pavaduotojas

Žagarė

Gegužės 9 d.

Sk. vedėjas ir vyresn.
bibliotekininkai

Joniškio švietimo
centras

Gegužės 10 d.

Vyresn.
bibliotekininkai

Gegužės 21 d.

Direktorius

Gegužės 23 d.

Direktorius

Gegužės 27–29 d.

Direktorius

Radviliškio
rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka
Pakruojo rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka
Nida

Šiaulių apskrities
Mokymai „Bendravimo etiketas
P. Višinskio
su žmonėmis, turinčiais negalią“
viešoji biblioteka
Kvalifikaciniai mokymai
Estija
„Thinking with hands“
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Seminaras-diskusija
„Šiuolaikinė biblioteka: iššūkiai
bibliotekininkui ir galimybės
vartotojui“
LBD skyrių ir LBD tarybos
narių susitikimas

Kretingos
savivaldybės M.
Valančiaus
viešoji biblioteka
Jonavos rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka
Atėnai(Graikija)

Pasaulio bibliotekų ir
informacijos kongresas
„Bibliotekos: dialogas pokyčiui“
Seminaras „Dalykinis
Joniškio rajono
bendravimas ir komunikacija
švietimo centras
organizacijoje“
Šiaulių apskrities
Seminaras „Ankstyvasis
P. Višinskio
skaitymas: teorija ir praktika“
viešoji biblioteka
Seminaras „Kultūros paveldo
Šiaulių apskrities
objektų skaitmeninimas: atranka P. Višinskio
ir teisių valdymas“
viešoji biblioteka
Akmenės rajono
Seminaras-diskusija „Pokyčių
savivaldybės
dialogas
viešoji biblioteka
Savižudybių prevencijos ir
Joniškio
intervencijos įgūdžių lavinimo
visuomenės
mokymai ASIST
biuras
Seminaras „Viešas kalbėjimas – Joniškio švietimo
oratorystės menas“
centras
Seminaras „Efektyvi komanda
Joniškio rajono
organizacijos sėkmei“
švietimo centras
Gerosios patirties skalidos
Šiaulių apskrities
forumas „Misija (ne) įmanoma: P. Višinskio
atvira, empatiška ir prieinama
viešoji biblioteka
biblioteka“
Šimtmečio konferencija „XXI a.
bibliotekos: tradicijos ir
inovacijos“
Knygų pristatymo konkurso
2019 finalinis renginys
Seminaras „Efektyvi
komunikacija organizacijoje:
psichologinis klimatas ir
organizacijos kultūra“
Savivaldybių viešųjų bibliotekų
direktorių ir Nacionalinės
bibliotekos vadovų susitikimasseminaras
Bibliotekų IT specialistų
seminaras

Birželio 28 d.

Viešosios bibliotekos ir
teritorinių padalinių
(filialų) darbuotojai

Liepos 11 d.

Sk. vedėjas

Rugpjūčio 26–29
d.

Direkt. pavaduotojas

Rugsėjo 10 d.

Sk. vedėjai ir vyresn.
bibliotekininkas

Rugsėjo 10 d

Sk. vedėjas ir vyresn.
bibliotekininkai

Rugsėjo 20 d

Filialo vedėjas

Rugsėjo 30 d.

Viešosios bibliotekos ir
teritorinių padalinių
(filialų) darbuotojai

Rugsėjo 26–27 d.
Spalio 14 d.
Spalio 17 d.

Vyresn.
bibliotekininkai
Sk. vedėjas ir vyresn.
bibliotekininkas
Sk. vedėjas ir vyresn.
bibliotekininkas

Lapkričio 5 d.

Direktorius, sk. vedėjas
ir vyresnieji
bibliotekininkai

Vilnius

Lapkričio 15 d.

Direktorius

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

Lapkričio 14 d.

Sk. vedėjas

Lapkričio 19 d.

Direktoriaus
pavaduotojas ir vyresn.
biblotekininkas

Joniškio rajono
švietimo centras
Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka
Lietuvos
nacionalinė

Gruodžio 6 d.

Direktorius

A. Kompiuterinių sistemų
Gruodžio 3–4 d.
inžinierius
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Dialogas-diskusija viešųjų
bibliotekų tekstinių ataskaitų
rengimo klausimais
Seminaras „Nesmurtinė
komunikacija“

Martyno
Mažvydo
biblioteka
Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka
Joniškio rajono
švietimo centras

Gruodžio 4 d.

Direktoriaus
pavaduotojas

Gruodžio 5 d.

Vyresn.
bibliotekininkai

Seminaras „Informacijos
rengimas, viešinimas ir
prieinamumas“

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

Gruodžio 10 d.

Direktoriaus
pavaduotojas ir
kompiuterinių sistemų
inžinierius

Mokymai „STEMCASpace
laboratorija: Oculus Quest
virtualio realybės įrangos
naudojimas“

Šiaulių apskrities
P. Višinskio VB

Gruodžio 16 d.

Kompiuterinių sistemų
inžinierius

Iš viso dalyvauta 36 kvalifikaciniuose renginiuose už Viešosios bibliotekos ribų: 27,7 proc.
sudarė Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos surengti seminarai ir mokymai, 19,4
proc. ‒ Joniškio švietimo centro seminarai.
Vasario 21 d. grupė bibliotekininkų dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo metodinėse ir pažintinėse
išvykose į Kretingos ir Naujosios Akmenės viešąsias bibliotekas.
3.2. Metodinė veikla
Kaip ir ankstesniais metais, 2019 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, informacija apie bibliotekos veiklą viešinama žiniasklaidos priemonėse, skelbiama
bibliotekos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.
Metodinę veiklą organizavo VB direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė. Metodines
konsultacijas ir praktinę pagalbą bibliotekininkams teikė skyrių vedėjos, vyresn. bibliotekininkai.
Viešosios bibliotekos interneto svetainę administravo direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė ir
kompiuterių sistemų inžinierius A. Danielius. Viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyrą
administravo

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė R. Mačiukienė ir
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direktoriaus pavaduotoja G. Vilčiauskienė. Vaikų literatūros skyriaus facebook paskyrą
administravo skyriaus vedėja D. Kurlienė.
Metodinių rekomendacijų rengimas. Parengta metodinė rekomendacija „2020 metų
sukaktys Joniškio rajone“ (VB Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja V. Kuprevičienė).
Kiekvieną mėnesį buvo rengiama ir Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui perduodama
informacija apie VB ir filialuose vyksiančius kito mėnesio renginius.
Metodinės išvykos į filialus, praktinė ir konsultacinė pagalba. Pagrindiniai metodinių
išvykų tikslai – metodinių įpareigojimų vykdymo ir darbo drausmės kontrolė, metodinės
konsultacijos vartotojų telkimo, renginių organizavimo, fondų organizavimo ir tvarkymo, fondų
patikrinimo ir perdavimo klausimais, filialų materialinės bazės, remonto reikalai, kompiuterinės ir
programinės įrangos priežiūra, atnaujinimas, atliekama inventorizacija.
Metodinių išvykų skaičius
Išvyktų dienų skaičius
2018 m.
2019 m.
38
36

Vidutiniškai 1 filialas aplankytas kartų
2018 m.
2019 m.
2
2

Vienos išvykos metu stengiamasi aplankyti po kelis filialus, išspręsti kuo daugiau klausimų,
suteikti konsultacijų. Metodinės išvykos dažnai derinamos su kompiuterių ir programinės įrangos
priežiūros darbais, kuriuos atlieka kompiuterių sistemų inžinierius Audrius Danielius.
Viešosios bibliotekos specialistai profesiniais reikalais su filialų bibliotekininkais
komunikuoja telefonu, elektroniniu paštu, programa „Skype“.
Seminarai ir pasitarimai Viešojoje bibliotekoje. 2019 m. Viešojoje bibliotekoje rajono
bibliotekininkams surengti 4 mokymai (Prisijungusi Lietuva – 2, P. Višinskio viešoji biblioteka – 2)
ir 5 metodiniai pasitarimai.
Metodiniai pasitarimai. Metodiniuose pasitarimuose buvo aptariami bibliotekų veiklos
klausimai: 2019 m. veiklos rezultatai, pristatyta nauja metodinė literatūra, pasidalyta žiniomis ir
patirtimi iš seminarų ir mokymų už bibliotekos ribų, instruktuota darbo ir gaisrinės saugos
klausimais.
Pranešimus skaitė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios

bibliotekos kultūrinių veiklų

koordinatorė ir organizatorė R. Rasikienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios

bibliotekos

bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius K. Aleksandrovičius, Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkės A. Pranckutė ir G. Areliūnaitė bei vyr.
bibliotekininkė U. Vaserienė. Gintautas Jazdauskas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus projektų kuratorius, pristatė paraiškos teikimo
Lietuvos kultūros tarybai aspektus.
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Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos
poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė pristatė pranešimą apie korupcijos pasireiškimus Lietuvoje.
Burnos higienistė S. Kvyklienė kalbėjo apie burnos higieną ir mokė, kaip taisyklingai valyti dantis.
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Jolita Puidokienė pristatė
projekto „Joniškio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir ligų prevencijos gydymas“ veiklas.
Bibliotekininkų parengti pranešimai
„Viešosios bibliotekos ir teritorinių padalinių (filialų) 2018 metų
veiklos apžvalga“
„Ieškant giminės medžio...“
„Kuo gyvena pasaulio bibliotekos?“: įspūdžiai iš Pasaulio bibliotekų
ir informacijos kongreso „Bibliotekos: pokyčių dialogas“ (Atėnai,
Graikija) ir ERASMUS+ projekto „Mąstymo modeliavimas“ (Kose
Uemoisa, Estija)
„Sustiprink imunit@tą: medijų ir informacinis raštingumas“
„Nepelnytai pamiršta“

G. Vilčiauskienė
G. Vilčiauskienė
G. Vilčiauskienė
G. Vilčiauskienė
Z. Grigutytė

LBD Joniškio skyriaus veikla

Z. Grigutytė

„Skaitymo skatinimas ir kraštiečių kūrybos sklaida“ programos
gaires 2019 metams.

E. Šukienė

„Pasakos terapija“

D. Kurlienė

„Nepelnytai pamiršta“

D. Kurlienė
3.2.1. Tyrimai. Apklausos. Analizės

2019 metais atlikti tyrimai, apklausos, analizės:
1. „Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vartotojų ir spaudinių išdavimo
statistinis tyrimas“ (žr. Priedą Nr. 3).
2. „Bibliotekos specialistų gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis“ (žr. Priedą Nr.
4).
3. Atlikta bibliotekos veiklos viešinimo analizė „Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir
filialai spaudoje 2014–2018 m.“ (žr. Priedą Nr. 5).
4. „Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus Viešosios bibliotekos periodinių leidinių 2018
metų analizė“ (žr. Priedą Nr. 6).
5. „Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus 33 UDK skyriaus dokumentų fondo apyvartos analizė“ (žr. Priedą Nr. 7).
6. Akcijos „Knygų Kalėdos“ dovanotų leidinių analizė (žr. Priedą Nr. 8).
7. Vaikų literatūros skyriaus anoniminė vartotojų apklausa (žr. Priedą Nr. 9).
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Konkursai. Apdovanojimai. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu išrinktos ir
paskelbtos geriausios 2019 m. rajono bibliotekininkės: Viešosios bibliotekos vyresn.
bibliotekininkė R. Mačiukeinė ir Kriukų filialo vyresn. bibliotekininkė Violeta Navickienė.
Gruodžio 18 d. vyko paskutinis šių metų metodinis Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
darbuotojų pasitarimas. Bibliotekos direktorė J. Šimkevičiūtė kalbėjo apie bibliotekos nuveiktus
darbus, įgyvendintus projektus, planuojamas ateinančių metų veiklas. Direktorė džiaugėsi, kad
bibliotekininkės yra aktyvios, organizuoja visuomenei daug renginių, kad didžiausią dėmesį skiria
skaitymo skatinimui ir kokybiškam lankytojų aptarnavimui. Taip pat buvo pasveikintos
bibliotekininkės (Bariūnų filialo vyresn. bibliotekininkė E. Vasiliauskaitė-Rašimienė, Kriukų filialo
vyresn. bibliotekininkė Violeta Navickienė, Viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Rima
Kanovienė ir Rūta Jakaitė), šventusios darbo jubiliejus. Pasitarimo metu į Lietuvos bibliotekininkų
draugijos (LBD) Joniškio skyrių priimta Satkūnų filialo vyresn. bibliotekininkė Jurgita Mažrimienė
ir Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Dovilė Valuckienė.
3.3. Personalas
3.3.1. Pareigybės ir etatų skaičius 2019 m.
Pareigybės pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris
Specialistas personalui ir raštvedybai
Skyrių vedėjai
Viešosios bibliotekos vyresnieji bibliotekininkai
Viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas
Filialų vedėjai
Filialų vyresnieji bibliotekininkai
Kompiuterių sistemų inžinierius
Dailininkas
Vairuotojas
Elektrikas
Valytojai
Kiemsargis
Kūrikai
Iš viso

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose

Etatų skaičius
1
1
1
1
1
5
9
1
2
16
1
0,25
1
0,5
3,25
1
3
48

3.3.2. Darbuotojų skaičius
Iš viso
Tarp jų profesionalūs bibliotekininkai
2018 m.
2019 m.
2018 m.
2019 m.
24
24
16
16
2
2
2
2
21
21
18
18
52
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Iš viso SVB

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

47
47
Bibliotekininkai, dirbantys
visą darbo laiką
2018 m.
2019 m.
16
16
2
2
11
11
29
29

36
36
Bibliotekininkai, dirbantys ne visą
darbo laiką
2018 m.
2019 m.
–
–
–
–
7
7
7
7

Bibliotekininkai pagal išsimokslinimą

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
Iš viso SVB

Aukštasis
2018 m.
2019 m.
10
10
2
2
10
11
22
23

Aukštesnysis
2018 m.
2019 m.
6
6
–
2
8
7
14
13

2018 m.
–
–
–
–

Kitas
2019 m.
–
–
–
–

Darbuotojų kaita
Vaiko priežiūros atostogos suteiktos Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkei projektinei
ir edukacinei veiklai I. Lipskienei.
Daunoravos filiale iš vaiko priežiūros atostogų grįžo vyresn bibliotekininkė
A. Paulauskienė.
3.3.3. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai
(teko vidutiniškai vienam profesionaliam bibliotekininkui)

VB
Žagarės m. filiale
Kaimo filialuose
SVB

Vartotojų skaičius

Lankytojų skaičius

2018 m.
210
324
191
207

2018 m.
3809
5933
3034
3539

2019 m.
208
320
188
204

2019 m.
3862
6305
2975
3554

Išduotų dokumentų
skaičius fiz. vnt.
2018 m.
2019 m.
7691
7489
11494
11461
5490
5219
6802
6574

IV UŽDAVINIO

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

VB
Žagarės miesto filialo
Kaimo filialai
SVB

Patalpų plotas
Bendrasis patalpų plotas m 2
2018 m.
2019 m.
709
709
196
196
1230
1230
2135
2135
53

Naudingas plotas m 2
2018 m.
2019 m.
511
511
176
176
1121
1121
1808
1808
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Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas 2019 metais nesikeitė. Rajono bibliotekos
užėmė 2135 kv. m bendrąjį plotą, naudingas plotas sudarė 1808 kv. m. Darginių, Jurdaičių,
filialuose nėra stacionaraus šildymo. Filialai šildėsi buitiniais elektriniais šildytuvais.
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 108 prie interneto prijungtų kompiuterių: 68
vartotojams ir 40 darbuotojams, 13 planšetinių kompiuterių, 2 multimedijos įrangas, 8
spausdintuvus, 21 daugiafunkcį aparatą, 2 skenerius, 3 kopijavimo aparatus, 3 e. skaitykles, 2
žaidimų kompiuterius (konsoles) su judesių jutikliais „XBOX“, 2 projektoriaus ekranus (Vaikų
literatūros skyrius ir Žagarės filialas).
Pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje naujai įrengtoje Inovacijų erdvėje buvo naudojama 2018 m. gauta įranga (3D
spausdintuvas, mikrokompiuteriai, negatyvų ir nuotraukų skeneris, rašalinis spausdintuvas, grafinė
planšetė, edukaciniai dronai, robotikos ir inžinerijos rinkiniai). Per metus Inovacijų erdvėje
apsilankė 43 lankytojai.
Transportas. VB turi mikroautobusą „Volkswagen Carravelle“ ir priekabą.
Naujo inventoriaus įsigijimas. 2019 metais iš projekto „Įsitrauk“ lėšų įsigyta 10
planšetinių kompiuterių ir 10 sėdmaišių.
Ataskaitiniais metais buvo atlikta Kriukų filialo patalpų pilna renovacija, kapitališkai
suremontuotos patalpos, pakeisti šildymo, elektros instaliacijos tinklai, nupirkta dalis naujų baldų.
Suremontuotos Stungių filialo priestatas-tambūras, užsandarintas stogas, pakeisti plastikiniai langai
ir durys, atliktas vidaus remontas. Atnaujintos katilinės patalpos, apšildytos lubos, pakeistas
šildymo katilas, vamzdynai. Linkaičių filialo skaitytojų aptarnavimo skyriuje paklotas linoleumas,
atnaujinti grindų apvadai. Kepalių filialo patalpose trijuose kabinetuose perdažytos lubos, sienos,
grindys ir durys. Šiais metais planuojama suremontuoti knygų fondo patalpas. Kirnaičių, Gataučių,
Rudiškių, Jurdaičių filialuose nupirkti ir sumontuoti nauji baldai (spintos su lentynomis). Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje įrengta nauja zona lankytojams „Inovacijų erdvė“, nupirkti baldai, knygų
fondui – stelažai-lentynos. Maldenių filialo skyriuje tambūre paklotas linoleuumas, sutvarkyti
sanitariniai mazgai, katilinės kaminas, vamzdynai.
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4.2. Finansavimas
Paprastosios išlaidos
Išlaidos sudarė 568489,00 Eur


Darbo užmokesčiui – 467223,00 Eur



Dokumentams įsigyti – 29752,00 Eur
o knygoms – 18480,00 Eur
o periodikai – 11173,00 Eur
o el. dokumentams – 16 Eur
o neelektroniniams dok. – 84,00 Eur



Kitos išlaidos – 63229,00 Eur



Sklypams, pastatams – 540,00 Eur



Automatizacijai – 7745,00 Eur
Vidutinė vieno registruoto vartotojo išlaikymo kaina per metus – 77,28 Eur, iš biudžeto lėšų

– 75,78 Eur.
Vidutinė vieno apsilankymo (lankytojo) kaina per metus – 4,44 Eur, iš biudžeto – 4,35 Eur.

