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I.

BENDROJI DALIS

2018-uosius metus Jonavos viešoji biblioteka užbaigė sėkmingai atverdama renovuotos
Viešosios bibliotekos erdves rajono bendruomenei. Savivaldybės ir Valstybės investicijų programų
lėšomis buvo renovuotas Viešosios bibliotekos pastatas ir atnaujintas interjeras. Ypatingas dėmesys
renovacijos metu skirtas tam, kad atnaujinta biblioteka būtų funkcionali, jos erdvės lengvai
transformuojamos pagal tikslą ir paskirtį. Šiandien skaitytojai gali džiaugtis moderniomis
skaityklomis, įrengta vaikų ir jaunimo erdve, daugybe techninių ir kitų naujovių.
Rajono viešųjų bibliotekų paskirtis – kurti, modernizuoti, palaikyti skaitymą skatinančią
aplinką ir užtikrinti jos prieinamumą, stiprinti bendruomenės kultūrinių bei informacinių
kompetencijų bei raštingumo ugdymosi veiklas, skatinti bendruomenės narių kūrybingumą, veiklumą
ir motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.
Ataskaitiniais metais Jonavos rajono viešosiose bibliotekose įregistruota 12588 vartotojai,
(arba 30 % rajono gyventojų), apsilankė 173346 lankytojai. Bibliotekose buvo organizuoti
skaitmeninio raštingumo mokymai, kurių metu apmokyta ir konsultuota 4895 gyventojai, organizuoti
1129 įvairūs renginiai.
2018-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio metai. Siekdamos įprasminti šimtmečio
šventę Jonavos rajono viešosios bibliotekos skyrė ne vieną įdomų ir originalų renginį.
Vyko bibliomūšio „100 klausimų apie Lietuvą“ antrasis etapas. Tai bene didžiausias
projektas, sukvietęs ne tik miesto, bet ir rajono gyventojus pabūti drauge. Šiuo konkursu norėta
priminti svarbiausius istorinius faktus. Viso pateikta 100 klausimų įvairiomis temomis: veiksmai ir
kovos už nepriklausomybę, žmonės, mokslas, kultūra, menas, literatūra, sportas, pinigai ir kt.
Bibliomūšis subūrė aštuonias Jonavos viešosios bibliotekos ir filialų komandas. Interaktyviu būdu
(„Skype“ seminarų pagalba) buvo surengta 10 turų. Nugalėtojų komandai atiteko pagrindinis prizas
– ekskursija į Valdovų rūmus.
Organizuotos tautosakos paveldo dirbtuvės „Šimtmetis jonaviečių lūpomis“. Etnologė
Gražina Kadžytė trumpai priminė Jonavos krašto smulkiąją tautosaką. Dirbtuvių metu moksleiviai
kūrė įprastoms patarlėms neįprastas pabaigas, šiuolaikinius palyginimus ir mįsles.
Organizuota fotografijų akcija „Tau, Lietuva“. Eksponuota Jonavos Janinos Miščiukaitės
mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva“. Buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės „Piname tautinę
juostą“, akcija „Šimtmečio skirtukas“ bei muzikinė popietė „Lietuva – širdies gėlelė“.
Visą vasarą vyko akcija „Vasara su lietuviška knyga“. Viešosios bibliotekos ir filialų
darbuotojos dovanojo džiaugsmo, juoko, žaidimų kupiną vasarą mažiesiems skaitytojams. Birželiorugpjūčio mėnesiais vykusi akcija siekė netradiciškai ugdyti jaunąją kartą, pabrėžti lietuviškumą,
tautines vertybes. Užsiėmimų metu buvo trumpai pristatomos tradicijos, minimos svarbiausios metų
šventės. Kiekvieno susitikimo metu bibliotekos darbuotojos apsirengdavo skirtingais pasakų
personažais. Į šią akciją įsitraukė Jonavos rajono darželiai, mokyklos, stovyklos. Knygų terasoje vyko
baigiamasis renginys „Triušiukų abėcėlė“, kuriame dalyvavo žurnalistė, knygų vaikams autorė,
edukacinių programų kūrėja Juventa Mudėnienė. Renginyje sulaukėme per 100 dalyvių. Iš viso
vasaros skaitymuose rajono viešosios bibliotekos pritraukė apie 2000 dalyvių, perskaityta apie 200
lietuviškų knygų. Akcijos „Vasara su lietuviška knyga“ veiklos buvo įregistruotos Lietuvos
Respublikos ministro pirmininko iniciatyvoje „Šimtmečio dovanos“ Lietuvai.
Leidyba yra viena iš Viešosios bibliotekos veiklų. Išleisti kultūros ir istorijos metraščio
„Taurosta“ du numeriai, kurio vienas numeris buvo skirtas Lietuvos valstybės Nepriklausomybės
šimtmečiui. Taip pat išleista knyga „Juozapas Kosakovskis. „Atsiminimai (1738–1788)“.
Antrus metus organizuojamas respublikinės Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos
konkursas. 2018 metais premija skirta lietuvių prozininkų kartos rašytojui, filosofui, eseistui,
mokslinių straipsnių autoriui Tomui Kavaliauskui, už romaną „Originalas“. Buvo sukurtas
dokumentinis filmas „Mane maitina Jonava“ apie Grigorijų Kanovičių.
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Kasmet organizuojami renginiai skirti akcijai „Metų knygos rinkimai“. Ataskaitiniais metais
už originalius renginius Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka apdovanojo knygų komplektais
Vaikų literatūros skyrių, Kulvos, Liepių, Rimkų ir Šveicarijos filialus.
Rajono viešosios bibliotekos aktyviai prisijungė prie Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų
organizuotos vasaros „Skaitymo iššūkio“ akcijos. Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. skaitymo
varžytuvėse užsiregistravo 727 dalyviai, kurie perskaitė net 2340 knygų. Jonavos rajono viešosios
bibliotekos buvo aktyviausios ir užėmė pirmą vietą respublikoje antrus metus iš eilės.
Viešoji biblioteka dalyvauja įvairiuose projektuose: esame projekto „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ dalyviai, dalyvaujame projekte
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės administracijoje“, metų pabaigoje prisijungėme prie
Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų
sveikatos stiprinimas“, kuriuo įgyvendinama Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos
stiprinimo programa darbovietėse.
Sėkmingai įgyvendinome Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotą projektą „Vokiška
literatūra prabyla lietuviškai“. Jis buvo skirtas Jonavos rajono jaunimo vokiečių kalbos žinių
stiprinimui, pritaikant novatoriškus mokymosi metodus.
Parengtas projektas paminėti Europos dienai, kurį finansavo Europos komisijos atstovybė
Lietuvoje. Jonaviečiai dalyvavo šventėje „Kas mus jungia?“. Bibliotekos kiemelyje bei Knygų
terasoje visą dieną vyko renginiai (Europiknikas, Europroto kovos, Europos egzaminas, paskaitadiskusija „Europos sąjunga: iššūkiai ir galimybės“ ir kt.).
Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“
dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir 10 kaimo filialų. Savaitės tema - „Herojai
Šiaurėje“. Jos metu bibliotekose buvo organizuoti 25 renginiai. Visose bibliotekose vyko Šviesos ir
žodžio šventės, buvo rengiami literatūros skaitymai, viktorinos, filmų peržiūros, organizuojamos
spaudinių ir rankdarbių parodos.
Aktyviai dalyvavome Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje
akcijoje „Knygų Kalėdos“. Šios akcijos metu bibliotekoms padovanota 317 egz. knygų už 2111 Eur.
Jonavos viešojoje bibliotekoje visus metus reguliariai organizuotos įvairios neformaliojo
suaugusiųjų švietimo veiklos: nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai, vietos savivaldos, kitų
įstaigų el. svetainių pristatymai, tiesioginių transliacijų peržiūros ir kiti mokymai. Mokymų tikslas
pasiekti, kad rajono gyventojai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos
gavimui ir bendravimui. Skaitmeninio raštingumo mokymų metu apmokyta ir konsultuota 4895
rajono gyventojai, buvo organizuota 15 tiesioginių transliacijų peržiūrų iš Lietuvos Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos.
Viešojoje bibliotekoje savo veiklą tęsė „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų klubas, vyko Knygų
klubo susitikimai ir anglų kalbos kursai suaugusiems.
Didelio susidomėjimo sulaukė senjorų klubas „Polėkis“. Per metus buvo organizuota 14
bendrų veiklų, kas mėnesį vyko teminiai renginiai-susitikimai, gegužės mėnesį organizuotos dvi
gegužinės Knygų terasoje, o rugsėjį – ekskursija į Anykščius. Šiuo metu klubo narių sąraše – 63
asmenys.
Siekdami skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų motyvaciją
skaityti, viešosios bibliotekos darbuotojai kartą per mėnesį lankosi Jonavos globos namuose ir pristato
lietuvių poetų kūrybą. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos vykdė garsinius skaitymus „Keliaujanti
knyga“. Lankėsi Jonavos miesto lopšeliuose-darželiuose „Bitutė“ „Dobilas“, „Žilvitis“,
„Lakštingalėlė“, „Saulutė“, „Pakalnutė“ ir supažindino vaikus su biblioteka, knyga, kartu skaitė ir
domėjosi knygomis.
Rajono viešųjų bibliotekų darbuotojai kasmet dalyvauja organizuojamose bendruomenės
šventėse: „Šeimos diena 2018“, „Svajonių vasara prasideda“, „Laiminga vaikų pieva“. Jų metu buvo
pristatytos Viešosios bibliotekos bei filialų veiklos, spaudinių gausa, paslaugų įvairovė, įvairus
renginių spektras. Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė viktorinos ir kūrybinės dirbtuvės.
Šventėse knygų personažais persirengusios bibliotekininkės kartu su mažaisiais miesto gyventojais
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piešė, žaidė ir skaitė knygeles. Miesto gimtadienio šventėje „Mes mylim Jonavą“ dalyvavome
šventinėje eisenoje.
Per metus organizuota daug įdomių ir įvairių savo forma, tematika renginių, kurie suteikia
galimybę įvairių amžiaus grupių žmonėms susitikti su įdomiais žmonėmis, dalyvauti smagiose
veiklose, laimėti įvairius prizus. Jonaviečiai buvo kviečiami į susitikimus su leidyklos Bernardinai.lt
redakcija, su poetu, fotografu, vertėju Vladu Braziūnu, su rašytoju, literatūros kritiku Vytautu
Martinkumi ir kitais. Gegužės mėnesį Knygų terasoje vyko Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos
pavasaris 2018“, kuriame dalyvavo aktoriai B. Ivanauskas ir A. Dubaka.
Vaikų literatūros skyriuje didelio susidomėjimo sulaukė kartą per mėnesį vykstantys
„Popcorn“ kino vakarai, tradicinė šventinė popietė „Mano augintinis“, kalėdiniai skaitymai,
edukacinės ir kūrybinės dirbtuvės.
2018 metais Viešoji biblioteka atsinaujino ir savo internetinį puslapį. Elektroninėje erdvėje
biblioteką galima pasiekti adresu www.jonbiblioteka.lt. Vartotojai gali gauti informaciją apie
biblioteką, teikiamas paslaugos, naudotis elektroniniu katalogu, rasti kontaktus, informaciją apie
renginius, virtualias parodas, gautus leidinius, žymius Jonavos krašto žmones, įvykius ir kt. Per
www.jonavb.libis.lt katalogą vartotojai gali užsisakyti, rezervuoti ir prasitęsti leidinius.
BIBLIOTEKOS IR BIBLIOTEKININKIŲ ĮVERTINIMAS 2018 METAIS

Viešosios bibliotekos veikla įvertinta Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko
Sauliaus Skvernelio padėka už renginius Lietuvos atkūrimo šimtmečiui (akcija „Vasara su lietuviška
knyga“) už tai, kad esame Šimtmečio herojai, kuriantys ateities Lietuvą;

Viešoji biblioteka apdovanota Skaitymo iššūkio diplomu, kurios skaitytojai dalyvavo
Lietuvos bibliotekų organizuotose varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“ ir perskaitė daugiausiai knygų;

Viešoji biblioteka įvertinta padėka Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva,
nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių
atminti;

Viešoji biblioteka apdovanota Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro padėka
„Už nuolatinį bendradarbiavimą organizuojant šventę „Šeimos diena 2018“;

Viešoji biblioteka apdovanota Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
padėka už dalyvavimą konkurse „Geriausias jaunimo projektas Jonavoje“;

Asociacija „Langas į ateitį“ dėkoja už bendradarbiavimą organizuojant projekto
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ teminę akciją
„Senjorų dienos“;

Asociacija „Langas į ateitį“ dėkoja už aktyvų dalyvavimą SAUGESNIO
INTERNETO SAVAITĖS iniciatyvoje ir šviečiamųjų veiklų organizavimą;

Viešoji biblioteka apdovanota Jonavos kultūros centro padėka už dalyvavimą
Užgavėnių eitynėse.
II.

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

2018 metų pabaigoje rajone gyveno 42 052 gyventojai. Per ataskaitinius metus rajono
gyventojų skaičius sumažėjo 549 gyventojais.
Rajono gyventojus aptarnauja Viešoji biblioteka, 1 miesto filialas ir 15 kaimo filialų.
Viešųjų bibliotekų tinklas per metus nesikeitė.
Išdavimo punktų viešosios bibliotekos neturėjo, tačiau bibliotekininkams talkino
knygnešiai, savanoriai ar socialiniai darbuotojai, kurie aptarnavo gyventojus namuose. Knygnešių per
ataskaitinius metus buvo 90.
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NEĮGALIŲJŲ IR SENYVO AMŽIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS NAMUOSE
2018 m. Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 146 neįgalieji ir 562 pensininkai. Per
metus šiems skaitytojams išduota 22714 dokumentai. Pensininkams 18796, neįgaliesiems 3918.
Viešoji biblioteka bendradarbiauja su Jonavos rajono neįgaliųjų draugija, Neįgaliųjų veiklos
centru, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“ ir kitomis įstaigomis bei
organizacijomis, besirūpinančiomis įvairių socialinių grupių žmonėmis. Viešojoje bibliotekoje dažnai
lankosi Jonavos PSPC užimtumo kambario lankytojai, vaikų literatūros skyriuje – sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis“ nariai.
Kauno apskrities viešoji biblioteka organizavo kaniterapijos užsiėmimą neįgaliesiems.
Neįgaliųjų veiklos centro lankytojai buvo pakviesti į užsiėmimus, kuriuos vedė kaniterapijos
asociacijos narė, psichologė, kaniterapeutė Joana Grygutis ir kaniterapeutė Veslava Citovič-Rul kartu
su šuniuku Gongu. Ypatinga galia, kurią skleidžia terapinis šuo, galėjo įsitikinti ir jonaviečiai.
Vaišindami Gongą šuniškais skanėstais, liesdami švelnų jo kailį, žvelgdami į gilias, atrodo, tiek daug
pasakyti norinčias akis, visi nuoširdžiai mėgavosi šuns draugija, dėmesiu, džiaugėsi jo paklusnumu
bei puikia dresūra. Tai profesionali, moksliškai pagrįsta terapija, kuomet, dalyvaujant specialiai
apmokytiems šunims, žmogui padedama pasveikti, atsipalaiduoti, įkvepiama pažinti save, kitus ir
supantį pasaulį.
Jonavos viešoji biblioteka tęsė iniciatyvą Jonavos globos namuose ir organizavo skaitymų
ciklą „Keliaukime poezijos takais“. Šios veiklos tikslas – supažindinti su lietuvių poetais bei jų
kūryba. Per metus vyko 8 užsiėmimai.
Filialuose neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų, aptarnaujamų namuose, ataskaitiniais
metais buvo 178, jiems per metus išduota 3667 dokumentai.
PRIEIGA IR DARBO LAIKAS
2018 metais tęsėsi Viešosios bibliotekos patalpų remontas, tačiau visos paslaugos
skaitytojams buvo teikiamos. Viešoji biblioteka lankytojus aptarnavo I-V nuo 9 iki 19 val.; VI nuo
10 iki 16 val., Vaikų literatūros skyrius – I-V nuo 10 iki 18 val.; VI – nuo 10 iki16 val. Du vasaros
mėnesius (liepos ir rugpjūčio) Viešoji biblioteka lankytojus aptarnavo I-V nuo 9 iki 18 val. ir VI-VII
– skaitytojų neaptarnavo. Paskutinę mėnesio darbo dieną (švaros dieną) taip pat lankytojai
neaptarnaujami. Viešoji biblioteka buvo atvira savo lankytojams 279 dienas.
VB vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo įrenginį. Toks
dokumentų grąžinimo būdas yra patogus, nes skaitytojai gali atnešti knygas bet kuriuo paros metu,
bet kurią savaitės ar šventės dieną. Šis įrenginys patogus švaros dienų metu, švenčių ir savaitgalių
metu, kai biblioteka neaptarnauja skaitytojų. Dažnai šiuo įrenginiu pasinaudoja skolininkai,
nedrįsdami ateiti į biblioteką. Skolininkai dabar drąsiai grąžina užlaikytus dokumentus, tiesiog
įmesdami juos į savitarnos dėžę, veikiančią 24 val. per parą.
Darbuotojos suteikia informaciją apie DGĮ ir paskatina naudotis dėže, padrąsindamos, kad
toks dokumentų grąžinimo būdas yra saugus, patikimas ir patogus. Per metus šia paslauga
pasinaudojo 2537 lankytojai (961 vartotojas) ir grąžino 4694 dokumentus. Šiuo įrenginiu dažniausiai
naudojosi dirbantieji – 483, studentai – 108, moksleiviai – 156 ir kiti – 204.

DGĮ 2016
vartotojų grupės
Moksleiviai
Dirbantieji
Studentai
Pensininkai
Kiti
Iš viso:

240
518
167
88
118
1131
6

2017

2018

214
515
144
85
107
1065

156
483
108
90
114
951

Mieste Rimkų filialas savo skaitytojus aptarnauja pirmadieniais–penktadieniais nuo 10 iki
18 val.; šeštadieniais nuo 10 iki 16 val. Vasaros metu šeštadieniais skaitytojų neaptarnauja. Per
praėjusius metus filialas savo lankytojams buvo atidarytas 277 dienas. Vidutiniškai per dieną buvo
aptarnaujami 36 lankytojai.
Kaimo filialų darbo grafikai sudaryti atsižvelgiant į kiekvienos bibliotekos mikrorajono
ypatumus. Vidutiniškai kaimo filialas savo lankytojus aptarnavo 221 dieną. Per vieną dieną
vidutiniškai buvo aptarnaujami 22 lankytojai.
STRUKTŪROS TOBULINIMAS IR POKYČIAI SVB
Jonavos SVB veikla vykdoma vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018-1130 d. sprendimu Nr. 1TS-260 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų
patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.
ĮV-536 „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“ dar kartą buvo peržiūrėta
Viešosios bibliotekos organizacinė struktūra.
Viešosios bibliotekos struktūra nuo 2019 metų sausio 1 dienos:

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
Specialistai
Personalo specialistas
Rinkodaros ir viešųjų
ryšių specialistas
Kultūrinių veiklų
organizatorius

Metodikos ir
informacinių išteklių
skyrius
Rimkų filialas
Kaimo filialai
(15)

Informacijos ir
kraštotyros skyrius
Informacijos ir
mokymų erdvė
Kraštotyros
skaitykla

Vartotojų
aptarnavimo skyrius

Aptarnavimo
skyrius

Vaikų ir jaunimo
erdvė

Skaitykla
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Ūkio skyrius

Išanalizavus Viešosios bibliotekos ir miesto Rimkų filialo veiklą, buvo priimtas sprendimas,
sujungti šiuos du padalinius, kurie iki šiol veikė po vienu stogu, bet vykdė skirtingas veiklas. Rimkų
filialas aptarnavo tik suaugusius lankytojus, o Vaikų literatūros skyrius – vaikus. Pakeista Rimkų
filialo struktūra, peržiūrėtos ir patvirtintos darbuotojų pareigybės. Planuojame atnaujinti bibliotekos
patalpas ir pritaikyti žmonėms su negalia bei šeimoms, auginančioms mažus vaikus, naujai įrengti
žaidimų kampą, technologijų, susitikimų ir kitų užsiėmimų erdves. Plėsti Rimkų filialo veiklas,
kuriant paslaugas ir aptarnaujant visus vartotojus, kuriant šeimos bibliotekos paslaugas informacijai,
pažinimui, partnerystei ir bendravimui.
Keičiasi ir vartotojų aptarnavimas Viešojoje bibliotekoje. Po remonto, naujai atvėrus duris,
Viešojoje bibliotekoje įrengta vaikų ir jaunimo erdvė, kurioje, atsižvelgiant į jaunųjų skaitytojų
poreikius, bus nuolatos organizuojama įvairi veikla – ypač daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunimo
skaitymo įgūdžių formavimui.
III.

