
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
 

 

 

 

2017 M. VEIKLOS 

ATASKAITA 
 

 

2018 
 

 

 



2 
 

                                                             PATVIRTINTA  

                                                                                 Jonavos  rajono savivaldybės                                                                                                                        

                                                                                       viešosios bibliotekos direktoriaus                                                                                                            

                                                                                                 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V2-13 

 

TURINYS 

 

 

I.  Bendroji dalis 3 

II.  Bibliotekų prieinamumas 6 

III.  Fondo formavimas 8 

IV.  LIBIS 12 

V.  Vartotojų aptarnavimas 14 

VI.  Neformalus suaugusių švietimas 20 

VII.  Informacinė ir kraštotyros veikla 21 

VIII.  Darbas su vaikais 29 

IX.  Projektai, akcijos, konkursai 38 

X.  Bibliotekos įvaizdžio formavimas 39 

XI.  Metodinė veikla 41 

XII.  Personalas 49 

XIII.  Materialinė bazė 50 

XIV.  Finansavimas 51 

XV. Išvados 52 

 Priedas Nr.1. 54 

 Priedas Nr.2. 70 

 Priedas Nr.3. 78 

 

 

 

 



3 
 

I. BENDROJI DALIS 

Jonavos rajono viešosios bibliotekos šiais metais didino bibliotekų įvaizdžio patrauklumą 

bendruomenei, plėtojo teikiamų paslaugų įvairovę. Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje ir 16 

filialų įregistruoti 12 608 skaitytojai, (t. y. 29,5 % rajono gyventojų skaičiaus), apsilankė 178 163 

lankytojų. Bibliotekose surengta 1058 renginiai. 

Viešoji bibliotekos savo veiklą vykdė vadovaudamasi Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programa 2017-2019 

metams ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 d. sprendimu Nr. 1TS-260 „Dėl Jonavos 

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais.  

 Džiaugiamės, kad pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, metų pabaigoje 

prasidėjo Viešosios  bibliotekos pastato rekonstrukcijos ir remonto darbai. Veikla tapo sudėtingesnė, 

nes uždarytos patalpos, kuriose vyko pagrindinis skaitytojų aptarnavimo darbas. Organizuotas 

skaitytojų aptarnavimo skyriaus ir fondų perkėlimas į pirmo aukšto patalpas, veikla iš esmės 

nenutrūko, tačiau dalį dokumentų fondų  reikėjo sandėliuoti, sustabdyti elektroninio katalogo leidinių 

užsakymo ir rezervavimo paslaugas, sumažėjo renginių, parodų ir mokymų apimtys. 

Ataskaitiniais metais vienas iš prioritetų bibliotekų veikloje buvo Valstybės atkūrimo 

šimtmečio paminėjimas. Rajono bibliotekininkų bendruomenė jį pažymėjo įvairiais renginiais, 

puikiomis kūrybinėmis iniciatyvomis: vyko protų kovos („Bibliomūšis“) „Šimtas klausimų apie 

Lietuvą“, organizuotas edukacinis renginys „Egzotiškieji išeivijos lietuviai arba kas ir kur švenčia 

Vasario 16-ąją“, Vaikų literatūros skyriuje kartą per mėnesį vyko edukacinės dirbtuvės „Lietuva: 

domiuosi, kuriu, skaitau ir žaidžiu“ ir daug kitų. 

2017 m. pirmą kartą Jonavos rajono viešosios bibliotekos ir Savivaldybės iniciatyva įteikta 

iš Jonavos kilusio rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus respublikinė literatūrinė premija. Šiais metais ji 

atiteko kauniečiui poetui, rašytojui, eseistui Kęstučiui Navakui už romaną „Vyno kopija“. Premijos 

fondą sudaro privačių mecenatų ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos skiriamos lėšos. 

Jonavos viešoji biblioteka, būdama atminties institucija, šia premija siekia gaivinti 

jonaviečių ir kitų literatūros skaitytojų gebėjimus, remiantis turtinga praeitimi, kurti dabartį ir ateitį. 

  Džiaugiamės prisidėdami prie Vasaros skaitymo akcijos „Skaitymo iššūkis“. Iš viso 

Jonavos viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai į bendrą žinių bagažą sukrovė net 2080 knygų ir 

tapo absoliučia lydere ne tik Kauno regione bet ir Lietuvoje. Biblioteka apdovanota „Sėkmės gilės“ 

statulėle ir padėkos raštu. 

Tris vasaros mėnesius, kiekvieną trečiadienį, Jonavos viešosios bibliotekos Knygų terasoje 

organizuojamuose vasaros skaitymuose „Knyga kalba TAU“ karaliavo knygos ir vaikai. Renginių 

metu bibliotekininkės persirengdavo knygų personažais ir žaidimų bei įvairių kūrybinių dirbtuvių 

metu skatino vaikus skaityti. Iš viso įvyko 11 didelio vaikų dėmesio susilaukusių renginių, kuriuose 

apsilankė per 350 žmonių. 

2017 m. sėkmingai įgyvendintas projektas – „Skype seminarų ciklas „Išeivijos literatūra – 

mūsų bibliotekoje“. Projekto įgyvendinimui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. Įvyko 

4 nuotoliniai pokalbiai su rašytojais: Antanu Šileika iš Kanados, Dalia Staponkute iš Kipro, Agne 

Žagrakalyte iš Belgijos ir Rūta Mataityte iš Norvegijos.  

Kaip ir kiekvienais metais gegužės 9 d. Jonavos viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą 

„Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą“, skirtą Europos dienai paminėti. Projekto metu veikė  

didelio dėmesio susilaukusios kūrybinės dirbtuvės „Europiečių batai“. Įvairios įstaigos bei 

bibliotekos darbuotojai iš antrinių žaliavų gamino skirtingas Europos šalis atspindinčius batus. Šie 

batai buvo eksponuojami ne tik Knygų terasoje, kūrybinių dirbtuvių rezultatu grožėjosi ir Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos lankytojai. Projektą dalinai finansavo Europos komisijos atstovybė 

Lietuvoje. 

Visus metus reguliariai organizuotos įvairios neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos. 6 

kompiuterinio raštingumo ugdymo renginių metu apmokyti 106 žmonės, individualių gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymų metu apmokyti 69 žmonės, suorganizuota 10 tiesioginių 

transliacijų peržiūrų iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. 
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Nuo birželio mėnesio Jonavos viešojoje bibliotekoje pradėjo veikti anglų kalbos kursai 

suaugusiems. Bibliotekos savanoris  moksleivis Domantas Žukauskas buria suaugusiuosius mokytis 

anglų kalbos pradžiamokslio. Geranoriška ir neatlygintina Domanto Žukausko veikla buvo pastebėta 

ir įvertinta Lietuvos Respublikos mastu. Viešojoje bibliotekoje vykstantys anglų kalbos kursai 

suaugusiems tapo atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirto projekto „Šimtmečio dovanos“ dalimi. 

Jonavietis buvo apdovanotas specialiomis projekto globėjo LR Ministro Pirmininko Saulius 

Skvernelio dovanomis – Lietuvos trispalve ir Lietuvos šimtmečio ženkliuku. 