Pajamos ir finansavimas
Iš viso gauta lėšų 568888,93 Eur.


iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos) gauta 557885,00 Eur, iš jų:
 biudžeto (steigėjo) lėšos 539600,00 Eur;
 biudžeto (valstybės lėšos) dokumentams įsigyti 18285,00 Eur.



už mokamas paslaugas surinkta 1013,00 Eur.;



fizinių ir juridinių asmenų paramos pinigais (2 proc. fizinių asmenų pajamų
mokesčio) gauta 357,31 Eur;



programų ir projektų lėšos – 9200,18 Eur (Lietuvos kultūros tarybos, Europos
Komisijos atstovybės, Užimtumo tarnybos).

Lėšos naujiems dokumentams įsigyti. 2019 metais iš visų šaltinių įsigyta dokumentų už 39474,98
Eur, 4565,25 Eur mažiau negu 2018 m.
Vienam rajono gyventojui teko 1,66 Eur, 1 vartotojui – 5,36 Eur.
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2019 m. iš valstybės biudžeto Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 18285 Eur,
408 Eur mažiau nei 2018 m. Už KM lėšas įsigyti dokumentai sudarė 22,3 proc. 2019 m. gauties.
Įsigyta 2303 fiz. vnt. dokumentų, 192 fiz. vnt. mažiau nei 2018 m. Sumažėjus finansavimui,
sumažėjo ir įsigytų dokumentų. Vienam rajono gyventojui KM lėšų teko 0,77 Eur, vienam
vartotojui – 2,48 Eur.
Iš rajono savivaldybės spaudiniams gauta 11172,56 Eur, 2169,88 Eur mažiau negu 2018 m.
Šios lėšos skirtos 2020 m. prenumeratai. Savivaldybės biudžeto lėšų 1 gyventojui teko 0,47 Eur, 1
vartotojui – 1,52 Eur.

Lėšos dokumentams įsigyti 2015–2019 m.
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Savivaldybės lėšos
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2017

2018

Finansavimas (Eur)
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IŠVADOS
Įgyvendindama 2019 m. Joniškio rajono savivaldybės programą „Kultūros ir sporto plėtra“
(kodas 02) Biblioteka vykdė savo funkcijas plėtodama paslaugas, atsakingai komplektuodama
informacijos išteklius, suteikdama fizinę ir intelektualinę prieigą prie informacijos šaltinių,
keldama darbuotojų kvalifikaciją.
Bibliotekoje veikla organizuota taip, kad iškelti veiklos tikslai ir uždaviniai būtų laiku ir
tinkamai įgyvendinti. Siekta gerinti ir plėtoti teikiamas paslaugas, darbuotojai skatinti ir sudarytos
galimybes kelti kvalifikaciją, domėtis inovacijomis. Bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojai skatinti
įsijungti į projektinę veiklą, pritraukiant daugiau lėšų ir partnerių.
Nuolat rūpintasi žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymu, jų kontrole,
įstaigai skirtų lėšų racionaliu panaudojimu, kultūrinių renginių kokybe ir aktyvesniu lankytojų
dalyvavimu juose, užtikrinta tinkama informacijos apie įstaigą sklaida.
Pasiekimai, problemos, perspektyvos
Pasiekimai
 Nors ir mažėjant gyventojų skaičiui, bibliotekų tinklas išliko stabilus. Rajone veikia
Viešoji biblioteka ir 18 teritorinių viešosios bibliotekos padalinių (filialų). Atokių
kaimų gyventojus aptarnauja mobili biblioteka;
 Bibliotekų paslaugomis naudojasi 30,8 proc. gyventojų. 2019 m. bibliotekose
sutelkti 7361 vartotojai, kuriems išduota 236699 egz. dokumentų. Per metus
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose apsilankė 127972 lankytojai;
 Vystant kultūrinę-edukacinę veiklą rajono bibliotekose surengti 911 renginių,
kuriuose apsilankė 9605 lankytojai;
 Gautas finansavimas teikti dvi Kultūros paso paslaugas 2020–2021 m.
 Rajono bibliotekos pakankamai aprūpintos informacinėmis technologijomis ir šiuo
metu atitinka sparčiai augančius vartotojų poreikius. Rajono bibliotekose yra 108
kompiuterizuotos darbo vietos: 68 – vartotojams ir 40 – darbuotojams;
 Dalyvaujant įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose ir programose buvo
įgyvendinami nauji projektai;
 Biblioteka glaudžiai bendradarbiavo su rajono įvairiomis kultūros, švietimo
institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Vykdant projektus, bibliotekos
veikloje dalyvauja per 10 partnerių.
Problemos
 Rajone vyrauja gyventojų skaičiaus mažėjimo ir senėjimo tendencijos, emigracija. Šį
neigiamą gyventojų pokyčio rodiklį lemia neigiama natūrali kaita ir grynoji
migracija. Rajono seniūnijų pateiktais duomenimis lyginant su 2018 m. sumažėjo
498 gyventojais. Taip pat įvairiausių tyrimų demonstruojamas palaipsninis skaitymo
mažėjimas kelia nerimą. Tai turi įtakos Bibliotekos skaitomumo rodikliams.
 Kasmet pastebimas išduodamų dokumentų skaičiaus mažėjimas (lyginant su 2018 m.
-3,34%).
57

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita









Brangstant informacijos ištekliams, patalpų eksploatacijai, interneto ryšiui, kitoms
naudojamoms paslaugoms, Biblioteka negali visiškai patenkinti vis didėjančių
vartotojų poreikių.
Lėtai atnaujinamas Bibliotekos dokumentų fondas, trūksta lėšų naujoms
šiuolaikinėms informacinėms technologijoms įsigyti bei atnaujinti, filialų patalpoms
renovuoti, Bibliotekos specialistams skatinti.
Taip pat dar neišspręstos kai kurių filialų patalpų funkcionalumo ir šildymo
problemos (Jurdaičių, Darginių filialai šildomi elektriniu šildytuvu). Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos pastato išorė neestetiška, todėl reikalingi pastato išorės sienų
apdailos darbai.
15 kaimo teritorinių padalinių (filialų) neįdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo
posistemė, trūksta specialistų, mokančių užsienio kalbas.