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS
BIBLIOTEKOS LEIDINIAI

2018 m. Jonavos viešoji biblioteka išleido 3 leidinius: Jonavos krašto kultūros ir istorijos
metraščio „Taurosta“ 2 numerius – Nr. 1 (7) ir Nr. 2 (8) bei Juozapo Kosakovskio „Atsiminimai
(1738–1788)“.
Septintajame metraščio „Taurosta“ numeryje pažymimas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis, publikuojami straipsniai apie kraštiečius jubiliatus: Janiną Baltrimavičiūtę-Listviną, Pijų
Čižauską, Janiną Celiešienę, Antaną Gabužį, Janiną Miščiukaitę-Brazaitienę, Teresę Žižienę, Eleną
Smetonaitę-Raštikienę, Juozą Kartaną ir kitus. Taip pat publikuojama kraštiečių kūryba, Lietuvos
šimtmečio kronika ir kt. Metraštyje publikuojamą rubriką „Naujausi leidiniai apie Jonavos kraštą ir
žmones. Kraštiečių kūryba“ ruošia Rimantė Tarasevičienė. Čia pristatyti 5 nauji leidiniai.
Aštuntajame metraščio „Taurosta“ numeryje – dėmesys Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Publikuojami Vytauto Venckūno straipsniai „Istorinės atminties simbolis Jonavoje“,
„Žeimių koplytstulpis 1919–1920 m. karžygiams“, „Paminklas krašto karžygiams Šveicarijoje“,
„Jonavos Šaulių kryžiui – 90“, Ievos Stučinskaitės „Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio
įprasminimas bibliotekoje“. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-čiui skirtas Vygaudo Juknelio
straipsnis „Kaip mes laisvę Jonavoje skubinom“. Ramūnas Čičelis pristato kasmetinę respublikinę
Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinę premiją „G. Kanovičiaus premija – rašytojui T. Kavaliauskui“.
Pažymimi kraštiečių Apolinaro Pakalniškio, Bronislovo Lubio, Konstantino Fedaravičiaus, Jono
Butkevičiaus, Valerijaus Buklajevo jubiliejai. Publikuojama kraštiečių kūryba, prisiminimai,
istorijos. Rubrikoje „Naujausi leidiniai apie Jonavos kraštą ir žmones. Kraštiečių kūryba“ Rimantė
Tarasevičienė pristato 5 naujus leidinius. Metraščio pabaigoje publikuojamas sukakčių kalendorius –
Reginos Lukoševičienės paruoštos „Jonavos krašto jubiliejinės datos 2019 m.“. Šiame numeryje
publikuojama 10 bibliotekos darbuotojų straipsnių. Be jau minėtų – Dalės Vasiljevos „Niuslandijos
akvarelės. V. V. Žukas-Valvytžė“, Vytauto Venckūno „Aklojo ežero durpynai ir žmonės“.
Visi metraščio „Taurosta“ numeriai elektroniniu formatu yra publikuoti bibliotekos
elektroninėje svetainėje. Juos galima rasti adresu: https://jonbiblioteka.lt/taurosta.
Juozapo Kosakovskio atsiminimų knygą „Atsiminimai (1738–1788)“ iš lenkų kalbos išvertė
Andriejus Edvardas Ancuta. 1738–1788 metų laikotarpio Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero
Kosakovskio atsiminimai atspindi tuomečio valstybinio ir religinio pasaulio sąsajas, nuolatinę
konkurenciją dėl padėties visuomenėje. Šalia autoriaus karjeros katalikų bažnyčioje ir jo tarnystės
valstybei, vyrauja meilė motinai, jos įkurto Jonavos miestelio plėtros tęstinumas, rūpestis savo
giminės reikalais. Skaitytojas patenka į XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bendros su
Lenkija valstybės valdančiųjų aplinką, kurioje bręsta autoriaus likimą lėmusi katastrofa. Šie
atsiminimai yra istorinis dokumentas (su detektyvinio romano elementais), reikalaujantis iš skaitytojo
kantriai adaptuoti tuometinę terminologiją elementarių istorijos žinių pagrindu. Knygos pabaigoje yra
pateiktas vardų ir vietovardžių sąvadas su nuorodomis į atitinkamą originalo puslapį.
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Leidinys skirtas Jonavos miesto statytojo ir Šv. Jokūbo bažnyčios fundatoriaus, vyskupo
Juozapo Kazimiero Kosakovskio gimimo 280-oioms metinėms atminti. Apimtis – 183 puslapiai,
išleista 300 egz. tiražu.
STRAIPSNIAI
 Iš viso straipsnių apie bibliotekos veiklas publikuota 97 (2017 m. – 158), iš jų 65
rajoninėje spaudoje, 11 – respublikinėje, 21 – internete;
 Bibliotekos darbuotojų straipsniai – 47;
 Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai – 50;
 5 informaciniai reportažai vietinėje televizijoje „AVVA“
Publikacijų tematika – bibliotekos renginiai, vykdomi projektai, respublikinė Grigorijaus
Kanovičiaus literatūrinė premija, vasaros „Skaitymo iššūkis“, atsinaujinusios Viešosios bibliotekos
atidarymas, teikiamos paslaugos.
YOUTUBE VAIZDO ĮRAŠAI
2018 m. buvo sukurtas bibliotekos Youtube (www.youtube.com/jonavosviesojibiblioteka)
kanalas, kuriame buvo patalpinti 9 vaizdo įrašai: reportažų ciklo „Bibliotekoje – kaip namuose“
interviu su žinomais Jonavos miesto žmonėmis – 6, pažintinis atnaujintos bibliotekos pristatymas –
2, reklaminis vaizdo klipas kviečiantis dalyvauti akcijoje „Vasara su lietuviška knyga“ – 1. Bendras
vaizdo įrašų peržiūrų skaičius – 403. Populiariausias iš jų – reportažas „Bibliotekoje – kaip namuose.
Pokalbis su Feliksu Paulausku“ – 89 peržiūros.
Šį kanalą ateityje papildysime informacinio pobūdžio ir kitokia vaizdo medžiaga, kuri padės
žmonėms susipažinti su bibliotekoje teikiamomis paslaugomis bei jų naudojimo galimybėmis.
KAUNO REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS
Dalyvaujame bendravimo ir bendrų veiklų viešinimo erdvėje – Kauno regiono bibliotekų
tinklaraščio pildyme. 2018 m. jame publikuota 11 straipsnių apie Jonavos viešosios bibliotekos
renginius, veiklą, atsinaujinusias erdves (2017 m. – 21).
BIBLIOTEKOS REKLAMA INTERNETO SVETAINĖJE

Elektroninėje erdvėje biblioteka pasiekiama visą parą adresu www.jonbiblioteka.lt.
2018 m. elektroninėje bibliotekos svetainėje publikuota apie 200 straipsnių (2017 m. – 279).
Vartotojai gali gauti informaciją apie biblioteką, naujienas, teikiamas paslaugas, naudotis
elektroniniu bibliotekos katalogu, rasti kontaktus, informaciją apie renginius, gautus leidinius ir kt.
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Per www katalogą vartotojai gali užsisakyti, rezervuoti ir prasitęsti leidinius. Skaitytojai taip pat gali
naudotis bibliotekoje prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis, gauti kai kurių bazių
individualią prieigą. Svetainėje publikuojamos reklamjuostės. Tai bibliotekos socialinių tinklų
paskyrų, e. paveldo, e. klasikos, Jonavos rajono savivaldybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir
kt. Elektroninė svetainė nuolat atnaujinama ir papildoma įvairia informacija. Kas mėnesį skelbiamas
bibliotekos renginių planas, nuolat atnaujinamas naujienų puslapis, publikuojami straipsniai apie
bibliotekos renginius, kraštotyrinė medžiaga, virtualios parodos. Svetainė dar vis tobulinama.
REKLAMA FACEBOOK PASKYROJE
2018 m. Jonavos viešosios bibliotekos Facebook paskyros sekėjų padidėjo 526 vartotojais.
Bibliotekos Facebook paskyroje patalpinta 400 įrašų, iš jų 30 – vaizdo įrašai (9 – reklaminiai, 21 –
vaizdiniai). Analizuojant Facebook sekėjų augimą, galime teigti, kad jį įtakojo vykusios akcijos „Tau,
Lietuva!“, „Vasara su lietuviška knyga“, „Moliūgų terasa“ ir kitos.
Didžiausio populiarumo sulaukė akcija „Moliūgų terasa“: 23 453 pasiekti žmonės, 3 153
konkurso įrašo peržiūros, 2 015 nuotraukų peržiūros, 129 pasidalinimai, iš viso moliūgų nuotraukos
sulaukė 2241 „patinka“ paspaudimų.

Jonavos viešosios bibliotekos Facebook paskyroje pasitelkėme įvairius būdus, padedančius
atkreipti sekėjų dėmesį į mūsų bibliotekos paskyrą. Iš esmės turinys nekito, nes biblioteka ir toliau
vykdė įprastas veiklas. Tačiau žymiai sumažėjo akcijų, nesusijusių su bibliotekos tiesiogine veikla.
Vietoje jų atsirado naujos rubrikos:
 Naujų knygų srautas – albumai, kurie kuriami kas mėnesį.
 Nenutrūkstamas Facebook‘o įvykių kūrimas, leidžiantis sekėjams sužinoti apie
vyksiančius renginius.
 Knygų terasos perliukai – reklamuojamos knygos, kurias galima rasti knygų terasos
lentynoje.
 Citatos – dalijamasi įvairių autorių citatomis.
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Nuo 2018 m. analizuojame ne tik facebook‘o paskyros sekėjų skaičių, bet ir kiekvieno įrašo
pasiekiamumą. Šis skaičius daug tiksliau leidžia matyti, koks turinys vartotojams aktualus, o koks ne.
Vidutiniškai viena publikacija pasiekiame apie 300 žmonių, tačiau neretai ir 1000.

Pagrindinis tikslas dirbant su Facebook‘o paskyra yra didelis pasiekiamumas. Tai reiškia,
kad turime tobulinti turinį ir analizuoti kas labiausiai aktualu mūsų sekėjams. Patrauklus įvaizdis,
kokybiškas turinys, aktuali ir įdomi informacija – 2019 metų tikslai.
REKLAMA INSTAGRAM PASKYROJE
Informacija Instagram paskyroje talpinama rečiau, sprendžiant pagal situaciją – dažniausiai
talpinamos nuotraukos, kurios yra patrauklios ir informacija, kuri labiau aktuali jaunesnio amžiaus
grupei (daugiausia sekėjų 25–34 m. amžiaus). 2018 m. Instagram paskyroje pasidalinta 74
nuotraukomis. Paskyrą seka 180 žmonių.
KITOS VIEŠINIMO VEIKLOS
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Informacija apie bibliotekos renginius, vykstančias akcijas ir mokymus skelbėme ir kitose
interneto svetainėse: www.jonava.lt, www.jonavoszinios.lt, www.jonavosnaujienos.lzinios.lt/ .
Aktyviai skelbiame informaciją https://www.facebook.com/groups/jonavosmiestoskelbimai/. Šioje
Facebook‘o grupėje yra 37 374 nariai.
Reklamuoti renginius buvo ruošiami skelbimai, kvietimai, skrajutės, lankstinukai,
naujienlaiškiai. Skelbimai buvo kabinami mieste, mokyklose, knygyne, kultūros centre, filialuose.
Nuolatinius renginių lankytojus informavome individualiai telefonu arba elektroniniu paštu, kai
kuriems kvietimus siuntėme paštu, įteikėme asmeniškai.
IV.

FONDO FORMAVIMAS
FONDO BŪKLĖ

Iš viso yra SVB fonde 187 452 fiz. vnt., 53 343 pav. informacijos išteklių:
 VB yra 76 786 fiz. vnt., 53 240 pav.
 Miesto filiale 8 310 fiz. vnt., 5 249 pav.
 Kaimo filialuose 102 356 fiz. vnt., 10 025 pav.
Iš viso SVB yra grožinės literatūros 118 694 fiz. vnt., 63 % viso fondo:
 VB 39 434 fiz. vnt., 51 % viso VB fondo
 Miesto filiale 6 125 fiz. vnt., 74 % viso miesto filialo fondo
 Kaimo filialuose 73 135 fiz. vnt., 71 % viso kaimo filialų fondo
Iš viso SVB yra šakinės literatūros 68 758 fiz. vnt, 37 % viso fondo:
 VB 37 352 fiz. vnt., 49 % viso VB fondo
 Miesto filiale 2 185 fiz. vnt., 26 % viso miesto filialo fondo
 Kaimo filialuose 29 221 fiz. vnt., 29 % viso kaimo filialų fondo
Fondų sudarymas yra nuolatinis ir sudėtingas procesas, todėl šiam darbui skiriamas didelis
dėmesys. Per paskutinius penkerius metus dokumentų fondai sumažėjo SVB – 9,5%, VB – 7,8%,
miesto filiale – 6,6%, kaimo filialuose – 11%.

SVB dokumentų fondo sudėtis
Garsiniai
dokumentai
2%

Kiti dokumentų
0%

Tęstiniai leidiniai
1%

Garsiniai regimieji
dokumentai
1%

Periodika
4%
Natos
0%

Knygos
92%

Knygos

Periodika

Tęstiniai leidiniai

Garsiniai dokumentai

Natos

Garsiniai regimieji dokumentai

Kiti dokumentų
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Fondo pokyčiai 2018 m. VB ir filialuose (fiz. vnt.)
Eil.
Nr.

Viešojoje bibliotekoje
ir filialuose

Yra
2018 01 01

Gauta
2018 m.

Nurašyta
2018 m.

Yra
2018 12 31

Fondo
Pokytis
+/-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

VB
Batėgalos b-ka
Bukonių b-ka
Čičinų b-ka
Išorų b-ka
Juškonių b-ka
Kuigalių b-ka
Kulvos b-ka
Liepių b-ka
Panoterių b-ka
Ruklos b-ka
Šilų b-ka
Šveicarijos b-ka
Upninkų b-ka
Užusalių b-ka
Žeimių b-ka
Iš viso kaimo filial.
Miesto filialas
Iš viso

79867
5086
6761
5161
5915
5853
6624
5078
4510
6874
8027
5593
7409
7871
10128
11804
102694
9585
192146

3817
524
593
672
687
545
530
652
572
511
638
604
621
525
602
689
8965
1091
13873

6898
358
739
519
444
551
614
433
545
487
1245
851
999
541
345
632
9303
2366
18567

76786
5252
6615
5314
6158
5847
6540
5297
4537
6898
7420
5346
7031
7855
10385
11861
102356
8310
187452

-3081
+166
-146
+153
+243
-6
-84
+219
+27
+24
-607
-247
-378
-16
+257
+57
-338
-1275
-4694

APRŪPINIMAS INFORMACIJOS IŠTEKLIAIS
1 gyventojui tenka informacijos išteklių:
 mieste 3,1 fiz. vnt.
 kaime 6,8 fiz. vnt.
1 gyventojui tenka naujai gautų informacijos išteklių:
 mieste 0,2 fiz. vnt.
 kaime 0,6 fiz. vnt.
1 gyventojui tenka garsinių ir mišrių garsinių regimųjų informacijos išteklių:
 mieste 0,14 fiz. vnt.
 kaime 0,04 fiz. vnt.
1 gyventojui tenka elektroninių informacijos išteklių:
 mieste 0,003 fiz. vnt.
 kaime 0,001 fiz. vnt.
1 vartotojui tenka informacijos išteklių:
 mieste 11,1 fiz. vnt.
 kaime 20,7 fiz. vnt.
Per metus gauta informacijos išteklių:
SVB – 13 873 fiz. vnt. 1 589 pav.; įsigyta grožinės literatūros 5514 fiz. vnt. 944 pav.
 VB 3817 fiz. vnt., 1570 pav.
 Miesto filiale 1 091 fiz. vnt., 630 pav.
 Kaimo filialuose 598 fiz. vnt. 261 pav.
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Per metus gauta periodinių leidinių 100 pav., 6 586 fiz. vnt.:
 VB 80 pav., 1 299 fiz.vnt.
 Miesto filiale 18 pav., 417 fiz. vnt.
 Kaimo filialuose 20 pav., 4 870 fiz. vnt.
Per metus gautų informacijos išteklių proc. 7 % viso fondo:
 VB 5 % viso VB fondo
 Miesto filiale 13 % viso miesto filialo fondo
 Kaimo filialuose 9 % viso kaimo filialų fondo
Informacijos išteklių pirkimas sudarė 40 % , prenumerata – 47 % , parama – 11 %, kiti
šaltiniai – 2 % visos gauties.
2018 m. gavome 1 687 fiz. vnt. paramos, iš jų neatlygintinai perduota 268 fiz. vnt. už
2 745,88 Eur sumą, kurių leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ padovanojo 502 fiz. vnt. už 352,41 Eur.
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka perdavė 6 knygų komplektus Metų knygų
rinkimams: Vaikų literatūros skyrius gavo paauglių knygų komplektą, Kulvos ir Liepių filialai gavo
vaikų knygų komplektus, Rimkų ir Šilų filialai gavo publicistikos knygų komplektus, Šveicarijos
filialas gavo poezijos kategorijoje nominuotas knygas. Iš viso gavome 27 egz. už 204,28 Eur.
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas vykdo nuo 2012 metų kultūros leidinių
prenumeratą viešosioms bibliotekoms. 2018 m. mūsų biblioteka gavo 27 pav. šių kultūros periodinių
leidinių. Po vieną egzempliorių šių leidinių jonaviečiai galėjo rasti bibliotekos knygų terasoje (Pvz.
„Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „7 meno dienos“, „Šiaurės Atėnai“, „Tremtinys“, „Kultūros
barai“, „Naujoji Romuva“, „Krantai“, kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui „Pašvaistė“ , žurnalai
vaikams „Laimiukas“, „Lututė“, „Tipu tapu“ ir kt.) Knygų terasoje taip pat galima rasti rajoninius
laikraščius „Naujienos“ ir „Alio Jonava“.
2018-ais metais mūsų biblioteka dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“. Akcijos metu surinkta
3017 fiz. vnt. už 2111 Eur. Daugiausia knygų gavo Išorų biblioteka (72 fiz. vnt.), Užusalių biblioteka
(44 fiz. vnt.), Čičinų biblioteka (41 fiz. vnt.) ir Šilų biblioteka (34 fiz. vnt.).
Finansavimo šaltiniai 2016–2018 m.

2016 m.
2017 m.
2018 m.

Nupirkta
dokumentų
fiz.vnt.
(vidutinė
knygos kaina)
5 738
(7,04 Eur)
5 734
(7,10 Eur)
5 432
(7,87 Eur)

Išleista
dokumentų
pirkimams
(Eur)

Kultūros
ministerijos
lėšos (Eur)

40 412

Savivaldybės lėšos (Eur)
Knygoms

Periodikos prenumeratai

33 112

7 300

15 900

40 712

33 412

7 300

15 900

42 740

35 440

7 300

15 900

Lėšos tenkančios vienam gyventojui informacijos ištekliams įsigyti:
 Iš viso 1,39 Eur (2017 m. – 1,33 Eur)
 Kultūros ministerijos skirtų lėšų 0,84 Eur (2017 m. – 0,78 Eur)
 Savivaldybės skirtų lėšų 0,55 Eur (2017 m. – 0,54 Eur)
Ataskaitiniais metais lėšų informacijos ištekliams pirkti gavome 2028 Eur daugiau, bet
įsigijome 302 fiz. vnt. informacijos išteklių mažiau nei 2017-ais metais. Vidutinė knygos kaina per
metus pakilo net 0,77 Eur.
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INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ NURAŠYMAS
Iš viso nurašyta 18 567 fiz. vnt., 892 pav.:
 VB 6 898 fiz. vnt., 919 pav.
 Miesto filiale 2 366 fiz. vnt., 21 pav.
 Kaimo filialuose 9 303 fiz. vnt., 200 pav.
Pagal nurašymo priežastis (%):
 susidėvėję – 50,6 %
 praradę aktualumą – 48,5 %
 vartotojų prarasti ir pakeisti kitais – 0,7 %
 dėl kitų priežasčių – 0,2 %
Fondo augimas SVB – 3 %:
 VB – 4 %
 Miesto filiale – 15 %
 Kaimo filialuose – 0 %
2018-ais metais, dėl Viešosios bibliotekos patalpų remonto Informacijos išteklių formavimo
skyrius dirbo Rimkų filialo patalpose. Vykstant bibliotekos remontui, kelis kartus kraustėme
vartotojų aptarnavimo skyriaus fondą. Fondo kraustymas atskleidė, kad fonde yra daug praradusių
aktualumą ir susidėvėjusių informacijos išteklių. Daug dėmesio buvo skiriama Viešosios bibliotekos
fondų valymui nuo pasenusių, susidėvėjusių ir neaktualų spaudinių. Norėjome, kad pasibaigus
patalpų remontui, naujose knygų lentynose skaitytojai rastų naujus, aktualius ir reikalingus
spaudinius.
Kaimo bibliotekos taip pat peržiūrėjo ir atrinko susidėvėjusius ir neaktualius spaudinius.
Daugiausiai spaudinių nurašė Bukonių, Ruklos, Šveicarijos ir Šilų bibliotekos. Miesto Rimkų filialas
ruošėsi sujungimui su Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi, todėl peržiūrėjo, atrinko ir
nurašė dubletinius, pasenusius ir neaktualius spaudinius (28 % filialo fondo).
Fondo apyvartos rodiklis SVB 2,3 (2017 m. buvo 2,2):
 VB 3 (2017 m. buvo 3)
 Miesto filiale 2,4 (2017 m. buvo 2,1)
 Kaimo filialuose 1,6 (2017 m. buvo 1,6)
ATSARGINIS FONDAS




Gauta 0 fiz. vnt.
Perduota 1 fiz. vnt.
Nurašyta 183 fiz. vnt.
Atsarginiame fonde šiuo metu yra 332 fiz. vnt. 322 pav. informacijos išteklių. 40 % viso
fondo sudaro grožinė literatūra, 60 % – šakinė literatūra.
KOMPLEKTAVIMO TARYBOS VEIKLA
2018-ais metais komplektavimo taryba svarstė šiuos klausimus:
 Lėšų, skirtų fondo komplektavimui paskirstymas
 Laikinojo pobūdžio dokumentų, kuriuose yra trumpalaikė ir greitai senstanti informacija,
saugojimo viešojoje bibliotekoje tvarkos keitimas.
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V.

LIBIS

Jonavos viešojoje bibliotekoje LIBIS PĮ diegiama nuo 2005 metų ir pirmiausiai pradėtas
kurti elektroninis bibliotekos katalogas. Šiuo metu elektroniniame kataloge yra 97 529 bibliografiniai
įrašai. 2018-ais metais sukurta 3 938 bibliografiniai įrašai.
Rugpjūčio mėnesį UAB „Asseco Lietuva“ sistemų priežiūros konsultantė Jovita Lileikienė
buvo atvykusi į biblioteką, atnaujino LIBIS versiją (4.39.0.0), kuri pagerino darbą su periodiniais
leidiniais bei vartotojų aptarnavimą, atnaujino 3 UDK skyrių.
Sėkmingai įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė Viešojoje bibliotekoje ir visuose
filialuose leidžia skaitytojus aptarnauti kompiuterizuotai.
Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje Įrengta kompiuterizuota darbo vieta
skaitytojams, kurie gali naudotis elektroniniais katalogais. Įvedus LIBIS SAP atsirado galimybė
tiksliau apskaičiuoti vartotojų grupių naudojimąsi bibliotekos paslaugomis.
Nuo 2017 m. Rimkų filialui ir vaikų literatūros skyriui įjungtos paslaugos dokumentų
rezervavimas ir užsakymas per www. 2018 m. gruodžio mėnesį šios paslaugos įjungtos Šilų.
Panoterių ir Kulvos filialuose.
VI.