Jonavos viešojoje bibliotekoje aktyvią veiklą tęsė bibliotekos klubai. 

Kiekvieną mėnesį Jonavos viešojoje bibliotekoje į Knygos klubą renkasi bendraminčiai, 

pageidaujantys pasidalyti mintimis ir emocijomis, kurias sukėlė perskaitytos knygos. Skaitytojų  

susibūrimuose dalyvauja ir knygų autoriai, šiais metais bibliotekoje svečiavosi poetas, eseistas, 

prozininkas Donaldas Kajokas bei poetas, režisierius, aktorius, scenaristas Alvydas Šlepikas.  

 Kryžiažodžių mėgėjus turiningai praleisti laisvalaikį su bendraminčiais, sužinoti daug naujų 

dalykų buria „OHO“ kryžiažodžių sprendėjų užsiėmimai, kurie vyko  bibliotekoje kartą į mėnesį. 

 Lapkričio  mėnesį Jonavos viešojoje bibliotekoje įkurtas senjorų klubas „Polėkis“. Klubo 

veiklos tikslai: suburti bendruomenės senjorus, sudaryti erdvę kurti ir dalintis patirtimi, žiniomis ir 

gebėjimais, suteikti jiems galimybę aktyviai, įdomiai ir prasmingai  praleisti laiką. Klubo veikloje 

dalyvauja per 30 žmonių.  

2017 m. organizuota daug įdomių ir įvairių savo forma, tematika renginių  bei akcijų, kurie 

suteikė galimybę įvairių amžiaus grupių žmonėms susitikti su įdomiais žmonėmis, dalyvauti 

smagiose veiklose, laimėti įvairius prizus. 

Kiekvieną mėnesio antrą penktadienį Vaikų literatūros skyriuje vyksta vaikų itin pamėgti 

„Popcorn“ kino vakarai, jų metu rodomi animaciniai filmai – knygų ekranizacijos. Filmų žiūrėjimas 

neatsiejamas nuo spragėsių, todėl peržiūrų metu vaikai vaišinami šiuo skanėstu. 

Nuo  sausio mėnesio 1 kartą per mėnesį vyksta garsiniai skaitymai „Keliaujanti knyga“, 

kurių metu Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės lankosi Jonavos miesto lopšeliuose-

darželiuose ugdo vaikų meilę knygoms ir skaitymui, skaito vaikams knygas, pasakoja apie Vaikų 

literatūros skyrių. Nuo vėlyvo pavasario Jonavos globos namuose nauja tradicija – kartą per mėnesį 

čia lankosi Jonavos viešosios bibliotekos darbuotojos ir pristato lietuvių poetus, supažindina su jų 

kūryba.  Skaitymo ciklo „Keliaukime poezijos takais“ metu bibliotekos darbuotojos kvietė savo 

kūrybą skaityti ir Jonavos rajono literatų klubo „Šaltinis“ narius. 

Jonavos viešoji biblioteka prisijungė prie asociacijos „Langas į ateitį“ bei Nacionalinės 

skaitmeninės koalicijos organizuojamos akcijos „Interneto savaitė 2017 („Get online Week 2017“). 

Vaikų literatūros skyriuje vyko edukacinė valanda „Super internetas mažiesiems“, kurios metu vaikai 

buvo mokomi naudotis Papildytos realybės knygomis bei supažindinti su interneto nauda bei 

grėsmėmis socialiniame tinkle. Šis renginys pateko tarp 5 laimėjusių respublikiniame bibliotekininkų 

konkurse – „Padedu išmokti“. 

Birželio mėnesį Jonavos viešojoje bibliotekoje organizuotos moksleivių kūrybinio rašymo 

dirbtuvės. Mokiniai analizavo filosofo Leonido Donskio ir istoriko profesoriaus Egidijaus 

Aleksandravičiaus publicistikos tekstus, geriausi straipsniai buvo publikuojami dienraščio „Kauno 

diena“ kultūros priede „Santaka“ ir Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos“. 

Tradiciškai Vaikų literatūros skyriuje buvo organizuoti renginiai, skirti paminėti Pasaulinę 

gyvūnijos dieną. Renginių metu bibliotekoje apsilanko vaikai lydimi savo mažų ir didelių, beplaukių 

ir ilgaplaukių numylėtinių – gyvūnų. Mažieji bibliotekos lankytojai noriai nešasi savo naminius 

gyvūnus bei pasidalina savo patirtimi auginant vienokį ar kitokį augintinį. Šiais metais renginyje 

dalyvavo ir organizacijos „Miesto katė“ savanorė Dovilė Ivanovaitė bei šunų trenerė Vida 

Radzevičienė. 

Gruodžio mėnesį Jonavos viešoji biblioteka prisijungė prie gražios iniciatyvos Jonavoje ir 

kartu su kitomis bendruomenėmis kūrė šventinę Kalėdinę nuotaiką mieste. Šalia Jonavos Sporto 

arenos įrengtoje eglučių alėjoje puikavosi ir Jonavos viešosios bibliotekos tautinė eglutė. Siekiant 

paminėti artėjantį Lietuvos atkūrimo šimtmetį, žaisliukai buvo pagaminti iš medžių žievių bei 

Lietuvos laukuose augančių džiovintų augalų bei grudų, pridėtas ir tautinis akcentas – Lietuvos 
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trispalvės juostelės. Ši eglutė turėjo ypatingą priedą – ją saugantį knygų mylėtoją Kalėdų senelį 

kviečiantį čiuožti į biblioteką. 

Metų pabaigoje Vaikų literatūros skyriuje apsilankė Jonavos vaikų lopšelio-darželio 

„Bitutė“ ugdytiniai ir suvaidino spektaklį „Šokoladinis katinėlis ir Kalėdų senelis“.  

Viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Goethe institutu, jau antrus metus prisideda prie 

organizuojamų Vokiečių kalbos dienų Lietuvoje. Šiai metais bibliotekoje vyko diskusija „Jonavoje – 

lyg Vokietijoje?“, kurioje profesorė germanistė Rūta Eidukevičienė dalijosi įžvalgomis apie vokiečių 

kalbą Lietuvoje, mažų mūsų šalies miestų (ir Jonavos) galimybes tapti panašiais į Vokietijos 

provincijos miestelius, vokiškas knygas lietuviškoje aplinkoje.  

Visus metus Jonavos viešoji biblioteka organizavo įvairias akcijas, skirtas formuoti 

bibliotekos įvaizdį, pritraukti gausesnį lankytojų skaičių. Jų metu akcijų dalyviai turėjo galimybę 

laimėti naujų knygų bei kitus prizus. Iš viso suorganizuota 16 akcijų. 

Didžiausio visuomenės dėmesio susilaukė spalio mėnesį vykusi akcija „Moliūgų terasa“. 

Knygų terasą papuošė 34 moliūgų kompozicijos. Laimėtoja tapo moksleivė Evita Nikitinaitė ir jos 

moliūgas „Pelėda“. 

Gegužės mėnesį Jonavos viešoji biblioteka prisijungė prie VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško 

lavinimo centro organizuojamos „Šeimos diena 2017“ šventės. Siūlomos įdomios, skatinančios 

kūrybingumą bei verčiančios pasukti galvą veiklos pritraukė per 200 vaikų bei jų tėvelių. 