Perspektyvos
 Gyventojų skaitymo ir informaciniams poreikiams tenkinti išnaudoti Bibliotekos
technologines galimybes;
 Užtikrinti krašto paveldo pažinimą elektroninėje erdvėje;
 Plėtoti partnerystę su socialiniais partneriais siekiant bendrų tikslų;
 Plėtoti vaikams, jaunimui, socialiai pažeidžiamų grupių atstovams palankią terpę
bibliotekoje, kurti jiems patrauklią saviraiškos, kūrybos ir laisvalaikio erdvę;
 Tęsti gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymus;
 Papildomai ieškoti finansavimo šaltinių;
 Plėsti Lietuvos integralios bibliotekų sistemą (LIBIS);
 Stiprinti atstovavimą Bibliotekai.
Santrumpos:
SVB – savivaldybės viešoji biblioteka
VB – viešoji biblioteka
Dok. – dokumentas (-ai)
Fiz. vnt. – fizinis vienetas
Ataskaitą parengė
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja
Tel. (8 426) 51258, e. p.: metodinis@joniskis.rvb.lt
Ataskaita patvirtinta
Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus
įsakymu Nr. V-12, 2020 m. vasario 27 d.
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Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2019 m. veiklos ataskaitos
1 priedas
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka spaudoje
2019 metais
(straipsniai išdėstyti chronologine seka)
1. Plikiškiečių rankdarbiai ‒ Elėjoje: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf.; Aušros Kriščiūnienės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, saus. 5, p. 7.
Elėjos (Latvija) bibliotekoje atidaryta Joniškio rajono Plikiškių kaimo gražiadarbių kūrybos
paroda, kurią parengė bibliotekininkė Aušra Kriščiūnienė.
2. Ripskytė, Loreta. Į biblioteką ‒ kaip į pasakų pasaulį/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Šiaulių
kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, saus. 9, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filialo patalpas
puošia bibliotekininkės Erikos Vasiliauskaitės-Rašimienės rankdarbiai.
3. Ripskytė, Loreta. Meninius sugebėjimus išreiškia darbe/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, saus. 9, p. 5-6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filialo
bibliotekininkės E. Vasiliauskaitės Rašimienės pomėgiai.
4. Lipskienė, Ieva. Biblioteka praturtinta naujomis knygomis/ Ieva Lipskienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, saus. 16, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos fondai praturtinti „Knygų
Kalėdų“ akcijos metu gautomis knygomis.
5. Norvaišienė, Dalia. Paroda garbiems kraštiečiams/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2019, saus. 19, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengta paroda, skirta
Joniškio garbės piliečių kraštiečių G. Lastauskienės ir A. Raudonikio gyvenimo jubiliejams.
6. Jonaitytė, Gintarė. Netradicinės pamokos bibliotekoje/ Gintarė Jonaitytė; V. Katinienės nuotr. //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, vas. 1, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje
„Saulės“ pagrindinės mokyklos trečiokai susipažino su egzodo vaikų literatūra.
7. Ripskytė, Loreta. Bibliotekoje ‒ Jolitos Skablauskaitės atminties ženklai/ Loreta Ripskytė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, vas. 6, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje saugomos knygos iš
kraštietės rašytojos J. Skablauskaitės asmeninės bibliotekos.
8. Šaparnienė, Janina. Margaspalviai kamšteliai pasakoja apie keliones/ Janina Šaparnienė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, vas. 13, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama joniškietės
A. Milašienės kamštelių kolekcijos paroda.
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9. Ripskytė, Loreta. Stungiškės kūrė neįprastus paveikslus/ Loreta Ripskytė; Dianos Kidelienės
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, vas. 13, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale vyko
kūrybiniai užsiėmimai „Naujas senų daiktų gyvenimas“.
10. Molio edukacijos: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, vas.
20, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale vyko
keramikos edukacijos užsiėmimai.
11. Lukšaitė-Lapinskienė, Aušra. Lietuvių kalbos dienos Joniškyje: dalyvių ir formų įvairovė/
Aušra Lukšaitė-Lapinskienė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, vas. 22, p. 4.
Joniškio rajono švietimo, kultūros įstaigose, bibliotekose, nevyriausybinėse organizacijose
organizuoti renginiai, skirti Lietuvių kalbos dienai paminėti
12. Ripskytė, Loreta. Stungietės gamino žemaitiškus valgius/ Loreta Ripskytė; Dianos Kidelienės
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, vas. 23, p. 7.
Joniškio rajono savivldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filiale vyko renginys,
skirtas Žemaitijos regiono metams.
13. Ripskytė, Loreta. Mistiškosios rašytojos kūrybinis palikimas tebešvyti/ Loreta Ripskytė.Nuotr. // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, vas. 28, p. 3.
Išėjo paskutinė kraštietės rašytojos Jolitos Skablauskaitės knyga „Fatum“. Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojami kai kurie rašytojos daiktai ir
knygos.
14. Vitartaitė, Urtė. Ramybę randa karoliukų spindesy/ Urtė Vitartaitė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2019, kovo 2, p. 7.
Joniškio rajono svivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale
eksponuojama skaistgirietės V. Vikrauskienės paveikslų iš karoliukų paroda.
15. Po bendruomenės stogu ūžė Kaziuko mugė/ „Sidabrės“ inf.; Laimutės Petkauskienės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, kovo 6, p. 5, 7.
Joniškio rajono Gaižaičių kaimo bendruomenė ir vietos biblioteka surengė tradicinę Kaziuko
mugę.
16. Ripskytė, Loreta. Prisiminė rašytoją Jolitą Skablauskaitę/ Loreta Ripskytė // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2019, kovo 16, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva surengtas
kraštietės rašytojos J. Skablauskaitės mirties metinių paminėjimas.
17. Rudnickienė, Lina. Kraštietė karūnavo savo žemietį.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2019, kovo 27, p. 1, 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga apie
kraštietį operos solistą V. Daunorą.
18. Ripskytė, Loreta. Knyga ‒ kaip karūna operos karaliui/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. - Rubrika:
Gyvenimo spalvos // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, kovo 30, p. 9.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje kraštietė muzikologė Jūratė
Katinaitė pristatė knygą „Karalių kuria aplinka. Operos solistas Vaclovas Daunoras“.
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19. Ripskytė, Loreta. Jolita Skablauskaitė dar kartą sugrįžo paskutine knyga/ Loreta Ripskytė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 3, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta paskutinė
kraštietės J. Skablauskaitės knyga „Fatum“.
20. Kuprevičienė, Vijoleta. Nebesulaukė savo naujausios knygos pasirodymo…/ Vijoleta
Kuprevičienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, bal. 5, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko vakaras, skirtas
kraštietei rašytojai ir dailininkei Jolitai Skablauskaitei atminti.
21. Urbonienė, Vida. Kūrybinėse dirbtuvėlėse „pražydintos“ gėlės/ Vida Urbonienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 6, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filialo vyr.
bibliotekininkė E. Vasiliauskaitė-Rašimienė Skaistgirio bibliotekoje vedė edukacinį kūrybinį
užsiėmimą.
22. Ripskytė, Loreta. Pakvietė į susitikimą su psichologe/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 6, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Satkūnų filiale vyko
susitikimas su psichologe A. Sakaliene.
23. Ripskytė, Loreta. Knyga ‒ kaip karūna operos karaliui/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Mūsų
Respublika.- ISSN 2351-5872.- 2019, Nr. 14, p. 8.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje muzikologė J. Katinaitė pristatė knygą apie
kraštietį operos solistą V. Daunorą.
24. Ripskytė, Loreta. Bibliotekininkė vardą atsinešė gimdama/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. - Rubrika:
Jurginių vardadienio belaukiant // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 10, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Satkūnų filialo vyr.
bibliotekininkė J. Mažrimienė.
25. Kurlienė, Dovilė. Tebūnie pasaka!/ Dovilė Kurlienė; D. Palubinskienės nuotr. // Joniškio
dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, bal. 12, p. 12.
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pirmokai dalyvavo Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje surengtoje šventėje „Tebūnie pasaka!“.
26. Ripskytė, Loreta. Prisiminta rašytoja Jolita Skablauskaitė/ Loreta Ripskytė // Šiaulių kraštas.ISSN 1648-4010.- Šiaulių kraštas, 2019, bal. 13, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko vakaras rašytojai
Jolitai Skablauskaitei atminti, kuriame pristatyta po jos mirties išleista knyga „Fatum“.
27. Rudnickienė, Lina. Galime būti ramūs: esame saugūs/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 20, p. 5, 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Žmonės,
kurie saugo Europą“ pristatymas.
28. Satkūnų kaimo bibliotekoje margino kiaušinius/ „Sidabrės“ inf.; J. Mažrimienės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 24, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Satkūnų filiale vyko
edukacinis velykinis užsiėmimas.
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29. Norvaišienė, Dalia. Kraštietė grįžo su naujausiomis knygomis/ Dalia Norvaišienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 24, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatytos dvi naujausios
kraštietės B. Žymantienės knygos.
30. Ripskytė, Loreta. Jaunuoliai su negalia talkina įstaigose ir padeda senjorei/ Loreta Ripskytė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 24, p. 4.
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro lankytojai su negalia talkina
įvairiose įstaigose, tame tarpe ir Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje.
31. Jonaitytė, Gintarė. Sušildė senelių širdis: [žinutė]/ Gintarė Jonaitytė; Danutės Kalvaitienės
nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, bal. 26, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkės kartu su
pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus vokalinio ansamblio „Sidabrė“ dainininkais
lankėsi senelių globos namuose „Santara“.
32. Ripskytė, Loreta. Metų bibliotekininkė neįsivaizduoja savęs be fotoklajonių/ Loreta Ripskytė;
Ritos Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, bal. 27, p. 3, 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 metų geriausios
bibliotekininkės R. Mačiukienės pomėgis ‒ fotografija.
33. Ripskytė, Loreta. Neįgalūs jaunuoliai ir patys sugeba padėti/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- Šiaulių kraštas, 2019, bal. 27, p. 7.
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro neįgalūs lankytojai talkina
įvairiose įstaigose, tame tarpe ir Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje.
34. Lukošiūnienė, Lina. Susitikimas su įdomiu žmogumi: [žinutė]/ Lina Lukošiūnienė.- Nuotr. //
Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, geg. 3, p. 8.
Gataučių (Joniškio rajonas) Marcės Katiliūtės mokykloje vyko susitikimas su rašytoja Rebeka
Una.
35. Norvaišienė, Dalia. Jurginių atgarsiai žaismingoje kolekcijoje/ Dalia Norvaišienė; Ritos
Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, geg. 3, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuojama
stupurietės Astos Monstvilienės suvenyrinių karvučių kolekcijos paroda „Linksmosios karvutės“.
36. Kuprevičienė, Vijoleta. Renginiai, skirti kraštiečiams/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos
Mačiukienės nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2019, Nr. 4, p. 39.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga apie V. Daunorą ir rašytojos J.
Skablauskaitės knyga.
37. Ripskytė, Loreta. Ornitologas gero kadro tyko valandų valandas/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, geg. 7, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale su
skaitytojais susitiko ornitologas ir fotografas Marius Čepulis.
38. Šaparnienė, Janina. Varlės iš Tautginių lietaus neburia/ Janina Šaparnienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, geg. 8, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama tautginietės
M. Bičkienės varlių kolekcija.
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39. Valuckienė, Dovilė. Projekto „Įsitrauk“ veiklos tęsiasi/ D. Valuckienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, geg. 8, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje viešėjo rašytoja ir
keliautoja R. Una.
40. Kviečia skaitmeninio raštingumo mokymai/ Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos inf. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, geg. 11, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka dalyvauja Nacionalinio projekto
„Prisijungusi Lietuva“ įgyvendinime.
41. Europos dienos Joniškyje/ G. Vilčiauskienės ir R. Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2019, geg. 11, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pagal projektą „Europa ir mes“
organizavo renginių ciklą, skirtą Europos dienai paminėti.
42. Urbonienė, Vida. Jėzuitų metams prasidėjus/ Vida Urbonienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 18227589.- 2019, geg. 15, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale
organizuotas susitikimas su kraštiečiu Kauno gimnazijos kapelionu jėzuitu E. Markovu.
43. Kuprevičienė, Vijoleta. Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos
Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, geg. 22, p. 2, 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vykusiuose tradiciniuose
skaitymuose pristatyta menininkės iš Kauno R. Zander knyga, skaityti I. Litvinaitės-Avyžienės
atsiminimai.
44. Vilčiauskienė, Gita. Gerumo akcijoje „Spalvotas pavasaris“: [žinutė]/ Gita Vilčiauskienė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, geg. 22, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka dalyvavo Lietuvoje vykdomoje
gerumo akcijoje, skirtoje sergantiems onkologinėmis ligomis.
45. Klausytojai poetų nenorėjo išleisti/ „Šiaulių krašto“ inf.; Loretos Ripskytės nuotr. - Rubrika:
Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, geg. 29, p. 7.
Poezijos pavasario renginiai, kuriuos pakvietė Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka, nuaidėjo Žagarėje ir Joniškyje.
46. Vilčiauskienė, Gita. Nueinantis pavasaris palydėtas poezija/ Gita Vilčiauskienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, geg. 29, p. 3.
Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos organizuotą „Poezijos
pavasario 2019“ šventę Joniškyje.
47. Ripskytė, Loreta. Žagarėje „išdygo“ knygų namelis/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2019, birž. 5, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir Žagarės seniūnijos
iniciatyva Žagarėje pristatytas penktasis rajone knygų namelis.
48. Kuprevičienė, Vijoleta. Kronika. 2018/ Vijoleta Kuprevičienė // Žiemgala.- ISSN 1392-3781.2019, Nr. 1, p. P. 64-66.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekoje ir filialuose 2018 metais suorganizuoti
renginiai.
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49. Ripskytė, Loreta. Joniškio rajone ‒ jau penki knygų nameliai/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, birž. 13, p. 7.
Žagarėje (Joniškio rajonas) visuomenei pristatytas Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos įrengtas knygų namelis. Iš viso rajone namelių jau yra penki.
50. Kuprevičienė, Vijoleta. Pristatytos rašytojos Bronės Buivydaitės knygos/ Vijoleta
Kuprevičienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, birž. 14, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Rašytoja
Bronė Buivydaitė – mūsų kraštietės Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės auklėtinė“.
51. Rudnickienė, Lina. Net meilė turi savo pakaitalą/ Lina Rudnickienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2019, birž. 22, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės
pedagogės, literatės A. Jonaitienės nauja knyga.
52. Urbonienė, Vida. Kūrybinėse dirbtuvėlėse „Pinavijos žiedas“/ Vida Urbonienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, birž. 26, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filiale
organizuota kūrybinės dirbtuvėlės.
53. Kuprevičienė, Vijoleta. Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai/ Vijoleta Kuprevičienė; Dalios
Norvaišienės nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2019, Nr. 6, p. 40-41.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko tradiciniai rašytojo J. Avyžiaus skaitymai.
54. Kuprevičienė, Vijoleta. Joniškis: [žinutė]/ Vijoleta Kuprevičienė - Rubrika: Knygų pristatymai
// Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2019, Nr. 6, p. 42.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatytas joniškietės literatės romanas
„Džiaugsmas pro ašaras, arba meilės istorija po 50-ies“.
55. Ripskytė, Loreta. Bibliotekoje – raktų ir spynų kolekcijos dalis/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, liep. 3, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama joniškiečio,
raktų meistro R. Klivio kolekcionuojamų raktų ir spynų paroda.
56. Ripskytė, Loreta. Gyventojams – paskaitos apie globos ir įvaikinimo svarbą/ Loreta Ripskytė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, rugpj. 14, p. 2.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filiale vyko
paskaita apie vaikų globą ir įvaikinimą.
57. Vilčiauskienė, Gita. Paminėta Tarptautinė jaunimo diena/ Gita Vilčiauskienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, rugpj. 17, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka dalyvavo jaunimo organizacijų
ir įstaigų dirbančių su jaunimu mugėje, skirtoje Tarptautinei jaunimo dienai.
58. Bibliotekos pokyčių dialogas Atėnuose/ Viešosios bibliotekos inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2019, rugs. 7, p. 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja G.
Vilčiauskienė dalyvavo 85-ojoje Tarptautinėje bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos
generalinėje konferencijoje Atėnuose (Graikija).
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59. Jonaitytė, Gintarė. Susitikimas su rašytoju Benu Bėrantu ir dailininke Vilija Kvieskaite/
Gintarė Jonaitytė; Linos Lukošiūnienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, rugs. 13,
p. 8.
Gataučių (Joniškio rajonas) pagrindinėje mokykloje vyko susitikimas su rašytoju Benu
Bėrantu ir knygų iliustratore Vilija Kvieskaite. Susitikimą organizavo Gataučių filialo
bibliotekininkė Lina Lukošiūnienė.
60. Ripskytė, Loreta. Latveliškių dvarvietėje trumpam atgijo praeitis/ Loreta Ripskytė; Jono
Ivanausko nuotr. - Rubrika: Krašto žinios // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, rugs. 17, p. 8.
Latveliškių kaime, Kriukų seniūnijoje (Joniškio rajonas) trumpam atgijo vietos dvaro praeitis.
Jo istoriją pristatė Joniškio jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų filialo bibliotekininkė
Violeta Navickienė.
61. Ripskytė, Loreta. Jono Ivanausko duoklė Žiemgalai vis auga/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. Rubrika: Kultūra // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, rugs. 18, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta trisdešimtoji
poeto Jono Ivanausko knyga „Įprastu ritmu“.
62. Ripskytė, Loreta. Jonas Ivanauskas išleido 30-ą knygą Žiemgalai/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, rugs. 21, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškiečio
literato Jono Ivanausko nauja knyga.
63. Vilčiauskienė, Gita. Jaunimas susipažino su senuoju Joniškiu/ Gita Vilčiauskienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, rugs. 25, p. 6.
Minint Europos paveldo dieną Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
jaunimui suorganizavo interaktyvias orientacines varžybas „Atrask senąjį Joniškį“.
64. Lukošiūnienė, Lina. Gataučiuose paminėta Baltų vienybės diena: [žinutė]/ Lina Lukošiūnienė;
autorės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, rugs. 27, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gataučių filiale paminėta
Baltų vienybės diena.
65. Kuprevičienė, Vijoleta. Judėti ir pažinti/ Vijoleta Kuprevičienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN
1822-7589.- 2019, rugs. 28, p. 5.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka organizavo dviračių žygį, skirta
Europos paveldo dienoms.
66. Pasveikino Daunoravos kaimo senolius/ „Sidabrės“ inf.; Aistės Paulauskienės nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 9, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Daunoravos filialo
bibliotekininkė A. Paulauskienė su jaunaisiais skaitytojais Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos
proga aplankė kaimo senolius.
67. Ripskytė, Loreta. Atstatytam Nepriklausomybės paminklui – 30 metų/ Loreta Ripskytė.Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 9, p. 3-4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaityklos languose
eksponuota mini fotoparoda, skirta Joniškio Nepriklausomybės paminklui.
68. Norvaišienė, Dalia. „Aušrai“ – 100 metų/ Dalia Norvaišienė // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.2019, spal. 9, p. 6.
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Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje parengtas informacijos
segtuvas ir literatūros paroda, skirti „Aušros“ gimnazijos 100 metų sukakčiai.
69. Kurlienė, Dovilė. Dovanoti kiekvienai pirmokų klasei po knygą – sena bibliotekos tradicija/
Dovilė Kurlienė.- Nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, spal. 11, p. 1, 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
kiekvienais metais pirmokams organizuojama „Pirmosios knygutės“ šventė.
70. Ripskytė, Loreta. Aklieji ir silpnaregiai prašo nemažinti lėšų/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 12, p. 3.
Joniškio Aklųjų ir silpnaregių draugijai koncertą dovanojo socialinė partnerė – Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka.
71. Viduolienė, Urtė. Pasaulinei gyvūnų dienai – atšvaitai: [žinutė]/ Urtė Viduolienė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 12, p. 3.
Joniškio rajono Skaistgirio moterų draugija ir Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaitgirio
filialo darbuotojos dalyvavo respublikiniame projekte „ Eismo saugumas bendruomenėse 2019“.
72. Mažrimienė, Jurgita. Rankdarbių užsiėmimai Satkūnų bibliotekoje: [žinutė]/ Jurgita
Mažrimienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 16, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Satkūnų filiale vyko
edukacinis užsiėmimas „Susipažinkime: kvilingas“.
73. Ripskytė, Loreta. Prisiminė Žagarės šviesuolį ir Garbės pilietį/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 19, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale vyko popietė
skirta prieš porą metų Anapilin išėjusiam krašto šviesuoliui J. Kazlauskui.
74. Kuprevičienė, Vijoleta. Bibliotekoje pristatyta Leono Karaliūno knyga ir filmas/ Vijoleta
Kuprevičienė; Ritos Mačiukienės nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 23, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas
krepšiniui.
75. Parodoje – globos namų gyventojų rankdarbiai: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf..- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, spal. 26, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filiale
eksponuojami Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų rankdarbiai.
76. Kuprevičienė, Vijoleta. Pažintinis žygis/ Vijoleta Kuprevičienė; Dovilės Kurlienės nuotr. //
Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2019, Nr. Nr. 10, p. 40.
Europos paveldo ir Judumo savaitei Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos iniciatyva
surengta pažintinė išvyka į Kalnelį.
77. Vilčiauskienė, Gita. Jaunimas atrado senąjį Joniškį/ Gita Vilčiauskienė; Jurgitos Bučinskienės
nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2019, Nr. Nr. 10, p. 43.
Europos paveldo dienų proga Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka suorganizavo
orientacines varžybas jaunimui.
78. Vilčiauskienė, Gita. Jaunimo fotografijų darbai parodoje: [žinutė]/ Gita Vilčiauskienė //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 6, p. 6.
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Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektas jaunimui
„Įsitrauk“ pakvietė dalyvauti parodose fotografijos mėgėjus.
79. Knyga į namus!: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 6, p. 1.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka siūlo paslaugą – neįgaliems ir
senyvo amžiaus skaitytojams knygas pristatys į namus.
80. Šukienė, Eglė. Atvyko su naujausia knyga: [žinutė]/ Eglė Šukienė; R. Mačiukienės nuotr. Rubrika: Susitikimai // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 9, p. 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta R. Petrausko
knyga „Trečiojo reicho triumfas“.
81. Ripskytė, Loreta. Pyragų dieną dalinosi gardumynais ir gerumu/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. //
Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 9, p. 7, 10.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvavo Pyragų
dienos akcijoje.
82. Kurlienė, Dovilė. Išaiškinti Knygų pristatymo konkurso atrankinio turo nugalėtojai/ Dovilė
Kurlienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 13, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
vyko Knygų pristatymo konkurso atrankinis turas.
83. Lukšaitė-Lapinskienė, Aušra. Knygų autorės susitiko su joniškiečiais/ Aušra LukšaitėLapinskienė.- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 13, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su trimis
Lietuvoje gerai žinomomis prozininkėmis: Irena Buivydaite, Jolita Herlyn, Gina Viliūne.
84. Jonaitytė, Gintarė. Šiaurės šalių literatūros savaitė/ Gintarė Jonaitytė; Dovilės Kurlienės nuotr.
// Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, lapkr. 15, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje
jau septynioliktą kartą surengta Šiaurės šalių literatūros savaitė.
85. Rudnickienė, Lina. Liuteronų pėdsakais/ Lina Rudnickienė.- Nuotr..- Pradžia. Tęsinys - kitame
laikraščio numeryje // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 20, p. 4.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas
liuteronų bažnyčios 190-osioms įkūrimo metinėms.
86. Kurlienė, Dovilė. Pasidalintas džiaugsmas padvigubėja/ Dovilė Kurlienė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 20, p. 8.
Joniškio moksleiviai sėkmingai sudalyvavo Didžiojo knygų pristatymo konkurso finale Šiaulių
apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje.
87. „Knygų Kalėdų“ tradicija tęsiasi: [žinutė].- Iliustr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr.
23, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka kviečia prisijungti prie
socialinės akcijos.
88. Rudnickienė, Lina. Liuteronų pėdsakais/ Lina Rudnickienė.- Nuotr..- Pabaiga. Pradžia Nr. 88
// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 23, p. 8.
67