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
GYVENTOJŲ SKAIČIUS

Rajone

Kaime
14 792
15 015
+223

Mieste

2017 42 601
2018 42 077
Dinamika - 524

27 809
27 062
-747

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
 Rajone – 2 475
 Mieste – 13 531
 Kaime – 1001
Gyventojų sutelkimo procentas:
 Rajone – 29,9
 Mieste – 28,5
 Kaime – 32,9
VARTOTOJŲ SKAIČIUS
Rajone

VB

Miesto f.

Kaimo f.

2017

12 608

6545

1055

5008

2018

12 588

6560

1077

4951

Dinamika

-20

+15

+22

-57
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VB vartotojų sudėtis pagal skaitytojų grupes
673
2113

776
179

97
585
902

760

475

Dirbantieji

Moksleiviai

Studentai

Bedarbiai

Pensininkai

Neįgalieji

Ikimokyklinukai

I-IV kl. Mokiniai

V-VIII kl. mokiniai

Mažėjantis gyventojų skaičius rajone turėjo įtakos ir bibliotekų vartotojų pokyčiams.
Nežymiai mažėjo vartotojų skaičius kaimo bibliotekose, o Viešojoje bibliotekoje, nors ir vyko patalpų
remontas, vartotojų skaičius augo. Padidėjo vartotojų skaičius ir miesto filiale.
Siekdami padidinti vartotojų sutelkimą, bibliotekose ieškojome naujų, patrauklių darbo
formų, stengėmės išplėsti paslaugų pasiūlą. Gražūs santykiai ir palaikomas bendradarbiavimas su
švietimo, kultūros, socialinėmis visuomeninėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis taip pat turėjo
įtakos bibliotekų įvaizdžio gerinimui Jonavos rajono bendruomenėje. Nemažai lankytojų į bibliotekas
pritraukia turiningi renginiai, rengiamos įvairios akcijos, organizuojamos dailės ir kitos parodos.
Bibliotekos tinklo paslaugomis naudojasi 29,9 % viso rajono gyventojų. Ataskaitiniais
metais viešosiose bibliotekose įregistruota 11,8 % naujų bibliotekinių paslaugų gavėjų, o 88,2 %
perregistruoti vartotojai.

VB vartotojų sudėtis pagal skaitytojų grupes
procentais
10%
32%

12%

1%
3%
9%

14%

12%

7%

Dirbantieji

Moksleiviai

Studentai

Bedarbiai

Pensininkai

Neįgalieji

Ikimokyklinukai

I-IV kl. Mokiniai

V-VIII kl. mokiniai
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LANKYTOJAI

Rajone
2017 178 163
2018 173 346
Dinamika -4817

VB

Miesto f.

91 859
88 289
-3570

10 310
10 635
+325

Kaimo f.
75 994
74 422
-1572

Lankomumo rodiklis :
 SVB – 13,7
 VB – 13,4
 Miesto filiale – 9,8
 Kaimo filialuose – 15
IŠDUOTIS

Rajone
2017 426 187
2018 424 893
Dinamika -1294

VB

Miesto f.

242 497
239 110
-3387

19 986
19 755
-231

Kaimo f.
163 704
166 028
+2324

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
 SVB – 243 967
 VB – 107 381
 Miesto filiale – 15 790
 Kaimo filialuose – 120 796
Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje), fiz. vnt.
 SVB – 180 926
 VB – 131 729
 Miesto filiale – 3 965
 Kaimo filialuose – 45 232
SKAITOMUMAS





SVB – 33,7
VB – 36,4
Miesto filiale – 18,3
Kaimo filialuose – 33,5

2018 m. tarp skaitomiausių grožinės literatūros kūrinių lyderiauja meilės romanai ir
detektyvai: L.Riley, S. Brown, N. Camberlain, M.H. Clark, S. Montefiore, J. Nesbo, , G. Musso, N.
Roberts, T. Gerritsen, knygos. Džiugu tai, kad tarp skaitomiausių knygų yra lietuvių autorių knygos:
R. Šepetys, G. Viliūnės, K. Sabaliauskaitės, I. Buivydaitės, D. Kazragytės B. Jonuškaitės. Mielai
skaitytojai renkasi A. Čekuolio, R. Vanagaitės, N. Narmontaitės kūrinius, ypatingai populiarios
„Metų knygos“ penketuko knygos. Vyresnio amžiaus vartotojai renkasi biografines knygas, istorinės
ir karo tematikos knygas, lietuvių rašytojų kūrinius. Vis dar populiarios knygos iš serijos „Svajonių
romanai“, „Meilės romanų lobynas“.
2018 m.VB skaitomiausių užsienio autorių knygų penketukas:
 S. Pinborougt „Ydingas ratas“ išduota 105 kartus
 S. Brown „Nepažįstamasis“ – 94
 H. Coben „Namai“ – 93
 L. Riley „Audrų sesuo“ – 90
 N. Roberts „Kolekcininkė“ – 89
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2018 m.VB skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų penketukas:
 R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“ išduota 126 kartus
 I. Buivydaitė „Tikros ir netikros seserys“ – 74
 G. Viliūnė „Imperatoriaus meilužė“ – 62
 J. Herlyn „Angelai neverkia“ – 61
 D. Kazragytė „Švytintis rūkas“ – 58
2018 m. VB tarp skaitomiausių mokslo ir informacinių leidinių populiariausios apie žymius
žmones, keliones, psichologinės.
Šakinės literatūros skaitomiausios knygos:
 K. Kerrigan „Laimingos santuokos paslaptis“ išduota 70 kartų
 „Gaminame kartu“ – 63
 „Konfliktų sprendimas“ – 53 kartus
 Ana Frank „Dienoraštis“ – 40
 R. Vanagaitė „Ne bobų vasara“ – 28
Viešosios bibliotekos išduoties, lankomumo ir skaitomumo rodikliams didelės įtakos turėjo
bibliotekoje vykstantis patalpų remontas.
TBA
2018 m. TBA paslaugomis pasinaudojo 6 skaitytojai, kuriems užsakyti 6 leidiniai iš Kauno
apskrities viešosios bibliotekos. Vartotojų tarpe ši paslauga nepopuliari. Užsakyto dokumento jie
nenori ilgai laukti, todėl vyksta patys į Kauno apskrities viešąją biblioteką. Vartotojų poreikius
patenkina gerai sukomplektuotas Viešosios bibliotekos fondas, kuriuo galima arba reikiamą
medžiagą randa duomenų bazėse.
 išsiųsta užsakymų – 6
 gauta dokumentų – 6
ELEKTRONINĖS KNYGŲ SKAITYKLĖS
Viešoji biblioteka turi 6 elektronines knygų skaitykles. Šiomis skaityklėmis ataskaitiniais
metais naudojosi 48 vartotojai. Į namus buvo išduotos 10 skaityklių. Vartotojai, kurie lankosi
bibliotekoje, retai naudojasi šia paslauga.
RENGINIAI
Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):
 SVB – 1129
 VB – 198
 Miesto filiale – 45
 Kaimo filialuose – 886
Parodų skaičius (įskaitant ir virtualias):
 SVB – 349
 VB – 36
 Miesto filiale – 12
 Kaimo filialuose – 301
Renginių lankytojų skaičius:
 SVB – 10892
 VB – 4152
 Miesto filiale – 236
 Kaimo filialuose – 6504
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2018-uosius metus Jonavos viešoji biblioteka užbaigė jaukiai ir džiaugsmingai. Gruodžio 14
d. pakvietėme skaitytojus, miesto ir rajono bendruomenę atverti savo bibliotekos duris. Atidarymo
šventę nuotaikingai vedė Nijolė Narmontaitė, vėliau auditorija turėjo galimybę susimąstyti apie
besibaigiančius metus, valstybės šimtmetį ir pasiklausyti puikios lietuvių poezijos, kurią ir
deklamavo, ir dainavo aktorius, bardas Gediminas Storpirštis.
2018-ieji Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio metai. Siekdama įprasminti šimtmečio
šventę Jonavos viešoji biblioteka ir jos filialai skatino domėtis Lietuvos valstybės kultūra, istorija,
tradicijomis. Patraukliai pateikta informacija, renginiai skirti įvairaus amžiaus grupėms – štai kuo
Jonavos rajono bibliotekos gyveno 2018-aisiais.
Viešojoje bibliotekoje lankėsi Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus vadovas Arūnas
Antanaitis, kuris miesto ir rajono moksleiviams įdomiai ir įtikinamai pasakojo apie egzotiškuosius
išeivijos lietuvius paskaitoje „Kas yra tikras lietuvis“. Knygnešio dieną moksleiviai dalyvavo
netradicinėje pamokoje, kurioje vyko filmo „Knygnešys“ peržiūra ir intensyvi diskusija apie Lietuvos
Respublikos simboliką bei šalies istorijos vingius. Jaukią žiemos popietę tradicinė lietuvių liaudies
instrumento, kanklių, muzika įkvėpė šventinėse kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavusius svečius „Pinti
tautinę juostą“.
Magiška kelionė per Lietuvą bibliotekoms prasidėjo dar 2017-aisiais, kai startavo protų
kovos „100 klausimų apie Lietuvą“. Antrasis šio bibliomūšio etapas vyko 2018-aisiais. Tai bene
didžiausias projektas, sukvietęs ne tik miesto, bet ir rajono gyventojus pabūti drauge. Šiuo konkursu
norėta priminti svarbiausius istorinius faktus. Viso pateikta 100 klausimų įvairiomis temomis:
veiksmai ir kovos už nepriklausomybę, žmonės, mokslas, kultūra, menas, literatūra, sportas, pinigai
ir kt. Bibliomūšis subūrė aštuonias Jonavos viešosios bibliotekos ir filialų komandas. Interaktyviu
būdų („Skype“ seminarų pagalba) buvo surengta 10 turų. Nugalėtojų komandai atiteko pagrindinis
prizas – ekskursija į Valdovų rūmus.
Lietuvos Respublikos ministro pirmininko inicijuotoje akcijoje „Šimtmečio dovanos“
biblioteka padovanojo dvi dovanas – laikas dalijantis savo žiniomis ir laikas bendrystei. Pirmoji
dovana yra bibliotekos savanorio Domanto Žukausko vedamos anglų kalbos pamokos bibliotekoje.
Antroji – visą vasarą vykusi akcija „Vasara su lietuviška knyga“. Viešosios bibliotekos ir filialų
darbuotojos dovanojo džiaugsmo, juoko, žaidimų kupiną vasarą mažiesiems skaitytojams. Birželiorugpjūčio mėnesiais vykusi akcija siekė netradiciškai ugdyti jaunąją kartą, pabrėžti lietuviškumą,
tautines vertybes. Užsiėmimų metu buvo trumpai pristatomos tradicijos, minimos svarbiausios metų
šventės. Kiekvieno susitikimo metų bibliotekos darbuotojos apsirengdavo skirtingais pasakų
personažais. Į šią akciją įsitraukė Jonavos rajono darželiai, mokyklos, veiklos centrai, stovyklos.
Buvo pritraukta bene 2000 dalyvių, perskaityta apie 200 lietuviškų knygų.
Šimtmečio renginius baigėme tautosakos paveldo dirbtuvėmis „Šimtmetis jonaviečių
lūpomis“. Etnologė Gražina Kadžytė trumpai priminė Jonavos krašto smulkiąją tautosaką. Dirbtuvių
metu moksleiviai kūrė įprastoms patarlėms neįprastas pabaigas, šiuolaikinius palyginimus, mįsles.
Visa tai sudėta į Jonavos krašto smulkiosios tautosakos rinkinį, kuris keliaus į Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto archyvą, Jonavos rajono bibliotekas ir mokyklas.
Taip pat išleistas kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ numeris skirtas Lietuvos
valstybės Nepriklausomybės šimtmečiui. Parengta spaudinių paroda „Lietuvos respublika 1918-1940
m.“. Organizuota fotografijų akcija „Tau, Lietuva“. Eksponuota Jonavos Janinos Miščiukaitės
mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva“. Buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės „Piname tautinę
juostą“, akcija „Šimtmečio skirtukas“ bei muzikinė popietė „Lietuva – širdies gėlelė“.
Plačiau apie renginius priedas Nr. 1. „2017 metų Viešosios bibliotekos renginių metraštis“
ir priedas Nr. 2 „2018 metų filialų renginiai.“
VII.

NETRADICINĖS DARBO FORMOS

Viešojoje bibliotekoje savo veiklą tęsė 3 klubai.
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 Senjorų klubas „Polėkis“. Klubo narių susitikimai vyksta kartą per mėnesį. Vyko
teminiai susitikimai, popietės, muzikos vakarai, organizuota kelionė į Anykščius. 2018 m. senjorai
14 kartų rinkose bendroms veikloms, jose dalyvavo 396 lankytojai. Vidutiniškai po 28 viename
susibūrime.

 „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų klubas. Antrus metus į „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų
klubo užsiėmimus renkasi entuziastai, mėgstantys spręsti įvairiausius kryžiažodžius. Viso buvo
surengti 7 kryžiažodžių sprendėjų užsiėmimai. Susirinkusieji, be paprastų, lengvų ir populiarių
panoraminių ir ohoraminių kryžiažodžių sprendimo, mielai gvildeno sudėtingesnius rebusus,
sudokus, kvizus, kakuro, anagramas ir kt. Šiais metais prie klubo prisijungė naujų narių, mėgstančių
spręsti kryžiažodžius. Smagu, kad sprendėjų gretos didėja, tiek jaunimas, tiek senjorai nuobodulį ar
laisvą laiką iškeičia į nepakeičiamą smegenų mankštą - „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų užsiėmimą
bibliotekoje.
 Knygos klubas. 2018 m. Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klubas ir toliau
organizavo įvairius susitikimus su rašytojais, įvairias diskusijas apie perskaitytas knygas.

Kovo 15 d. vyko knygos klubo susitikimas, kuriame dalyvavo bernardinai.lt redakcijos
darbuotojos V. Kimbrytė ir R. Garškaitė.
Balandžio 23 d. vyko Knygos klubo susitikimas su poetu, fotografu, vertėju Vladu Braziūnu.
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Rugsėjo 18 d. Jonavos viešosios bibliotekos klubas priėmė neeilinį svečią iš Vilniaus –
rašytoją, profesorių Vytautą Martinkų. Jis publikai pristatė savo naujausią romaną „Tavo bažnyčios
rūsys“.
Spalio 25 d. Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klubas pakvietė į ypatingą susitikimą,
kurio metu kalbėjome apie lietuvių ir vokiečių literatūrų paraleles. Naudojant modernias ryšio
priemones, pokalbyje dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas Saulius
Vasiliauskas, tyrinėjantis sovietinės ir posovietinės Lietuvos bei buvusios Rytų Vokietijos literatūros
kūrinius ir reiškinius.
FILIALUOSE
 Šveicarijos bibliotekos klubo „Prie kavos“ nariai organizuoja įvairias šventes jau tryliktus
metus. Susitikimai vyksta kartą per savaitę. Klubas rengia bibliotekoje popietes ir susitikimus su
rajono bei Šveicarijos bendruomenės poetais, verslo, kitais žymiais žmonėmis.

 Panoterių filiale veikia klubas „Pelėda“, kuris organizavo įvairius literatūrinius vakarus.
 Čičinų filiale – kraštotyros mėgėjų klubas „Klumpė“. Klubas organizavo etnografinius
kūrybinius užsiėmimus. Gruodžio mėnesį klubas gamino Kalėdines dekoracijas. Jos buvo
eksponuojamos Čičinų kultūros centro organizuotoje rajoninėje adventinių puokščių parodoje
„Žiemos sapnas“.

 Kuigalių filiale įsikūręs moterų klubas, kuriame moterys renkasi turiningai praleisti
laisvalaikį. Susitikimų metu vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuose buvo gaminami papuošalai, iš
vytelių pinami krepšeliai, gaminamos užgavėnių kaukės.
SKAITYMAI JONAVOS GLOBOS NAMUOSE
Tęsėme 2017 m. gimusią tradiciją – skleisti lietuvių poezijos grožį Jonavos globos namų
gyventojams. 2018 m. įvyko 8 skaitymų ciklo „Keliaukime poezijos takais“ renginiai. Jų metu
pristatėme poetų Vacio Reimerio, Kazio Bradūno, Algimanto Baltakio poeziją bei skaitėme jų eiles,
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taip pat pakvietėme kraštiečius – Albiną Jefimenko, Raiza Užusenienę ir Petrą Zlatkų – pasidalinti
savo kūryba su Jonavos globos namų gyventojais. Džiaugiamės jog prie šios veiklos prisijungė ir
bibliotekos savanorė Benita Žėglaitytė, kuri grodama gitara ir dainuodama poetų eiles suteikė
papildomų spalvų skaitymams.
KNYGŲ TERASA
Per metus Knygų terasoje apsilankė – 7635 lankytojai. (Apskaita vedama bibliotekos darbo
metu). Tai vartotojai, kurie atnešė jiems nereikalingas ar perskaitytas knygas, pasikeisti ar šiaip
pasidomėti knygomis suneštomis į Knygų lentyną, skaitė rajoninius laikraščius „Naujienos“, „Alio
Jonava“, „Mes“, „Jonavos garsas“. Jonaviečiai į Knygų lentyną atnešė apie 4000 knygų. Pasiėmė apie
2500 knygų.
Jaunesnio amžiaus vartotojai dažniausiai susiburdavo pabendrauti su draugais ar pasinaudoti
belaidžiu internetiniu ryšiu. Knygų terasą aplanko miesto svečiai – pasigrožėti žydinčiais gėlynais ir
sutvarkyta aplinka.

VšĮ „Nemuno vingiai” pasirinko Knygų terasą, kaip vieną ekskursijos Jonavos apylinkėse stotelių.