Birželio 3 d. bibliotekos linksmieji knygų personažai Joninių slėnyje linksmino renginio 

„Svajonių vasara prasideda“ dalyvius. Veikė Pelėdų kūrybinės dirbtuvės, draugiškai nusiteikęs 

Karlsonas kvietė dalyvauti smagioje viktorinoje, vyko knygelių skaitymai kartu su Mamule Mū. 

Jonavos viešoji biblioteka organizavo turiningus ir smagius renginius įvairaus amžiaus 

žmonėms, skirtus paminėti Jonavos miesto 267-ąjį gimtadienį. Rugpjūčio 4 d. Knygų terasa 

teatralizuotos Knygos šventės metu virto vieta, kurioje susirinko daugiau nei du šimtai Jonavos vaikų. 

Juos čia atviliojo teatralizuota Knygų šventė: knygų personažais persirengusios bibliotekos 

darbuotojos siūlė įvairias su skaitymo skatinimu susijusias veiklas bei vykdė kitas linksmas veiklas, 

Klaipėdos jaunimo teatras parodė įtraukiantį spektaklį „Knygų personažai atgyja“. 

Rugpjūčio 5 d. Viešosios bibliotekos Knygų terasoje vyko poezijos valanda „Nešuosi 

eilėraštį“. Renginyje dalyvavo Jonavos krašto poetai bei jonaviečiai norintys pasidalinti savo eilėmis 

ar mėgstamu eilėraščiu. 

2017 m. Jonavos r. savivaldybė skyrė 11 900 eurų Jonavos viešosios bibliotekos leidiniams. 

Išleisti du Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ leidiniai bei Vytauto Venckūno 

knyga „Jonavos krašto karžygiai: 1919-1920 m.“. 

VB filialai ir toliau kryptingai įgyvendino savo veiklos planus, tenkino vartotojų kultūrinius, 

informacinius poreikius, skatino jaunimo skaitymą, organizavo turiningą užimtumą, populiarino 

etnines kultūros vertybes. Renginiais paminėjo Ievos Simonaitytės, Tautinio kostiumo metus, 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, skatino įvairaus amžiaus bendruomenės narių skaitymą. 

Seniausia Jonavos rajono Žeimių biblioteka pakvietė bendruomenę į 80 metų bibliotekos veiklos 

jubiliejaus šventę. Šventės metu skambėjo saksofonisto R. Žilinsko melodijos, L. Kučinsko giesmės, 

o moterų ansamblis „Vakarė“ (vadovė D. Kasparavičienė) virpino sielas romansais. 

2017 metais pagerėjo Viešosios bibliotekos filialų materialinė bazė. Rudenį šiuolaikiškai 

suremontuota Šveicarijos biblioteka buvo pristatyta bendruomenei. Įstaiga lankytojus pasitiko 

gerokai pasikeitusi – pakito ne tik interjeras, baldai, nupirkti ir nauji kompiuteriai. Prasidėjęs 

remontas Kulvos bibliotekoje nudžiugins savo skaitytojus ateinančiais metais. Kaimo bibliotekų 

remonto darbus finansavo Jonavos rajono savivaldybė, skirdama 8500 eurų.  

Keičiasi ir modernėja kaimo bibliotekos. Ataskaitiniais metais visose kaimo bibliotekose 

baigta diegti LIBIS skaitytojų posistemė ir visi kaimo bibliotekų vartotojai aptarnaujami 

automatizuotai. 

 Elektroninėje erdvėje biblioteka adresu www.jonbiblioteka.lt buvo pasiekiama ištisą parą. 

Vartotojai galėjo gauti informaciją apie biblioteką, teikiamas paslaugas, naudotis elektroniniu 

bibliotekos katalogu, rasti kontaktus, informaciją apie renginius, virtualias parodas, gautus leidinius, 

http://www.jonbiblioteka.lt/
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žymius Jonavos krašto žmones, įvykius ir kt.  Ataskaitiniais  metais čia apsilankė per 13 tūkstančių 

unikalių naudotojų. 

 

BIBLIOTEKOS IR BIBLIOTEKININKIŲ ĮVERTINIMAS 2017 METAIS 

 

 Viešoji biblioteka apdovanota Jonavos rajono savivaldybės mero padėka už 

dalyvavimą projekte „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos 

diplomu ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos „Sėkmės gile“ už geriausius rezultatus Lietuvos 

bibliotekų projekte „Skaitymo iššūkis“; 

 Viešoji biblioteka ir Žeimių filialas apdovanoti Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos 

ir UAB „Asseco Lietuva“ padėkomis už dalyvavimą 2017 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių 

(filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje‚ „Atmintis 

gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių 

atminti; 

 Viešoji biblioteka apdovanota VšĮ „Mes Darom” padėka už dalyvavimą 

Nacionaliniame Darom forume, Lietuvos Respublikos vyriausybėje bei  Lietuvos Respublikos seime; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

padėka už norą bendradarbiauti ir suteikti džiaugsmą kitiems (už bendrai sukurtą dovaną Lietuvai – 

parodą – stendą „Lietuvos miestai ir miesteliai“); 

 Viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė apdovanota LSDP nominacija 

„Metų Jonavietė – profesijos pavyzdys“; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro padėka 

„Ačiū, kad esate mūsų organizuojamų švenčių dalimi“; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Kauno arkivyskupijos Jonavos dekanato Šv. Jokūbo 

parapijos KJC „Vartai“ padėka už bendradarbiavimą ir edukacinę programą Šv. Jokūbo parapijos 

vaikų dienos stovykloje „Išdrįsk“; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-

daugiafunkcinio centro padėka už bendradarbiavimą organizuojant Jonavos VII-X klasių moksleivių 

meninio skaitymo konkursą „Prie jūros ąžuolas žaliuoja...“; 

 Viešoji biblioteka apdovanota XIII tarptautinio teatro forumo padėka už nuoširdų 

bendradarbiavimą organizuojant forumą „Aidas 2017“; 

 Viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė apdovanota Jonavos rajono 

poezijos klubo „Šaltinis“ padėka už dešimtmečius besitęsiančią bičiulystę su klubo „Šaltinis“ 

kūrėjais; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos padėkos raštu 

už kolegiškumą ir pagalbą organizuojant mokyklos  80-ies metų jubiliejų; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Jonavos visuomenės sveikatos biuro padėka už 

bendradarbiavimą skatinant gyventojus rūpintis savo sveikata; 

 Viešoji biblioteka apdovanota Jonavos kultūros centro padėka už dalyvavimą 

užgavėnių eitynėse. 

 

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

  

 2017 metų pabaigoje rajone gyveno 42 601 gyventojas. Per ataskaitinius metus rajono 

gyventojų skaičius sumažėjo 595 gyventojais. Viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Rajono gyventojus 

aptarnauja Viešoji biblioteka, 1 miesto filialas ir 15 kaimo filialų. Išdavimo punktų viešosios 

bibliotekos neturėjo, tačiau bibliotekininkams talkino knygnešiai, kurie aptarnavo gyventojus 

namuose. Knygnešių per ataskaitinius metus buvo – 87. 
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NEĮGALIŲJŲ IR SENYVO AMŽIAUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS NAMUOSE 

 

 2017 m. Viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 152 neįgalieji ir 585 pensininkai. Per 

metus šiems skaitytojams išduota 20870 dokumentai. Pensininkams 17297, neįgaliesiems 3573.  
 Neįgaliųjų skaitytojų, aptarnaujamų namuose, skaičius – 10 , 

 Senyvo amžiaus skaitytojų, aptarnaujamų namuose, skaičius – 8, 

 Jiems išduota 406 dokumentai. 