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko Joniškio evangelikų
liuteronų bažnyčios 190-mečiui skirtas renginys.
89. Netradicinis sveikinimas Nacionalinei bibliotekai: [žinutė]/ „Sidabrės“ inf.; Loretos Ripskytės
nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 23, p. 12.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir Aklųjų bei silpnaregių
draugijos Joniškio skyrius parengė sveikinimą 100-metį švenčiančiai Nacionalinei Martyno
Mažvydo bibliotekai.
90. Ripskytė, Loreta. Penkiasdešimt kaimo bibliotekos metų/ Loreta Ripskytė.- Nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, lapkr. 27, p. 2, 8.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialas paminėjo
veiklos 50-metį.
91. Skaitmeninio raštingumo mokymai: sužinoti, išbandyti, suprasti/ Joniškio Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos inf..- Nuotr. // Sidabrė.- ISSN 1822-7589.- 2019, gruod. 7, p. 3.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka įgyvendina projekto
„Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymus.
92. Parodoje – ženkliukai ir magnetukai/ „Sidabrės“ inf.; Loretos Ripskytės nuotr. // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, gruod. 7, p. 6.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama joniškietės
vertėjos Dz. E. Irbytės-Staniulienės kolekcionuojamų ženkliukų ir magnetukų paroda.
93. Mažrimienė, Jurgita. Kalėdinis vakaras Satkūnuose: [žinutė]/ Jurgita Mažrimienė // Sidabrė.ISSN 1822-7589.- 2019, gruod. 18, p. 3.
Joniškio rajono svivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Satkūnų filiale surengtas
Kalėdinis vakaras.
94. Šukienė, Eglė. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka: [žinutė]/ Eglė
Šukienė; Audriaus Danieliaus nuotr. // Tarp knygų.- ISSN 0868-8826.- 2019, Nr. 12, p. 40.
Fotosveikinimas Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai 100-mečio proga.
95. Kuprevičienė, Vijoleta. 2020 m. sukaktys: [bibliografinis sąrašas]/ Vijoleta Kuprevičienė //
Žiemgala.- ISSN 1392-3781.- 2019, Nr. 2, p. 61-62.
96. Ripskytė, Loreta. Brandaus poezijos rinkinio debiutas/ Loreta Ripskytė - Rubrika: Įvykiai,
aktualijos // Šiaulių kraštas.- ISSN 1648-4010.- 2019, gruod. 20, p. 2.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta joniškietės Aušros LukšaitėsLapinskienės poezijos knyga „Dar esu“.
97. Kuprevičienė, Vijoleta. Lyg ilgai lauktas išsipildymas…/ Vijoleta Kuprevičienė; Ritos
Mačiukienės nuotr. // Joniškio dienos.- ISSN 2029-3143.- 2019, gruod. 20, p. 7.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta Aušros
Lukšaitės-Lapinskienės pirmoji poezijos knyga „Dar esu“.
Sąrašą sudarė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė
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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
INTERNETINĖS RENGINIŲ NUORODOS
Viešosios bibliotekos organizuoti renginiai
Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas jaunimui „Įsitrauk“
1. Vilčiauskienė, G. Projekto „Įsitrauk“ veiklos tęsiasi. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1672&cntnt01returnid
=128>
2. Vilčiauskienė, G. Interaktyvus protmūšis jaunimui Žagarėje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1721&cntnt01returnid
=128>
3. Vilčiauskienė, G. Interaktyvus protmūšis jaunimui Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje.
[Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1761&cntnt01returnid
=128 >
4. Vilčiauskienė, G. Paminėta Tarptautinė jaunimo diena. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1828&cntnt01returnid
=128 >
5. Vilčiauskienė, G. Jaunimas susipažino su senuoju Joniškiu. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1886&cntnt01returnid
=128 >
6. Vilčiauskienė, G. Nesutarimai ir jų sprendimas. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1999&cntnt01returnid
=128>
7. Vilčiauskienė, G. LEGO robotų varžybos „Ar gali?“ [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1995&cntnt01returnid
=128>
8. Vilčiauskienė, G. Skaistgirio gimnazijoje vyko interaktyvus protmūšis jaunimui „Ką žinai apie savo
miestą ir rajoną?“ [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2001&cntnt01returnid
=128>
9. Vilčiauskienė, G. Skrebinimo edukacija Skaistgirio bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2009/78/Skrebinimo-edukacija-Skaistgirio-bibliotekoje/>
10. Vilčiauskienė, G. Protmūšio „Ką žinai apie savo miestą ir rajoną?“ finalas. Interaktyvus]. Joniškis,
2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2052/78/Protmusio-Ka-zinai-apie-savo-miesta-ir-rajona-finalas/>
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Renginiai, skirti kraštiečiams, krašto kultūrai ir istorijai (Informacijos ir kraštotyros skyriaus
organizuoti renginiai)
1. Kovo 22 d. vyko kraštietės muzikologės Jūratės Katinaitės knygos apie žagarietį operos solistą
Vaclovą Daunorą „Karalių kuria aplinka pristatymas“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1473/78/Pristatyta-knyga-apie-Vaclova-Daunora/
2. Kovo 28 d. vyko vakaras, skirtas kraštietei rašytojai Jolitai Skablauskaitei atminti.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1560/78/Rasytojai-Jolitai-Skablauskaitei-atminti/
3. Balandžio 17 d. Jubiliejinis kraštietės pedagogės, žurnalistės ir rašytojos Birutės Žymantienės
vakaras „Surašyti gyvenimą“.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1595/78/Viesojoje-bibliotekoje-pristatytos-krastietes-BZymantienes-naujausios-knygos/
4. Gegužės 16 d. vyko Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai „Mylimos moters miestas Kaunas“.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1692/78/Tradiciniai-Jono-Avyziaus-skaitymai/
5. Birželio 12 d. sąsajos su kraštiečiais „Rašytoja Bronė Buivydaitė – mūsų kraštietės S. Čiurlionienės
-Kymantaitės auklėtinė“.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1755/78/Pristatytos-rasytojos-Brones-Buivydaites-knygos/
6. Birželio 18 d. joniškietės pedagogės Alinos Jonaitienės romano „Džiaugsmas pro ašaras, arba meilė
po 50-ies“ sutiktuvės.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1763/78/Meiles-ir-apgavystes-istorija-joniskietes-romane/
7. Rugsėjo 5 d. kraštiečio literato Jono Ivanausko knygos „Įprastu ritmu“ sutiktuvės.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1868/78/Trisdesimtoji-Jono-Ivanausko-knyga/
8. Rugsėjo 20 d. pažintinis žygis dviračiais į Kalnelį „Mink nuotykių ir pažinimo keliu“.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1880/78/Judeti-ir-pazinti/
9. Spalio 17 d. kraštiečio Leono Karaliūno knygos „Antrais auksas: III Europos vyrų krepšinio
pirmenybės: faktai ir skaičiai“ ir filmo „Krepšinio legenda Voldemaras Chomičius“ pristatymas.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1944/78/Pristatyta-Leono-Karaliuno-knyga-ir-filmas/
10. Lapkričio 16 d. istorinės atminties renginys „Joniškio evangelikų liuteronų bažnyčiai – 190 metų“.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2021/78/Joniskio-evangeliku-liuteronu-baznyciai-190-metu/
11. Gruodžio 13 d. kraštietės pedagogės „audruvietės“ Aušros Lukšaitės-Lapinskienės knygos „Dar
esu“ pristatymas.
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2070/78/Pristatyta-poezijos-knyga/
Istorinės atminties renginiai
Vasario 15 d. Vasario 16-osios šaškių turnyras
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1411/78/Vasario-16-osios-saskiu-turnyras/
Informaciniai renginiai
1. „Senjorų dienos internete“ grįžo!
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1993/78/Senjoru-dienos-internete-grizo/
2. Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2049/78/Suaugusiuju-mokymosi-savaite-Mokymosi-pasaulislaukia-Keliaukim/
3. Skaitmeninio raštingumo mokymai bibliotekose: sužinoti, išbandyti, suprasti
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2056/78/Skaitmeninio-rastingumo-mokymai-bibliotekosesuzinoti-isbandyti-suprasti/
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Skaitytojų aptarnavimo skyriaus organizuoti renginiai
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje:
1. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1608/78/Nacionalines-biblioteku-savaites-renginiai-JonoAvyziaus-viesojoje-bibliotekoje/
Projektiniai renginiai:
1. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1596/78/Drauge-saugiau/
2. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1681/78/Europos-dienos-renginiai-Joniskyje/
Skaitymo skatinimo, literatūriniai renginiai:
1. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1455/78/Popiete-Jolitai-Skablauskaitei-atminti/
2. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1566/78/Knygos-pristatymas/
3. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1677/78/Su-Lietuva-skaite-ir-joniskieciai/
4. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1998/78/Susitikimas-su-Robertu-Petrausku/
5. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1952/78/Literaturinis-pasimatymas/
6. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2042/78/Susitikimas-su-D-Dargiu/
7. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2075/78/Metu-rezultatu-aptarimas/
Kiti renginiai
1. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1492/78/Civito-diskusija/
Vaikų literatūros skyriaus organizuoti renginiai
1. Tarptautinės vaikiškos knygos dienos renginiai:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1568/78/Tebunie-pasaka/
2. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1666/78/Pradinuku-susitikimai-su-rasytoja-Rebeka-Una/
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1404/78/Diskusija-su-penktokais-apie-bibliotekininkus-irbibliotekas/
3. Europos savaitės renginiai:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1681/78/Europos-dienos-renginiai-Joniskyje/
4. Susitikimas su knygų autoriais:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1873/78/Kurybines-dirbtuveles-Vaiku-literaturos-skyriuje-irGatauciuose/
5. Pirmosios knygutės šventė:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1935/78/Tradicine-svente-pirmokams/
6. Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2025/78/Siaures-saliu-literaturos-savaite-Viesojoje-bibliotekoje-irjos-filialuose/
7. Stalo žaidimų diena:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1406/78/Stalo-zaidimu-diena/
8. Garsiniai skaitymai pagal edukacinę programą „Pasakų skrynia“:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1489/78/Vyko-garsiniai-skaitymai/
9. Literatūrinės pamokos:
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https://www.joniskis.rvb.lt/news/1494/78/Literaturine-pamoka-Balandzio-svecias-KestutisKasparavicius/
10. Edukaciniai užsiėmimai „Spalvotas rytas“:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1585/78/Kuo-biblioteka-skiriasi-nuo-knygyno/
11. „Pasakų kovų“ savaitė:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/1747/78/Pasaku-kovu-savaite/
12. Knygų pristatymo konkursas:
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2000/78/Ivyko-Knygu-pristatymo-konkurso-atrankinis-turas/
https://www.joniskis.rvb.lt/news/2017/78/Pasidalintas-dziaugsmas-padvigubeja/
Teritorinių padalinių (filialų) organizuoti renginiai
Gaižaičių filialas
1. Sviderskienė, M. Kaziuko mugė Gaižaičiuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1453/78/Kaziuko-muge-Gaizaiciuose/>.
2. Sviderskienė, M. Kūrybinis užsiėmimas Gaižaičių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1451/78/Kurybinis-uzsiemimas-Gaizaiciu-bibliotekoje/>.
3.Sviderskienė, M. Edukacinis užsiėmimas Gaižaičių filiale. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1766/78/Edukacinis-uzsiemimas-Gaizaiciu-filiale/>.
4. Sviderskienė, M. Edukacinis užsiėmimas Gaižaičių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1765/78/Edukacinis-uzsiemimas-Gaizaiciu-bibliotekoje/>.
5. Sviderskienė, M. Žolininkės paskaita – susitikimas Gaižaičiuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1955/78/Zolininkes-paskaita-susitikimas-Gaizaiciuose/>.
6. Sviderskienė, M. Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaujam!“.
[Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2049/78/Suaugusiuju-mokymosi-savaite-Mokymosi-pasaulislaukia-Keliaukim/>.
Gataučių filialas
1. Lukošiūnienė, L. Popietė, skirta paminėti rašytojo Martyno Vainilaičio gimtadienį.
[Interaktyvus]. Joniškis,2018.
https://www.joniskis.rvb.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=849&cntnt01r
eturnid=128
2. Lukošiūnienė, L. Popietė, skirta paminėti teatro dieną. [Interaktyvus]. Joniškis, 2018.
https://www.joniskis.rvb.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=889&cntnt01r
eturnid=128
3. Lukošiūnienė, L. Popietė, skirta paminėti balandžio mėnesį. [Interaktyvus]. Joniškis, 2018.
https://www.joniskis.rvb.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=909&cntnt01r
eturnid=128
4. Lukošiūnienė, L. Popietė, skirta pakeliauti po pasaulio pasakas. [Interaktyvus]. Joniškis, 2018.
https://www.joniskis.rvb.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=924&cntnt01r
eturnid=128
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5. Lukošiūnienė, L. Kūrybinė valandėlė Gataučių filiale. [Interaktyvus]. Joniškis, 2018.
https://www.joniskis.rvb.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=940&cntnt01r
eturnid=128

1.

2.

3.

4.

Jurdaičių filialas
Užkuraitienė, D. Kurybinės dirbtuvės Jurdaičių socialinės globos namuose. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019 <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1454/78/Kurybines-dirbtuves-Jurdaiciu-socialines-globosnamuose/>
Užkuraitienė, D. Kurybinės dirbtuvės Jurdaičių socialinės globos namuose. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019 <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1602/78/Kurybines-dirbtuves-Jurdaiciu-socialines-globosnamuose/>
Užkuraitienė, D. Mažieji smaližiai rinkosi į kūrybines drbtuves Jurdaičiuose. [Interaktyvus].
Joniškis, 2019 <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1830/78/Mazieji-smaliziai-rinkosi-i-kurybinesdirbtuves-Jurdaiciuose/>
Užkuraitienė, D. Kurybinės dirbtuvės Jurdaičių socialinės globos namuose. [Interaktyvus].
Joniškis, 2019 <https://www.joniskis.rvb.lt/news/2077/79/Kurybines-dirbtuves-Jurdaiciusocialines-globos-namuose/d,detail2/>

Kepalių filialas
1. Blavaščiūnienė, Rita. Protų mūšis „Lietuvos vietovardžiai“ Kepaliuose. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019 <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1437/78/Protu-musis-Lietuvos-vietovardziai-Kepaliuose/>
2. Valuckienė, Dovilė. Kepaliuose vyko edukacinis užsiėmimas „Kuriame grožį“. Joniškis, 2019
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1457/78/Kepaliuose-vyko-edukacinis-uzsiemimas-Kuriamegrozi/>
3. Blavaščiūnienė, Rita. Psichologės paskaita apie miego sutrikimus ir atmintį Kepaliu0se. Joniškis,
2019 <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1449/78/Psichologes-paskaita-apie-miego-sutrikimus-iratminti-Kepaliuose/>
4. Blavaščiūnienė, Rita. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Kepalių bibliotekoje. Joniškis, 2019
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1667/78/Nacionaline-Lietuvos-biblioteku-savaite-Kepaliubibliotekoje/>
5. Blavaščiūnienė, Rita. Paskutinis vasaros nuotykis. Joniškis, 2019
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1864/78/Paskutinis-vasaros-nuotykis/>
Linkaičių filialas
1. Stulginskienė, A. Pristatytos paauglių knygos. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1354/78/Pristatytos-paaugliu-knygos/>
2. Stulginskienė, A. Literatūrinė valandėlė Linkaičių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019.<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1571/78/Literaturine-valandele-Linkaiciu-bibliotekoje/>
3. Stulginskienė, A. Popietė apie juoką ir sveikatą Linkaičių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019. <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1576/78/Popiete-apie-juoka-ir-sveikata-Linkaiciubibliotekoje/>
4. Stulginskienė, A. Pagilintos žinios apie sveikatą. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1746/78/Pagilintos-zinios-apie-sveikata/>
5. Stulginskienė, A. Skautų viešnagė Linkaičiuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1807/78/Skautu-viesnage-Linkaiciuose/>
6. Stulginskienė, A. Linkaičių filialo skaitytojai dalyvavo Šiaurės šalių literatūros savaitėje.
[Interaktyvus]. Joniškis, 2019. <https://www.joniskis.rvb.lt/news/2010/78/Linkaiciu-filialoskaitytojai-dalyvavo-Siaures-saliu-literaturos-savaiteje/>
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Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ [Interaktyvus]. Joniškis,
2019. <https://www.joniskis.rvb.lt/news/2049/78/Suaugusiuju-mokymosi-savaite-Mokymosipasaulis-laukia-Keliaukim/>
8. Stulginskienė, A. Paskutinis metų renginys Linkaičių filiale. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2078/78/Paskutinis-metu-renginys-Linkaiciu-filiale/>
7.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Maldenių filialas
Adomaitienė, L. Maldenių bibliotekoje šventiniai edukaciniai užsiėmimai. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019. <https://www.joniskis.rvb.lt/news/2072/78/Maldeniu-bibliotekoje-sventiniai-edukaciniaiuzsiemimai/>
Adomaitienė, L. Maldenių kaimo bibliotekai – 50. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2026/78/Maldeniu-kaimo-bibliotekai-50/>
Adomaitienė, L. Vasaros edukaciniai užsiėmimai Maldenių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019. <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1825/78/Vasaros-edukaciniai-uzsiemimai-Maldeniubibliotekoje/>
Adomaitienė, L. Paskaita maldeniečiams apie vaiko globą. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1824/78/Paskaita-maldenieciams-apie-vaiko-globa/>
Adomaitienė, L. Skautų susitikimas Maldenių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1793/78/Skautu-susitikimas-Maldeniu-bibliotekoje/>
Adomaitienė, L. Psichologės paskaita Maldeniuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1737/78/Psichologes-paskaita-Maldeniuose/>
Adomaitienė, L. Maldenių lėlių teatras „Padaužiukai“ lankėsi Žagarėje. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019. <https://www.joniskis.rvb.lt/news/1688/78/Maldeniu-leliu-teatras-Padauziukai-lankesiZagareje/>
Adomaitienė, L. Maldenių bibliotekoje vyko keramikos užsiėmimai. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1408/78/Maldeniu-bibliotekoje-vyko-keramikos-uzsiemimai/>
Plikiškių filialas
1. manojoniskis inf. Plikiškių kaimo bendromenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną. [Interaktyvus].
Joniškis, 2019. <http://manojoniskis.lt/naujiena/plikiskiu-kaimo-bendruomene-paminejo-laisvesgyneju-diena>.
2. Kriščiūnienė, A. Plikiškiuose paminėta Gedulo ir vilties diena. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1759/78/Plikiskiuose-pamineta-Gedulo-ir-vilties-diena/>.
3. Kriščiūnienė, A. Literatūrinis žaidimas Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1750/78/Literaturinis-zaidimas-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
4. Kriščiūnienė, A. Susitikimas su knygos Brailio raštu autoriumi. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1740/78/Susitikimas-su-knygos-Brailio-rastu-autoriumi/>.
5. Kriščiūnienė, A. Europos dienos renginiai Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1685/78/Europos-dienos-renginiai-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
6. Kriščiūnienė, A. Akcija Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1604/78/Akcija-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
7. Kriščiūnienė, A. Rankdarbių paroda Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1601/78/Rankdarbiu-paroda-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
8. Kriščiūnienė, A. Paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1575/78/Pamineta-Tarptautine-vaiku-knygos-diena/>.
9. Kriščiūnienė, A. Lėlių spektaklis Plikiškiuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1570/78/Leliu-spektaklis-Plikiskiuose/>.
10. Kriščiūnienė, A. Edukacinis užsiėmimas Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1472/78/Edukacinis-uzsiemimas-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
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11. Kriščiūnienė, A. Knygnešio diena Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1462/78/Knygnesio-diena-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
12. Kriščiūnienė, A. Sveikatos valandėlė Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1461/78/Sveikatos-valandele-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
13. Kriščiūnienė, A. Plikiškių bibliotekoje skambėjo dainos Lietuvai. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1409/78/Plikiskiu-bibliotekoje-skambejo-dainos-Lietuvai/>.
14. Kriščiūnienė, A. Plikiškių bibliotekoje skleidėsi gėlių žiedai. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1358/78/Plikiskiu-bibliotekoje-skleidesi-geliu-ziedai/>.
15. Kriščiūnienė, A. Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis,
2019.<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1355/78/Kurybines-dirbtuveles-vaikams-Plikiskiubibliotekoje/>.
16. Kriščiūnienė, A. Pasienyje paminėtas Baltijos kelio 30-metis. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1855/78/Pasienyje-paminetas-Baltijos-kelio-30-metis/>.
17. Kriščiūnienė, A. Bendras Lietuvos-Latvijos renginys Plikiškiuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1918/78/Bendras-Lietuvos-Latvijos-renginys-Plikiskiuose/>.
18. Kriščiūnienė, A. Rudens vitražai Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1910/78/Rudens-vitrazai-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
19. Kriščiūnienė, A. Pažintinė išvyka į Elėją. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1939/78/Pazintine-isvyka-i-Eleja/>.
20. Kriščiūnienė, A. Rankdarbių paroda Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1940/79/Rankdarbiu-paroda-Plikiskiubibliotekoje/d,pagrindinis/>.
21. Kriščiūnienė, A. Gimtadienio šventė Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2008/79/Gimtadienio-svente-Plikiskiu-bibliotekoje/d,detail2/>.
22. Kriščiūnienė, A. Kūrybinė valandėlė Plikiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2071/78/Kurybine-valandele-Plikiskiu-bibliotekoje/>.
23. <https://www.facebook.com/Joniškio-rajono-savivaldybės-Jono-Avyžiaus-viešoji-biblioteka1399543723607351/>.
24. Bendras Lietuvos-Latvijos renginys Plikiškiuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.facebook.com/Joniškio-rajono-savivaldybės-Jono-Avyžiaus-viešoji-biblioteka1399543723607351/>.
Rudiškių filialas
1. Lacienė, I. Pavasario belaukiant. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1347/79/Pavasario-belaukiant/d,detail2/>.
2. Lacienė, I. Pražydę žiedai Rudiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1668/79/Prazyde-ziedai-Rudiskiu-bibliotekoje/d,detail2/>
3. Lacienė, I. Vasaros skaitymai Rudiškių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1827/78/Vasaros-skaitymai-Rudiskiu-bibliotekoje//>
4. Lacienė, I. Idėja dovanai. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2076/78/Ideja-dovanai//>
5. Lacienė, I. Suaugusių mokymosi savaitė. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2049/78/Suaugusiuju-mokymosi-savaite-Mokymosi-pasaulislaukia-Keliaukim/>