Renginiai Knygų terasoje vyko ištisus metus, nepaisant sezoniškumo.
Sausio mėnesį buvo surengta akcija „Laisvės paukščiai“. Laisvės paukščius gamino ir
akcijoje dalyvavo Jonavos vaikų lopšelių – darželių „Saulutė“, „Pakalnutė“ ir „Žilvitis“ auklėtiniai.
Kovo 29 dieną vyko kūrybinės dirbtuvės „Mūsų dvasios gyvens inkiluose“. Bibliotekos
darbuotoja Rasa Grybauskienė susirinkusiems vaikams ir jaunimui papasakojo kaip reikia rūpintis
sugrįžtančiais paukščiais ir kokiu tikslu jiems gaminami bei keliami inkilai. Kūrybinių dirbtuvių metu
puošėme Knygų terasą velykiniais margučiai, gaminome inkilus ir raginome pavasarį pagaliau
sugrįžti.
Balandžio 19 dieną Knygų terasoje svečiavosi vaikų lopšelio darželio „Pakalnutė“
ugdytiniai. Vaikams buvo pravestas linksmasis rytmetis „Kur gyvena knygelės“. Sportavome,
dainavome, šokome, žaidėme ir skaitėme vaikiškas knygeles.
Balandžio 24 dieną mažiesiems bibliotekos draugams buvo surengtos kūrybinės dirbtuvėlės
„Gustavo enciklopedija pristato“. Rytmečio pradžioje Klounas ir Karlsonas skaitė ištraukas iš knygos
„Gustavo nuotykiai“. Vėliau visi draugiškai spalvinom ant medinių kaladėlių nupeštus pasakų
personažus. Kad nuotaika būtu dar linksmesnė, šokome, dainavome ir smaguriavome Karlsono
vaišinta uogiene
Gegužės 9 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko renginys Europos dienai paminėti „Kas mus
jungia“. Ruošiantis šventei į Knygų terasą sugužėjo net trijų Jonavos vaikų lopšelių-darželių
„Saulutė“, „Pakalnutė“ ir „Lakštingalėlė“ ugdytiniai. Vaikai į šventę atėjo nešini vėjo malūnėliais,
kurių spalvos atspindėjo Europos Sąjungos vėliavos spalvas. Visiems kitiems apsilankiusiems
vaikučiams čia taip pat buvo surengtos kūrybinės dirbtuvėlės „Palankaus vėjo malūnėliai“. Su
dainomis, šokiais, šypsenomis ir gera nuotaika vaikai ES dienos minėjimo šventę ir pradėjo. Po vaikų
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pasirodymo, tiek Knygų terasoje tiek pačioje
bibliotekoje vyko visas ciklas renginių. O, kad
apsilankiusiesiems
būtų
smagiau
jiems
koncertavo Jonavos Janinos Miščiukaitės meno
mokyklos, muzikos skyriaus moksleiviai.
Gegužės 22 d. jonaviečius kvietėme į tarptautinį
poezijos festivalį „Poezijos pavasaris 2018“.
Mūsų svečiai buvo Teatras „P“ ir jų pasirodymas
„Vakaras P“. Dalyvavo aktorius B. Ivanauskas ir
A. Dubaka.
Gegužės 25 dieną Viešosios bibliotekos Knygų
terasoje vyko kūrybinės dirbtuvės ,,Dekoravimas
ant stiklo“. Gražią ir saulėtą pavasario popietę susirinkę Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos
moksleiviai su dideliu užsidegimu kūrė piešinius ant stiklo ir keramikos. Pasitelkus fantaziją,
vitražiniais dažais buvo išdailintos taurės, puodeliai ir kiti dirbiniai.
Birželio 13 d. vyko vakaras bendraminčių būrelyje besidalinant eilėmis bei klausant širdį
glostančių muzikos garsų. Vakare dalyvavo poezijos klubo „Šaltinis“ literatai.
Skaitymų akcija „Vasara su lietuviška knyga“ tęsėsi visą vasarą. Jau nuo birželio startavusi
akcija leido smagiai praleisti dvylika rytmečių bibliotekos Knygų terasoje. Ne pirmus metus
besitęsianti tradicija, kai atgiję pasakų personažai skaito vaikams knygas, šiais metais įgavo kitokią
formą. Akcijos pagrindinis tikslas netradiciškai ugdyti jaunąją kartą ir parodyti jai, kad skaitymas gali
tapti maloniu ir puikiu laisvalaikio praleidimo būdu. Taip pat siekiama pabrėžti lietuviškumą, ugdyti
tautines vertybes. Šiais metais užsiėmimai buvo skirti Lietuvos šimtmečiui paminėti, todėl visos
skaitytos knygos parašytos lietuvių autorių. Renginių metu buvo skaitytos profesionalų įvertintos ir
klasika tapusios knygos, tokios kaip „Kiškių sukilimas“, „Nemuno šalies pasakos“, „Grybų karas“,
nuošaly nebuvo paliktos ir lietuvių liaudies pasakos, neapleidome ir naujovių tokių kaip „Kakė Makė
ir netvarkos nykštukas“, „Meškių istorijos“. Pristatėme vaikams papildytos realybės knygas, mokėme
naudotis elektroninėmis skaityklėmis. Kiekviename renginyje buvo stengtasi įtraukti vaikus į
skaitymus, leisti jiems skaityti patiems. Kiekvienas trečiadienis tapo tarsi atskira šventė su kruopščiai
atrinktomis knygomis bei prie jų pritaikytomis temomis.
Akcija „Vasara su lietuviška knyga“ simboliškai pradėta pasipuošus tautiniais kostiumais ir
skaitant „Pasaką apie Lietuvos vardą“. Mindaugo karūnavimo minėjimas neapsiejo be „Pasakos apie
karalių Mindaugą“. Jonavos gimtadienio proga Knygų terasa virto Jono ir Jonienės namais, o vaikams
skaitėme „Legendą apie Jonavos miestą“ bei kraštietės S. Samulevičienės knygeles. Per dvylika
unikalių susitikimų mažieji skaitytojai susipažino su gerai žinomais pasakų personažais – Princu ir
Princese, Piratu, Pepe Ilgakojine, Meškiuku, Nykštuku, Ragana, Karvute, Piene, Žuvimi, Zuikiu.
Renginiuose skambėjo Viešosios bibliotekos savanorių gyva muzika. Svečiavosi vaikų ir jaunimo
laisvalaikio centro „Ridikiukas“ Zuikis su programa. Akcijai besibaigiant sulaukėme ypatingo svečio
– žurnalistės, edukacinių programų vaikams kūrėjos Juventos Mudėnienės. Ji pristatė savo kurtą
edukacinę programą „Triušiukų abėcėlė“. Per kiekvieną susitikimą mažieji skaitytojai matė ne
bibliotekininkus, o širdžiai mielus pasakų personažus, galėjo su jais laisvai bendrauti, skaityti, piešti,
žaisti. Po kiekvieno užsiėmimo vaikai parsinešdavo iš bibliotekos patirtį, šilumą, jausmą, kuris apima
perskaičius puikią knygą. Tai glostė jų širdį ir skatino grįžti. Neapsiėjome be kūrybinių dirbtuvėlių.
Kai skaitėme „Abėcėlę“, susipažinome su raidėmis, jas spalvinome. Skaitydami knygą
„Meškeriotojas“ – gaminome meškeres. Kepurių dieną kiekvienas galėjo sau pasigaminti unikalią
kepurytę.
Rugsėjo 21 d. Knygų terasoje vyko Tautosakos paveldo dirbtuvės „Šimtmetis jonaviečių
lūpomis“. Į dirbtuves susirinko gausus būrys moksleivių bei bibliotekos skaitytojų. Renginio nuotaiką
kūrė lopšelio-darželio „Žilvitis“ folkloro ansamblio „Malūnėlis“ atlikėjai. Po pasirodymo žiūrovai
mažuosius dainininkus palydėjo su šypsena ir aplodismentais. Edukacinį užsiėmimą energingai ir
įdomiai vedė etnologė, humanitarinių mokslų daktarė, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
vyriausioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė.
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Daug gražių ir įdomių renginių ir susitikimų Knygų terasoje organizavo klubas „Polėkis“.
VIII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Pasikeitus Viešosios bibliotekos struktūrai, neliko Periodikos saugyklos ir Kraštotyros
kabineto. Informacijos ir kraštotyros skyrių sudaro Informacijos ir mokymų erdvė bei Kraštotyros
skaitykla. Po remonto šios erdvės prasiplėtė, sujungus gretimas patalpas. Skyriuje teikiamos
interneto, belaidžio interneto, informacijos paieškos, kraštotyrinės informacijos sklaidos, dokumentų
skenavimo, kopijavimo, spausdinimo, įrišimo, laminavimo paslaugos, pravedami kompiuterinio
raštingumo ir kiti mokymai, edukaciniai užsiėmimai, organizuojami susitikimai su kraštiečiais,
internetinių transliacijų peržiūros ir kiti renginiai, rengiamos dokumentų ir virtualios parodos. Nuo
2017 m. organizuojami anglų kalbos pradžiamokslio mokymai suaugusiems, kuriuos vedė bibliotekos
savanoris Domantas Žukauskas.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį organizuojamos Informacijos dienos. Jų metu
pravedami nemokami gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai: supažindinama su darbo
kompiuteriu, elektroninio pašto pagrindais bei internetu, rengiami naujų knygų video pristatymai.
Skyriuje sukaupti 9086 dokumentai. Komplektuojami visi su Jonavos kraštu susiję
dokumentai, taip pat bendro pobūdžio informaciniai leidiniai: enciklopedijos, žodynai, žinynai,
saugomi seni rajono periodiniai leidiniai. Vartotojai gali naudotis spaudinių fondu bei informacijos ir
komunikacijos priemonėmis.
Vykdomas aktyvus bendravimas su kraštiečiais, pažymimos kraštiečių gimimo sukaktys,
jubiliatai pasveikinami atvirukais, ruošiami straipsniai apie juos. Vykstant remontui, nebuvo
galimybės rengti dokumentų parodų. Persikėlus į suremontuotas patalpas, gruodžio mėnesį, paruošta
ekspozicija „Praeities mozaika“.
Skyriaus darbuotojai renka, kaupia ir skleidžia įvairią informaciją apie Jonavos kraštą ir
kraštiečius. 2018 m. išleisti 3 leidiniai: Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ du
numeriai – Nr. 1 (7) ir Nr. 2 (8) bei Juozapo Kosakovskio „Atsiminimai (1738–1788)“.
Apie bibliotekoje organizuojamus renginius buvo ruošiama informacija, ji skelbiama
bibliotekos elektroninėje svetainėje, socialinio tinklo www.facebook.com bibliotekos paskyroje,
siunčiama į Kauno regiono bibliotekų tinklaraštį.
Bibliotekos patalpų remontas pakoregavo Informacijos ir kraštotyros skyriaus rodiklius.
Skyriuje sumažėjo skaitytojų ir lankytojų skaičius, taip pat spaudinių išdavimas, nes remonto metu
buvo neprieinama didesnė dalis dokumentų fondo. Mažėjantį skaitytojų skaičių lemia ir mažėjantis
rajono gyventojų skaičius. Taip pat skyriaus rodiklių sumažėjimą lėmė darbuotojų kaita ir ligos.
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VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR MOKYMAS
 Bibliotekos darbuotojų pravestų įvairių apmokymų bendra trukmė iš viso (valandomis)
fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo klausimais: 96 val. (2017 m. – 155 val.;
2016 m. – 266 val.; 2015 m. – 340 val.; 2014 m. – 385 val.; 2013 m. – 183 val.; 2012 m. – 177 val.);
 Vartotojų, apsilankiusių apmokymuose, skaičius iš viso: 317 (2017 m. – 842; 2016 m. –
597; 2015 m. – 492; 2014 m. – 175; 2013 m. – 234; 2012 m. – 173);
 Bibliotekos darbuotojų pravestų apmokymų valandų skaičius, skirtų elektroninėms
paslaugoms: 91 val. (2017 m. – 135 val.; 2016 m. – 240 val.; 2015 m. – 232 val.; 2014 m. – 380 val.;
2013 m. – 177 val.; 2012 m. – 174 val.).
Vykstant bibliotekos remontui, sumažėjo vartotojams pravestų mokymų skaičius, nevedėme
ekskursijų. Tačiau ir toliau daug dėmesio skiriame gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymams.
Vedami nemokami individualūs gyventojų mokymai, vartotojai skatinami lankytis
bibliotekoje ir toliau dirbti savarankiškai, jie individualiai konsultuojami. 2018 m. individualiai
apmokyti 76 žmonės, 77 val. (2017 m. – 36, 69 val.; 2016 m. – 41, 83 val.; 2015 m. – 33, 104 val.;
2014 m. – 27, 50 val.).
Vartotojams teikiamos nemokamos konsultacijos apie informacijos paiešką internete, darbą
kompiuteriu. Tokių konsultacijų per metus suteikta 3341 (2017 m. – 3843; 2016 m. – 4403; 2015 m.
– 4823; 2014 m. – 6827; 2013 m. – 6650; 2012 m. – 7477). Konsultacijų suteikiame daug, nes
dauguma atėję į biblioteką ir naudodamiesi viešai prieigai skirtu kompiuteriu, dažnai klausia pačių
įvairiausių dalykų: kaip nustatyti kalbą, garsą, atsispausdinti dokumentą, susikurti elektroninį paštą,
naudotis programomis, rasti internete informacijos norima tema ir kt.
Vykdėme teminius mokymus moksleiviams ir suaugusiems: „Redaguojame nuotraukas“,
„Elektroninio pašto galimybės“, „E. skaityklės“, „Skaityk išmaniai“, „Karjeros diena bibliotekoje“
(apmokėme 71 lankytoją). Lapkričio mėn. dalyvavome teminėje akcijoje „Senjorų dienos internete
2018“, vykdėme mokymus temomis: e. sveikata; laisvalaikio informacija internete; e. pirkiniai ir e.
paslaugos; e. saugumas; bendravimas internetu (akcijoje dalyvavo 129 bibliotekos lankytojai).
Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ organizavome mokymus „10
sveikos gyvensenos patarimų“ ir „Genealoginio medžio kūrimas“ (juose dalyvavo 41 bibliotekos
lankytojas).
Buvo organizuoti 3 koučingo mokymai, kuriuos vedė sertifikuoti lektoriai (juose dalyvavo
33 lankytojai).
Nuo 2017 m. birželio mėnesio organizuojami anglų kalbos pradžiamokslio mokymai
suaugusiems, kuriuos veda bibliotekos savanoris gimnazistas Domantas Žukauskas. 2018 m. vyko 78
užsiėmimai, juose dalyvavo 1572 lankytojai. Mokėsi 44 žmonės. Domantas Žukauskas mokė ir
moksleivius. Pravedė 15 užsiėmimų, juose lankėsi 47 lankytojai. Mokėsi 6 moksleiviai.

Anglų kalbos kursų dalyvių pamoka, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
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RENGINIAI
 Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius) – 52 (2017 m. – 84; 2016 m. – 104)
 Renginių lankytojų skaičius: 827 (2017 m. – 709; 2016 m. – 1046)
 Pagrindinės renginių formos ir tematika
Informacijos ir kraštotyros skyriuje ruošiamos dokumentų ir virtualios parodos,
organizuojamos Informacijos dienos, netradicinio ugdymo pamokos, tiesioginių internetinių
transliacijų peržiūros, senjorų susitikimai, leidinių pristatymai. 2018 m. jau ketvirtą kartą buvo
organizuotas Europos egzaminas, protų kovų („Bibliomūšio“) „Šimtas klausimų apie Lietuvą“ II
etapas ir kt.
Dokumentų parodos. Vykstant remontui dokumentų parodos nebuvo rengiamos. Gruodžio
mėn., po remonto grįžus į skyriaus patalpas, paruošta ekspozicija „Praeities mozaika“. Joje
eksponuojama Jonavos krašto istorinė medžiaga, kraštiečių leidiniai, rankraščiai, nuotraukos bei kiti
dokumentai.
Virtualios parodos. 2018 m. paruoštos 6 virtualios parodos (2017 m. – 15; 2016 m. – 11).
Tai 2 teminės: „Mūsų Jonava“ (Jonavos miesto 268-osioms įkūrimo metinėms, 08.03) ir „Gyvenimas
– amžina kūryba, o kūryba – amžinas gyvenimas“ (F. K. Fedaravičiaus 80-osioms g. m., 10.25). Taip
pat kartu su Informacijos išteklių formavimo skyriumi sausio-balandžio mėnesiais buvo paruoštos 4
naujų knygų apžvalgos.
Tiesioginės transliacijos. 2018 m. suorganizavome 9 tiesioginių internetinių transliacijų
peržiūras: „Era po tiesos“: skirtingos dezinformacijos taktikos (konkretūs pavyzdžiai), kaip tai
veikia“ (03.06), „Netikros naujienos ir jų sklaida“ (09.18), „Kiekvienas turime teisę į asmens
duomenų apsaugą“ (09.25), „Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje“ ir „Kurstoma
neapykanta? Pranešk“ (10.09) bei 5 teminės akcijos „Senjorų dienos internete 2018“ (11.05–11.09)
peržiūras – „E. sveikata“, „Laisvalaikio informacija internete“, „E. pirkiniai ir e. paslaugos“, „E.
saugumas“ ir „Bendravimas internetu“. Ši akcija sulaukė didelio susidomėjo, po transliacijų vykdėme
praktinius mokymus, konsultavome, atsakėme į konkrečius lankytojų klausimus.
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Organizavome protų kovas
Bibliomūšį“) „Šimtas klausimų apie Lietuvą“. Konkurso tikslas – pažymėti Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį, skatinti gyventojų domėjimąsi Lietuvos kultūra, istorija ir tradicijomis. Protų
kovos vyko dviem etapais: 2017 ir 2018 metų vasario–kovo mėnesiais. Dėl pagrindinio prizo –
ekskursijos į Valdovų rūmus – varžėsi 8 komandos: Jonavos viešosios bibliotekos, Čičinų, Juškonių,
Kuigalių, Šilų, Užusalių, Šveicarijos bei Žeimių filialų. Konkursas buvo skirtas Jonavos miesto ir
rajono gyventojams. Žaidimas vyko nuotoliniu būdu. Klausimai ir atsakymai buvo pateikiami per
internetinių pokalbių „Skype“ programą. Atsakymų anketos, sudarytos „Google forms“ platformoje,
taip pat buvo pildomos ir pateikiamos internetu. Taškus skaičiavo konkurso komisija.
Per du etapus įvyko 10 turų, buvo pateikta 100 klausimų iš Lietuvos istorijos įvairia
tematika: veiksmai ir kovos už Nepriklausomybę, žmonės, mokslas, kultūra, menas, literatūra,
sportas, pinigai, Jonavos krašto istorija ir pažintis su Lietuva – kiekviename ture reikėjo atpažinti po
vieną vietovę ar objektą. Klausimai buvo autoriniai, juos kūrė bibliotekos skaitytojas ir komisijos
narys Kęstutis Grigaliūnas.
Protų kovų dalyvių skaičius keitėsi – žaidė per 100 žmonių. Žaidimų metu buvo
organizuojamos pertraukos, protų kovų dalyviai vaišinami arbata, kava, saldumynais.
Komandos žaidė labai rezultatyviai. Po pirmojo protų kovų etapo (2017 m.) paaiškėjo
komandos lyderės. Tai „Kraštiečiai“ (Čičinų biblioteka) ir „Žeimiai“ (Žeimių biblioteka), pelniusios
po 98 taškus.
2018 m. organizavome antrąjį proto kovų etapą. Žaidimai vyko vasario 20, 27, kovo 6, 13 ir
20 dienomis. Per visus turus maksimaliai buvo galima surinkti 200 taškų. Pirmąją vietą ir pagrindinį
prizą laimėjusi Čičinų bibliotekos komanda „Kraštiečiai“ surinko net 196 taškus. Nuo jų tik 5 taškais
atsiliko Žeimių bibliotekos komanda „Žeimiai“. Trečioje vietoje liko Jonavos viešosios bibliotekos
komanda „Jonavos ainiai“, pelnę 173 taškus.
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Tokios apimties nuotolines protų kovas biblioteka organizavo pirmą kartą. Komandiniame
žaidime buvo visko: ir jaudinimosi, ir džiaugsmo, ir įtampos ar liūdesio akimirkų. Šie protų mankštos
renginiai buvo smagūs ir turiningi, praplečiantys akiratį ir paįvairinantys laisvalaikį. Pasibaigus
virtualiems protų kovų turams, balandžio 5 d. komandos susirinko Jonavos viešojoje bibliotekoje.
Čia vyko baigiamasis susitikimas. Jo metu aptarti konkurso rezultatai, apdovanoti nugalėtojai,
išsakytos nuomonės ir pastabos, o taip pat sužaistas papildomas draugiškas turnyras „Dar 10 klausimų
apie Lietuvą“. Protų kovų nugalėtojai „Kraštiečiai“ ir komandų kapitonai bei organizatoriai spalio 11
d. aplankė Valdovų rūmus. Įspūdinga ekskursija užbaigė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
skirtą konkursą.

Čičinų bibliotekos komanda „Kraštiečiai“ apdovanota ekskursija į Valdovų rūmus.

„Bibliomūšis“ – tai naujovė, kuri paskatino žmones susiburti ir domėtis mūsų Lietuvos istorija,
visuotiniu gyvenimu. Jo išliekamoji vertė – pagilintos dalyvių Lietuvos istorijos žinios. Bibliotekose
suburtos komandos puikiai praleido laiką, komandų nariai tapo artimesni, geriau pažino vieni kitus.
Kartu praleistas laikas buvo gana ilgas – 10 susitikimų maždaug po 1,5 val. Tai suartino komandas,
o tuo pačiu ir bibliotekininkės turėjo galimybę pažinti savo skaitytojus, išsiaiškinti jų poreikius.
Knygų sutiktuvės. Dėl bibliotekos patalpų remonto keletas renginių vyko Kultūros centre.
Sausio 31 d. buvo organizuotos Vytauto Venckūno knygos „Jonavos krašto karžygiai: 1919–
1920 m.“ sutiktuvės.
Balandžio 25 d. vyko knygos Juozapas Kosakovskis „Atsiminimai (1738–1788)“
pristatymas. Knygą pristatė vertimo autorius prof., hab. mokslų daktaras Andriejus E. Ancuta,
vyskupo J. Kosakovskio gyvenimo istorinį laikotarpį apžvelgė istorijos mokslų daktaras Vidmantas
Jankauskas.
Netradicinio ugdymo pamokos. 2018 m. organizuotos 7 netradicinio ugdymo pamokos:
„Tauta prasideda nuo žodžio“ (Knygnešio dienai, 03.16), „Kuo patraukli bibliotekininko profesija“
(karjeros diena bibliotekoje, 06.06), „E. skaityklės“ (08.22 ), „Skaityk išmaniai“ (09.12) ir kt.
Lietuvių kalbos dienoms organizavome edukacinį užsiėmimą jaunimui, kurio metu buvo
žiūrimas filmas „Knygnešys“ bei vyko diskusija gimtosios kalbos išsaugojimo ir puoselėjimo tema.
Vasario 16 – kovo 11 d. pildėme virtualų citatų, palinkėjimų lietuvių kalbai medį, kuris buvo
patalpintas bibliotekos elektroninėje svetainėje.
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Europos egzaminas. Jau ketvirtus metus Viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas
„Europos egzamino“ laikymas. „Europos egzaminas“ – tai žinių apie Europos Sąjungą patikrinimo
konkursas, kurio dalyviai turi atsakyti į įvairaus sudėtingumo klausimus, susijusius su ES raida,
veikimu, valstybėmis narėmis, politika ir aktualijomis. Europos egzaminą organizuoja Europos
Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gegužės 9 d. egzaminą bibliotekoje laikė 9 žmonės.
BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus atsakytos užklausos

Atsakytų užklausų skaičius 2013-2018 m.
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Iš viso atsakyta 2614 užklausų, tai 635 užklausom mažiau, lyginant su 2017 m. Iš jų: teminių
– 813 (2017 m. – 1111), tikslinamųjų – 312 (2017 m. – 559), adresinių – 160 (2017 m. – 254) ir
faktografinių – 1329 (2017 m. – 1326). Kraštotyrinių užklausų – 596 (2017 m. – 819).
Konsultacijų per metus suteikta 3341 (2017 m. – 3843). Tai vidutiniškai po 12 konsultacijų
per dieną.
Neigiamų užklausų užfiksuota 1 (2017 m. – 5).
Užklausų, gautų telefonu ir elektroniniu paštu skaičius – 63 (2017 m. – 51; 2016 m. – 43;
2015 m. – 32; 2014 m. – 53; 2013 m. – 43).
DUOMENŲ BAZĖS
Paieškas vykdėme LIBIS elektroniniuose kataloguose, NBDB (Nacionalinės bibliografijos
duomenų bankas), prenumeruojamose duomenų bazėse, LRS teisės aktų, bibliografinėje Europos
Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų ir kitose laisvai prieinamose duomenų bazėse. 2018 m.
prenumeravome EBSCO Publiching, Naxos Music Library, Vyturio, INFOLEX Praktika duomenų
bazes.
EBSCO duomenų bazėse vykdytos 402 paieškos (2017 m. – 5354; 2016 m. – 8888; 2015
m. – 6198). Vartotojai atsisiuntė 119 santrumpų ir 14 pilnateksčių dokumentų (2017 m. – 656 ir 309;
2016 m. – 620 ir 605; 2015 m. – 822 ir 338). 2018 m. sukurtos 2 naujos nuotolinės prieigos EBSCO
duomenų bazės vartotojams, norintiems šia baze naudotis namuose (2017 m. – 2; 2016 m. – 7; 2015
m. – 16).
Naxos Music Library duomenų bazėje prisijungta 65 kartus, perklausytas 251 kūrinys (2017
m. – 94 ir 636; 2016 m. – 159 ir 2116).
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Vyturio elektronine biblioteka naudojosi 12 vartotojų. Pagal šios bazės administratorių
skaičiavimus, kiekvienas aktyvus vartotojas vidutiniškai perskaitė po 4 knygas. Tad mūsų vartotojai
perskaitė 48 elektronines knygas.
2018 m. INFOLEX Praktika duomenų bazėje atliktos 133 paieškos. (2017 m. – 3009; 2016
m. – 2390; 2015 m. ši teisinė duomenų bazė bibliotekose nebuvo prenumeruojama. Ankstesniais
metais ji buvo itin populiari.)
Prenumeruojamų duomenų bazių panaudojimas labai sumažėjo. Tam turėjo įtakos ir tai,
kad nestabiliai veikė, o du mėnesius visai neveikė bibliotekos elektroninė svetainė, per kurią
skaitytojai patogiausiai pasiekia duomenų bazes. 2019 m. aktyvinsime reklamą, ruošime duomenų
bazių pristatymus, mokymus lankytojams ir filialų darbuotojams.
ATRANKINĖS INFORMACIJOS APIMTIS IR TEMOS
Atrankiniu būdu aptarnaujamų abonentų skaičius – 3. Tai Jonavos rajono savivaldybės
administracija, Jonavos rajono socialinių paslaugų centras Jonavos krašto muziejus (kultūrinis ir
ekonominis rajono gyvenimas).
Taip pat atrankiniu būdu aptarnaujama pagal pareikalavimą.
Kas mėnesį ruošiami bibliografiniai sąrašai „Jonavos rajonas respublikinėje spaudoje“. Dėl
darbuotojos ligos, paruošti 8 sąrašai, į juos įtraukti 256 straipsniai (2017 m. – 527; 2016 m. – 557).
INTERNETAS
Viešosios interneto prieigos taškai (VIPT) veikė Viešojoje bibliotekoje ir visuose filialuose
(16). Vartotojams buvo teikiama ir bevielio interneto paslauga.
Interneto vartotojų skaičius:

SVB – 5086

VB – 1944

Miesto filialas – 260

Kaimo filialai – 2882
Interneto lankytojų skaičius:

SVB – 50 356

VB – 19 128

Miesto filialas – 5 062

Kaimo filialai – 26 166
Interneto lankytojų skaičius SVB sumažėjo 24 %, išaugo interneto lankytojų miesto filiale
27,7%, o kaimo filialuose ir Viešojoje bibliotekoje sumažėjo. Mažėjimo priežastys yra patalpų
remontas, senstanti ir gendanti kompiuterinė įranga. Taip pat interneto lankytojų skaičiaus mažėjimą
lemia, kad daugelis lankytojų namuose turi kompiuterius ir internetą, be to mažėja rajono gyventojų
skaičius.
Vykdome gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus. Apmokome skaitytojus dirbti
kompiuteriu, taikomosiomis programomis, naudotis internetu, socialiniais tinklais, elektroniniu
paštu, ieškoti informacijos duomenų bazėse, išsaugoti ir įsirašyti bei atsispausdinti informaciją,
skenuojame dokumentus, teikiame konsultacijas.
BIBLIOTEKOS SVETAINĖ
2018 m. gegužės mėnesį dėl žmogiškosios klaidos buvo sunaikinta bibliotekos elektroninė
svetainė ir joje skelbta informacija. Gegužės–birželio mėnesį vyko naujos svetainės planavimo ir
kūrimo darbai. Svetainę kūrė UAB Top Media. Liepos 9 d. ji buvo atidaryta skaitytojams.
Bibliotekos elektroninė svetainė yra sukurta Top Media platformoje su turinio valdymo
sistema. Joje įdiegta google paieška. Vartotojai gali gauti informaciją apie biblioteką, naujienas,
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teikiamas paslaugas, naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu, rasti kontaktus, informaciją apie
renginius, gautus leidinius ir kt. Per www katalogą vartotojai gali užsisakyti, rezervuoti ir prasitęsti
leidinius. (Bibliotekos renovacijos metu ši paslauga neveikė dėl fondo neprieinamumo.) Skaitytojai
taip pat gali naudotis bibliotekoje prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis, gauti kai
kurių bazių individualią prieigą. Svetainėje publikuojamos reklamjuostės. Tai bibliotekos socialinių
tinklų paskyrų, e. paveldo, e. klasikos, Jonavos rajono savivaldybės, Valstybinės mokesčių
inspekcijos ir kt. Elektroninė svetainė nuolat atnaujinama ir papildoma įvairia informacija. Kas
mėnesį skelbiamas bibliotekos renginių planas, nuolat atnaujinamas naujienų puslapis, publikuojami
straipsniai apie bibliotekos renginius, kraštotyrinė medžiaga, virtualios parodos. Dar daug
informacijos reikia atkurti ir pateikti skaitytojams. Taip pat tobulinama pati svetainė.

Elektroninėje erdvėje biblioteka pasiekiama adresu www.jonbiblioteka.lt

2018m. elektroninėje bibliotekos svetainėje publikuota apie 200 straipsnių (2017m.– 279).
Džiaugiamės, kad bibliotekos svetainė yra lankoma ir skaitytojai naudojasi joje pateikiama
informacija. 10 populiariausių naujos svetainės www.jonbiblioteka.lt straipsnių pagal atsivertimų
skaičių per pusmetį (07.09 – 12.31):
1. Skyriai – 1002
2. Naujienos – 971
3. Darbo laikas – 787
4. Duomenų bazės – 563
5. Paslaugos – 521
6. Katalogai – 512
7. Vaikams – 388
8. Mūsų Jonava – 245
9. Filialai – 241
10. Kraštiečiai – 227
DUOMENYS APIE ELEKTRONINES PASLAUGAS
Elektroninio katalogo statistika
•
•
•
•
•

Seansų skaičius – 5365 (2017 m. – 12257; 2016 m. – 16004);
Seansų laikas – 4178 h 52 min. (2017 m. – 9256 h 36 min.; 2016 m. – 11030 h 34 min.);
Atmestų seansų skaičius – 0 (2017 m. – 0; 2016 m. – 0);
Parsisiųsdintų dokumentų skaičius – 37 (2017 m. – 33; 2016 m. – 421);
Parsisiųsdintų įrašų skaičius – 10760 (2017 m. – 11363; 2016 m. – 13333);
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• Paieškų (užklausų) skaičius – 29767 (2017 m. – 51594; 2016 m. – 67066);
• Virtualių apsilankymų skaičius – 3289 (2017 m. – 7910; 2016 m. – 8418);
• Seansų internete skaičius – 6229 (2017 m. – 7901; 2016 m. – 8124).
Žymų elektroninio katalogo lankomumo rodiklių sumažėjimą lėmė tai, kad nestabiliai veikė
elektroninė bibliotekos svetainė ir dėl bibliotekos remonto kai kuriomis paslaugomis negalima buvo
naudotis (užsakyti, rezervuoti leidinių).
2018 m. bibliotekos svetainė veikė iki gegužės 2 d., o nauja svetainė skaitytojams atidaryta
liepos 9 d. Per veikimo laikotarpį ji aplankyta 16825 kartus (2017 m. – 28499). Tai 11674
apsilankymais mažiau, lyginant su 2017 m. Naudojant persiuntimą iš socialinių tinklų, svetainėje
apsilankyta 1966 kartus (100% iš facebook.com). Unikalių vartotojų buvo 6291 (2017 m. – 11897;
2016 m. – 13087; 2015 m. – 13912; 2014 m. – 12858). Tai 5606 vartotojais mažiau, nei 2017 m.
Apsilankymai pagal įrenginius 2014–2018 m.
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Iš diagramos matome, kad daugėja apsilankymų mobiliais telefonais, bet pagrindinė
svetainės lankytojų dalis yra personalinių kompiuterių naudotojai. 2018 m. jie sudarė 84,3%,
planšetiniai kompiuteriai – tik 2,7%, mobilieji telefonai – 13%.
Bibliotekos svetainėje 2018 m. lankytasi iš 57 pasaulio šalių (2017 m. – iš 70; 2016 m. – iš
77; 2015 m. – iš 97; 2014 m. – iš 80).
Elektroninės paslaugos per bibliotekų elektroninių paslaugų portalą.
Per interaktyvią biblioteką (www.ibiblioteka.lt) teikiame paslaugą „Klausk bibliotekininko“.
2018 m. gauta ir atsakyta 10 užklausų (2017 m. – 15).
KRAŠTOTYROS VEIKLA
Vienas iš bibliotekos tikslų – vykdyti su Jonavos regionu susijusio publikuoto ir rankraštinio
kultūros paveldo saugojimą ir sklaidą.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje renkama, kaupiama, saugojama ir pristatoma
visuomenei įvairi informacija apie Jonavos kraštą ir kraštiečius. Teikiama metodinė pagalba
kraštotyros klausimais filialų bibliotekininkėms, mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitiems
pageidaujantiems.
Kraštotyros leidinių fondą sudaro 2823 dokumentai, taip pat ruošiami teminiai bei
personalijų aplankai (paruošta per 100 aplankų). Nuo 2004 m. rajoninių laikraščių straipsniai
aprašomi ir kaupiami bibliotekos elektroniniame kataloge. Čia yra per 32 tūkstančius su Jonava
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susijusių įrašų. Skaitmeninami įvairūs kraštiečių dokumentai, nuotraukos, straipsniai. 2018 m.
suskaitmeninti 246 dokumentai (2017 m. – 321; 2016 m. – 1198; 2015 m. – 1508; 2014 m. – 1448;
2013 m. – 2086, 2012 m. – 583). Kraštotyrinė medžiaga skelbiama bibliotekos elektroninėje
svetainėje. Dingus duomenims iš senosios bibliotekos svetainės, tenka juos atkurti. Didelis
praradimas – Jonavos krašto asmenybių biografijų žinyno, virtualių parodų dingimas. Nuo 2012 m.
atnaujintoje bibliotekos svetainėje skaitytojams buvo pristatytos 25 virtualios parodos, skirtos
kraštiečiams, rajono, bibliotekos įvykiams paminėti. 2018 m. paruoštos 2 parodos: „Mūsų Jonava“
(08.03) ir „Gyvenimas – amžina kūryba, o kūryba – amžinas gyvenimas“ (F. K. Fedaravičiaus 80osioms g. m., 10.25).
Kraštotyros fondo dydis 2012-2018 m.
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Bibliotekoje organizuojamos parodos bei susitikimai, skirti svarbiems krašto įvykiams ir
žymių kraštiečių jubiliejams paminėti, kasmet sudaromi Jonavos rajono jubiliejinių datų kalendoriai,
kas mėnesį ruošiami bibliografiniai sąrašai „Jonavos rajonas ir kraštiečių straipsniai respublikinėje
spaudoje“. Moksleiviams ir jaunimui organizuojame netradicinio ugdymo pamokas, skirtas Valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti, pilietiškumui skatinti, skaitmeninto Lietuvos ir Jonavos krašto
kultūros paveldo sklaidai. Edukacinių renginių tikslas – supažindinti moksleivius su turima medžiaga
apie Jonavos kraštą, išmokyti naudotis elektroniniais katalogais, bibliotekos elektronine svetaine, joje
publikuojama kraštotyrine medžiaga.
2018 m. buvo organizuotos dviejų knygų sutiktuvės: Vytauto Venckūno „Jonavos krašto
karžygiai: 1919–1920 m.“ ir Juozapo Kosakovskio „Atsiminimai (1738–1788)“. Renginiai vyko
Jonavos kultūros centre.
Dėl remonto 2018 m. nebuvo ruošiamos dokumentų parodos, kuriomis pažymime kraštiečių
jubiliejus. Žymius kraštiečius pasveikiname atvirukais. 2018 m. pasveikinta 15 kraštiečių (2017 m. –
20; 2016 m. – 18; 2015 m. – 20; 2014 m. – 19). Renkama įvairi informacija apie kraštiečius, daromos
kopijos, skaitmeninamos nuotraukos, kiti dokumentai. Palaikomi ryšiai su muziejumi, mokyklomis,
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centru, kraštiečių klubu „Žeimių ainiai“. Bendraujame su
kraštiečiais, gyvenančiais ne tik Jonavoje, bet ir kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje.
Susirašinėjame su kraštiečio Vaclovo Šliogerio anūku Kristupu Šliogeriu, pulkininko Juozo Kartano
sūnumi Šarūnu Kartanu, gyvenančiu JAV, bendraujame su Vilniuje gyvenančiais Birute Ilgūniene,
Jonu Butkevičiumi, Vidmantu Jankausku, Izidoriumi Ignatavičiumi, Dalija Epšteinaite, Vydu
Dolinsku ir kitais kraštiečiais.
Medžiaga apie Jonavos kraštą renkama ir iš archyvų (LCVA, LYA, KRVA, KAKA, LIA).
Čia skyriaus darbuotojas Vytautas Venckūnas apsilanko maždaug kartą per mėnesį. 2018 m.
peržiūrėta virš 500 archyvinių bylų. Ankstesniais metais skelbtoje informacijoje apie Jonavos krašto
istoriją pasitaiko netikslumų ir klaidų, tad svarbu atstatyti istorinę tiesą ir pataisyti viešoje erdvėje
esančias publikacijas.
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KRAŠTOTYROS INFORMACIJOS KAUPIMAS IR TVARKYMAS
Bibliografiniai įrašai iki 2005 m. sukaupti Kraštotyros kartotekoje. Kraštotyros kartoteka
sutvarkyta pagal UDK lenteles.
Nuo 2004 m. rajoniniai laikraščiai aprašomi LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje,
įrašai kaupiami elektroniniame bibliotekos kataloge, taip pat siunčiami į NBDB. LIBIS posistemyje
taip pat aprašomi straipsniai iš respublikinės spaudos ir iš knygų.
Iš viso elektroniniame kataloge yra 32108 analiziniai kraštotyriniai įrašai.
Po renovacijos išsiplėtė kraštotyros skaitykla. Dabar visas kraštotyros fondas yra vienoje
erdvėje. Išskirti kraštiečių dovanotų knygų rinkiniai: Ilgūnų, F. K. Fedaravičiaus, B. Lubio, V. A.
Pranckiečio, E. Simanaičio, taip pat autografuotų ir Jonavoje išleistų leidinių rinkiniai.
Taip pat saugoma Jonavos krašto periodinė spauda.
Per metus parengti kraštotyros darbai
2018 m. Jonavos viešoji biblioteka išleido 3 leidinius: Jonavos krašto kultūros ir istorijos
metraščio „Taurosta“ 2 numerius – Nr. 1 (7) ir Nr. 2 (8) bei Juozapo Kosakovskio „Atsiminimai
(1738–1788)“, kurios vertimą (iš lenkų kalbos) ir išleidimą iniciavo Vytautas Venckūnas.
Kas mėnesį ruošiami bibliografiniai sąrašai „Jonavos rajonas respublikinėje spaudoje“. Dėl
darbuotojos ligos, paruošti 8 sąrašai, į juos įtraukti 256 įrašai (2017 m. – 527).
Dingus bibliotekos elektroninei svetainei, tenka atkurti buvusią kraštotyros informaciją, tuo
pačiu ją atnaujinti. Ruošiamos Jonavos krašto asmenybių biografijos, jos publikuojamos elektroninėje
bibliotekos svetainėje rubrikoje „Kraštiečiai“. 2018 m. paruoštos 3 biografijos. Platinamos kraštiečių
anketos, pagal jas ruošiame biografijas. Daug išdalintų anketų negrįžta. Paruoštos 2 virtualios
parodos. Straipsniai apie kraštiečius publikuoti metraštyje „Taurosta“.
Gruodžio mėn. paruošta Jonavos krašto istoriją atspindinti ekspozicija „Praeities mozaika“.
Ryšiai su kraštiečiais gyvenančiais užsienyje
Bibliotekos darbuotojas Ramūnas Čičelis palaiko glaudžius ryšius su rašytoju Grigorijumi
Kanovičiumi, gyvenančiu Izraelyje. Jonavos viešoji biblioteka įsteigė kasmetinę respublikinę
Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinę premiją. 2018 m. birželio 20 d. Jonavos kultūros centro Meno
galerijoje vyko šios premijos įteikimas. Ja apdovanotas prozininkas Tomas Kavaliauskas. Renginyje
dalyvavo ir rašytojo sūnus Sergejus Kanovičius.
Rugsėjo mėn. į biblioteką buvo atvykęs pulkininko Juozo Kartano sūnus Šarūnas Kartanas,
gyvenantis JAV.
IX. NEFORMALUS SUAUGUSIŲ ŠVIETIMAS
Jonavos viešojoje bibliotekoje visus metus reguliariai organizuotos įvairios neformaliojo
suaugusiųjų švietimo veiklos: nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai, vietos savivaldos, kitų
įstaigų el. svetainių pristatymai, tiesioginių transliacijų peržiūros ir kiti mokymai. Mokymų tikslas
pasiekti, kad rajono gyventojai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos
gavimui ir bendravimui. Skaitmeninio raštingumo mokymų metu apmokyta ir konsultuota 4895
rajono gyventojai, buvo organizuota 15 tiesioginių transliacijų peržiūrų iš Lietuvos Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos.
Viešojoje bibliotekoje savo veiklą tęsė „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų klubas, vyko Knygų
klubo susitikimai ir anglų kalbos kursai suaugusiems. 2018 m. vyko 78 užsiėmimai, juose dalyvavo
1572 lankytojai. Mokėsi 44 žmonės.
Didelio susidomėjimo sulaukė senjorų klubas „Polėkis“. Per metus buvo organizuota 14
bendrų veiklų, kas mėnesį vyko teminiai renginiai-susitikimai, gegužės mėnesį organizuotos dvi
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gegužinės Knygų terasoje, o rugsėjį – ekskursija į Anykščius. Šiuo metu klubo narių sąraše – 63
asmenys.
Per metus organizuota daug įdomių ir įvairių savo forma, tematika renginių, kurie suteikia
galimybę įvairių amžiaus grupių žmonėms susitikti su įdomiais žmonėmis, dalyvauti smagiose
veiklose, laimėti įvairius prizus. Jonaviečiai buvo kviečiami į susitikimus su leidyklos Bernardinai.lt
redakcija, su poetu, fotografu, vertėju Vladu Braziūnu, su rašytoju, literatūros kritiku Vytautu
Martinkumi ir kitais. Gegužės mėnesį Knygų terasoje vyko Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos
pavasaris 2018“, kuriame dalyvavo aktoriai B. Ivanauskas ir A. Dubaka. Vykdėme teminius
mokymus suaugusiems: „Redaguojame nuotraukas“, „Elektroninio pašto galimybės“. Lapkričio mėn.
dalyvavome teminėje akcijoje „Senjorų dienos internete 2018“, organizavome 5 šios akcijas
tiesioginių internetinių transliacijų peržiūras – „E. sveikata“, „Laisvalaikio informacija internete“, „E.
pirkiniai ir e. paslaugos“, „E. saugumas“ ir „Bendravimas internetu“ (11.05–11.09). Ši akcija sulaukė
didelio susidomėjo, po transliacijų vykdėme praktinius mokymus temomis: e. sveikata; laisvalaikio
informacija internete; e. pirkiniai ir e. paslaugos; e. saugumas; bendravimas internetu, konsultavome,
atsakėme į konkrečius lankytojų klausimus. Akcijoje dalyvavo 129 bibliotekos lankytojai.
Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ organizavome mokymus „10
sveikos gyvensenos patarimų“ ir „Genealoginio medžio kūrimas“ (juose dalyvavo 41 bibliotekos
lankytojas).
X. DARBAS SU VAIKAIS
Statistiniai rodikliai