 Bibliotekoje nuolat lankosi PSPC užimtumo kambario lankytojai. Jiems pravedamos 

ekskursijos po biblioteką, supažindinami su parodomis. 2017 m. jie apsilankė 2 kartus.   

Kartu su Kauno apskrities viešąja biblioteka, įgyvendindami naują regioninės veiklos kryptį 

pagal Kultūros ministerijos 2017-2019 m. plane numatytą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės 

bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, Viešojoje bibliotekoje 

buvo suorganizuotas edukacinis užsiėmimas neįgaliesiems. Neįgaliųjų veiklos centro lankytojai buvo 

pakviesti į muzikos terapijos užsiėmimus, kuriuos vedė spec. pedagogė Ilona Papečkytė, dirbanti su 

proto bei kompleksinę negalią turinčiais ugdytiniais. Ilona Papečkytė – Lietuvos dainuojamos 

poezijos kūrėja ir atlikėja, meno saviraiškos specialioji pedagogė-ekspertė, muzikos terapijos 

asociacijos narė. 

Jonavos viešoji biblioteka vykdė naują iniciatyvą – Jonavos globos namuose organizavo 

skaitymų ciklą „Keliaukime poezijos takais“. Šios veiklos tikslas – supažindinti su lietuvių poetais 

bei jų kūryba. Per metus vyko 8 skaitymai. 

 Filialuose neįgalių senyvo amžiaus skaitytojų, aptarnaujamų namuose, ataskaitiniais metais 

buvo 190, jiems per metus išduota 3470 dokumentų. 

 

PRIEIGA IR DARBO LAIKAS 

 

   Viešoji biblioteka buvo atvira savo lankytojams 282 dienas. Viešoji biblioteka lankytojus 

aptarnavo pirmadieniais–penktadieniais nuo 9 iki 19 val.; šeštadieniais nuo 10 iki 16 val., Vaikų 

literatūros skyrius – pirmadieniais–penktadieniais nuo 10 iki 18 val.; šeštadieniais nuo 10 iki16 val. 

Du vasaros mėnesius (liepos ir rugpjūčio) Viešoji biblioteka lankytojus aptarnavo pirmadieniais–

penktadieniais nuo 9 iki 18 val. ir šeštadieniais-sekmadieniais – skaitytojų neaptarnavo. Paskutinę 

mėnesio darbo dieną – švaros dieną taip pat lankytojai neaptarnaujami.  

 VB vartotojai turėjo galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo įrenginį (DGĮ). 

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, nedrįstantys ateiti į biblioteką. Skolininkai grąžina užlaikytus dokumentus, tiesiog 

įmesdami juos į savitarnos dėžę, veikiančią 24 val. per parą. Šia paslauga per metus pasinaudojo 1065 

vartotojai. Buvo grąžinti 5854 dokumentai. Šiuo įrenginiu naudojosi dirbantieji (515), studentai 

(144), moksleiviai (214) ir kiti vartotojai (192). Padidėjęs skaitytojų, besinaudojančių DGĮ skaičius 

rodo, kad bibliotekos skaitytojai įsitikino, kad šis dokumentų grąžinimo būdas yra patogus. 

Darbuotojos suteikia informaciją apie DGĮ ir paskatina naudotis juo, padrąsindamos, kad toks 

dokumentų grąžinimo būdas yra saugus ir patikimas. Džiugu ir įdomu dar tai, kad tokiu būdu ir 

dovanojamos bibliotekai knygos. 

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 270 dienas. Vidutiniškai per dieną buvo 

aptarnaujami 38 lankytojai.  

 Kaimo filialų darbo grafikai sudaryti atsižvelgiant į kiekvienos bibliotekos mikrorajono 

ypatumus. 10 kaimo filialų dirbo 40 valandų per savaitę. Vidutiniškai kaimo filialas savo lankytojus 

aptarnavo 223 dienų. Per vieną dieną vidutiniškai buvo aptarnaujami 22 lankytojai. 

 Penkios kaimo bibliotekos dirbo nepilnu etatu, todėl jų darbo laikas buvo trumpesnis 

(Batėgalos, Išorų, Čičinų, Kuigalių ir Liepių  kaimo filialai). 
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STRUKTŪROS TOBULINIMAS IR POKYČIAI SVB 

 

Visa Jonavos SVB veikla vykdoma vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

2017-11-30 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 buvo peržiūrėta ir naujai 

patvirtinta Viešosios bibliotekos organizacinė struktūra, peržiūrėtos ir atnaujintos darbuotojų 

pareigybės.  

 

VB SKYRIŲ STRUKTŪRA IR BIBLIOTEKOS PERSONALO MODELIS 

Etatai Pareigybė (etatai) 

Administracija – 3 Direktorius (1), direktoriaus pavaduotojas (1), 

personalo specialistė (1) 

Inovacijų ir metodikos skyrius – 4,5 Vedėjas (1), metodininkas rinkodarai ir viešiesiems 

ryšiams (1), bibliotekinių procesų automatizavimo 

inžinierius (1), kultūros ir vadybos projektų 

koordinatorius (0,5), archyvaras (0,5), dailininkas 

(0,5) 

Informacijos ir kraštotyros skyrius – 5 Vedėjas (1), vyriausiasis bibliografas (1), 

vyresnysis bibliografas (2), vyriausiasis 

bibliografas kraštotyros darbui (1)  

Informacijos išteklių formavimo skyrius – 3 Vedėjas (1), vyresnysis bibliotekininkas (2) 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius – 6 Vedėjas (1), vyresnysis bibliotekininkas (5)  

Vaikų literatūros skyrius – 3 Vedėjas (1), vyriausiasis bibliotekininkas (1), 

bibliotekininkas (1) 

Ūkio skyrius – 9,25 Vedėjas (1), ūkvedys (1), vairuotojas (0,5), 

kiemsargis (0,5), rūbininkas-budėtojas (1), 

valytojas-budėtojas (1), valytojas (3,25), 

darbininkas (1) 

Miesto filialas – 2 Vyriausiasis bibliotekininkas (1), bibliotekininkas 

(1) 

Kaimo filialai – 17,5 Vyriausiasis bibliotekininkas (3), vyresnysis 

bibliotekininkas (13), bibliotekininkas (1,5) 

Viso: 51,25  
 

III. FONDO FORMAVIMAS 

  

FONDO BŪKLĖ 

 

Iš viso yra SVB fonde 192 146 fiz. vnt., 52 646 pav. informacijos išteklių: 

 VB yra 79 867 fiz. vnt., 52 589 pav.; 

 Miesto filiale yra 9 585 fiz., vnt., 4 640 pav.; 

 Kaimo filialuose 102 694 fiz. vnt., 9 964 pav. 