Skaistgirio filialas
1. Jatulienė, J. Dailyraščio valandėlė Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1413/78/Dailyrascio-valandele-Skaistgirio-bibliotekoje/
2. Jatulienė, J. Kūrybinės dirbtuvėlės Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1559/78/Kurybines-dirbtuveles-Skaistgirio-bibliotekoje/
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3. Jatulienė, J. Tarptautinė vaikų knygos diena Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1574/78/Tarptautine-vaiku-knygos-diena-Skaistgiriobibliotekoje/
4. Degimienė, L. Skaistgiryje pristatyta knyga apie kraštietį Stasį Vaitekūną.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1580/78/Skaistgiryje-pristatyta-knyga-apie-krastieti-StasiVaitekuna/
5. Skaistgirio bibliotekos informacija. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai
Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1624/78/Nacionalines-Lietuvos-biblioteku-savaites-renginiaiSkaistgirio-bibliotekoje/
6. Jatulienė, J. Modelino edukacija Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1673/78/Modelino-edukacija-Skaistgirio-bibliotekoje/
7. Degimienė, L. Pašnekesys su jėzuitu Eugeniju Markovu Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1674/78/Pasnekesys-su-jezuitu-Eugeniju-Markovu-Skaistgiriobibliotekoje/
8. Jatulienė, J. Stalo žaidimo pristatymas Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1736/78/Stalo-zaidimo-pristatymas-Skaistgirio-bibliotekoje/
9. Degimienė, L. Tautodailininkės Virginijos Kutkienės tapybos darbų pristatymas Skaistgirio
bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1751/78/Tautodailininkes-Virginijos-Kutkienes-tapybos-darbupristatymas-Skaistgirio-bibliotekoje/
10. Jatulienė, J. Kūrybinės dirbtuvėlės Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1757/78/Kurybines-dirbtuveles-Skaistgirio-bibliotekoje/
11. Jatulienė, J. Proto mankšta Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1872/78/Proto-manksta-Skaistgirio-bibliotekoje/
12. Jatulienė, J. Popietė augintiniams Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1937/78/Popiete-augintiniams-Skaistgirio-bibliotekoje/
13. Degimienė, L. Kraštiečio paroda Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1947/78/Krastiecio-paroda-Skaistgirio-bibliotekoje/
14. Vilčiauskienė, G. Skrebinimo edukacija Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2009/78/Skrebinimo-edukacija-Skaistgirio-bibliotekoje/
15. Degimienė, L. Skaistgirio bibliotekoje eksponuota rankdarbių paroda.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2020/78/Skaistgirio-bibliotekoje-eksponuota-rankdarbiu-paroda/
16. Jatulienė, J. Edukacija Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2057/78/Edukacija-Skaistgirio-bibliotekoje/
17. Degimienė, L. Mano pirmoji perskaityta knyga.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2064/78/Mano-pirmoji-perskaityta-knyga/
18. Jatulienė, J. Žvakių dekoravimas Skaistgirio bibliotekoje.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2069/78/Zvakiu-dekoravimas-Skaistgirio-bibliotekoje/
Stungių filialas
1. Kidelienė, D. „Proto mankšta“ Stungių bibliotekoje. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2015/77/Proto-manksta-Stungiu-bibliotekoje/d,detail2/>
2. Kidelienė, D. Žingsniuok daugiau su žingsniamačiu. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1695/78/Zingsniuok-daugiau-su-zingsniamaciu/>
3. Kidelienė, D. Kūrybinis užsiėmimas Kepalių globos namuose. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1742/78/Kurybinis-uzsiemimas-Kepaliu-globos-namuose/>
6. Kidelienė, D. Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“.
[Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/2049/78/Suaugusiuju-mokymosi-savaite-Mokymosi-pasaulislaukia-Keliaukim/>
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7. Kidelienė, D. Pūkuoti knygų skirtukai. [Interaktyvus]. Joniškis, 2019.
<https://www.joniskis.rvb.lt/news/1356/78/Pukuoti-knygu-skirtukai/>
Žagarės filialas
1. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1447/78/Rytmetys-Tarptautinei-gimtosios-kalbos-dienaipamineti/
2. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1562/78/Pasakininko-Hanso-Kristiano-Anderseno-salyje/
3. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1566/78/Knygos-pristatymas/
4. https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1563&cntnt01retur
nid=128
5. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1593/78/Velykinis-edukacinis-uzsiemimas-Israsytasmargutis-laimes-sauklys/
6. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1591/78/Rytmetys-Mazuju-sveikuoliu-takeliu/
7. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1600/78/Susitikimas-su-gamtos-fotografu/
8. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1607/78/Nacionaline-biblioteku-savaite-Zagares-bibliotekoje/
9. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1690/78/Idomus-ir-naudingas-edukacinis-uzsiemimas/
10. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1693/78/Dalyvauta-gerumo-akcijoje-Spalvotas-pavasaris/
11. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1681/78/Europos-dienos-renginiai-Joniskyje/
12. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1720/78/Tarptautinis-poezijos-festivalis-Poezijos-pavasaris2019/
13. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1721/78/Interaktyvus-protmusis-jaunimui-Zagareje/
14. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1743/78/Knygu-namelio-atidarymo-svente-Zagareje/
15. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1763/78/Meiles-ir-apgavystes-istorija-joniskietes-romane/
16. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1764/78/Linksma-edukacija/
17. https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1917&cntnt01retur
nid=128
18. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1950/78/Prisimintas-Zagares-visuomenininkas/
19. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1949/78/Edukacinis-uzsiemimas-su-kolege/
20. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2011/78/Siaures-saliu-literaturos-savaites-renginiai-Zagaresbibliotekoje/
21. https://www.joniskis.rvb.lt/news/1952/78/Literaturinis-pasimatymas/
22. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2019/79/Fotografiju-paroda-Zagares-bibliotekoje/
23. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2042/78/Susitikimas-su-D-Dargiu/
24. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2062/78/Idomus-priessventinis-uzsiemimas/
25. https://www.joniskis.rvb.lt/?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2063&cntnt01retur
nid=128

77

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2019 m. veiklos tekstinės ataskaitos
3 priedas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVAVLDYBĖS
JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

JONIŠKIO RAJONO JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
VARTOTOJŲ IR SPAUDINIŲ IŠDAVIMO STATISTINIS TYRIMAS
2012–2018 m.
Statistikos tyrimas

Darbą atliko: Joniškio Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vyresn. bibliotekininkė Rita
Mačiukienė

Joniškis, 2019

78

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

TURINYS
ĮVADAS .................................................................................................................................................. 80
1. Joniškio rajono bibliotekos vartotojų tyrimas ................................................................................. 81
1. 1. Dinamikos santykiniai dydžiai ............................................................................................... 81
1. 2. Aritmetinis vidurkis .................................................................................................................. 6
1. 3. Variacijos matavimas ............................................................................................................... 6
1. 4. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai .................................................................................... 7
2. Dokumentų išdavimo tyrimas ............................................................................................................ 9
2. 1. Dinamikos santykiniai dydžiai ............................................................................................... 10
2. 2. Struktūros santykiniai dydžiai ................................................................................................ 89
2. 3. Aritmetinis vidurkis ................................................................................................................ 91
2. 4. Variacijos matavimas ............................................................................................................. 91
2. 5. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai .................................................................................. 92
IŠVADOS ................................................................................................................................................ 95
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI .............................................................................................................. 95

79

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyiausviešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita

ĮVADAS
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka – seniausia kultūros įstaiga
rajone, įkurta 1937 m. Bibliotekos struktūrą sudaro 5 skyriai: Dokumentų komplektavimo ir
tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir kraštotyros, Vaikų literatūros, Ūkio ir
bendrasis, 17 filialų kaime ir 1 Žagarės mieste.
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.
Rajono bibliotekos dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir ugdymo programose,
teikia mokymosi visą gyvenimą galimybes, vykdo edukacines programas suaugusiesiems ir
vaikams, sudaro sąlygas turiningam laisvalaikiui, skatina kūrybingumą.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų paslaugomis naudojasi 30,1 proc.
rajono gyventojų. Vartotojų skaitymo ir informacijos poreikiams Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje ir filialuose sukauptas 168515 fiz. vnt. dok. (knygų, periodinių ir kitų leidinių) fondas.
Viešojoje bibliotekoje, Žagarės miesto ir 16 kaimo filialų veikia viešosios interneto prieigos su 63
darbo vietomis vartotojams.
Darbo tikslas – ištirti bibliotekos vartotojų ir išduotų dokumentų kitimo tendencijas per
pastaruosius penkerius metus (nuo 2012 iki 2019 metų).
Darbo uždaviniai:
 išanalizuoti rajono bibliotekos vartotojų ir išduotų dokumentų kitimo kiekį;
 atlikti statistinius skaičiavimus;
Rašant savarankišką darbą remtasi mokomaisiais vadovėliai, internetinių puslapių
informaciją bei Joniškio rajono Jono Avyžiaus bibliotekos administracijos suteikta informacija.
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1. Joniškio rajono bibliotekos vartotojų tyrimas
Tyrimo analizei panaudota informacija suteikta Joniškio rajono Jono Avyžiaus bibliotekos
administracijos, 1 lentelėje pateikta informacija apie Joniškio rajono bibliotekos sistemoje
registruotą vartotojų skaičių 2012–2018 metais.
1 lentelė
Registruotų vartotojų skaičius
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
Vartotojų
8389
8166
7975
7781
7411
7536
7453
skaičius
Šioje lentelėje matome, kaip keitėsi vartotojų skaičius nuo 2012 iki 2019 metų. Iš pateiktų
duomenų galime teigti, kad daugiausia bibliotekos vartotojų rajone buvo 2012 metais, o mažiausiai2016 metais.

8600
8400
8200
8000
7800
7600

8389

7400

8166

7975

7200

7781
7411

7000

7536

7453

2017 m.

2018 m.

6800
2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

1 pav. Bibliotekos vartotojų skaičius 2012–2018 metais.
Vartotojų skaičius mažėjo dėl rajono gyventojų skaičiaus mažėjimo, gyventojų senėjimo,
migracijos (tiek mieste, tiek kaimuose gyvena nemažai Joniškio rajone gyvenamąją vietą
deklaravusių, tačiau realiai negyvenančių žmonių), bibliotekų pasiekiamumo ir kitų objektyvių
priežasčių.
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1. 2. Dinamikos santykiniai dydžiai
Formulėse pateikti bazinių dinamikos santykinių dydžių skaičiavimai, pasinaudojus 1
lentelės duomenimis. Baziniais metais pasirinkti 2012 metai.
S dinamikos bazinis =

y 2013
8166
*100% = 97,3 %.
*100 %=
y 2012
8389

S dinamikos bazinis =

y 2014
7975
*100% = 95,1 %.
*100 %=
y 2012
8389

S dinamikos bazinis =

y 2015
7781
*100% = 92,7 %.
*100 %=
y 2012
8389

S dinamikos bazinis =

y 2016
7411
*100% = 88,3 %.
*100 %=
8389
y 2012

S dinamikos bazinis =

𝑌2017
𝑌2012

7536

∗ 100% = 8389 ∗ 100% = 89,8 %

𝑌

S dinamikos bazinis = 𝑌2018 ∗ 100% =
2012

7453
8389

∗ 100% = 88,9%

Palyginus gautus dinamikos bazinius dydžius matoma, kad 2013 m., palyginus su
baziniais 2012 m., vartotojų sumažėjo apie 2,7 %; 2014 metais, palyginus su baziniais metais,
sumažėjo 4,9 %; 2015 metais – sumažėjo 7,3 %, o 2016 metais, palyginus su baziniais 2012 metais,
sumažėjo 11,7%. 2017 metais, lyginant su baziniais metais, matomas 10,2 proc. sumažėjimas ir
2018 metais, lyginant su baziniais 2012 metais įregistruota – 11,1 proc. mažiau bibliotekos
vartotojų. Didžiausias septynerių metų laikotarpyje vartotojų sumažėjimas buvo 2016 metais.
Taikant grandininį būdą lyginamos dviejų gretimų laikotarpių reikšmės. Apskaičiuoti
grandininiai dinamikos santykiniai dydžiai:
S dinamikos grandininis =

y 2013
8166
*100% = 97,3 %.
*100 %=
y 2012
8389

S dinamikos grandininis =

y 2014
7975
*100% = 97,7%.
*100 %=
8166
y 2013

S dinamikos grandininis =

y 2015
7781
*100% = 97,6%.
*100 %=
y 2014
7975

S dinamikos grandininis =

y 2016
7411
*100% = 95,2%.
*100 %=
y 2015
7781
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Sdinamikos grandininis =
𝑆dinamikos grandininis =

𝑌2017
𝑌2016

× 100% =

7536
7411

× 100% = 101,7%

𝑌2018
7453
× 100% =
× 100% = 98,9 %
𝑌2017
7536

Palyginus gautus duomenis galima teigti, kad 2013 metais palyginus su 2012 metais
vartotojų sumažėjo 2,7 %, 2014 metais palyginus su 2013 metais vartotojų skaičius sumažėjo 2,3%,
2015 metais palyginus su 2014 metais 2,4%, o 2016 metais palyginus su 2015 metais vartotojų
sumažėjo 4,8%. 2017 metais, lyginant su 2016 metais vartotojų padaugėjo 1,7 proc., o 2018 metais,
palygus su 2017 metais, vėl stebimas 1,1 proc. sumažėjimas. 2012-2018 metų laikotarpiu
mažiausias Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vartotojų mažėjimas buvo 2018
metais (1,1 %), o didžiausias – 2016 metais (4,8%). 2017 metais vartotojų bibliotekos sistemoje
padaugėjo 1,7 proc. Iš viso 2012-2018 metų laikotarpi bibliotekos vartotojų sumažėjo 11,6 proc.
Dinamikos santykiniai dydžiai pateikiami 2 lentelėje.

Metai
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Vartotojų skaičiaus dinamikos santykiniai dydžiai
Baziniai dydžiai
Vartotojų skaičius
(bazė 2012 metai), %
8389
100,0
8166
97,3
7975
95,1
7781
92,7
7411
88,3
7536
89,8
7453
88,9

2 lentelė
Grandininiai
dydžiai, %
97,3
97,7
97,6
95,2
101,7
98,9

1. 3. Aritmetinis vidurkis
Statistikoje tiriama visumos dalis vadinama „imtimi“. Skirtumas tarp didžiausios ir
mažiausios imties reikšmių (mažiausias intervalas, apimantis visas imties reikšmes) yra vadinamas
imties pločiu.
Imties vidurkis (angl. mean) gaunamas sudėjus visus skaičius ir gautą rezultatą padalijus iš
elementų kiekio. Vidurkis nurodo vidutinę reikšmę, aplink kurią išsidėsčiusi visa aibė.
Apskaičiavus paprastą aritmetinį vidurkį paaiškėja, kiek vidutiniškai 2012-2018 metais buvo
vartotojų Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos duomenų bazėje.

𝑋𝑎𝑝 =

8389 + 8166 + 7975 + 7781 + 7411 + 7536 + 7453
= 7816 𝑣𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑜𝑗𝑎𝑖
7

2012–2018 metais vidutinis paprastasis aritmetinis vidurkis lygus 7816 vartotojai.
1. 4. Variacijos matavimas
Variacijos matavimui duomenis naudojami iš 1 lentelės.
a)
Variacijos užmojis – tai skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios požymio variantų
reikšmių. Skaičiuojamas pagal formulę:
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R  xmax  x min  8389 – 7411 = 978 vartotojai
b)
Vidutinis tiesinis nuokrypis tai variantų nuokrypių nuo vidurkių vidutinis dydis.
Surandamas pagal formulę (panaudojamas aritmetinio vidurkio rezultatas):

dp 

x



i

n

x
;

𝑑𝑝
|8389 − 7816| + |8166 − 7816| + |7975 − 7816| + |7781 − 7816| + |7411 − 7816| + |7536 − 7816| + |7453 − 7816|
7
573 + 350 + 159 + |−35| + |−405| + |−280| + |−363|
=
= 309,2 ≈ 309
7
=

Vidutinis tiesinis nuokrypis − 309 vartotojai.
c) Dispersija (angl. variance) – statistinė imties charakteristika, atspindinti labiausiai
tikėtiną eilinio matavimo vertės nukrypimą nuo aritmetinio vidurkio. Dispersija apskaičiuojame
_


 x  x



pagal formulę:  2 
n

2

𝜎2
(8389 − 7816)2 + (8166 − 7816)2 + (7975 − 7816)2 + (7781 − 7816)2 + (7411 − 7816)2 + (7536 − 7816)2 + (7453 − 7816)2
=
7

=

328329 + 122500 + 25581 + (−1225) + (−164025) + (−78400) + (−131769)
= 121689,8
7

d) Vidutinis kvadratinis nuokrypis nusakantis atsitiktinio dydžio įgyjamų reikšmių sklaidą apie
vidurkį. Naudojamas vidurkio standartinei paklaidai, nustatant pasikliautiną intervalą, tikrinant
statistines hipotezes, nustatant atsitiktinių reikšmių tiesinę priklausomybę apskaičiuojamas:
𝜎 = √𝜎 = √121689,8 = 348,84 ≈ 349 vartotojai
e) Variacijos koeficientas - tai tarpusavyje lyginamų skirtingų visumų požymio variacija. Tai
procentinis vidutinio kvadratinio nuokrypio ir vidurkio santykis. :
𝑉=

𝜎
348,84
× 100% =
× 100% = 4,4%
𝑥
7816

Apskaičiavus šiuos rodiklius galima teigti, kad aritmetinis rodiklis gana tiksliai parodo
nagrinėjamą visumą, nes variacijos koeficientas yra 4,4 %, tai reiškia kad variacija yra maža, nes
nesiekia 10 %.
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3 lentelė
Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai

Bazinis

Grandini
nis

Bazinis

Grandini
nis

8389
8166
7975
7781
7411
7536
7453

Pokyčio tempas,
%

Grandini
nis

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kitimo tempas, %

Bazinis

Metai

Bibliotekos
vartotojų
skaičius
rajone

Absoliutus pokytis
(vartotojai)

-223
-414
-608
-978
-853
-936

-223
-191
-194
-370
+125
-83

100
97,3
95,1
92,7
88,3
89,8
88,8

97,3
97,7
97,6
95,2
101,7
98,9

-2,7
-4,9
-7,3
-11,7
-10,2
-11,2

-2,7
-2,3
-2,4
-4,8
+1,7
-1,1

Absoliutaus
pokyčio 1
% reikšmė
(vartot.)