VB
Miesto filiale
Kaimo filialuose
SVB

VB
Miesto filiale
Kaimo filialuose
SVB

Skaitytojai
1553
117
1251
2921

Lankytojai
32127
1264
31527
64918

Skaitomumas
35,5
0
44,7
38,2

Lankomumas
20,6
10,8
25
22.2

Išduotis
55918
0
55923
111841
Renginiai
84
0
445
531

Vaikų literatūros skyrius yra įsikūręs toliau nuo miesto centro, Rimkų mikrorajone. Šalia
Vaikų literatūros skyriaus yra Justino Vareikio ir Raimundo Samulevičiaus progimnazijos. Todėl
didžiąją Vaikų literatūros skaitytojų dalį sudaro šių progimnazijų moksleiviai (iš viso – 915
skaitytojų).
Rimkų mikrorajone įsikūrę Jonavos vaikų lopšeliai-darželiai „Dobilas“ ir „Žilvitis“,
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“, Jonavos rajono socialinių paslaugų
centras. Šios įstaigos 2018 m. bendradarbiavo ir dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus veikloje.
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje kasmet organizuojami knygų skaitymą
skatinantys ir literatūrą populiarinantys renginiai. 2018 m. Vaikų literatūros skyriuje vyko vaikų
knygų šventės, garsiniai knygų skaitymai, knygų aptarimai, žaidimai, literatūrinės bei teminės
popietės, buvo rengiamos spaudinių parodos, lopšelių-darželių ugdytinių ir mokinių piešinių bei
darbų parodos.
Metų pradžioje Vaikų literatūros skyriuje tradiciškai buvo parengta spaudinių paroda
„Balsuok už Metų knygą“ ir vyko renginiai, skirti akcijai „Metų knygos rinkimai 2017“:
 Edukacinė-kūrybinė popietė „Fantastiškos šalys“ (sausio 4 d.),
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 Nuotykių valanda „Sekliai bibliotekoje“ (sausio 11 d.),
 Žaidimų valanda „Svajonių dienos“ (sausio 18 d.),
 Kūrybinių užsiėmimų valanda „Laimė yra ...“ (sausio 25 d.),
 Užsiėmimų su socialine pedagoge valanda „Šeima“ (sausio 30 d.).
Vasario 23 d. Vaikų literatūros skyriuje vyko akcijai „Metų knygos rinkimai 2017“ skirta
knygos šventė „Metų knygos karūnavimas“. Šventės
metu buvo karūnuota geriausia 2017 metų vaikų knyga
(Evelinos Daciūtės „Laimė yra Lapė“). Justino Vareikio
progimnazijos 3a klasė mokiniai žiūrėjo spektaklį pagal
Ilonos Ežerinytės knygą „Šunojaus diena“. Spektaklį
parengė
Ruklos
kultūros
centro
vaikų
ir
jaunimo teatras „Kaukutė”. Vaikai taip pat dalyvavo
kūrybinėse boružėlių gaminimo dirbtuvėse.
2018 metais (sausio-gruodžio mėnesiais)
Vaikų literatūros skyrius organizavo garsinius
skaitymus „Keliaujanti knyga“, kurių metu vyriausioji bibliotekininkė A. Židžiūnė lankėsi Jonavos
miesto vaikų lopšeliuose-darželiuose „Bitutė“, „Dobilas“, „Žilvitis“, „Lakštingalėlė“, „Saulutė“,
„Pakalnutė“ bei kartu su vaikais kalbėjosi apie biblioteką, jos teikiamas paslaugas, skaitė knygas ir
pasakojo istorijas. Kiekvieno mėnesio garsinių skaitymų tema – rašytojų, iliustratorių, vertėjų
jubiliejai, todėl knygos buvo renkamos atsižvelgiant į vaikų amžių, autorių, tekstą, jo sudėtingumą ir
ištraukos ar viso kūrinio apimtį. Garsiniams skaitymams buvo pasirinktos 3-4 metų amžiaus vaikų
grupės, nes tokio amžiaus vaikams atvykti į biblioteką kartu su savo darželio grupe yra sudėtingiau.
Taigi tokiu būdu skleidėme žinią apie biblioteką ir knygas bei skatinome mažuosius joje apsilankyti.
Kaip ir 2017 m., 2018 m. ypač populiarūs buvo
„Popcorn“ kino vakarai, kurie Vaikų literatūros skyriuje
vyko sausio-gruodžio mėnesiais vieną kartą per mėnesį
(kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienį). Susirinkę vaikai
anonimiškai balsuodavo už labiausiai patinkantį filmą.
Buvo rodomas daugiausiai balsų surikinęs filmas. Po
filmo vaikai dalindavosi savo įspūdžiais ir diskutuodavo
apie žiūrėtą filmą. Visi buvo vaišinami spragėsiais. Per
dvylika kino mėgėjų renginių sulaukta 268 lankytojų (58
lankytojais daugiau nei 2017 m.).
2018 m. Vaikų literatūros skyriuje buvo
eksponuojamos parodos ir organizuojami renginiai, skirti paminėti Lietuvos šimtmetį:
 Spaudinių paroda „Aš – tavo gimtinė“ (vasario mėn.)
 Lopšelio-darželio „Bitutė“ „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinio Majaus Geišos kūrybinių
darbų paroda „Tai – mano Lietuva“ (kovo mėn.)
 Lopšelio- darželio „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų kūrybinių darbų
paroda „Mažoj širdelėj – visa Lietuva“ (kovo mėn.)
 Lopšelio-darželio „Žilvitis“ kūrybinių darbų paroda „Gėlės Lietuvai“ (balandžio mėn.)
 Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų dailyraščio konkurso „Rašysena 2018“
dalyvių darbų paroda pavadinimu „Visas pasaulis yra nuostabus“ (gegužės mėn.)
 Intelektualus žaidimas (Europroto kovos) „Šimtmečio sesės“ (gegužės mėn.)
 Žaidimų aikštelė „100 žodžių Lietuvai“ (birželio mėn.)
 Garsiniai skaitymai „Vasara su lietuviška knyga“ (birželio-rugpjūčio mėn.)
 Spaudinių paroda „Vasara su lietuviška knyga“ (birželio-rugpjūčio mėn.)
 Akcijos „Vasara su lietuviška knyga“ aptarimo popietė (rugsėjo mėn.)
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Balandžio 2 d. Vaikų literatūros skyriuje buvo organizuota akcija „Rekomendacijų
žemėlapis“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Bibliotekos lankytojai buvo kviečiami dalintis
knygų rekomendacijomis ir pildyti žemėlapį.
Balandžio 6 d. Vaikų literatūros skyrius prisijungė prie iniciatyvos „Padėk man augti su
knyga“. Iniciatyvą organizavo lopšelio-darželio „Žilvitis“ PUG pedagogės Teresė Šliavienė ir
Virginija Jankauskienė. Vaikai kartu su savo šeimomis rinko knygeles ir dovanojo bibliotekai. Taigi
Vaikų literatūros skyriuje buvo parengta Knygų mainų lentynėlė, sudominusi ne vieną skaitytoją.
Balandžio mėnuo Vaikų literatūros skyriuje buvo skirtas ir tradicinei šventei – Velykoms.
Balandžio 3–9 d. buvo eksponuojama Jonavos jaunimo mokyklos organizuota respublikinė paroda
„Margučių kraitė“.
Gegužės 12 d. Jonavos viešoji biblioteka prisijungė prie VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško
lavinimo centras“ organizuojamos šventės „Šeimos diena 2018“. Vaikų literatūros skyrių šventėje,
kuri vyko Jonavos sporto arenoje, atstovavo vyriausioji bibliotekininkė Aida Židžiūnė. Renginyje
taip pat dalyvavo Čičinų filialo bibliotekininkė Odeta Barkauskiene ir Liepių filialo bibliotekininkė
Jūratė Plaktonytė. Renginio metu buvo pristatyta Viešosios bibliotekos, Vaikų literatūros skyriaus
bei filialų veiklos, spaudinių gausa, paslaugų įvairovė, įvairus renginių spektras. Vaikai aktyviai
atsakinėjo į klausimus apie knygas, kūrė kaukes ir žaidė su personažu piratu.
Vaikų literatūros skyrius prisijungė prie garsinių skaitymų „Vasara su lietuviška knyga“,
kurie vyko kiekvieną trečiadienį. Bibliotekininkės supažindino ir vaikams skaitė šias knygas: Dalios
Dilytės „Pasakos apie Lietuvos istoriją“, V. V. Landsbergio „Rudnosiuko istorijos“, G. Morkūno
„Blusyno pasakojimai“, S. Gedos „Baltoji varnelė, V. Palčinskaitės „Namai namučiai“ ir
„Senamiesčio lėlės“, „R. Skučaitės „Takelis iš naujo“ ir „Žvangučiai“, K. Borutos „Jurgio Paketurio
klajonės“, Lietuvių liaudies pasaką „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, P. Cvirkos „Nemuno
šalies pasakos“, J. Ivanauskaitės „Stebuklinga spanguolė“. Renginiuose iš viso dalyvavo 68 vaikai.
Spalio mėnesį daugiausiai lankytojų susidomėjimo sulaukė jau tradiciniu tapęs Vaikų
literatūros skyriuje vykęs renginys – šventinė-pažintinė popietė „Mano augintinis“, skirtas Pasaulinei
gyvūnų dienai skirtas. Renginio metu vaikai su bibliotekininkėmis aptarė gyvūnų globos svarbą ir
susipažino su įvairiausių veislių šunimis, katėmis, šinšilomis, jūrų kiaulytėmis, žiurkėnu. Renginio
dalyvio Roko augintinis išsiskyrė iš kitų, nes tai buvo mažas ąžuoliukas – Stelmužės ąžuolo
palikuonis.
Gruodžio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje laukėme Kalėdų. Surengta spaudinių paroda
„Kalėdų belaukiant...“, sulaukusi didelio lankytojų susidomėjimo. Gruodžio 19 d. Vaikų literatūros
skyriuje vyko kalėdiniai skaitymai „Baltos pasakos“, kurių metu Jonavos lopšelio-darželio „Bitutė“
ugdytiniai pristatė muzikinį spektaklį „Uždekim Kalėdų žibintą“. Renginyje svečiavosi ir su vaikais
bendravo Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčios klebonas – kun. teol. lic. Giedrius Maskolaitis.
Visus metus Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės vedė ekskursijas ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikams po Vaikų literatūros skyrių ir Rimkų filialą. Lankytojai buvo
supažindinami su bibliotekų įvairove, specifika, teikiamomis paslaugomis, renginiais, žaisdavo
susipažinimo ir skaitymą skatinančius žaidimus. Ypač daug ekskursijų vyko rudenį. Iš viso
ekskursijose dalyvavo 220 lankytojų.
2018 m. renginių metu ir organizuojant parodas buvo paminėti rašytojų, knygų iliustruotojų
ir vertėjų jubiliejai.
Minint lietuvių ir užsienio rašytojų, vertėjų, iliustratorių jubiliejus, Vaikų literatūros skyriuje
parengtos šios spaudinių parodos: „Žiuliui Vernui – 190 metų“, „Vertėjai Eugenijai Stravinskienei –
90 metų“, „Vertėja Viltarė Urbaitė“ (Viltarei Urbaitei 40 metų), „Thomui Main Rydui – 200 metų“,
„Knygų iliustruotojui Valentinui Ajauskui – 70 metų“, „Janinai Degutytei – 90 metų“.
2018 m. vykdant garsinius skaitymus „Keliaujanti knyga“ paminėti šie rašytojų ir vertėjų
jubiliejai: Ilja Bereznickui – 70 metų, Kaziui Jakubėnui – 110 metų, Loretai Kavolei – 60 metų,
Idalijai Stankienei – 60 metų, Linai Marmaitei-Stankienei – 50 metų, Julijai Donaldson – 70 metų,
Mykolui Sluckiui – 90 metų, Leonardui Gutauskui – 80 metų, Eduardui Selelioniui – 90 metų.
37

2018 m., bendradarbiaujant su Jonavos miesto ir rajono ugdymo įstaigomis, Vaikų
literatūros skyriuje eksponuotos parodos. Parodas rengė Jonavos miesto, rajono lopšelių-darželių,
mokyklų bendruomenės.
Sausio 1–30 d. Vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuojama Jonavos mokyklos-darželio
„Bitutė“ bendruomenės darbelių paroda „Senių besmegenių šalyje“.
Kovo mėnesį bibliotekoje veikė mokyklos-darželio „Bitutė“ „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinio
Majaus Geišos kūrybinių darbų paroda „Tai – mano Lietuva“ (Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui) ir mokyklos-darželio „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų kūrybinių darbų
paroda „Mažoj širdelėj – visa Lietuva“.
Balandį Vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuojama Jonavos jaunimo mokyklos
organizuota respublikinė paroda „Margučių kraitė“ ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ kūrybinių darbų
paroda „Gėlės Lietuvai“.
Gegužės mėnesį buvo eksponuojama Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų dailyraščio
konkurso „Rašysena 2018“ dalyvių darbų paroda ir mokyklos-darželio „Bitutė“ respublikinio
kūrybinio projekto „Mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“ darbai.
Lapkričio 12–29 d. veikė Jonavos lopšelių-darželių „Bitutė“, „Pakalnutė“, „Saulutė“
rankdarbių paroda „Mano herojus iš Šiaurės“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.
Vaikų literatūros skyriuje taip pat buvo parengtos parodos skirtos Lietuvių kalbos dienoms
(piešinių paroda „Gražiausias lietuviškas žodis“), rugsėjo 1-ajai – mokslo ir žinių dienai (spaudinių
paroda „Sveika, mokykla“), Tarptautinei mokytojų dienai (darbelių paroda „Medaliai mokytojams“),
Kalėdoms (spaudinių paroda „Kalėdų belaukiant“).
KITA VEIKLA
Žaisloteka „Žaislų planeta“
Stalo žaidimai ugdo vaikų kalbą, vaizduotę, kantrybę, todėl jie turi nemažą reikšmę vaiko
vystymuisi ir tobulėjimui.
Žaisloteka „Žaislų planeta“ Vaikų literatūros skyriuje veikia jau 18 metų. Vaikų paslaugoms
yra muzikinis centras, televizorius, DVD grotuvas, įvairūs stalo žaidimai, vaizdo ir garso
kompaktiniai diskai.
Žaislotekoje vaikai turiningai ir prasmingai leido laisvalaikį: gamino įvairius darbelius,
piešė, klausėsi muzikos, žiūrėjo animacinius filmus, TV, žaidė stalo žaidimus, ruošėsi renginiams.
2018 m. žaislotekos paslaugomis pasinaudojo 439 vaikai. Per ataskaitinius metus
užregistruoti 3971 apsilankymas, kurių metu vaikai žaislais pasinaudojo 6993 kartų.

Kalėdiniai skaitymai Vaikų literatūros skyriuje
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Akcija „Vasara su lietuviška knyga“

XI. PROJEKTAI, KONKURSAI, AKCIJOS,
 Jonavos viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti
gyventojams išmokti efektyviai, saugiai ir atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei
internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.
 Jonavos viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje infrastruktūroje“. Projekto tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos
kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti
skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės
informacijos iniciatyvose.
 Jonavos rajono savivaldybė ir Viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Paslaugų ir
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir
Jonavos rajono savivaldybės administracijoje“. Projektu siekiama pagerinti visuomenės
pasitenkinimą teikiamomis Jonavos rajono savivaldybės institucijų paslaugomis ir asmenų
aptarnavimu. Įgyvendinant projektą buvo atliktas gyventojų pasitenkinimo Jonavos rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis tyrimas. 2019 metais planuojama atlikti Jonavos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų teikiamų paslaugų procesų analizę ir jų
tobulinimą bei apmokyti darbuotojus; įdiegti Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistemą. Bendra projekto vertė yra 314 259,98 Eur, iš jų
Europos socialinio fondo lėšos 246 423,56 Eur, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos 67 836,42
Eur.
 Kartu su Kauno apskrities viešosiomis bibliotekomis dalyvaujame projekte „Kauno
regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“. Projekto tikslas suteikti žinių
sveikatos stiprinimo tema Kauno regiono ir kitų Lietuvos bibliotekų darbuotojams, organizuoti
paskaitas ir skleisti aktualią informaciją, susijusią su jų darbo specifika, prevencijai, gerinant
bibliotekų fizinę aplinką; bibliotekų darbuotojų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročius.
 Lietuvos kultūros taryba parėmė Jonavos viešosios bibliotekos projektą „Vertimo
kūrybinės dirbtuvės „Vokiška literatūra prabyla lietuviškai“. Projektas buvo vykdomas rugsėjo–
gruodžio mėn. Jis buvo skirtas Jonavos rajono jaunimo vokiečių kalbos žinių stiprinimui, pritaikant
novatoriškus mokymosi metodus. Rugsėjo ir spalio mėnesiais moksleiviai bendravo su kūrybinių
dirbtuvių vadovu vertėju, rašytoju dr. Laurynu Katkumi ir jo padedami iš vokiečių į lietuvių kalbą
vertė B. Spoerri novelę „Greičiau nei šviesa“. Rašytoja Šveicarijoje ir daugelyje kitų šalių žinoma
kaip apysakų ir romanų autorė, apdovanota keliomis solidžiomis literatūrinėmis premijomis.
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Lapkričio 22-23 dienomis Jonavos Senamiesčio ir Jeronimo Ralio gimnazijų mokinių laukė neeilinė
patirtis – kelionė į rašytojo Thomo Manno memorialinį muziejų Nidoje, kur atvyko ir šveicarų
jaunimo literatūros autorė Bettina Spoerri. Šis susitikimas ir buvo baigiamasis projekto renginys.
 Parengtas projektas paminėti Europos dienai, kurį finansavo Europos komisijos atstovybė
Lietuvoje. Jonaviečiai dalyvavo šventėje „Kas mus jungia?“. Bibliotekos kiemelyje bei Knygų
terasoje visą dieną vyko renginiai (Europiknikas, Europroto kovos, Europos egzaminas, paskaitadiskusija „Europos sąjunga: iššūkiai ir galimybės“ ir kt.).
 Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“
dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir 10 kaimo filialų. Savaitės tema – „Herojai
Šiaurėje“. Jos metu bibliotekose buvo organizuoti 25 renginiai. Visose bibliotekose vyko Šviesos ir
žodžio šventės, buvo rengiami literatūros skaitymai, viktorinos, filmų peržiūros, organizuojamos
spaudinių ir rankdarbių parodos.
 Visos rajono viešosios bibliotekos aktyviai prisijungė prie Lietuvos apskričių viešųjų
bibliotekų organizuotos vasaros „Skaitymo iššūkio“ akcijos. Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. skaitymo
varžytuvėse užsiregistravo 727 dalyviai, kurie perskaitė net 2340 knygų. Jonavos rajono viešosios
bibliotekos buvo aktyviausios ir užėmė pirmą vietą respublikoje antrus metus iš eilės.
 Antrus metus organizuotas respublikinis Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos
konkursas. Jonavos viešoji biblioteka, būdama atminties institucija, šia premija siekia gaivinti
jonaviečių ir kitų literatūros skaitytojų gebėjimus, remiantis turtinga praeitimi, kurti dabartį ir ateitį.
2018 metais premija skirta lietuvių prozininkų kartos rašytojui, filosofui, eseistui, mokslinių
straipsnių autoriui Tomui Kavaliauskui, už romaną „Originalas“. Premijos fondą sudaro privačių
mecenatų ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos skiriamos lėšos. Premijos įteikimo vakare
buvo parodytas Viešosios bibliotekos sukurtas dokumentinis filmas „Mane maitina Jonava“ apie
Grigorijų Kanovičių.
 Kasmet organizuojami renginiai skirti akcijai „Metų knygos rinkimai“. Ataskaitiniais
metais už originalius renginius Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka apdovanojo knygų
komplektais Vaikų literatūros skyrių, Kulvos, Liepių, Rimkų ir Šveicarijos filialus.
 Aktyviai dalyvavome Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“. Šios akcijos metu bibliotekoms padovanota 317 egz. knygų
už 2111 Eur.
XII. METODINĖ VEIKLA
2018 metų metodinės veiklos tikslai buvo ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, tobulinti
ir plėsti bibliotekų paslaugas, skleisti informaciją apie naujoves, diegti gerąją patirtį. Tikslams
pasiekti buvo organizuojami profesiniai pasitarimai, pakeista Viešosios bibliotekos organizacinė
struktūra, parengti nauji veiklos dokumentai: Mokamų paslaugų tvarkos aprašas, Kasos aparato
naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašas, Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas, Bendrųjų asmens
duomenų apsaugos taisyklės, Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas,
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo
vietoje tvarkos aprašas ir kiti.
Ataskaitiniais metais įvyko 15 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimų.
Juose aptarti aktualūs profesiniai klausimai, apžvelgtos Viešosios bibliotekos ir padalinių statistinės
bei tekstinės veiklos ataskaitos, aptarti „Skaitymo iššūkio“ rezultatai, apdovanoti aktyviausi
bibliotekininkai. Metų pabaigoje pristatyta nauja bibliotekos struktūra, parengti ir pristatyti Viešosios
bibliotekos ir filialų nuostatai ir pareigybės aprašymai. Pasitarimuose buvo dalinamasi mintimis ir
idėjomis išgirstomis išvykose, konferencijose, seminaruose. Taip pat darbuotojai skatinami patys
ieškoti inovacijų darbe, atnaujinti profesines žinias, ugdyti kūrybiškumą, dalyvauti projektinėje
veikloje ir ieškoti naujų formų.
Tradiciškai parengtas „2019 metų žymių datų kalendorius“ (parengė Inovacijų ir metodikos
skyriaus vedėja V. Vrubliauskienė).
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2018 m. į kaimo bibliotekas išvykta 28 kartus, vidutiniškai vienas filialas aplankytas 2
kartus. Pagrindinis apsilankymo tikslas – filialų darbuotojų konsultavimas knygų fondo sustatymo,
skaitytojų apskaitos, renginių rengimo ir kitais klausimais.
Metų pradžioje Ruklos filiale keitėsi darbuotojai, vyko fondo patikrinimas ir perdavimas.
Pasikeitus vyriausiajam bibliotekininkui, filialui buvo skirtas didesnis dėmesys, jis buvo aplankytas
4 kartus, tikrintas darbuotojų darbas, suteikta metodinė pagalba filialo darbo organizavimo,
periodinių leidinių išdėstymo, renginių organizavimo ir kitais aktualiais klausimais.
DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS MOKYMUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE,
PASITARIMUOSE IR KT.
Vardas, pavardė
Vilma Vrubliauskienė
Skirmutė Gajauskaitė
Vilma Vrubliauskienė

Data
Kovo1-2 d.

Virginija Šeštokienė

Kovo 23 d.

Aida Židžiūnė
Asta Ribačiauskienė
Skirmutė Gajauskaitė

balandžio 9d.

Sandra Šklenskienė
Dalia Plaktonienė
Skirmutė Gajauskaitė
Stanislav Avanesian
Rimantė Tarasevičienė

Gegužės 16 d.

Skirmutė Gajauskaitė

Gegužės 18 d.

Sandra Šklenskienė

Gegužės 22 d.

Seminaras „Vaizdo įrašų kūrimas
su OpenShot programa“

Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešoji
biblioteka
Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Ramūnas Čičelis

Gegužės 29-30 d.

Seminaras „Biblioteka – sumanios
visuomenės ugdymui“

Klaipėdos apskrities viešoji
biblioteka

Vida Ilinčienė

Birželio 4 d.

Mokymai
sutrikimas
įmanoma“

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Rimantė Tarasevičienė

Birželio 4 d.

Konferencija,
skirta
trisdešimtmečiui

Rimantė Tarasevičienė

Birželio 18 d.

Seminaras „Dalijimosi kultūra: ar
galėtų tai būti naudinga?“

Nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

Ieva Stučinskaitė

Birželio 14-15 d.

Seminaras „Kultūrinės edukacijos
veikla ir jos organizavimas“

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Priemonė
ES informacijos tinklo
koordinacinis susitikimas
Kursai „Mažos vertės viešųjų
pirkimų vykdymo ypatumai 2018
m.“
Projekto „Inovatoriai ir ugdytojai
bibliotekose“ patirties pasidalijimas
Seminaras „Vaikų ir paauglių
literatūra Lietuvoje 2017 metais“
Viešųjų bibliotekų asociacijos
visuotinis susirinkimas „Viešųjų
bibliotekų patirtis ir raidos
perspektyvos“

Vieta
Kaunas, viešbutis „Daugirdas“

Balandžio 26 d.

LBD metinė konferencija „Kartu
mes kuriame ateitį“

Vilnius

Gegužės 17-18 d.