Iš viso SVB grožinės literatūros 118 982 fiz. vnt., 62 % viso fondo: 

 VB 40 525 fiz. vnt., 51 % viso VB fondo; 
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 Miesto filiale 5 918 fiz. vnt., 62 % viso miesto filialo fondo; 

 Kaimo filialuose  72 539 fiz. vnt., 71 % viso kaimo filialų fondo. 

Iš viso SVB yra šakinės literatūros 73 164 fiz. vnt., 38 % viso fondo: 

 VB 39 342 fiz. vnt., 49 % viso VB fondo; 

 Miesto filiale 3 667 fiz. vnt., 38 % viso miesto filialo fondo; 

 Kaimo filialuose 30 155 fiz. vnt., 29 % viso kaimo filialų fondo. 

Palyginę 2016-ųjų ir 2017 m. rezultatus, matome, kad viešosios bibliotekos ir filialų fondas 

sumažėjo 1 282 fiz. vnt. (0,7 %). Viešosios bibliotekos fondas išaugo 712 fiz. vnt. (0,9 %), miesto 

filialo fondas sumažėjo 572 fiz. vnt. (6%), kaimo filialų fondas sumažėjo 1 422 fiz. vnt. (1,4 %). 

Labiausiai fondai sumažėjo Kuigalių, Liepių, Šveicarijos, Užusalių ir Žeimių filialuose. Šiuose 

filialuose nurašyta daug susidėvėjusių informacijos išteklių.  

Iš viso SVB yra periodinių leidinių 10 564 fiz. vnt., arba 6 % viso fondo: 

 VB 4 126 fiz. vnt., arba 5 % viso VB fondo; 

 Miesto filiale 538 fiz. vnt., arba 6 % viso miesto filialo fondo; 

 Kaimo filialuose 5 900 fiz. vnt., 6 % viso kaimo filialų fondo. 

Per pastaruosius dvejus metus periodinių leidinių dalis fonde nepasikeitė 

 

APRŪPINIMAS INFORMACIJOS IŠTEKLIAIS 

 

1 gyventojui tenka informacijos išteklių: 

mieste 3,2 fiz. vnt.; 

kaime 6,9 fiz. vnt. 

1 gyventojui tenka naujai gautų informacijos išteklių: 

mieste 0,2 fiz. vnt.; 

kaime 0,7 fiz. vnt. 

1 gyventojui tenka garsinių ir mišrių garsinių regimųjų informacijos išteklių: 

mieste 0,14 fiz.vnt.; 

kaime 0,04. 

1 gyventojui tenka elektroninių informacijos išteklių: 

mieste 0,003 fiz. vnt.; 

kaime 0,001 fiz. vnt. 

1 vartotojui tenka informacijos išteklių: 

mieste 11,8 fiz. vnt.; 

kaime 20,5 fiz. vnt. 

 

Iš viso per metus gauta informacijos išteklių: 

SVB 15 924 fiz. vnt., 1 610 pav. 

Iš jų grožinės literatūros 6 365 fiz. vnt., 994 pav. 

miesto filialas – 934 fiz. vnt., 387 pav. 

kaimo filialas – vidutiniškai 726 fiz. vnt., 335 pav. 

Periodinių leidinių viso gauta – 93 pav., 7 775 fiz. vnt.: 

 VB – 79 pav., 1 427 fiz. vnt.; 

 Miesto filialas – 17 pav., 529 fiz. vnt.; 

 Vidutiniškai kaimo filialas – 15 pav., iš viso 5 819 fiz. vnt. 

 

Per metus gautų informacijos išteklių proc. SVB -8 % viso fondo: 

 VB – 5 % viso fondo; 
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 Miesto filialas – 10 % viso fondo; 

 Kaimo filialuose – 11 % viso fondo. 

 

Informacijos išteklių pirkimas sudarė 36 %, prenumerata – 50 %, parama – 13 %, kiti 

šaltiniai (perduota iš vieno fondo į kitą) – 1 % visų gautų dokumentų. 

 2017-ais metais gavome 2 063 egz. dovanotų knygų, iš jų neatlygintinai perduota 272 fiz. 

vnt., kurių leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba.  

Leidykla „Alma literra“ skyrė paramą knygomis 120 fiz. vnt. už 290,05 Eur. 

Leidykla „Vaga“ skyrė paramą knygomis 20 fiz. vnt. už 109,27 Eur. 

Leidykla BALTO padovanojo 6 fiz. vnt. už 14 Eur. 

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ padovanojo 566 fiz. vnt. už 751,08 Eur. 

Kavinė „Guru cafe“ skyrė paramą knygomis 32 fiz. vnt. už 299,55 Eur. 

 Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka perdavė 6 knygų komplektus Metų knygų 

rinkimams: Vaikų literatūros skyrius ir Liepių bei Kulvos filialai gavo vaikiškų knygų komplektus, 

Rimkų ir Čičinų filialai gavo poezijos knygų komplektus, o Šilų filialas gavo suaugusiųjų kategorijoje 

nominuotas knygas (Viso: 28 egz. už 121,77 Eur). 

Kraštiečio Edmundo Simanaičio artimieji padovanojo vertingų knygų iš jo asmeninės 

bibliotekos (163 egz. už 994,19 Eur). 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas vykdo nuo 2012 metų kultūros leidinių 

prenumeratą viešosioms bibliotekoms. 2017 m. mūsų biblioteka gavo 39 pav. šių kultūros periodinių 

leidinių. Po vieną egzempliorių šių leidinių jonaviečiai gali 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“, „Alio Jonava“, „Jonavos garsas“, „Mes“. 

Aktyviai dalyvavome akcijoje „Knygų Kalėdos“. Šios akcijos metu surinkta 444 fiz. vnt. 

knygų už 2245,19 eurų. Daugiausia knygų surinko Išorų (86 fiz. vnt.), Čičinų (48 fiz. vnt.), Užusalių 

(42 fiz. vnt.), Kulvos (24 fiz. vnt.), Šilų (22 fiz. vnt.), Panoterių (17 fiz. vnt.) ir Kuigalių (11 fiz. vnt.) 

filialai, VB skaitytojų aptarnavimo skyrius – 63 fiz. vnt. knygų. Naujų knygų bibliotekai dovanojo 

Lietuvos antstolių rūmai (22 fiz. vnt. už 201,71 Eur), LSDP Jonavos skyrius (19 fiz. vnt.), jonavietė 

Feliksa Žentelienė (19 fiz. vnt.).  

Lėšos tenkančios vienam gyventojui informacijos ištekliams įsigyti: 

 Iš viso 1,33 Eur (2016 m. buvo 1,30 Eur); 

 Kultūros ministerijos skirtų lėšų 0,78 Eur (2016 m. buvo 0,76 Eur); 

 Savivaldybės skirtų lėšų 0,54 Eur (2016 m. buvo 0,54 Eur). 