82,6
84,5
83,2
83,6
83,6
84,3

Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė nusako kiek per analizuojamą laikotarpį padidėjo
eilutės lygis, reiškiniui pakitus 1%, t.y. koks absoliutus dydis atitinka kiekvieną procento
padidėjimą / sumažėjimą. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
absoliutus pokytis per visą nagrinėjamą laikotarpį
bazinis pokyčio tempas,išreikštas procentais

Pasinaudojus dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimo formulėmis apskaičiuojamas
vartotojų analitiniai rodikliai. Duomenys naudojami iš 1 lentelė, o gauti rezultatai pateikiami 3
lentelėje.
1) Absoliutūs baziniai pokyčiai:

2) Absoliutūs grandininiai pokyčiai:

 y  y n  y1

 y  y n  y n1

 y  8166  8389  223

 y  8166  8389  223

𝛥𝑦=7975 – 8389 = – 414

 y  7975  8166  191

 y  7781  8389  608

 y  7781  7975  194

 y  7411  8389  978
Δy = 7536 – 8389 = –853
Δy = 7453 – 8389 = –936
3) Bazinis kitimo tempas:
y
Td  n *100
y1

 y  7411  7781  370
Δy = 7536 – 7411= 125
Δy = 7453 – 7536= –83
4) Grandininis kitimo tempas:
y
Td  n *100
y n 1
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Td 

8166
*100  97,3
8389

Td 

8166
*100  97,3
8389

Td 

7975
*100  95,1
8389

Td 

7975
*100  97,7
8166

Td 

7781
*100  92,7
8389

Td 

7781
*100  97,6
7975

Td 

7411
*100  88,3
8389

Td 

7411
*100  95,2
7781

7536

Td = 7411 × 100 = 101,7

7536

Td = 8389 × 100 = 89,8
7453

7453

Td = 8389 × 100 = 88,8

Td = 7536 × 100 = 98,9

5) Bazinis pokyčio tempas:

6) Grandininis pokyčio tempas:

T p  Td  100
T p  97,3  100  2,7

T p  97,3  100  2,7

T p  95,1  100  4,9

T p  97,7  100  2,3

T p  92,7  100  7,3

T p  97,6  100  2,4

T p  88,3  100  11,7

T p  95,2  100  4,8

Tp = 89,2 – 100 = –10,2
Tp = 88,8 – 100 = –11,2

Tp = 101,7 – 100 = 1,7
Tp = 98,9 – 100 = – 1,1

7) Pokyčio tempo 1% absoliutinė reikšmė nusako, kiek per analizuojamą laikotarpį padidėjo eilutės
lygis pakitus reiškiniui 1%. Apskaičiuojama – absoliutų bazinį pokytį padalinant iš bazinio pokyčio
tempo.
y
 1% 
Tp %

 1% 

 223
 82,6
 2,7

 1% 

 978
 83,6
 11,7

 1% 

 414
 84,5
 4,9

 1% 
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∆𝟏% =

−𝟖𝟓𝟑
−𝟏𝟎,𝟐

= 𝟖𝟑, 𝟔

∆𝟏% =

−𝟗𝟑𝟔
−𝟏𝟏,𝟐

= 𝟖𝟑, 𝟓

Pakitus skaitytojų skaičiui 1 proc. pokyčio lygis daugiausia padidėjo 2014 metais (84,5),
mažiausiai 2013 metais 82,6 (2012 metai laikomi baziniais tyrimo metais).
2. Dokumentų išdavimo tyrimas
4 lentelėje pateikta informacija apie Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose išduotų leidinių (knygų) skaičių į namus.
4 lentelė
Išduotų leidinių skaičius
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
Viešoji
123943
124311
124845
126482
122132
120684
123068
biblioteka
Žagarės
23697
24441
24375
24067
23764
23798
22988
filialas
Kaimo
115747
110336
101198
99865
92170
99887
98827
filialai
Iš viso (vnt): 263387
259088
250418
250414
238066
244369
244883

250000

244883

244369

238066

250414

250418

300000

259088

263387

Viešojoje bibliotekoje daugiausia dokumentų išduota 2015 metais, o mažiausiai – 2017
metais. Žagarės filiale daugiausia leidinių išduota 2013 metais, o mažiausiai išduota 2012 metais.
Kaimo filialuose daugiausia išduota 2012 metais, o mažiausiai – 2018 metais. Knygų išdavimo
sumažėjimą lėmė vartotojų skaičiaus mažėjimas, naujos šakinės, informacinės literatūros trūkumas
filialuose, naujų skaitmeninių technologijų plėtra. Pagal pateiktus duomenis galima grafiškai
pavaizduoti dokumentų išdavimo kitimą.

22988

98827

23798

123068

23764

99887

Žagarės filialas

24067

120684

Viešoji biblioteka

24375

24441

50000

23697

100000

92170

122132

99865

126482

101198

124845

110336

124311

115747

150000

123943

200000

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

0
2012 m.

2013 m.

2 pav. Dokumentų išdavimas 2012–2018 metais.
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Diagramoje matome, kaip pakito spaudinių išdavimas Joniškio rajono savivaldybės Jono
Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose nuo 2012 iki 2016 metų. Remiantis pateiktais
duomenimis galima teigti, kad daugiausia knygų išduota buvo 2012 metais, o mažiausiai – 2016
metais.
Išdavimų mažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs vartotojų ir lankytojų skaičius. Nemaža dalis
vartotojų naudojosi elektroniniais informacijos šaltiniais, internetu. Įtakos turėjo tai, kad, brangstant
knygoms, trūksta lėšų įsigyti naujų, populiarių knygų.

2. 1. Dinamikos santykiniai dydžiai
Apskaičiuoti baziniai dinamikos santykiniai dydžiai. Baziniais metais pasirinkti 2012
metai.
S dinamikos bazinis =

y 2013
259088
*100% = 98,4 %.
*100 %=
263387
y 2012

S dinamikos bazinis =

y 2014
250418
*100% = 95,1 %.
*100 %=
y 2012
263387

S dinamikos bazinis =

y 2015
250414
*100% = 95,1 %.
*100 %=
y 2012
263387

S dinamikos bazinis =

y 2016
238066
*100% = 90,4 %.
*100 %=
y 2012
263387
𝛾

S dinamikos bazinis = 𝛾2017 ∗ 100% =
2012

𝛾

244369
∗
263387

100% = 92,8 %

244883

S dinamikos bazinis = 𝛾2018 ∗ 100% = 263387 ∗ 100% = 92,9%
2012

Palyginus gautus duomenis galima matyti, kiek pasikeitė dokumentų išdavimas nuo 2012 iki
2018 metų. Išdavimų skaičius 2013 m. palyginus su baziniais 2012 m. sumažėjo apie 1,6 %, 2014 ir
2015 metais palyginus su baziniais 2012 metais mažėjo vienodai – 4,9 %. 2016 metais mažėjo
daugiausiai – 9,6%. 2017 ir 2018 metais spaudinių išdavimas sumažėjo beveik vienodai – 7,8 %.
Grandininių dinamikos santykinių dydžių apskaičiavimas:
S dinamikos grandininis =

y 2013
259088
*100% = 98,4 %.
*100 %=
y 2012
263387

S dinamikos grandininis =

y 2014
250418
*100% = 96,6 %.
*100 %=
y 2013
259088
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S dinamikos grandininis =

y 2015
250414
*100% = 100 %.
*100 %=
y 2014
250418

S dinamikos grandininis =

y 2016
238066
*100% = 95,1 %.
*100 %=
y 2015
250414

S dinamikos grandininis =
S dinamikos grandininis =

𝛾2018
𝛾2017

𝛾2017
𝛾2016

244369

∗ 100% = 238066 ∗ 100 % = 102,6%

∗ 100% =

244883
244369

∗ 100 % = 100,2%

Palyginus gautus duomenis, galima teigti, kad 2013 metais palyginus su 2012 metais
dokumentų išdavimas sumažėjo 1,6 %, 2014 metais palyginus su 2013 metais sumažėjo 3,4 %.
2015 metais palyginus su 2014 metais dokumentų išduotis liko beveik tokia pat. O 2016
metais palyginus su 2015 metais dokumentų išduotis sumažėjo 4,9 %. 2017 metais išduotis padidėjo
2,6 % ir 2018 metais dokumentų išduotis sumažėjo 0,2 %.

6 lentelė
Dinamikos santykiniai dydžiai
Metai
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Dokumentų išdavimai
iš viso (vnt)
263387
259088
250418
250414
238066
244369
244883

Baziniai dydžiai
(bazė 2012 metai), %
100,0
98,4
95,1
95,1
90,4
92,8
92,9

Grandininiai
dydžiai, %
98,4
96,6
100
95,1
102,6
100,2

2. Struktūros santykiniai dydžiai
Struktūros santykiniai dydžiai rodo nagrinėjamos visumos sudėtį, tai yra tos visumos dalių
lyginamąjį svorį visoje visumoje.
Struktūros santykiniai dydžiai apskaičiuojami visumos dalių vienetų skaičių padalijus iš
visos visumos vienetų skaičiaus. Struktūros santykiniai dydžiai išreiškiami vieneto dalimis
(koeficientais) arba procentais.
Struktūros santykinių dydžių apskaičiuojama tiek, kiek sudedamųjų dalių (visumos dalių)
sudaro nagrinėjamą visumą. Sudėjus atskirų dalių koeficientus arba procentus, atitinkamai gaunama
1 arba 100 %.
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7 lentelė
Struktūros santykiniai dydžiai
Dokumentų išdavimai (vnt)

Viešoji
biblioteka
Žagarės
filialas
Kaimo
filialai
Iš viso:

Struktūra, %

2012
metai

2013
metai

2014
metai

2015
metai

2016
metai

2017
metai

2018
metai

2012
metai

2013
metai

2014
metai

2015
metai

2016
metai

2017
metai

2018
metai

12394
3

12431
1

12484
5

12648
2

12213
2

12068
4

12306
8

47

48

50

50,5

51,3

49,4

50,2

23697

24441

24375

24067

23764

23798

22988

9

9,4

9,6

9,6

10

9,7

9,5

11574
7

11033
6

10119
8

99865

92170

99887

98827

44

42,6

40,4

39,9

38,7

40,9

40,3

26338
7

25908
8

25041
8

25041
4

23806
6

24436
9

24488
3

100

100

100

100

100

100

100

123943
*100 0 0  47 %
263387
23697
*100 0 0  9 %
S struktūros/2012 =
263387

1) S struktūros/2012 =

S struktūros/2012 =

115747
*100 0 0  44%
263387

2) S struktūros/2013 =

124311
*100 0 0  48 %
259088

S struktūros/2013 =

24441
*100 0 0  9,4 %
259088

S struktūros/2013 =

110336
*100 0 0  42,6 %
259088

3) S struktūros/2014 =

124845
*100 0 0  50 %
250418

S struktūros/2014 =

24375
*100 0 0  9,6%
250418

S struktūros/2014 =

101198
*100 0 0  40,4 %
250418

4) S struktūros/2015 =

126482
*100 0 0  50,5 %
250414
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S struktūros/2015 =

24067
*100 0 0  9,6 %
250414

S struktūros/2015 =

99865
*100 0 0  39,9 %
250414

5) S struktūros/2016 =

S struktūros/2016 =

S struktūros/2016 =
6) S struktūros/2017 =

122132
*100 0 0  51,3 %
238066
23764
*100 0 0  10 %
238066

92170
*100 0 0  38,7 %
238066
120684
244369

∗ 100% = 49,4%

23798

S struktūros/2017 = 244369 ∗ 100% = 9,7%
S Struktūros/2017 =

99887
244369

∗ 100% = 40,9%

123068

7) SStruktūros/2018 = 244883 ∗ 100% = 50,2%
22988

Sstruktūros/2018 = 244883 ∗ 100% = 9,5%
98827

S struktūros/2018 = 244883 ∗ 100% = 40,3%

2. 3. Aritmetinis vidurkis
Apskaičiavus aritmetinį vidurkį paaiškėja, kiek 2012-2019 metais vidutiniškai
leidinių bibliotekos vartotojams.
𝑋𝑎𝑝 =

išduota

263387 + 259088 + 250418 + 250414 + 238066 + 244369 + 244883
= 250089 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑎𝑖
7

2012-2018 metais vidutinis paprastasis aritmetinis vidurkis lygus 250089 vienetai.

2. 4. Variacijos matavimas
Variacijos matavimams atlikti panaudoti duomenys iš 5 lentelės.
a) Variacijos užmojis skaičiuojamas pagal formulę:
R  xmax  x min  263387 – 238066 = 25321 vienetas.
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b) Vidutinis tiesinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę (panaudojant
aritmetinio vidurkio rezultatą):

dp 

x



i

n

x
,

((263387 − 250089) + (259088 − 250089) + (250418 − 250089) + (250414 − 250089) +
(238033 − 250089) + (244369 − 250089) + (244883 − 250089))
𝑑𝑝 =
=
7
13298 + 8999 + 329 + 325 + (−12056) + (−5206)
= 5744,7 ≈ 57445 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑖
7

Vidutinis tiesinis nuokrypis – 57445 vienetai.
_


x

x





2
c) Dispersija apskaičiuojame pagal formulę:  
n

2

𝜎2
(263387 − 250089)2 + (259088 − 250089)2 + (250418 − 250089)2 + (250414 − 250089)2 +
(238033 − 250089)2 + (244369 + 250089)2 + (244883 + 2550089)2
=
7
176836804 + 80982001 + 108241 + 105625 + 145347136 + 27102436
=
≈ 61497463
7
Labiausiai tikėtinas eilinio matavimo vertės nukrypimas nuo aritmetinio vidurkio –
61497463 vienetai spaudinių.
d) Vidutinis kvadratinis nuokrypis apskaičiuojamas:
𝜎 = √𝜎 2 = √61497463 = 7842 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑡ų
Vidurkio standartinės paklaidos pasikliautinas intervalas 7842 vienetai.
e) Variacijos koeficientas:
𝜎
7842
𝑉 = ∗ 100% =
∗ 100% = 3,1%
𝑥
250089
Procentinis vidutinio spaudinių išduotiems kvadratinio nuokrypio ir vidurkio santykis –
3,1%.
Susumavus rodiklius galima teigti, kad aritmetinis rodiklis gana tiksliai parodo nagrinėjamą
visumą, nes variacijos koeficientas yra 3,4 %, tai reiškia kad variacija yra maža, nes nesiekia 10 %.
2. 5. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai
Pasinaudojus dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimo formulėmis apskaičiuojami iš
viso išduotų leidinių, knygų ir kitokių dokumentų analitiniai rodikliai.
Duomenys naudojami iš 5 lentelės, o gauti rezultatai pateikiami 8 lentelėje.
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8 lentelė
Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai

 y  y n  y1

Grandini
nis

100
98,4
95,1
95,1
90,4
92,8
92,9

Bazinis

-4299
-8670
-4
-12348
6303
514

Grandini
nis

Bazinis

2012
263387
2013
259088
-4299
2014
250418
-12969
2015
250414
-12973
2016
238066
-25321
2017
244369
-19018
2018
244883
-18504
1) Absoliutus baziniai pokyčiai:

Pokyčio
tempas, %

Kitimo
tempas, %

Grandini
nis

Bazinis

Metai

Dokumentų
išdavimai iš
viso (vnt.)

Absoliutus pokytis
(vnt.)

Absoliutaus
pokyčio 1
% reikšmė
(vnt.)

98,4
-1,6
-1,6
2687
96,6
-4,9
-3,4
2647
100
-4,9
0
2648
95,1
-9,6
-4,9
2638
102,6
-7,2
2,6
2641
100,2
-7,1
0,2
2606
2) Absoliutus grandininiai pokyčiai:
 y  y n  y n1

 y  259088  263387  4299

 y  259088  263387  4299

 y  250418  263387  12969

 y  250418  259088  8670

 y  250414  263387  12973

 y  250414  250418  4

 y  238066  263387  25321

 y  238066  250414  12348

∆𝛾 = 244369 − 263387 = −19018

∆𝑦 = 244369 − 238066 = 6303

∆𝑦 = 244883 − 263387 = −18504

∆𝑦 = 244883 − 244369 = 514

3) Bazinis kitimo tempas:
y
Td  n *100
y1

4) Grandininis kitimo tempas:
y
Td  n *100
y n 1

Td 

259088
*100  98,4
263387

Td 

259088
*100  98,4
263387

Td 

250418
*100  95,1
263387

Td 

250418
*100  96,6
259088

Td 

250414
*100  95,1
263387

Td 

250414
*100  100
250418

Td 

238066
*100  90,4
263387

Td 
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𝑇𝑑 =

244369
∗ 100% = 92,8
263387

𝑇𝑑 =

𝑇𝑑 =

244883
∗ 100 = 92,9
263387

𝑇𝑑=

5) Bazinis pokyčio tempas:

244369
∗ 100 = 102,6
238066

244883
∗ 100 = 100,2
244369

6) Grandininis pokyčio tempas:

T p  Td  100
T p  98,4  100  1,6

T p  98,4  100  1,6

T p  95,1  100  4,9

T p  96,6  100  3,4

T p  95,1  100  4,9

T p  100  100  0

T p  90,4  100  9,6

T p  95,1  100  4,9

𝑇𝑝 = 92,8 − 100 = −7,2

𝑇𝑝 = 102,6 − 100 = 2,6

𝑇𝑝 = 92,9 − 100 = −7,1

𝑇𝑝 = 100,2 − 100 = 0,2

7) Pokyčio tempo 1% absoliutinė reikšmė:

 1% 

y
Tp %

1% 

 4299
 2687
 1,6

 1% 

 12969
 2647
 4,9

 1% 

 12974
 2648
 4,9

 1% 

 25321
 2638
 9,6

∆1% =

−19018
= 2641
−7,2

∆1% =

−18504
= 2606
−7,1
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IŠVADOS








Atlikus statistinį tyrimą apie bibliotekos vartotojų ir išduotų dokumentų kitimo kiekį
Joniškio rajone galima teigti, kad daugiausia bibliotekos vartotojų rajone buvo 2012 metais,
o mažiausiai – 2016 metais. Daugiausia dokumentų (knygų ir kt.) išduota 2012 metais,
mažiausiai – 2016 metais.
Rajone daug žmonių yra išvykę dirbti į užsienį, dirbti ir mokytis į kitus šalies miestus.
Nuolatinių, realiai gyvenančių rajone, gyventojų skaičius mažėja. Mažėjant gimstamumui ir
dėl didelės gyventojų migracijos, mažėja vaikų skaičius. Šios priežastys turi didelės įtakos
vartotojų telkimui, bibliotekinių paslaugų plėtrai.
Vartotojų, spaudinių išdavimo skaičius bibliotekose mažėjo dėl bibliotekų pasiekiamumo:
uždaryti 2 kaimo filialai, sutrumpėjo 4 filialų darbo laikas.
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.
Gyventojai įsigijo asmeninius kompiuterius, naudojasi internetu namuose, rečiau lankosi
bibliotekose.
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ĮVADAS
Bibliotekininkų gebėjimai naudotis IT per paskutiniuosius metus sustiprėjo ir šiuo metu yra vieni
stipriausių bibliotekininkų gebėjimų, lyginant su kitais gebėjimais.
Šiuo tyrimu norima išsiaiškinti kaip pasikeitė bibliotekos darbuotojų skaitmeninio raštingumo
įgūdžiai 2019 metaus, lyginant su 2013 metais. Nustatyti sritis, kuriose įgūdžių trūksta ir
ateityje būtų siekiamybė juos tobulinti.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų skaitmeninio raštingumo įgūdžiams
vertinti pasirinktas anketavimas. Respondentams buvo pateikta iš anksto parengta anketa,
kurios pagrindas yra klausimų sąrašas. Jis sudaromas atsižvelgiant į tyrimo pobūdį ir būsimų
respondentų grupę.
Anketos charakteristika.
Anketą sudaro dvi – įvadinė ir pagrindinė charakteristiką atspindinčių duomenų dalys.
Įvadinėje dalyje pateikiamas paaiškinimas, kokiu tikslu yra atliekama apklausa, kur anketos
rezultatai bus panaudojami ir pateikiama anketos pildymo instrukcija.
Pagrindinė anketos dalis sudaryta iš logine tvarka išdėstytų klausimų grupių. Atsakymai padės
įvertinti darbuotojų komunikavimo situaciją.
Tyrimo anketas sudaro 12 klausimų. Klausimuose pateikiami klausimai ir teiginiai. Atsakymų
forma – pasirinkti tinkamiausią atsakymą.
Tyrimo tikslas – nustatyti Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų
skaitmeninio raštingumo įgūdžių, lyginant su 2013 metais.
Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų skaitmeninio
raštingumo gebėjimus.
2. Išaiškinti Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojų poreikį gerinti
skaitmeninio raštingumo gebėjimus.
Tyrimo objektas: Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojai
Tyrimo atlikimo laikas: 2019 metų birželio mėnuo.
Duomenų rinkimo formos parinkimas. Anketa sudaro 12 uždarų klausimų. Apklausos pradžioje
respondentams paaiškintas tyrimo tikslas.
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TYRIMO REZULTATAI
Darbuotojų amžius
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3
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0

Iki 30 metų

0
31-40 metų

41-50 metų

51-60 metų

Daugiau, kaip
60 metų

2013 metais po 40 proc. respondentų nurodė, kad jiems yra 41–50 ir 51–60 metų, 17 proc. –31–40,
3 proc. – iki 30 metų. Daugiau kaip 60 metu nenurodė nė vienas. 2019 m. iki 30 metų nebuvo
nė vieno darbuotojo, 31–40 metų – 9,6 proc., 41–50 m. – 35,5 proc., 51–60 m. – 48,4proc.,
daugiau kaip 60 metų tyrimo metu buvo sulaukę 6,5proc. apklaustųjų.
Darbo vieta

13; 41,9%
18; 58,1%

VB

Filialai

.
Tyrime dalyvavo 31 bibliotekos darbuotojas. 58,1 proc. respondentų iš filialų ir 41,9 proc. –
viešosios bibliotekos. Apklausti bibliotekininkai ir administracijos darbuotojai.