Lietuvos bibliotekų IT specialistų
seminaras
Seminaras
„Skaitmeninimas
bibliotekose: Ką turėtumėte žinoti
šiandien?“
Kauno regiono tarybos posėdis

Švenčionių rajonas,
Pakretuonė
Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Kovo 22 d.

balandžio 19 d.
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„Autizmo
spektro
ir biblioteka: misija
Sąjūdžio

Kaunas
Nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka
Nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka
Vilniaus centrinė biblioteka

Vilnius

Regina Lukoševičienė

Birželio 18-19 d.

Mokymai „Lietuvos bibliotekų
specialistų elektroninių paslaugų
skaitmeninės
rinkodaros
kompetencijų stiprinimas“
Mokymai „Žaidybinės dirbtuvės“

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Rasa Grybauskienė
Eglė Lisovskė

Rugsėjo 12 d.

Skirmutė Gajauskaitė

Spalio 1-9 d.

Tarptautinių transinstitucijų dialogų
tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros,
švietimo ir turizmo sektorių“

Graikija

Nijolė Degutienė
Virginija Šeštokienė

Spalio 12 d.

Konferencija Biblioterapija. Knyga
gali prabilti ir gydyti“

Birštono Kurhauzas

Vita Radionovienė
Irena Frankauskienė
Asta Narauskaitė
Ina Simovičienė
Danutė Strumilienė
Dalia Plaktonienė
Skirmutė Gajauskaitė

Spalio 23 d.

Susipažinimo renginys „Prisijungusi
Lietuva bendruomenei“

Kaunas, V. Kudirkos viešosios
bibliotekos Girstupio filialas

Spalio 26 d.

Vilnius

Ieva Stučinskaitė

Spalio 31 d.

Dalė Vasiljeva
Danutė Strumilienė

Lapkričio 9 d.

Tarptautinė
konferencija
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi,
saugi
ir
atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“
Mokymai „Rinkodaros efektyvumo
didinimas su Google Analytics ir
komunikacija
socialiniuose
tinkluose“
Seminaras „Naudingi Google
produktai“

Virginija Šeštokienė

Lapkričio 14 d.
Gruodžio 12 d.

Mokymai „Keisk požiūrį į negalią“

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Skirmutė Gajauskaitė
Ieva Stučinskaitė
VilmaVrubliauskienė

Lapkričio 19 d.

Kauno regiono tarybos posėdis

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Regina Lukoševičienė

Lapkričio 26 d.

Mokymai „Lietuvos bibliotekų
specialistų skaitmeninės rinkodaros
kompetencijų stiprinimas“

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Skirmutė Gajauskaitė

Lapkričio 27d.

Mokymai „ Lietuvos bibliotekų
specialistų skaitmeninės rinkodaros
kompetencijų stiprinimas“

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Rimantė Tarasevičienė

Lapkričio 27d.

Seminaras „Kultūros paveldas –
išsaugokime skaitmenindami“

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Skirmutė Gajauskaitė
Ieva Stučinskaitė
Dalia Plaktonienė

Gruodžio 3 d.

Valstybės atkūrimo šimtmečio
iniciatyvos „Šimtmečio dovanos“
padėkos šventė

Vilnius

Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Kauno apskrities viešoji
biblioteka
Kauno apskrities viešoji
biblioteka

TYRIMAS „SKAITYTOJŲ POREIKIAI“
Ataskaitiniais metais Kulvos filialas atliko tyrimą „Skaitytojų poreikiai“. Tyrimo tikslas –
išanalizuoti ar teikiamos bibliotekos paslaugos bei spaudinių fondas atitinka vartotojų poreikius.
Tyrimo metodas – anketinė vartotojų apklausa, anketinių duomenų kiekybinė ir kokybinė analizė,
apibendrinimas, duomenų sisteminimas. Apklausa buvo vykdoma 2018 m. gruodžio mėn. 3–22 d.
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Respondentams buvo siūloma atsakyti į anketos klausimus raštu arba internetu (internetinė apklausa
sukurta tinklalapyje www.apklausa.lt). Iš viso buvo pateikta 70 anketų, atsakyta į 57 (19 atsakyta
raštu ir 38 internetu).
Anketą sudaro 14 klausimų, kurie pagal atsakymų formą yra pusiau uždari, sudaryti testo
principu, kai respondentas renkasi vieną iš pateiktų variantų arba gali įrašyti savo atsakymą. Tokiu
būdu anketinėje apklausoje siekta gauti išsamesnę, tikslesnę, patikimesnę informaciją. Anketa
anonimiška.
Respondentų demografija:
Anketinėje apklausoje dalyvavo 57 respondentai: 18 (36,7%) vyrų ir 39 (63,3%) moterys.
Skirstant pagal amžiaus grupes – 18-25 metų – 12 (21,1%), 26-35 metų – 6 (10,5%), 36-45 ir 46-55
metų vienodas skaičius – po 15 (52,6%), 56-65 metų – 3 (5,3%) ir 65 ir daugiau – 6 (10,5%). Pagal
gautus rezultatus matome, kad didžioji dalis respondentų yra vidutinio amžiaus.
Pagal išsilavinimą daugiausia respondentų, turinčių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą –
27 (47,4%), 15 (26,3%) – įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Po 6 (21%) respondentus, kurie
nurodė profesinį ar vidurinį išsilavinimą, 3 (5,3%) apklaustieji pažymėjo variantą „Kita“.
Dauguma apklaustųjų yra dirbantieji – 42 (73,7%), 6 (10,5%) – studentai ir 6 (10,5%) –
pensininkai, 3 (5,3%) – moksleiviai.
Naudojimasis bibliotekos paslaugomis. (1pav.)
1. Kaip dažnai naudojatės bibliotekos
paslaugomis?
5% 0% 5%
Kasdien

37%

37%

Kartą per savaitę
Kartą per dvi savaites
Kartą per mėnesį
Kartą per pusmetį

16%

Kartą per metus

Pagal susistemintus duomenis (1 pav.) matome, kad atsakiusieji pakankamai dažnai
naudojasi bibliotekos paslaugomis. Tokių, respondentų kurie paslaugomis pasinaudoja tik kartą per
metus nebuvo, kartą per pusmetį naudojosi tik trys atsakiusieji. Daugelis respondentų paslaugomis
naudojasi kas savaitę ar kas dvi savaites. Pagal gautus duomenis galima teigti, kad filialo teikiamos
paslaugos populiarios, reikalingos vartotojams.
Populiariausios filialo paslaugos (2 pav.)
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Išanalizavus duomenis (2 pav.) matome, kad populiariausia paslauga – knygų išdavimas į
namus (51), taip pat populiarūs ir lankomi vykstantys renginiai (39) ir kitos paslaugos. Mažesnis
naudojimasis stacionariais, bibliotekoje esančiais, kompiuteriais (19), tačiau bevielio ryšio paslauga
pakankamai naudojama bibliotekos vartotojų. Naudojimąsi šia paslauga galbūt lemia tai, kad daugelis
vartotojų jau turi savo išmaniuosius mobilius įrenginius ir atėję į biblioteką labai dažnai jungiasi prie
interneto pasinaudodami bibliotekos teikiama nemokama bevielio ryšio paslauga. Ypač ši paslauga
aktuali vaikų ir jaunimo tarpe.
Keletas respondentų (4) pažymėjo variantą „kita“, tačiau neįrašė kokiomis paslaugomis dar
naudojasi. Galima numanyti, kad galbūt dalyvauja įvairiose akcijose, lanko parodas, ateina pažiūrėti
kino filmų ir pan.
Kokių paslaugų dar pasigendate? Į šį klausimą jokių pasiūlymų nebuvo.
Pasitenkinimas paslaugų kokybe (3 pav.)
4. Ar esate patenkintas teikiamų paslaugų kokybe?

16%

Taip, visiškai patenkintas
Patenkintas
Patenkintas iš dalies

84%
Nepatenkintas

Išanalizavus 3 pav. duomenis galime teigti, kad bibliotekos teikiamos paslaugos yra
kokybiškos ir atitinka vartotojų poreikius, kadangi net 84% apklaustųjų yra visiškai patenkinti
teikiamų paslaugų kokybe. Neigiamų atsakymų ir pastabų, ar pasiūlymų dėl teikiamų paslaugų
kokybės nebuvo.
Knygų fondas (4 pav.)
6. Ar tenkina bibliotekoje esantis knygų fondas ?
5%

Taip,
visiškai
tenkina
95%

Pagal susistemintus duomenis matome, kad didžiąją dalį apklaustųjų bibliotekos fondas
visiškai tenkina. Keletas atsakė (galbūt studentai), kad esamas fondas „tenkina iš dalies“, o
atsakydami įrašė, kad trūksta knygų socialinių mokslų, istorijos tematika. Tačiau fondas tenkina
daugumą, o į skaitytojų pageidavimus yra visada reaguojama ir norimos knygos užsakomos
komplektuojant fondą.
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Galima daryti išvadą, kad bibliotekos fonde esanti literatūra yra paklausi, aktuali ir
atitinkanti skaitytojų poreikius.
Veiksniai, lemiantys knygos pasirinkimą (5 pav.)

Pagal gautus duomenis matome, kad skaitytojai vienodai vertina tiek bibliotekininkės, tiek
draugų ar pažįstamų rekomendacijas. Taip pat knygų pasirinkimą lemia ir naujų knygų reklama
bibliotekos facebook paskyroje.
Pavarčius gaunamus periodinius leidinius galima pastebėti, kad, apskritai, yra skiriama labai
mažai reklamos knygoms. Dažniausiai čia reklamuojamos prekės, paslaugos, vaistai ir pan.
Gaunamuose laikraščiuose knygų reklama būna labai retai, tačiau žurnaluose „Moters
savaitgalis“, „Edita“, „Raktas“, „Psichologija Tau“ yra skirta skiltis knygų reklamai. Yra ir kiti
populiarūs, bibliotekoje skaitomi žurnalai – „Sodo spalvos“, „Rasos“, „Stilius“, „Savaitė“, bet knygų
reklamos juose nebūna. Tačiau gaunamuose žurnaluose vaikams knygos visada reklamuojamos.
Knygų reklamą rasime visuose gaunamuose žurnaluose vaikams: „Bitutė“, „Justė“, „Laimiukas“,
„Naminukas“, „Nykštukas“.
Populiariausi laikraščiai (6 pav.)
9. Kokius laikraščius skaitote Kulvos bibliotekoje?
"Kaimo laikraštis"

32

"Lietuvos rytas"

48

"Naujienos"

50

"Alio Jonava"

45
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Išanalizavus atsakymus galima teigti, kad visi bibliotekoje esantys laikraščiai („Alio
Jonava“, „Naujienos“, „Lietuvos rytas“, „Kaimo laikraštis“) yra populiarūs, skaitomi ir reikalingi.
Gal kiek mažiau populiaresnis „Kaimo laikraštis“.
Populiariausi žurnalai (7 pav.)
"Žvejys ir žuvis"
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Susisteminus duomenis matome, kad populiariausi žurnalai – „Ar žinai, kad?“ „Savaitė“,
„Sodo spalvos“, „Rasos“. Žurnalai „Ar žinai, kad?“, „Beatos virtuvė“ yra populiarūs ir tarp vaikų bei
jaunimo, ir tarp suaugusiųjų.
Skaitytojų taip pat buvo klausiama: „Kokių periodinių leidinių pasigendate (įrašykite)?“.
Buvo gauti tokie atsakymai: „Nepasigendu“, „Žurnalų ir taip pakanka“, „Labai pageidaučiau žurnalo
„Raktas“. Atsižvelgiant į pageidavimą žurnalas „Raktas“ bus prenumeruojamas nuo 2019 m.
Galima daryti išvadą, kad prenumeruojami žurnalai yra skaitomi, aktualūs.
Išvados
Apibendrinus gautus apklausos duomenis galima teigti, kad bibliotekos teikiamos paslaugos
yra populiarios ir aktualios, o bibliotekoje esantis spaudinių fondas atitinka skaitytojų poreikius.
Tačiau būtina teikiamas paslaugas, tiek bibliotekoje esantį fondą nuolat stebėti, derinti ir
modeliuoti pagal skaitytojų poreikius.
LBD JONAVOS SKYRIAUS VEIKLA
Kaip ir kasmet aktyviai dalyvavome LBD skelbtoje Nacionalinėje bibliotekų savaitėje
„Kartu mes kuriame ateitį“. Organizuota daug įvairių renginių: Knygos klubo susitikimas su poetu,
vertėju Vladu Braziūnu, animacijos dirbtuvės „Gustavo enciklopedija pristato“ (dalyvavo vaikų l/d
„Saulutė“ ugdytiniai), praktinės valandos „Redaguojame nuotraukas“ bei „Elektroninio pašto
galimybės“, Juozapas Kosakovskio knygos ‚Atsiminimai (1738-1788)“ pristatymas, informacinėskūrybinės valandėlės ir kitų. Viešosios bibliotekos savanorė Benita Žėglaitytė organizavo fotografijų
akciją „Aš – knygos viršelyje“. Savaitę užbaigėme darbuotojų išvyka po Jonavos rajono Kulvos
apylinkes. Aplankėme Kulvos, Čičinų ir Batėgalos filialus, pasivaikščiojome po Kulvos dvaro parką,
pasigrožėjome Žinėnų piliakalnio vaizdais ir įsiamžinome prie raštijos pradininko Abraomo
Kulviečio obelisko.
Nacionalinės savaitės metu pagerbti ir apdovanoti darbo veteranai, išrinktas metų
bibliotekininkas. 2018-aisiais Metų bibliotekininko vardas už įdomią, turiningą veiklą, skaitymo
skatinimą ir naujų darbo formų taikymą. suteiktas Aidai Židžiūnei, Vaikų literatūros skyriaus
vyriausiajai bibliotekininkei.
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Darbuotojai prie A.Kulviečio obelisko.

Prisijungėme prie VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro organizuojamos
„Šeimos dienos“, dalyvavome Kultūros centro organizuotame renginyje „Svajonių vasara prasideda“
bei Jonavos r. socialinių pedagogų metodinio būrelio organizuotoje šventėje „Laimingų vaikų pieva".
Visose šiose šventėse bibliotekų darbuotojos, apsirengusios knygų personažais, skaitė knygeles, kartu
su vaikais piešė bei žaidė.
Viešosios bibliotekos bendruomenė tradiciškai dalyvauja Jonavos miesto gimtadienio ir
Užgavėnių eisenose, vyksta į Vilniaus knygų mugę. Metų pabaigoje organizavome Kalėdinį
darbuotojų vakarėlį su turininga ir smagia programa.

Viešosios bibliotekos bendruomenė miesto gimtadienio eisenoje
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XIII. PERSONALAS
DARBUOTOJAI
Profesionalūs bibliotekininkai:
 SVB – 39, iš jų:
turintys specialų diplomą – 20
įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 19
 VB – 19, iš jų:
turintys specialų diplomą – 14
įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 5
 Miesto filiale – 2, iš jų:
turintys specialų diplomą – 2
 Kaimo filialuose – 18, iš jų:
turintys specialų diplomą – 4
įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 14
Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną:
 SVB – 7
 VB – 0
 Miesto filiale – 0
 Kaimo filialuose – 7
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis
 SVB – 23 (58,9 %)
 VB – 13
 Miesto filiale – 0
 Kaimo filialuose – 10
Aukštesnysis
 SVB – 12 (30,7%)
 VB – 5
 Miesto filiale – 2
 Kaimo filialuose – 5
Kitas
 SVB – 6 (10,3 %)
 VB – 1
 Miesto filiale – 0
 Kaimo filialuose – 3
DARBUOTOJŲ KAITOS PROBLEMOS
Darbuotojų problema išlieka ir toliau. Darbuotojų kompetencijai keliami reikalavimai yra
tikrai aukšti, bet atlygis už darbą nėra didelis.
Metų pradžioje Ruklos filiale vyko fondo patikrinimas ir perdavimas, filiale keitėsi
darbuotojai. Vyresnioji bibliotekininkė Liuda Svirskienė išėjo į pensiją, jos vietoje pradėjo dirbti
Linas Tatarūnas. Naujai priimti antrieji darbuotojai (dirbantys po 0,5 etato) Šveicarijos filiale – Eglė
Lisovskė ir Upninkų filiale – Jovita Liūžinienė.
Nuo balandžio mėnesio Viešojoje bibliotekoje naujai priimta rinkodaros ir viešųjų ryšių
specialistė – Ieva Stučinskaitė.
Keitėsi darbuotojai ūkio skyriuje: dėl sveikatos iš darbo išėjo valytoja Sigutė Zubrickienė ir
rūbininkė Alma Liutkevičienė.
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DARBUOTOJŲ EFEKTYVUMO RODIKLIAI
Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui:
 SVB – 323
 VB – 345
 Miesto filiale – 537
 Kaimo filialuose – 275
Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui:
 SVB – 4445
 VB – 4647
 Miesto filiale – 5318
 Kaimo filialuose – 4135
Išduotis 1 bibliotekininkui:
 SVB – 10 895
 VB – 12 585
 Miesto filiale – 9878
 Kaimo filialuose – 9224
XIV. MATERIALINĖ BAZĖ

Atnaujintos Viešosios bibliotekos patalpos.

Ataskaitiniais metais baigta Jonavos viešosios bibliotekos renovacija. 2017– 2018 metais
vyko bibliotekos vidaus patalpų kapitalinis remontas, kuris kainavo beveik 263 000 eurų.
2018 metais atnaujintai bibliotekai nupirkti nauji baldai: knygų lentynos, stalai, spintos,
komodos, ekspozicinės lentynos ir kt., kuriems išleista 31 000 eurų. Taip pat nupirkti minkšti baldai:
foteliai, sofos, kampai, jiems išleista 12 000 eurų. Nupirktos kompiuterinės kėdės darbuotojams,
patogios ir modernios kėdės skaitytojams, jiems išleista 10 000 eurų. Išskirtinio jaukumo suteikia
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interjero estetika – tai įvairiaspalviai kilimai, smulkios interjero detalės ir aksesuarai. Atnaujintoje
bibliotekoje siekta sukurti tokią aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi kaip namuose.
Ataskaitiniais metais Kulvos filiale baigtas patalpų remontas. Biblioteka renovuota
Savivaldybės biudžeto lėšomis, darbai vyko drauge su seniūnijos pastato atnaujinimu.
Labai bloga padėtis Kuigalių filiale – reikia patalpų remonto, lentynos išlinkusios. Remontas
reikalingas ir Ruklos filiale, ypač reikia atnaujinti sanitarinius mazgus.
2018 metais buvo nupirkti 4 nauji stacionarūs kompiuteriai Viešosios bibliotekos
darbuotojams ir 3 nešiojami kompiuteriai skaitytojams, kurie skirti mokymų klasei. Metų pabaigoje
nupirkti 5 stacionarūs kompiuteriai skirti filialų darbuotojams: Juškonių, Kulvos, Liepių, Panoterių ir
Ruklos bibliotekoms.
Kaimo filialams nupirkti 4 televizoriai su DVD grotuvais. Naujais televizoriais ir DVD
grotuvais džiaugėsi Ruklos, Šveicarijos, Panoterių ir Upninkų skaitytojai.
Viešosios bibliotekos ir filialų mažuosius skaitytojus ir jaunimą pradžiugino nupirkti nauji
stalo žaidimai.
DAUGINIMO PRIEMONIŲ SKAIČIUS
 1 kopijavimo aparatas (VB)
 21 daugiafunkciniai aparatai (4 – VB ir 17 filialuose – skirti vartotojams)
 3 skeneriai (VB)
Bendras bibliotekų patalpų plotas per ataskaitinius metus nesikeitė.
 SVB – 2565 m2, iš jų naudingas – 1936 m2
 VB – 1056 m2 , iš jų naudingas – 682 m2
 Miesto filialas – 167 m2, iš jų naudingas – 107 m2
 Kaimo filialai – 1342 m2, iš jų naudingas – 1147 m2
Lentynų apskaita
 SVB – 3468 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 3458 lentynų metrų;
 VB – 819 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 809 lentynų metrų;
 Miesto filialas – 192 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 192 lentynų metrų;
 Kaimo filialai – 2457 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2457 lentynų metrų;
XV. FINANSAVIMAS
Gauta: 781366,89 EUR
 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 76651011,26 EUR
 iš jų steigėjo lėšos dokumentams – 7300,0 EUR, periodikai – 15900,0 EUR
 už mokamas paslaugas – 2607,34EUR
 fizinių, juridinių asmenų parama – 9149,29 EUR
 programų, projektų, (grantų) – 3100,0 EUR
Išlaidos: 780187,65 EUR
 Darbo užmokesčiui – 413114,96 EUR
 Dokumentams įsigyti – 66082,44 EUR
 Iš jų: knygoms – 49482,44 EUR, periodikai – 15900,0 EUR, kitiems dokumentams –
700,0 EUR
 Automatizacijai: komp.ir programinei įrangai, jos palaikymui ir kt. – 16122,42 EUR
 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms,
smulkus remontas, dokumentų įrišimui) – 284867,83 EUR
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XVI. IŠVADOS
PASIEKIMAI
 Baigėsi projekto „Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato
modernizavimas“ įgyvendinimas. Atnaujintas viešosios bibliotekos fasadas Bendra investicijų suma
– 70 000 Eur. 2017–2018 m. atlikti 1–2 aukšto vidaus remonto darbai. Bendra investicijų suma – 229
000 Eur, iš jų 92 000 Eur investavo rajono Savivaldybė.
 2018 metais Viešoji biblioteka atsinaujino ir savo internetinį puslapį. Elektroninėje
erdvėje biblioteką galima pasiekti adresu www.jonbiblioteka.lt. Vartotojai gali gauti informaciją apie
biblioteką, teikiamas paslaugos, naudotis elektroniniu katalogu, rasti kontaktus, informaciją apie
renginius, virtualias parodas, gautus leidinius, žymius Jonavos krašto žmones, įvykius ir kt.
 Rajono viešosios bibliotekos aktyviai prisijungė prie Lietuvos apskričių viešųjų
bibliotekų organizuotos vasaros „Skaitymo iššūkio“ akcijos. Skaitymo varžytuvėse užsiregistravo
727 dalyviai, kurie perskaitė net 2340 knygų. Jonavos rajono viešosios bibliotekos buvo aktyviausios
ir užėmė pirmą vietą respublikoje antrus metus iš eilės.
 Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio metai. Siekdamos įprasminti šimtmečio šventę
Jonavos rajono viešosios bibliotekos skyrė ne vieną įdomų ir originalų renginį.
 Organizuota daug įdomių ir įvairių savo forma, tematika renginių: aktyvią veiklą tęsia
Knygos klubas, senjorų klubas „Polėkis“, „OHO“ kryžiažodžių sprendėjų klubas, „Popcorn“ kino
vakarai, įvairios kūrybinės dirbtuvės, akcijos ir kt.
 Sėkmingai įgyvendinome Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotą projektą
„Vokiška literatūra prabyla lietuviškai“.
PROBLEMOS
Problemos išlieka tos pačios: mažėjantis gyventojų skaičius, naujų knygų stygius, senstanti
kompiuterinė įranga, darbo užmokesčio neatitikimas bibliotekininko kompetencijoms.
Bibliotekininkėms reikia nuolat mokytis ir tobulėti, analizuoti savo veiklą. Norint pritraukti
gyventojų į bibliotekas ir tenkinti vis didėjančius vartotojų poreikius, būtina ieškoti įnovatyvių,
skaitymą skatinančių darbo formų. Rūpintis paslaugų ir aptarnavimo kokybe, kad bibliotekos būtų
dar patrauklesnės, atviresnės ir prieinamesnės vietos bendruomenei.