 

INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ NURAŠYMAS 

 

Iš viso nurašyta SVB 17 206 fiz. vnt., 839 pav.: 

 VB 3 392 fiz. vnt., 860 pav.; 

 Miesto filiale 1 506 fiz. vnt., 687 pav.;  

 Kaimo filialuose 12 308 fiz. vnt., 341 pav. 
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SVB nurašytų informacijos išteklių proc. 9 % viso fondo: 

 VB 4 % viso VB fondo; 

 Miesto filiale 16 % viso miesto filialo fondo; 

 Kaimo filialuose 12 % viso kaimo filialų fondo.  

Fondo augimas SVB  – 1 %: 

 VB  +1 %; 

 Miesto filiale  – 6 %; 

 Kaimo filialuose  – 1%. 

 

FONDO PANAUDOJIMAS 

 

 FONDO APYVARTOS 

RODIKLIS 

FONDO PANAUDOJIMO KOEFICIENTAS 

Grožinės lit. Šakinės lit. 

SVB 2,2 0,7 1,5 

VB 3 0,8 1,2 

MIESTO FILIALE 2,1 1,2 0,7 

KAIMO FILIALE 1,6 0,7 1,6 

 

ATSARGINIS FONDAS 

 

 Atsarginiame fonde šiuo metu yra 516 fiz. vnt. 494 pav. informacijos išteklių. 40 % viso fondo 

sudaro grožinė literatūra, 60 % – šakinė literatūra.  

 Dėl vykstančio viešosios bibliotekos remonto, atsarginis fondas perkeltas į informacijos 

išteklių formavimo skyrių. 

 

KOMPLEKTAVIMO TARYBOS VEIKLA 

 

2017-ais metais komplektavimo taryba svarstė šiuos klausimus: 

 Lėšų, skirtų fondo komplektavimui paskirstymas; 

 Lėšų poreikio periodinių leidinių prenumeratai paskirstymas; 

 Bibliotekai perkamų informacijos išteklių sąrašų aptarimas; 

 Bibliotekos skyrių ir filialų fondų būklės aptarimas. 



12 
 

IV. LIBIS 

 

Jonavos viešojoje bibliotekoje LIBIS PĮ diegiama nuo 2005 metų,  pirmiausiai pradėtas kurti 

elektroninis bibliotekos katalogas. 2017-ais metais sukurta 3 143 bibliografiniai įrašai. Metų 

pabaigoje elektroniniame kataloge buvo 93 591 bibliografinis įrašas. 

 Per ataskaitinius metus elektroninį bibliotekos katalogą papildėme 1411 analiziniais įrašais 

iš rajoninės periodinės spaudos („Naujienos“, „Alio Jonava“, „Jonavos garsas“), iš knygų ir 

respublikinės spaudos. 

 
 Birželio mėnesį UAB „Asseco Lietuva“ sistemų priežiūros konsultantė Jurgita Sabienė buvo 

atvykusi į mūsų biblioteką, atnaujino LIBIS versiją (4.34.0.0), supažindino su LIBIS naujovėmis 

Komplektavimo ir Skaitytojų aptarnavimo posistemiuose. Esminių pakeitimų nebuvo. Fondo ir 

skyrių paieškos lange pridėtas tekstas „Pagal pavadinimą“, sukurtas filtras, kurio pagalba galima 

atrinkti tik egzistuojančius, tik neegzistuojančius, visus fondus. Suimportuoti nauji 37 ir 39 UDK 

skyriai. Pridėta papildomų galimybių skaitytojų formuliaro lange ir pan. 

Nuo 2007 metų Viešojoje bibliotekoje įdiegta skaitytojų aptarnavimo posistemė. Bibliotekos 

darbuotojos ir skaitytojai pajuto šios programinės įrangos privalumus – greitą aptarnavimą, galimybę 

iš anksto užsakyti knygą, gauti greitą atsakymą apie reikiamus leidinius ir panašiai. Viešojoje 

bibliotekoje buvo įrengta kompiuterizuota darbo vieta skaitytojams, kurie gali naudotis elektroniniais 

katalogais. Tarp skaitytojų populiari paslauga knygų užsakymas ir rezervavimas internetu. Per 

ataskaitinius metus buvo užsakyta 2753 dokumentai. Rezervuotos 2970 knygos. Palyginti su 2016 m. 

skaičiai mažesni, tačiau tam įtakos turėjo Viešojoje bibliotekoje vykstantis  remontas. Paslauga 

užsakymas per www nuo spalio mėn. buvo išjungta, nes daug knygų surištos ir perkeltos, jų negalima 

surasti. 

Nuo 2011 metų sėkmingai veikia įdiegta SAP vaikų literatūros skyriuje ir Rimkų filiale, nuo 

2014 m. su šia programa dirbama Panoterių, Šilų, Ruklos filialuose. Tęsdami pradėtus darbus, 2015 

metais, SAP įdiegėme Šveicarijos, Išorų, Čičinų, Bukonių filialuose, o 2016 m. SAP įdiegta Juškonių, 

Žeimių, Kulvos, Upninkų ir Užusalių filialuose.  

Ataskaitiniais metais  LIBIS SAP įdiegta paskutiniuose trijuose filialuose: Liepių, Kuigalių 

ir Batėgalos filialuose. Nuo gegužės mėnesio Rimkų filialui ir Vaikų literatūros skyriui įjungta 

paslaugos dokumentų rezervavimas ir užsakymas per www. 

Visos filialų darbuotojos apmokytos dirbti su LIBIS SAP ir aprūpintos reikalinga technika. 

2017 m. gruodžio 13 d. buvo pasirašyta Debesijos paslaugų teikimo sutartis su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl LIBIS duomenų tvarkymo, įdiegta LIBIS versija 4.35.0. 

Serverio duomenų perkėlimas vyko sklandžiai, nebuvo trukdžių ir prastovų, kurios atsirasdavo 

sutrikus LIBIS serverio darbui.  
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V. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

VARTOTOJŲ TELKIMAS 

 

Gyventojų skaičius:  
 Rajone – 42 601 ( -595)  

 Mieste – 27 809 (-759)   

 Kaime – 14 792 ( +164) 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:  

 Rajone – 2 506  

 Mieste – 13 905 

 Kaime – 986  

Vartotojų skaičius:    

 SVB – 12 608 (-147)  

 VB – 6545 (-122)  

 Miesto filiale – 1055 (+39)  

 Kaimo filialuose – 5008 (-64) 

Gyventojų sutelkimo procentas:  

 Rajone – 29,5 

 Mieste – 27,3 

 Kaime – 34 

Mažėjantis gyventojų skaičius rajone, turėjo įtakos ir bibliotekų vartotojų pokyčiams. 

Mažėjo vartotojų skaičius VB ir kaimo bibliotekose, nedaug (39) išaugo vartotojų skaičius tik miesto 

filiale. Siekiant padidinti vartotojų sutelkimą, bibliotekose nuolat plečiama paslaugų pasiūla, ieškoma 

naujų patrauklių darbo formų. Palaikomas bendradarbiavimas su švietimo, kultūros, socialinėmis 

visuomeninėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis. Nemažai lankytojų pritraukia turiningi 

renginiai, rengiamos įvairios akcijos, organizuojamos dailės ir kitos parodos.  

Bibliotekos tinklo paslaugomis naudojasi 29,5 % viso rajono gyventojų. Ataskaitiniais 

metais   viešosiose bibliotekose įregistruota 13,4 % naujų bibliotekinių paslaugų gavėjų, o 86,6 % 

perregistruoti vartotojai.  