Darbo stažas bibliotekoje
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20

13

15

7

10
5

3 2

4 3

4

4 5

2013 m.

2 1

2019 m.

0
Iki 1 m.
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6-10 metų 11-15 metų 16-20 metų
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kaip 20
metų

Darbo stažas bibliotekoje 2013 metais iki 1 m. nurodė 8,6 proc., o 2019 metais – 6,4 proc.
respondentų. Kad bibliotekoje dirba 2–5 metus, 2013 metais nurodė 11,4 proc. respondentų, o
2019 metais – 9,7 proc. 6–10 metų darbo stažą bibliotekoje 2013 metais turėjo 11,4 proc., o
2019 m. – 22,6 proc. 2013 m. kad 11–15 metų įstaigoje jau dirba teigė 11,4proc. apklaustųjų, o
2019 m. – 16,1 proc. 2013 metais 16–20 metų darbo stažą bibliotekoje nurodė 5,7 proc.
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respondentų, o 2019 metais –3,2 proc. Daugiau kaip 20 metų bibliotekoje 2013 metais dirbo
51,5 proc., o 2019 metais – 42 proc. apklausoje dalyvavusių bibliotekos darbuotojų.
Naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai
14

Bendri įgūdžiai, 2019 m.

13

6
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19
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Respondentų bendri naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai, lyginant su 2013 metais labai pasikeitė.
Jei 2013 m. tik 17,1 proc. apklaustųjų darbuotojų teigė kad įgūdžiai visiškai pakankami, o 37,1
proc. pakankami, jau 2019 metais įgūdžių visiškai pakako 45,2 proc. apklaustųjų, o pakako –
41,9 proc.
Įgūdžių 2013 metais nepakako 11,4 proc. apklaustųjų, o 2019 m. – 6,4 proc. apklaustų darbuotojų.
Darbuotojams visiškai užtenka įgūdžių išsiųsti elektroninius laiškus, bet sunkiau sekasi su
lentelių ir grafikų panaudojimu, bei techninių problemų šalinimu.
Naudojimosi kompiuterinėmis programomis įgūdžiai
E.parašas, 2019 m.
E.parašas, 2013 m.
Manager, 2019 m.
Manager, 2013 m.
Publisher, 2019 m.
Publisher, 2013 m.
Visio, 2019 m.
Visio, 2013 m.
PaintNET, 2019 m.
Paint.NET, 2013 m.
Picasa, 2019 m.
Picasa, 2013 m.
Excel, 2019 m.
Excel, 2013 m.
PowerPoint, 2019 m.
PowerPoint, 2013 m.
Word, 2019 m.
Word, 2013 m.
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Geriausi įgūdžiai teksto rengimo programa – 96,7 proc. darbuotojų. Įgūdžių trūksta naudotis
elektroninių parašu. Praktiškai darbuotojų nenaudojama projektavimo programa Visio. 2019 m.
padaugėjo mokančių naudotis nuotraukų redagavimo programomis, bet 30,6 proc. apklaustųjų
mano, kad įgūdžių jiems dar trūksta. Trūksta žinių dirbant Excel skaičiuokle.
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Naudojimosi tekstų tvarkymo Microsoft Office Word programa įgūdžių
vertinimas
Teksto maketavimas, 2019 m.
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Teksto maketavimas, 2013 m.
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2013 m. 54,3 proc. apklaustų bibliotekos darbuotojų teigė, kad jie moka naudotis Microsoft Office
Word programa, o 22,1 proc. apklaustųjų užtenka žinių mokyti lankytojus naudotis šia
programa. 2019 m. lankytojus galėjo mokyti jau 31,5 proc. darbuotojų.
Teksto rengimo programoje darbuotojams sunkiausia sekasi įterpti diagramas. Tačiau jiems visiškai
pakanka žinių pamokyti lankytojus sumaketuoti tekstą, įkelti paveikslėlius, nubraižyti lenteles.
Naudojimosi elektroninės skaičiuoklės Microsoft Office Excel
programa įgūdžių vertinimas
Funkcijų įterpimas, 2019 m.
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Naudojimosi elektroninės skaičiuoklės Microsoft Office Excel programa įgūdžiai prastesni, bet
darbuotojai šia programa 2019 m. moka geriau naudotis nei 2013 m. Sunkumų sukelia
diagramų kūrimas bei funkcijų įterpimas.
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Naudojimosi internetu įgūdžių vertinimas
Bendravimas el. priemonėmis, 2019 m.
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Kaip matosi iš diagramoje pateiktų duomenų, darbuotojų naudojimosi internetu įgūdžiai 2019 m.
labai pagerėjo. 2013 metais 52,5 proc. darbuotojų teigė jog žino apie interneto galimybes, bet
kitus pamokyti galėjo 26,4 proc., tai 2019 m. savo lankytojus mokyti naudotis internetu gali
38,3 proc. apklaustų bibliotekos darbuotojų. Darbuotojams dar trūksta internetinio turinio
kūrimo įgūdžių.
Naudojimosi skaidrių kūrimo Microsoft PowerPoint programa įgūdžių
vertinimas
Pasirinkti maketą ir dizainą, 2019 m.
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Naudojimosi skaidrių kūrimo Microsoft PowerPoint programa įgūdžiai stipriai pakito. Padaugėjo
galinčių šia programa pamokyti dirbti kitus. Jei 2013 m. kitus galėjo mokyti 16,6 proc.
darbuotojų, tai 2019 metais mokyti gali 26 proc. Trūksta įgūdžių kaip pridėti skaidrėms foninę
muziką ir animaciją.
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Susipažinimo su interneto naujovėmis lygis
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Dauguma apklaustų darbuotojų teigia, kad žino apie interneto naujoves, bet nesinaudoja RSS
naujienų skaitytuvais, Flickr nuotraukų, Youtube vaizdo dalijimosi sistemomis ir negalėtų to
pamokyti kitų. Darbuotojai moka naudotis ir gali pamokyti kitus, kaip naudotis Wikipedija,
kurti Blog`ą.
Turimų žinių apie interneto grėsmes vertinimas
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Dauguma respondentų teigia, kad jie pakankamai žino apie interneto grėsmes. Jei 2013 metais
darbuotojams trūko žinių apie asmens duomenų apsaugą ir saugų failų siuntimą, tai 2019
metais šių žinių darbuotojai turi pakankamai ir moka saugiau naudotis internatu ir to pamokyti
savo lankytojus.
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Savarankiškai kompiuteriu atlikta veikla
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Respondentų teigimu, iš pateiktų veiklų jie dažniausiai naudojosi internetine bankininkyste.
Besinaudojančių šia paslauga darbuotojų 2019 m., lyginant su 2013 m. padaugėjo 14 proc.
(2013 m. – 82,8 proc. – 2019 m. – 96,8 proc.). Darbuotojai nesinaudoja kreditus teikiančių
bendrovių paslaugomis, retai kuria interneto puslapius, retai arba nė karto nėra išvalę
kompiuterį nuo virusų.
Jei 2013 m. 45,7 proc. apklaustų darbuotojai nė karto nepirko internetu bilietų, tai 2019 metais to
nedarė tik 16,1 proc. Jei 2013 m. internetu pas gydytoją nesiregistravo 40 proc. apklaustų
darbuotojų, tai 2019 m. registracija į gydymo įstaigas internetu nesinaudojo tik 12 proc. Jei
2013 metais 8,6 proc. apklaustųjų nepavyko deklaruoti pajamų VMI svetainėje, o 14, 3 proc.
nebandė deklaruoti, tai 2019 metais visiems deklaruojantiems pajamas darbuotojams tai pavyko
padaryti.
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IŠVADOS
 Tyrime dalyvavo 31 bibliotekos darbuotojas. 58,1 proc. respondentų iš filialų ir 41,9 proc.
viešosios bibliotekos. Apklausti bibliotekininkai ir administracijos darbuotojai. 2019 metais,
lyginant su 2013 metais, 3 proc. padaugėjo 41–60 metų darbuotojų. Nebėra jaunesnių kaip
30 metų, 6,5 proc. darbuotojų sulaukė daugiau kaip 60 metų. Dauguma darbuotojų
bibliotekoje dirba daugiau kaip 20 metų (2013 m. – 51,5 proc., 20196 m. – 42proc.).


Respondentų bendri naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai, 2019 metais, lyginant su 2013
metais labai pasikeitė. Jei 2013 m įgūdžiai buvo visiškai pakankami ir pakankami 54,2 proc.
respondentų, tai 2019 metais įgūdžių pakako 87,1 proc. apklaustųjų darbuotojų.
Darbuotojams visiškai užtenka įgūdžių rengti tekstus Word programa, kurti pateiktis
Microsoft PowerPoint programa, išsiųsti elektroninius laiškus, bet sunkiau sekasi su lentelių
ir grafikų panaudojimu, techninių problemų šalinimu, dirbant Excel skaičiuokle, nuotraukų
redagavimo programomis.



Darbuotojų naudojimosi internetu įgūdžiai 2019 m. labai pagerėjo. 2013 metais 52,5 proc.
darbuotojų teigė jog žino apie interneto galimybes, bet kitus pamokyti galėjo 26,4 proc., tai
2019 m. savo lankytojus mokyti naudotis internetu gali 38,3 proc. apklaustų bibliotekos
darbuotojų. Darbuotojai pakankamai žino apie interneto grėsmes tačiau dar trūksta
internetinio turinio kūrimo įgūdžių.



Respondentų teigimu, iš pateiktų veiklų jie dažniausiai naudojosi internetine bankininkyste.
Besinaudojančių šia paslauga darbuotojų 2019 m., lyginant su 2013 m. padaugėjo 14 proc.
(2013 m. – 82,8 proc. – 2019 m. – 96,8 proc.). Darbuotojai nesinaudoja kreditus teikiančių
bendrovių paslaugomis, retai kuria interneto puslapius, retai arba nė karto nėra išvalę
kompiuterį nuo virusų.



Jei 2013 m. 45,7 proc. apklaustų darbuotojai nė karto nepirko internetu bilietų, tai 2019
metais to nedarė tik 16,1 proc. Jei 2013 m. internetu pas gydytoją nesiregistravo 40 proc.
apklaustų darbuotojų, tai 2019 m. registracija į gydymo įstaigas internetu nesinaudojo tik 12
proc. Jei 2013 metais 8,6 proc. apklaustųjų nepavyko deklaruoti pajamų VMI svetainėje, o
14, 3 proc. nebandė deklaruoti, tai 2019 metais visiems deklaruojantiems pajamas
darbuotojams tai pavyko padaryti.
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Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2019 m. veiklos ataskaitos
5 priedas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVAVLDYBĖS
JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

JONIŠKIO JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA IR FILIALAI
SPAUDOJE 2014–2018 M.
(Tyrimas)

Tyrimą atliko: Joniškio Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vyresn. bibliotekininkė
Dalia Norvaišienė

Joniškis, 2019
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Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų darbo viešinimas yra viena iš
bibliotekos veiklos sričių. Tam tikslui pasitelkiamos visos įmanomos ir prieinamos priemonės:
publikacijos rajono, apskrities ir respublikinėje spaudoje, bibliotekos interneto svetainėje
www.joniskis.rvb.lt, Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt., Šiaulių
regiono bibliotekų tinklaraštyje www.savb.lt. Apie bibliotekoje įvykusius renginius siunčiama
informacija į www.skaitymometai.lt. Viešosios bibliotekos ir filialų renginiai: susitikimai,
kraštiečių pagerbimai, edukacinė veikla bei vykdomi projektai operatyviai atsispindi Joniškio Jono
Avyžiaus viešosios bibliotekos Facebook paskyroje bei Vaikų literatūros skyriaus Facebook
paskyroje „Joniškio vaikų biblioteka“. Apie didesnius kultūrinius renginius anonsuojama per
Lietuvos radiją, įgyvendinamus projektus yra nušvietęs regiono naujienų portalas etaplius.lt.,
televizija „Splius“.
2019 metų rugsėjo mėnesį Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Informacijos ir
kraštotyros skyriuje buvo atliktas tyrimas „Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų
veikla spaudoje 2014–2018 m.“. Tyrimui atlikti pasinaudota 5-erių metų Viešosios bibliotekos
veiklos ataskaitų priedais – bibliografiniais sąrašais „Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka spaudoje“.
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaita (PDF
/ 2.1 MB )
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos ataskaita (PDF
/ 3.3 MB )
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaita (PDF
/ 3.2 MB )
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaita (PDF
/ 2.9 MB )
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaita (PDF
/ 2.1 MB )
Tyrimo tikslas – atskleisti kiekybinį ir kokybinį Joniškio Jono Avyžiaus viešosios
bibliotekos ir filialų veiklos viešinimo spaudoje santykį ir nustatyti, kiek įtakos tam turi
informacinės technologijos. Sparčiai augant šiuolaikinėms informacinių technologijų galimybėms,
kurios neabejotinai atsiliepia viešinimo operatyvumui bei bibliotekų veiklos viešinimo kiekybei ir
kokybei, spauda (laikraščiai ir žurnalai) dar išlaiko savo informacijos sklaidos poziciją. Tačiau
mažėjimas jaučiamas. Jei 2014 m. spaudoje publikuoti 106 straipsniai ir informacijos apie
bibliotekos veiklą, tai 2018 m. jau tik 89. Iš tyrimui pasirinkto penkerių metų laikotarpio galima
išskirti 2017 m., kuomet spaudoje pasirodė 94 publikacijos ir jos jau turėjo didesnį nei įprastai
kokybinį svorį. Kokybinio vertinimo apibrėžimą šiuo atveju būtų galima pritaikyti ne tiek dėl
didesnės viešinimo formos apimties (straipsnis), bet ir fakto, įvykio, renginio svarbumo,
aktualumo. 2017 metais Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka šventė 80-ies metų sukaktį. Tais
pačiais metais buvo įteikta antroji Jono Avyžiaus literatūros premija. Apie bibliotekos veiklą
Joniškio rajono laikraščiuose „Sidabrė“ (2017, kovo 15) ir „Joniškio dienos“ (2017, kovo 10)
publikuoti apžvalginiai VB direktorės Jovitos Šimkevičiūtės straipsniai, o bibliotekininkų
profesiniame žurnale „Tarp knygų“ (2017 , Nr. 4) bei rajono laikraštyje „Joniškio dienos“ (2017,
kovo 24) išspausdinti VB direktorės pavaduotojos Gitos Vilčiauskienės straipsniai apie Joniškio
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 80-mečio šventinį minėjimą. Informaciją apie Viešosios
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bibliotekos jubiliejų publikavo „Savivaldybių žinios“ (2017, Nr. 7). Žurnale „Literatūra ir menas“
(2017, Nr. 3) išspausdinta Viešosios bibliotekos informacija apie Jono Avyžiaus premiją. Tokią
informaciją publikavo ir respublikinis dienraštis „Vakaro žinios“ (2017, geg. 18).
LR Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje ir
įvertindamas tai, kad bibliotekos yra labai svarbios visuomenės kultūros ugdytojos, 2016-uosius
metus Lietuvoje nutarė paskelbti Bibliotekų metais. Šia tema „Sidabrėje“ (2016, vas. 10)
publikuotas didelis L. Rudnickienės straipsnis apie situaciją Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje. 2016 metais apie VB ir filialus rašė ne tik rajono, bet ir regioninė bei respublikinė
spauda (žr. Priedą Nr. 2).
Publikacijos apie Viešąją biblioteką ir filialus spaudoje šiame tyrime pagal apimtį išskirtos
į straipsnius ir žinutes, informacijas. Straipsnių skaičius kito nežymiai. 2014 m. publikuota 80
straipsnių, 2015 m. – 76, 2016 m. – 67, 2017 m. – 80, 2018 m. – 76 straipsniai. Žinutėmis bei
trumpomis informacijomis visuomenei buvo pranešama apie įvykusius renginius, akcijas, faktus.
Pvz. „Sidabrė“ (2014, geg. 24) išspausdino žinutę apie tai, kad Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacijos organizuotame konkurse Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pelnė
europietiškiausios bibliotekos vardą. 2016, vasario 17 d. „Sidabrėje“ publikuota informacija apie
Žagarės bibliotekoje veikusią kilnojamąją dailininkės Sigutės Ach darbų parodą. Žinučių bei
informacijų spaudoje 2014 m. publikuota 26, 2015 m. – 16, 2016 m. 21, 2017 m. – 14, 2018 metais
– per pusę mažiau nei 2016 m., tik 16.
Apie bibliotekų veiklą publikacijas į spaudą rašo ne tik žurnalistai, bet ir patys
bibliotekininkai. Kartais trumpos bibliotekininkų žinutės ar informacijos buvo spausdinamos be
autorytės, pateikiant tai kaip bibliotekos ar laikraščio informaciją.
Šiame tyrimo punkte pastebėtas įdomus faktas. Jei 2014 metais žurnalistai parašė 84 publikacijas, o
bibliotekininkai 22, tai 2016 m. žurnalistai 24, o bibliotekininkai – 64. Panašus svyravimas
pastebėtas ir 2017–2018 metais. 2017 m. žurnalistų straipsnių publikuota 71, bibliotekininkų – 23.
Atitinkamai 2018 metais, žurnalistų – tik 39, o bibliotekininkų – 50. Iš 2016 metais spaudoje
publikuotų 64 bibliotekininkų straipsnių ir žinučių, galima išskirti Viešosios bibliotekos Gataučių
filialo vyresn. bibliotekininkę Liną Šlipaitytę (Lukošiūnienę). Ji parašė 10 publikacijų.
Iš Viešosios bibliotekos – Ieva Lipskienė, 5 straipsnius. 2018 metais į spaudą daugiausiai rašė
Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta Kuprevičienė, 9
straipsniai iš 50 bibliotekininkų publikacijų.
Tyrime „Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų veikla spaudoje 2014–
2018 m.“ analizuojama publikacijų apie Viešąją biblioteką ir filialus statistika. Iš 5-erių metų
laikotarpio tik 2014 metais straipsnių apie filialų veiklą buvo daugiau (54) nei apie Viešąją
biblioteką – 52. 2017 metais matomas didelis skirtumas. Apie Viešąją biblioteką – 66 publikacijos,
apie filialus – 28. Pagal 2016 metų Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos straipsnių
spaudoje bibliografijos sąrašą matyti, kad apie VB ir filialus publikuota vienodas skaičius
straipsnių, po 44.
Atliktame tyrime yra viena pozicija, kuri statistiškai atrodo gana kukliai. Tai straipsniai
bei žinutės apie bibliotekininkus, jų profesiją, pomėgius, problemas. 2014 metais spaudoje buvo 2
tokios publikacijos. 2015 metais – 6, 2016 – 9, 2017 – 6, 2018 – 4 publikacijos. 2016 metai buvo
Bibliotekų metai, tad suprantamas ir spaudos atstovų dėmesys bibliotekininkams ir jų profesijai.
„Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir filialų viešinimo spaudoje 2014–2018
m.“ tyrimo Priede Nr. 2 „Publikacijos rajoninėje, Šiaulių regiono ir respublikinėje spaudoje“
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pateikiama statistinė informacija apie laikraščius ir žurnalus, spausdinusius straipsnius ir žinutes
apie Viešąją biblioteką bei filialus. Daugiausiai publikavo Joniškio rajono laikraštis „Sidabrė“. Per
2014–1018 metus apie biblioteką šiame laikraštyje parašyti 263 straipsniai ir žinutės. Kitas Joniškio
rajono laikraštis „Joniškio dienos“ išspausdino 95 publikacijas. Per 5-eris metus regiono laikraštis
„Šiaulių kraštas“ paskelbė 88 publikacijas. Respublikinėje spaudoje: žurnaluose „Tarp knygų“,
„Literatūra ir menas“, „Žiemgala“, „Savivaldybių žinios,“ laikraščiuose „Lietuvos žinios“, „Vakaro
žinios“ publikuoti 23 straipsniai ir žinutės.
2018 metų pabaigoje Joniškio rajono laikraščių tiražai buvo: „Sidabrės“ – 3732 egz.,
„Joniškio dienų“ – 1850 egz., apie Joniškio rajoną rašančio „Šiaulių krašto“ – 8700 egz. Iš šių
skaičių galima daryti išvadą, kad žiniasklaidoje publikuojama informacija apie bibliotekas ir jų
veiklą pasiekia šiomis informavimo priemonėmis besinaudojančius žmones. Tai atspindi ir
Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje atliktas tyrimas „Joniškio Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka ir filialai spaudoje 2014–2018 m.“
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Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir filialai spaudoje 2014–2018 m. (Priedas Nr. 1)