Ataskaitą rengė:
Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė
Inovacijų ir metodikos skyriaus vedėja Vilma Vrubliauskienė
Informacijos išteklių skyriaus vedėja Asta Ribačiauskienė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Regina Lukoševičienė
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Degutienė
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Vilma Avanesian
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Priedas Nr.1
VIEŠOSIOS BIBLOTEKOS 2018 METŲ RENGINIŲ METRAŠTIS
2018 METŲ RENGINIŲ METRAŠTIS
2018 01 13
Sausio 13 dieną Jonavos viešoji biblioteka minėjo Laisvės gynėjų dieną. Knygų terasoje
buvo surengta akcija „Laisvės paukščiai“. Laisvės paukščius gamino ir akcijoje dalyvavo Jonavos
vaikų lopšelių-darželių „Saulutė“, „Pakalnutė“ ir „Žilvitis“ auklėtiniai.

2087 01 18
Sausio 18 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Piname tautinę juostą“.
Prieš prasidedant užsiėmimui jaunimą ir senjorus džiugino kanklių garsai. Kanklėmis skambino
Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos mokinė Austėja. Įdomią pažintinę pamoką apie juostas, jų
raštus ir pynimą pravedė Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos dailės mokytoja Auksė
Draugelienė, kuri mokė susirinkusiuosius pinti tautinę juostelę.

2018 02 13
Vasario 13 d. Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai dalyvavo Jonavoje
organizuojamoje Užgavėnių persirengėlių – veidmainių eitynėse „Kanapinio baliauninkai“. Šiais
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metais bibliotekos kolektyvas pasivadino „Bibliotekos rezidencijos šutve“. Visų persirengėlių
apranga atspindėjo 1918 metų laikotarpį. Už gražiausiai apsirėdžiusius baliauninkus bibliotekos
kolektyvas buvo apdovanotas „Padėkavonių gromata“.

2018 02 15
Vasario 15 dieną bibliotekoje apsilankė Jonavos vaikų lopšelio darželio „Žilvitis“
auklėtiniai. Pasipuošę pintomis trispalvėmis, vaikučiai dalyvavo muzikinėje popietėje „Lietuva –
širdies gėlelė“. Popietės metu netrūko geros nuotaikos ir džiaugsmingų bei skambių dainų
Lietuvai. Mažųjų bibliotekos draugų rankų darbo dovanos šildė visų širdis. Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį šventėme kartu.

2018 03 06
Jau trečius metus šalyje yra rengiamos Lietuvių kalbos dienos, kovo 6 d. Viešosios
bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje vyko filmo „Knygnešys“ peržiūra ir aptarimas.
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2018 03 15
Kovo 15 dieną bibliotekoje vaikai ir jaunimas susirinko į kūrybines dirbtuves „Fantazijos iš
spalvotų pieštukų“.

2018 03 15
Kovo 15 d. vyko knygos klubo susitikimas, kuriame dalyvavo bernardinai.lt redakcijos
darbuotojos V. Kimbrytė ir R. Garškaitė.

2019 03 29
Kovo 29 dieną Viešosios bibliotekos Knygų terasoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Mūsų
dvasios gyvens inkiluose“. Kūrybinių dirbtuvių metu puošėme Knygų terasą velykiniais margučiai,
gaminome inkilus ir raginome pavasarį pagaliau sugrįžti.
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2019 04 19
Balandžio 19 dieną Viešosios bibliotekos knygų terasoje svečiavosi vaikų lopšelio darželio
„Pakalnutė“ ugdytiniai. Vaikams buvo pravestas linksmasis rytmetis „Kur gyvena knygelės“.
Sportavome, dainavome, šokome, žaidėme ir skaitėme vaikiškas knygeles.

2018 04 23
Knygos klubo susitikimas su poetu, fotografu, vertėju Vladu Braziūnu.
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2019 04 24
Balandžio 24 dieną Viešosios bibliotekos Knygų terasoje vėl aidėjo vaikų juokas.
Mažiesiems bibliotekos draugams buvo surengtos kūrybinės dirbtuvėlės „Gustavo enciklopedija
pristato“.

2018 05 09
Gegužės 9 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko renginys Europos dienai paminėti „Kas mus
jungia“.
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2018 05 12
Gegužės 12 d. prie Jonavos sporto arenos Viešoji biblioteka dalyvavo Šeimos dienos
renginiuose

2018 05 22
Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“. Teatras „P“ ir jų pasirodymas
„Vakaras P“. Dalyvavo aktorius B. Ivanauskas ir A. Dubaka.
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2018 05 24
Gegužės 24 dieną Viešosios bibliotekos Knygų terasoje vyko kūrybinės dirbtuvės
„Dekoravimas ant stiklo“.

2018 05 25
Jonavos rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis organizavo akciją „Laimingų vaikų
pieva“, kurioje dalyvavo ir Viešosios bibliotekos kolektyvas.

2018 06 02
Vasaros atidarymo šventė „Svajonių vasara prasideda“. Viešosios bibliotekos „Knygų
miestelis“
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2018 06 06
Lietuvos šimtmečio proga Jonavos viešoji biblioteka organizavo akciją „Vasara su lietuviška
knyga“. Birželio 6 d., šios gražios akcijos pradžios dieną, mūsų svečiai ne tik pasipuošė tautiniais
kostiumais, bet ir parengė mums pasirodymą, na, o po jo skaitėme Dalios Dilytės „Pasaka apie
Lietuvos vardą“.

2019 06 20
Birželio 20 d. buvo įteikta kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus premija.
Komisijos sprendimu, šiais metais premija atiteko viduriniosios lietuvių prozininkų kartos rašytojui,
filosofui, eseistui, mokslinių straipsnių autoriui Tomui Kavaliauskui už subtilų ir autoriaus
literatūrinę meistrystę liudijantį romaną „Originalas“.
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2018 08 22
Rugpjūčio 22 d. besibaigiant akcijai „Vasara su lietuviška knyga“, sulaukėme ypatingo
svečio – žurnalistės, edukacinių programų vaikams kūrėjos Juventos Mudėnienės. Ji pristatė savo
kurtą edukacinę programą „Triušiukų abėcėlė“.

2018 09 13
Prasidėjęs ruduo į Jonavos viešosios bibliotekos kasdienybę atnešė naujovių. Viena iš jų –
pradėtas vykdyti Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Vokiška literatūra prabyla
lietuviškai“. Jo įgyvendinimo metu buvo rengiamos miesto gimnazijų moksleiviams skirtos vertimo
iš vokiečių į lietuvių kalbą dirbtuvės.
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2018 09 18
Rugsėjo 18 d. Jonavos viešosios bibliotekos klubas priėmė neeilinį svečią iš Vilniaus –
rašytoją, profesorių Vytautą Martinkų. Jis publikai pristatė savo naujausią romaną „Tavo bažnyčios
rūsys“. Pokalbis su rašytoju prasidėjo nuo jo kūrinio atsiradimo aplinkybių – paaiškėjo, kad knyga
radosi prašant jau Šviesios Atminties autoriaus žmonai, kuri kilusi iš senos bajorų giminės.

2018 09 21
Tautosakos paveldo dirbtuvės „Šimtmetis jonaviečių lūpomis“. Į dirbtuves susirinko gausus
būrys moksleivių bei bibliotekos skaitytojų. Renginio nuotaiką kūrė lopšelio-darželio „Žilvitis“
folkloro ansamblio „Malūnėlis“ atlikėjai. Po pasirodymo žiūrovai mažuosius dainininkus palydėjo su
šypsena ir aplodismentais. Edukacinį užsiėmimą energingai ir įdomiai vedė etnologė, humanitarinių
mokslų daktarė, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Gražina
Kadžytė.
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2018 09 27
Rugsėjo 27 d. bibliotekoje vyko Kaniterapijos užsiėmimai neįgaliesiems.

2018 10 18
Spalio 18 d. Viešosios bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje vyko kūrybinis užsiėmimas
,,Pasidaryk sapnų gaudyklę“. Užsiėmimą Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos
moksleiviams vedė Jonavos ,,Lietavos“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja.

2018 10 25
Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klubas pakvietė į ypatingą susitikimą, kurio metu
kalbėjome apie lietuvių ir vokiečių literatūrų paraleles. Naudojant modernias ryšio priemones,
pokalbyje dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantas Saulius Vasiliauskas,
tyrinėjantis sovietinės ir posovietinės Lietuvos bei buvusios Rytų Vokietijos literatūros kūrinius ir
reiškinius.
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2018 10 31
Helovynas bibliotekoj. Siaubo filmo „Tau“ peržiūra.

2018 11 09
Lapkričio 9 dieną meno ir muzikos skaitykloje apsilankė moksleiviai iš Jonavos Raimundo
Samulevičiaus progimnazijos. Jie mokėsi pasigaminti sapnų gaudykles, taip pat dalyvavo kūrybinėse
dirbtuvėse „Mandala – sielos gelmių piešinys“.
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2018 11 22,23
Projekto „Vokiška literatūra prabyla lietuviškai“ baigiamasis renginys Nidoje.

2018 12 05
Savanorių diena Viešojoje bibliotekoje, filmo peržiūra.

2018 12 14
2018-uosius metus Jonavos viešoji biblioteka užbaigė jaukiai ir džiaugsmingai. Gruodžio 14
d. pakvietė skaitytojus, miesto ir rajono bendruomenę atverti savo bibliotekos duris, už kurių pasitiko
žiemiškas imbiero kvapas, atnaujintas interjeras ir daugybė malonių naujovių.
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8 12 21
Gruodžio 21 dieną Viešoji biblioteka sulaukė pirmųjų svečių iš kaimyninio miesto.
Svečiavosi Ukmergės Šilo progimnazijos moksleiviai. Vaikams buvo pravesta ekskursija po
biblioteką. Jie aplankė visus bibliotekos skyrius. Su dideliu džiaugsmu užsibuvo vaikų ir jaunimo
erdvėje. Žiūrėjo animacinį filmą, žaidė stalo žaidimus ir pasakojo ekskursijos įspūdžius.

2018 12 21
Gruodžio 21 d. viešojoje bibliotekoje vyko Kalėdinis Šeimos kinas

2018 01 12 mėn.
Prieš du metus Viešojoje bibliotekoje įkurtas kryžiažodžių sprendėjų klubas „Oho“ savo
veiklą vykdė ir 2018 metais. Į „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų klubo užsiėmimus renkasi entuziastai
mėgstantys spręsti įvairiausius kryžiažodžius. Viso buvo surengti 7 kryžiažodžių sprendėjų
užsiėmimai. Susirinkusieji, be paprastų, lengvų ir populiarių panoraminių ir ohoraminių kryžiažodžių
sprendimo, mielai gvildeno sudėtingesnius rebusus, sudokus, kvizus, kakuro, anagramas ir kt. Šiais
metais prie klubo prisijungė naujų narių, mėgstančiu spręsti kryžiažodžius. Smagu, kad sprendėjų
gretos didėja, kad tiek jaunimas, tiek senjorai nuobodulį ar laisvą laiką iškeičia į nepakeičiamą
smegenų mankštą – „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų užsiėmimą bibliotekoje.
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2018 06 -08 mėn
Akcija „Vasara su lietuviška knyga“. Ne pirmus metus besitęsianti tradicija, kai atgiję
pasakų personažai skaito vaikams knygas, šiais metais įgavo kitokią formą. Akcijos pagrindinis
tikslas netradiciškai ugdyti jaunąją kartą ir parodyti jai, kad skaitymas gali tapti maloniu ir puikiu
laisvalaikio praleidimo būdu. Taip pat siekiama pabrėžti lietuviškumą, ugdyti tautines vertybes. Šiais
metais užsiėmimai buvo skirti Lietuvos šimtmečiui paminėti, todėl visos skaitytos knygos parašytos
lietuvių autorių.
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Priedas Nr.2.
2018 METŲ FILIALŲ RENGINIŲ METRAŠTIS
2018 m. filialuose renginiai vyko įvairiomis formomis: tiesioginės transliacijos, parodos,
viktorinos, varžytuvės, akcijos, filmų peržiūros, susitikimai, parodos ir kt.
Renginiai buvo skirti Lietuvos šimtmečiui, Tėvo Stanislovo metams, Knygų Kalėdoms, Metų
knygos rinkimams ir kitoms žymioms datom paminėti.
Renginiais skatiname bendruomeniškumą, turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėjame
tradicijas, pritraukiame naujų skaitytojų.
Renginiai suaugusiems
Sausio 24 d. Rimkų filiale vyko popietė „Saugokime tai, ką protėviai sukūrė“, skirta Lietuvos
100-mečio atkūrimui.
Vasario 13 d. Kulvoje vyko Užgavėnių šventė, prie kurios prisidėjo ir Kulvos filialas.

Vasario 14 d. Panoterių bibliotekoje vyko renginys „Mylimosios vardą rašau“, skirtas poeto,
dainų tekstų autoriaus Petro Gaulės 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Šventėje skambėjo dainos
P. Gaulės žodžiais.

Kovo 9 d. Panoterių bibliotekoje vyko edukacinė popietė jaunimui, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Buvo pasakojama apie Kovo 11-ąją, jos reikšmę ir
svarbą Lietuvai, apie nelengvą Lietuvos Nepriklausomybės kelią. Vaikai garsiai skaitė P. Vaičiūno,
B. Brazdžionio, D. Kuliavienės poeziją. Skaitytoja J. Jankauskienė vaikams pateikė kūrybinę užduotį:
supinti iš siūlų trispalves apyrankes.
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Šveicarijos biblioteka, minėdama Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės Atkūrimo dieną
organizavo literatūrinę popietę. „Laisvės pavasario šviesą saugokim širdimis“. Šventėje dalyvavo
Šveicarijos pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniais. Tiek vaikai, tiek suaugę dalyvavo
viktorinoje „Mes mylime Lietuvą“. Bibliotekininkės skaitė B.Brazdžionio, Just. Marcinkevičiaus
eiles.

Kovo 16 d., švęsdami Knygnešio dieną, Kulvos filialo skaitytojai ir svečiai gausiai susirinko
į atnaujintos bibliotekos atidarymą. Jaukioje šventėje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės meras
Eugenijus Sabutis, Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius, Jonavos viešosios bibliotekos
darbuotojai, seniūnijos darbuotojai, Kulvos bendruomenės pirmininkė Karolina PetrenčiukNaujokienė, parapijos Klebonas kun. Raimundas Kazaitis ir kiti svečiai. Maloniai, lyriškai
susirinkusiuosius į atidarymą nuteikė Ilonos Papečkytės atliekami dainuojamosios poezijos kūriniai.

Kovo 16 d. Juškonių bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos vakaras „Kalba, kaip lakštutės
giesmė vakarinė“. Vakaro metu skambėjo poetų eilės, skirtos lietuvių kalbai, tėviškei, pavasariui.
Gyvos muzikos kūriniais mus džiugino Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos muzikos skyriaus
moksleiviai.
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Kovo 30 d. Kuigalių bibliotekoje vyko edukaciniai užsiėmimai „Šiaudinio paukštuko
gamyba“. Edukacinius užsiėmimus vedė A. Narkevičius.
Balandžio 19 d. Upninkų bibliotekoje vyko literatūrinė šventė „Pavasaris, poezija, jaunystė“.
Šventėje skambėjo Upninkų kultūros centro moterų dueto atliekamos dainos. Savo kūrybos eiles
skaitė upninkiečiai poetai: M. Kručas, L. Šatienė, A. Aleksandravičienė ir D. Vasiliauskienė. Senjoras
Mykolas grojo kanklėmis, o elegantiškasis nuostabaus balso savininkas B. Sedleckas visus linksmino
nuostabiomis dainomis. Padėkos ir sveikinimo žodį sakė Upninkų seniūnijos seniūnė. Ši popietė buvo
skirta Lietuvos Nacionalinės bibliotekos dienai paminėti.

Gegužės 3 d. Čičinų bibliotekoje vyko edukacija „Fraktalo piešimas“. Edukacijos metu
dalyviai pasinėrė į keistų formų ir spalvų pasaulį. Fraktalo kūrimas nereikalauja gerų piešimo įgūdžių,
jas kurti gali kiekvienas. Žmogus piešdamas fraktalą atsiriboja nuo visko, pasinerdamas į būseną
prilygstančią meditacijai.

Gegužės 23 d. Ruklos filiale vyko dviejų keliaujančių aktorių A. Dubako ir B. Ivanausko
poezijos vakaras. Susirinkusiems poezijos gerbėjams aktoriai atliko savo programą „Vakaras-O“.
Renginyje gausiai susirinko Ruklos bendruomenės narių.
Spalio 26 d. Kulvos filiale vyko popietė, skirta Tėvo Stanislovo metams. Buvo rodomas
filmas apie Tėvą Stanislovą, prisiminta jo biografija, susipažinta su bibliotekoje esančiais leidiniais
apie Tėvą Stanislovą.
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Turininga popietė Kulvos filiale įvyko gruodžio 14 d., skirta Adventui ir Knygų Kalėdoms.
Popietę organizavo biblioteka kartu su Kulvos kultūros centru. Popietės dalyviai klausėsi Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jonavos filialo liaudies kapelos „Jonavėlė“ atliekamos adventinės
programos.

Palydint senuosius ir pasitinkant Naujuosius metus Šveicarijos bibliotekoje vyko padėkos
vakaras ,,Kalėdų šviesoje“. Kalėdos – puikus laikas tarti šiltą žodį, padovanoti šypseną, padėkoti
skaitytojams, bičiuliams už buvimą kartu. Bibliotekos klubas ,,Prie kavos“ sveikino bendruomenės
narius, skaitė eiles, dainavo kalėdines dainas. Neaplenkė bibliotekos ir Kalėdų Senelis su gausiomis
dovanomis.
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Renginiai vaikams
Per 2018 metus filialuose vaikams buvo organizuojami įvairūs žodiniai renginiai: viktorinos,
edukaciniai užsiėmimai, rytmečiai, popietės, garsiniai skaitymai ir kt.
Kovo 6 d. Kulvos filiale vyko valandėlė, skirta Lietuvių kalbos dienoms. Mažieji skaitytojai
kūrė virtualią pasaką „Senelis su knyga ir žvake“, skaitė papildytos realybės knygą, deklamavo
eilėraštukus, skirtus Lietuvai bei lietuvių kalbai.

Kovo 13 d. Juškonių bibliotekoje vyko kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai „Mandalos – dailės
terapija sielai“. Užsiėmimų metu vaikai spalvino mandalas.
Balandžio 6 d. Kulvos filiale vyko rytmetis „Augame su knyga“, skirtas Tarptautinei vaikiškos
knygos dienai. Vaikai klausėsi sekamos pasakos, žiūrėjo filmuką, piešė bei spalvino pasakų herojus.

Balandžio 6 d. Ruklos filiale vyko popietė „Velykėlės bibliotekoje“. Popietės metu vaikai
margino margučius, vyko margučių ridenimo turnyras.
Balandžio 11 d. Upninkų filiale vyko edukacinė pamoka „Gražiausias margutis“. Vaikai mokėsi
marginti kiaušinius nauja technika – servetėlėmis.
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Birželio 6 d. Juškonių bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Akmenukai“. Vaikai akriliniais
dažais mokėsi piešti ant akmenukų. Šią vasaros popietę tėviškės akmenėliai buvo prakalbinti mažųjų
bibliotekos lankytojų.
Liepos 22-23 d. Ruklos filiale vyko „Šaškių turnyro dienos“. Turnyro metu šaškėmis buvo
sužaista 122 įskaitinės dvikovos.
Spalio 18 d. Kulvos filiale linksmai šurmuliavo vaikai – vyko edukacinis-kūrybinis užsiėmimas
„Rudens spalvos“. Dalyvaudami viktorinoje vaikai pagilino žinias apie grybus bei medžius, kūrė
spalvingus darbelius iš klevo lapų.

Spalio 29 d. Šveicarijos bibliotekoje vyko Helovino šventė vaikams. Šventės metu vaikai
skaptavo moliūgus, piešė kaukes, žaidė žaidimus. Vaikai vaišinosi saldumynais, nes pagal papročius
per Heloviną reikia vaišinti svečius.

Gruodžio 11 d. Juškonių bibliotekoje vyko popietė „Atvažiuoja baltos šventės žalio ledo
vežime“. Popietėje vaikai gamino kalėdinius atvirukus.
Gruodžio 19 d. Liepių filiale vyko Kalėdinė vakaronė „Ledynmetis 2018. Neono amžius“.
Vakaronės metu vyko šokiai, sniego mūšis, burbulų šou, degė bengališkos ugnelės.
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