 

LANKOMUMAS 

 

Lankytojų skaičius 

 SVB – 178 163 (+2031)  

 VB – 91859 (+5150)  

 Miesto filiale – 10310 (-40)  

 Kaimo filialuose – 75994 (-3079) 

Lankomumo rodiklis :  

 SVB – 14  

 VB – 14   

 Miesto filiale – 10 

 Kaimo filialuose – 15 

 

IŠDUOTIS 

 

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.):  

 SVB – 426 187 (-43222)  

 VB – 242 497 (-17724)  

 Miesto filiale – 19 816  (+170)  

 Kaimo filialuose – 163 704 (-25668)  
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Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  

 SVB – 248 485  

 VB – 102 986 

 Miesto filiale – 17 835  

 Kaimo filialuose – 127 664 

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje), fiz. vnt.:  

 SVB – 177 702  

 VB – 139 511 

 Miesto filiale – 2 151 

 Kaimo filialuose – 36 040 

Mažėjimo priežastys yra objektyvios: bibliotekų remontas, darbuotojų kaita ir darbuotojų 

ligos, dėl ko nebuvo aptarnaujami lankytojai. 

2017 m. grožinės literatūros tarp skaitomiausių kūrinių lyderiauja kaip ir praėjusiais metais 

lengvo turinio meilės romanai ir detektyvai: H. Coben, N. Camberlain, M.H. Clark, S. Montefiore, J. 

Nesbo, , G. Musso, N. Roberts, T. Gerritsen, S. Braun knygos. Džiugu, kad tarp skaitomiausių knygų 

yra lietuvių autorių knygos: G. Viliūnės, K. Sabaliauskaitės, I. Buivydaitės, B. Jonuškaitės, A. 

Čekuolio, A. Užkalnio, ir kitų. Skaitytojai dažnai renkasi „Metų knygos“ penketuko knygas, vyresnio 

amžiaus vartotojai – biografines knygas, kūrinius karine tematika. Vis dar populiarios knygos iš 

serijos „Svajonių romanai“ bei „Meilės romanų lobynas“, tarp skaitomiausių mokslo ir informacinių 

leidinių yra apie žymius žmones, keliones, psichologinės tematikos. 

2017 m. skaitomiausių knygų ir žurnalų penketukai: 

Lietuvių autoriai: 

1. G. Viliūnė „Imperatoriaus meilužė“    

2. G. Viliūnė „Magdalė, smuklės duktė“    

3. K. Navakas „Vyno kopija“       

4. K. Sabaliauskaitė „Silva Rerum“     

5. G. Viliūnė „Vilniaus madona“      

Užsienio autoriai: 

1. S. Montefiore „Dėžutė su drugeliu“    

2. L. Riley „Vidurnakčio rožė“      

3. H. Coben „Apgauk mane kartą“    

4. K. Webb „Palikimas´     

5. S. Montefiore „Bitininko duktė“    

Vaikų knygos: 

1. H. Webb „Vieniša kalytė“   

2. H. Webb „Išgąsdinta kalytė“     

3. H. Webb „Pasiklydusi per pūgą“  

4. H. Webb „Rainiukės paslaptis“  

5. A.C. Vestly „Senelės pasivaikščiojimas“   

Žurnalai vaikams: 

1. Flintas    

2. Laimiukas    

3. Bitutė    

4. Justė    

5. Tipu tapu    

Žurnalai suaugusiems: 

1. Stilius  

2. Šeimininkė  

3. Ji   

4. Žmonės    

5. Moters savaitgalis  

 



15 
 

 

SKAITOMUMAS 

 

 SVB – 34  

 VB – 37  

 Miesto filiale – 19 

 Kaimo filialuose – 33 

 

Išduoties, lankomumo ir skaitomumo rodikliams įtakos turėjo prasidėjęs Viešosios 

bibliotekos patalpų remontas, filialuose – Šveicarijos ir Kulvos užsitęsę remontai. Skaitymo įgūdžių 

formavimui turi įtakos televizija, informacinės technologijos, dažnas leidinius skaito internete. 

 

TBA 

 

TBA paslaugomis 2017 m. pasinaudojo tik 5 skaitytojas, kuriems užsakyta 5 leidiniai. Iš 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos. Vartotojų tarpe pasidarė nepopuliari ši paslauga. Užsakyto 

dokumento jie nenori ilgai laukti, todėl vyksta patys i Kauno apskrities viešąją biblioteką. Skaitytojai 

reikiamą medžiagą randa duomenų bazėse. Vartotojų poreikius tenkina gerai sukomplektuoti 

bibliotekų fondas, kuriuo galima naudotis vietoje ar nusikopijuoti norimą medžiagą. 

 

ELEKTRONINĖS KNYGŲ SKAITYKLĖS 

 

 Turime 6 Elektronines knygų skaitykles. Jos yra brangios ir pagal patvirtintą tvarką 

skaityklėmis galima naudotis tik bibliotekos patalpose Vartotojai skaityklėmis norėtų naudotis 

namuose, todėl jomis retai naudojasi.  2017 metais skaityklėmis naudojosi 95 vartotojai. 

 

RENGINIAI 

 

Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):  

 SVB – 1058 (2016 m. – 952) 

 VB – 274 (2016 m. – 298)  

 Miesto filiale – 47 (2016 m. – 27)  

 Kaimo filialuose – 737 (2016 m. – 627) 

Parodų skaičius (įskaitant ir virtualias):  

 SVB – 393 (2016 m. -361)  

 VB – 94 (2016 m. – 117)  

 Miesto filiale – 14 (2016 m. – 14)  

 Kaimo filialuose – 285 (2016 m. – 230) 

Renginių lankytojų skaičius:  

 SVB – 9200 

 VB – 3797  

 Miesto filiale – 227 

 Kaimo filialuose – 5176 

Visose bibliotekose vyko renginiai skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Ievos 

Simonaitytės bei Tautinio kostiumo metams pažymėti, rengėme parodas bei renginius, skirtus 

valstybės šventėms bei nusipelniusių asmenų jubiliejams pažymėti, rašytiniam kultūros paveldui 

populiarinti, Metų knygos rinkimams, Nacionalinei bibliotekų savaitei ir kitus. Renginiai bibliotekose 

suteikia vartotojams galimybę gauti naujos informacijos, skatina kūrybos pažinimo visapusiškumą, 

regiono bendruomenės kūrybiškumą. Į kultūrinį gyvenimą įtraukiami ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, 

jaunimas, stiprinami jų norai skaityti, puoselėti kalbą, kultūringai leisti laisvalaikį. 

 Renginių formos labai įvairios: spaudinių parodos, knygų pristatymai, literatūros ir muzikos 

vakarai, susitikimai su rašytojais, dailės darbų parodos, diskusijos ir kt. Renginius stengiamės susieti 
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su laiko aktualijomis, su knygų ir skaitymo populiarinimu. Organizuojant renginius glaudžiai 

bendradarbiaujame su mokyklomis, vaikų darželiais, literatūros klubu „Šaltinis“, įvairiomis 

organizacijomis. Renginiai organizuojami įvairioms vartotojų grupėms: jaunimui, neįgaliesiems ir 

pagyvenusiems žmonėms, literatūros mėgėjams ir visiems besidomintiems visuomeniniu gyvenimu.  