2014

2015

2016

2017

2018

Viso:

106

92

88

94

89

469

Straipsniai

80

76

67

80

76

379

Žinutės,
informacijos

26

16

21

14

13

90

Parašyta žurnalistų

84

71

24

71

39

289

Parašyta
bibliotekininkų

22

21

64

23

50

180

Apie VB

52

51

44

66

55

268

Apie filialų veiklą

54

41

44

28

34

201

Apie
bibliotekininkus

2

6

9

6

4

27
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Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir filialai spaudoje 2014–2018 m.
Publikacijos rajoninėje, Šiaulių regiono ir respublikinėje spaudoje (Priedas Nr. 2)
2014

2015

2016

2017

2018
Viso:
469

Joniškio rajono
laikraštis
„Sidabrė“

58

54

47

54

50

263

Joniškio rajono
laikraštis
„Joniškio
dienos“

17

20

22

16

20

95

Šiaulių regiono
laikraštis
„Šiaulių kraštas“

29

15

13

17

14

88

6
Lietuvos
žinios 1
Tarp knygų
3
Vakaro
žinios 1

7
Žiemgala 1
Literatūra ir
menas 1
Tarp knygų
2

5
Tarp knygų 2
Savivaldybių
žinios 2
Žiemgala 1

Respublikinė
spauda

2
3
Žiemgala Žiemgala 1
1
Tarp knygų
Savivaldy
2
-bių žinios
1

Savivaldybių
žinios 1

110

Savivaldybių
žinios 2

Vakaro
žinios 1
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2014–2018 m. išspausdintos 469 publikacijos apie
bibliotekas

89

106

2014 m. 106
94

2015 m. 92
92

2016 m. 88
2017 m. 94
2018 m. 89
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spaudoje 2014–2018 m.

Straipsniai 379
Žinutės, informacijos 90
Parašyta žurnalistų 289
Parašyta bibliotekininkų 180
Apie VB 268
Apie filialų veiklą 201
Apie bibliotekininkus 27
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Publikacijos apie Joniškio Jono Avyžiaus viešąją
biblioteką ir filialus leidiniuose 2014–2018 m.

Sidabrė 263
Joniškio dienos 96
Šiaulių kraštas 88
Respublikinė spauda 23

Parašyta bibliotekininkų

22
2014 m. 22
50
21

2015 m. 21
2016 m. 64
2017 m. 23
2018 m. 50

23
64
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Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2019 m. veiklos ataskaitos
6 priedas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JONOAVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS PERIODINIŲ LEIDINIŲ 2018 METŲ ANALIZĖ

Analizę atliko:
Joniškio Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vyresn. bibliotekininkė
Rūta Jakaitė

2019, Joniškis
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Jono Avyžiaus Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriuje 2018 metais
apsilankė 20758 lankytojų, tai yra per mėnesį vidutiniškai 1700 lankytojų, jiems išduota 49865 fiz.
vnt. įvairių leidinių. Kadangi periodiniai leidiniai daugiausia skaitomi skaitykloje, į namus buvo
išduota tik išimtinais atvejais. 2018 metais buvo užprenumeruoti 41 leidiniai, tame tarpe 32
pavadinimų žurnalai ir 9 pavadinimų laikraščiai.
Periodinių leidinių skaitykloje panaudos analizė atlikta stebėjimo ir žodinės apklausos
būdu.
Skaitytojų sudėtis labai įvairi. Aktyviausi senjorai, bedarbiai, namų šeimininkės,
moksleiviai. Moksleiviai kviečiami į bibliografines pamokas, kurių metu supažindinami su
bibliotekoje

esančiu knygų fondu bei periodiniais leidiniais, mokomi, kaip susirasti reikiamą

informaciją duomenų bazėse. Po tokių mokymų dauguma moksleivių sugrįžta į skaityklą ieškoti
reikiamos medžiagos, ruoštis pamokoms ar projektams. Skaitykla − saugi erdvė paplepėti su
draugais po pamokų ar ramioje vietoje pabūti vienam ir paskaityti. Moksleiviams patinka
moksliniai žurnalai: „Iliustruotoji istorija“,

„Iliustruotasis mokslas“. Pastebėta, jog moksliniai

žurnalai išlaiko panašų populiarumą tarp skirtingų vartotojų grupių.
Rajono ir respublikinės spaudos paklausa auga – ši periodinė literatūra populiaresnė tarp
senjorų, nei tarp jaunimo.
Nedirbantys asmenys daugiau domisi rajono spauda nei respublikine. Būtent šios
periodinių leidinių rūšies aktualumas gali būti dėl darbo skelbimų bei kitų miesto naujienų.
Pastebėta, kad ši spauda yra pakankamai aktuali kasdien ar keletą kartų per savaitę į skaityklą
ateinantiems žmonėms.
Moterys daugiausia skaito žurnalus „Žmonės“, „Ji“, „Stilius“, „Sodo spalvos“, „Rasos“,
„Rankdarbiai“ ir kt. Jaunos mamos domisi „Tavo vaikas“ ir „Mamos žurnalas“ leidiniais.
2018 metais, kaip ir ankstesniais metais, populiariausi buvo rajono laikraščiai „Sidabrė“, „Joniškio
dienos“. Populiarumu neatsilieka ir „Šiaulių kraštas“
Populiariausi ir dažnai skaitomi respublikiniai periodiniai leidiniai „Lietuvos rytas“,
„Lietuvos žinios“, „Express kontaktas“ ,Mūsų respublika“, „Vakaro žinios“ ir kt.
2018 metais dokumentų išduotis padidėjo, Joniškio rajono savivaldybė skiria pakankamai
lėšų periodikos užsakymam, lankytojai yra patenkinti periodikos pasiūla.
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Dokumentų išduotis Bendrojoje skaitykloje 2018 metais

Išduotis
1238; 2%

10573; 21%
Knygos
Žurnalai
Laikraščiai
38407; 77%
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Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2019 m. veiklos ataskaitos
7 priedas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JONO AVŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
33 UDK SKYRIAUS DOKUMENTŲ FONDO APYVARTOS ANALIZĖ

Analizę atliko:
Joniškio Jono Avyžiaus
viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja
E. Šukienė

2019, Joniškis
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Analizės tikslas – sužinoti Skaitytojų aptarnavimo skyriaus ekonomikos skyriaus dokumentų
apyvartą. Ekonomikos literatūra greitai praranda aktualumą, todėl buvo žiūrima, kiek ir kokių
knygų per 5 paskutinius metus buvo paimta. Bibliotekos elektroniniame kataloge yra įtrauktos 153
ekonomikos skyriaus knygos.
Iki 1960 m
1 fiz. vnt.

1961–1980m.
0 fiz. vnt.

1981–1990m.
2 fiz. vnt.

1991–2000m.
27 fiz. vnt.

2001–2010m.
80 fiz. vnt.

2011–2019m.
43 fiz. vnt.

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 10 metų senumo leidiniai sudaro tik 28% visų
dokumentų, 52 % yra senesni nei 20 metų dokumentai. Seniausia knyga 1933 m. išleista
K. Avižonio „Kaip stovyklauti..“ saugoma kraštotyros fonde.

Dokumentų išdavimas
45
40
35
30
25

fiziniai vnt.

20
15
10
5
0
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Diagramoje pateikiami 33 skyriaus dokumentų išdavimo duomenys per paskutinius 5 metus.
Išvedus ekonomikos fondo apyvartos rodiklį gauname tokius skaičius:
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

0,25

0,3

0,10

0,10

0,17

Rodiklis apytikriai parodo, kiek kartų fondo dokumentas buvo paskolintas per metus. Šis rodiklis
padeda nustatyti, ar bibliotekos fondas atitinka aptarnaujamų gyventojų poreikius ir interesus.
Biblioteka komplektuodama ekonomikos dokumentų fondą siekia įsigyti leidinius, kurie atitiktų
vartotojų poreikius, todėl aukštas fondo apyvartos rodiklis rodo, kad bibliotekos fondas tinkamai
sukomplektuotas. Skaičiai rodo, kad ekonomikos fondo apyvartos rodiklis nėra aukštas ir stebimas
jo mažėjimas. Peržiūrėjus, kokios knygos buvo imamos, galima sudaryti paklausiausių ekonomikos
knygų dešimtuką:
1. A. Maldeikienė Melo ekonomika.- 2013- 44 išdavimai per 5 metus.
2. E. Buškevičiūtė Mokesčių sistema.-2005- 13 išdavimų per 5 metus
3. E. Buškevičiūtė Viešieji finansai.- 2006- 13 išdavimų per 5 metus.
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4. V. Snieška Makroekonomika.-2006- 9 išdavimai per 5 metus.
5. V. Pranulis Marketingas.-2000- 9 išdavimai per 5 metus.
6. O. Buckiūnienė Finansai.- 2002- 9 išdavimai per 5 metus.
7. L. Dvareckienė 91+8 nauji būdai taupyti arba dieta.-2014- 8 išdavimai per 5 metus.
8. A. Jakutis Ekonomikos teorija.- 2005- 7 išdavimai per 5 metus.
9. Robert T. Kiyosaki Turtingojo tėčio pinigų srauto kvadratas.-2016 -7 išdavimai per 3 metus.
10. Robert T. Kiyosaki Turtingojo tėčio investavimo vadovas.- 2006- 4 išdavimai per 5 metus.
Tar pvartotojų populiarios ir kitos Robert T. Kiyosaki knygos. Iš paklausiausių knygų dešimtuko
galima daryti išvadą, kad vyrauja senesnės nei 10 metų knygos. Iš 153 fiz. vnt. ekonomikos fonde
esančių dokumentų skaitomi tik apie 20 pavadinimų dokumentų. Todėl tikslinga peržiūrėti šio
fondo dokumentus, nepaklausius dokumentus nurašyti kaip praradusius aktualumą. Reikia fondą
papildyti naujais dokumentais.
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Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2019 m. veiklos ataskaitos
8 priedas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AKCIJOS „KNYGŲ KALĖDOS“ DOVANOTŲ LEIDINIŲ ANALIZĖ

Analizę atliko:
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo
skyriaus vyresn. bibliotekininkė
R. Kanovienė

2019, Joniškis
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Akcijos metu Joniškio viešajai bibliotekai padovanotas 381 leidinys. Bendra jų suma
2885,71 Eur.
84 knygas dovanojo kunigas Alvydas Vaitkevičius ir Šaulys savanoris Stanislovas Jundulas,
41 – Aldona Smilgienė, 8 – Joniškio klebonas Eduardas Semaška, 20 – Eugenijus Prakurotas ir kt. 2
knygas dovanojo Žagarės paštas, 4 knygos buvo nupirktos iš UAB „Knygų namai Lt“ Joniškio
knygyno. Kaip ir kasmet 2 knygas savo gimtojo kaimo Plikiškių filialui dovanojo Viešosios
bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė.
Daugiausiai dovanų gavo Kriukų filialas. Fondas pasipildė 46 leidiniais. Skaistgirio filialui
skaitytojai padovanojo 39 knygas. Žagarės filialas įsigijo 22, Maldenių 20 knygų.
Iš viso Joniškio viešosios bibliotekos fondas pasipildė 381 fiziniais vienetais leidinių.
Pagal mokslo šakas:
Mokslo šaka

Fiz. vnt.

Bendrasis skyrius
Filosofija. Psichologija
Religija. Teologija
Visuomenės mokslai
Bendrieji matematikos ir gamtos mokslai
Taikomieji mokslai. Medicina. Technika
Menas. Fotografija. Sportas
Grožinė literatūra
Geografija. Biografijos. Istorija

9
8
77
18
1
14
21
226
7
Iš viso 381

Pagal dokumentų rūšis:
Dokumentų rūšis

Fiz. vnt.

Knygos
Garsiniai dokumentai
Tęstiniai

362
2
17
Iš viso 381
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Pagal fondus:
Fondai
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Vaikų literatūros skyrius
Metodikos fondas
Žagarės filialas
Bariūnų filialas
Darginių filialas
Daunoravos filialas
Gataučių filialas
Kepalių filialas
Jurdaičių filialas
Kirnaičių filialas
Kriukų filialas
Linkaičių filialas
Maldenių filialas
Plikiškių filialas
Gaižaičių filialas
Rudiškių filialas
Satkūnų filialas
Skaistgirio filialas
Stupurų filialas
Stungių filialas

Fiz. vnt.
31
4
4
24
13
11
11
21
15
16
13
48
14
22
18
16
14
12
39
14
21
Iš viso 381

Naujausių 2016–2018 metais išleistų knygų gauta 193 fiz. vnt. 50,7 proc.

121

Pav.
29
4
4
22
11
9
10
19
13
14
11
46
12
20
16
13
12
10
36
12
16
262
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Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
2019 m. veiklos ataskaitos
9 priedas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIAUS ANONIMINĖ VARTOTOJŲ APKLAUSA

Apklausą atliko:
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus
vedėja D. Kurlienė

2019, Joniškis
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Rezultatų lentelės

Pagal amžių

8

9

10

11

12

Mergaitės

13

14

15

16

17

Berniukai

Pagal lytį

Mergaitės

Berniukai

Kaip dažnai apsilankote bibliotekoje?

Kelis kartus per savaitę
Kartą per vieną mėn.
Kartą per tris mėn.
Kartą per pusmetį
Kartą per metus
Berniukai

Mergaitės
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Kokiomis bibliotekos paslaugomis naudojatės?
Kita
Kūrybiniai užsiėmimai vasarą
Skaitau žurnalus
Robotika
Internetiniais žaidimais
Žaisloteka
Renkuosi knygas
Berniukai

Mergaitės

Ar užtenka knygų bibliotekoje?

Mergaitės

Berniukai
Taip

Ne

Kiek knygų perskaitai per metus?

0

1

2

3

4

5

6

7

Mergaitės

8

9

10

12

Berniukai

Kokią paskutinę knygą skaitei?
Viršelio spalva
Tik knygos vavadinimas
Autorius ir knygos pavadinimas

Berniukai

Mergaitės
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24
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Ko trūksta šioje bibliotekoje?
Kompiuterių
Knygų anglų kalba
Erdvės
Jaukumo
Nieko netrūksta
Berniukai

Mergaitės

Kai kurios į anketą atsakiusios mamos nurodė, kad trūksta erdvės.

Ką pašalintumėt iš šios bibliotekos?

Nieko

Kompiuterius
Mergaitės

Berniukai

Į anketą atsakiusios mamos nurodė, kad iš bibliotekos pašalintų kompiuterius.
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