Plačiau apie renginius priedas Nr. 1. „2017 metų renginių metraštis“ ir priedas Nr. 2 „2016 

metų filialų renginiai.“ 

 

NETRADICINĖS DARBO FORMOS 

 

KLUBAI 

 

Viešojoje bibliotekoje veikia 3 klubai. 

Senjorų klubas „Polėkis“. Klubas atviras visiems bendruomenės senjorams ir bibliotekos 

lankytojams. Klubo veiklos tikslai: suburti bendruomenės senjorus, sudaryti erdvę kurti ir dalintis 

patirtimi, žiniomis ir gebėjimais, suteikti jiems galimybę aktyviai, įdomiai ir prasmingai praleisti 

laiką, mažinti vienišumą, uždarumą, atskirtį nuo visuomenės. Klubo veikla naudinga ir mokantis 

tarpusavio bendravimo – visi jo dalyviai bando sutarti vieni su kitais, derintis, suprasti kitokią 

nuomonę nedidelėje senjorų bendruomenėje. Klubo veiklos formos: klubo narių susibūrimai veiklos 

iniciatyvų, susitikimų bei darbų svarstymui ir organizavimui; kūrybos vakarai, edukaciniai 

užsiėmimai, parodos bei kiti renginiai; senjorų poilsio ir užimtumo organizavimas. Klubo narių 

susitikimai vyksta kartą per mėnesį. 

 

 
 

„Oho“ kryžiažodžių sprendėjų klubas. Nuo 2016 m. Viešojoje bibliotekoje įkurtas „Oho“ 

kryžiažodžių sprendėjų klubas savo veiklą vykdė ir ataskaitiniais metais. Per metus įvyko 6 

užsiėmimai, kurių metu kryžiažodžių mėgėjai ne tik sprendė kryžiažodžius, bet ir narpliojo 

sudėtingus rebusus, sudoku, kakuro, japoniškus ir kitokius galvosūkius. 

 

 



17 
 

Knygos klubas. Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klubas, gyvuojantis jau metus, 

reguliariai kvietė skaitytojus į įdomius susitikimus su rašytojais, žurnalistais. Susitikimuose 

diskutavome aptarėme įvairių autorių knygas ir kūrybą: A. Šileikos „Pirkiniai išsimokėtinai“, V. 

Papievio „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“, F. Dostojevskio „Idiotas“, M. Kunderos kūrybą ir kt. 

Klubo lankytojai mielai dalyvavo susitikimuose su kauniečiu poetu, rašytoju, eseistu Donaldo 

Kajoku, rašytoju, poetu, režisieriumi, scenaristu, aktoriumi Alvydu Šlepiku ir kitais kūrėjais. Knygų 

klubas itin atviras ir demokratiškas, nes čia gali ateiti kiekvienas, kuris skaito ir kuriam rūpi pasidalyti 

savąja literatūrine patirtimi ir išgirsti kitų jonaviečių nuomonę apie vieną ar kitą knygą, autorių, 

literatūros ir socialinį reiškinį. Viso 2017 metais vyko 7 Knygos klubo susitikimai, kuriuose dalyvavo 

109 jonaviečiai. 

 
 

KNYGŲ TERASA 

 

Prieš metus atidaryta Knygų terasa išliko populiari ir šiais metais. Jonaviečiai džiaugiasi čia 

vykstančiais renginiais ir šia susitikimų vieta.  

2017 m. Knygų terasoje bibliotekos darbo metu apsilankė – 7016 vartotojų. Tai vartotojai, 

kurie atnešė jiems nereikalingas ar perskaitytas knygas, pasikeisti ar šiaip pasidomėti knygomis 

suneštomis į terasos lentynas. Domėjosi miesto, rajono naujausiomis žiniomis. Skaitė rajoninius 

laikraščius „Naujienos“, „Alio Jonava“, „Mes“, „Jonavos garsas“. Mūsų pastebėjimu, kad jaunesnio 

amžiaus vartotojai dažniausiai susiburdavo pabendrauti su draugais ar pasinaudoti belaidžiu 

internetiniu ryšiu. Jonaviečiai į Knygų terasą atnešė apie 3600 knygų. Pasiėmė apie 2000 knygų. 

Knygų terasa džiugino bendruomenę savo netradiciniais, atviros erdvės ir nestandartinių 

diskusijų renginiais. Čia tarsi įvairių mūzų buveinė – skambėjo eilės, sklandė mintys literatūros 

įvairovės temomis, liejosi muzikos garsai. 
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Didelio pasisekimo sulaukė birželio-rugpjūčio mėn. vykę vasaros skaitymai „Knyga kalba . 

TAU“.  

 
 

Gegužės mėnesį į popietę Knygų terasoje susirinko būrys meile tikinčių žmonių. Visi 

susidomėjo Mantvydu Leknicku – unikalia lietuviška socialinių tinklų sensacija.  

Jaukaus pokalbio metu autorius pristatė savo antrąją poezijos knygą „365 priežastys mylėti“. 

Pristatymo metu netrūko pokalbių apie kūrybą, įkvėpimą bei ateities planus.  

 

   
Mantvydo Leknicko knygos „365 priežastys mylėti“ pristatymas 

 

Rugpjūčio 4 d. Knygų terasa teatralizuotos Knygos šventės metu virto vieta, kurioje 

susirinko daugiau nei du šimtai Jonavos vaikų. Juos čia atviliojo teatralizuota Knygos šventė: 

bibliotekininkės persirengusios visų mėgstamais knygų vaikams personažais, garsiai skaitė pasakas, 

visi kartu šoko, vyko lėlių teatro improvizacija, Klaipėdos jaunimo teatras parodė spektaklį „Knygų 

personažai atgyja“. 
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SKAITYMAI JONAVOS GLOBOS NAMUOSE 

 

Nauja iniciatyva, kurią pradėjo įgyvendinti Viešosios bibliotekos darbuotojos, tai  skaitymų 

ciklas „Keliaukime poezijos takais“. Kartą į mėnesį lankydavomės Jonavos globos namuose ir 

skaitydavome šių namų gyventojams lietuvių rašytojų poeziją. Kad popietės butų įdomesnės į 

skaitymus įtraukėme kraštiečius, Jonavos rajono literatų klubo „Šaltinis“ narius.  

 

 
 

BIBLIOMŪŠIS „ŠIMTAS KLAUSIMŲ APIE LIETUVĄ“ 

 

Jonavos viešoji biblioteka organizavo protų kovas „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 metais. 

Viešosios bibliotekos, Čičinų, Juškonių, Kuigalių, Šilų, Užusalių, Šveicarijos bei Žeimių filialų 

komandos varžosi dėl pagrindinio prizo – ekskursijos į Valdovų rūmus, kuri bus organizuojama 2018 

m. pavasarį.  Konkursas skirtas visiems Jonavos miesto ir rajono gyventojams, jis vyksta internetu. 

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. Po penkių protų kovų turų, kurie vyko 2017 metais, pirmauja – 

Čičinų bibliotekos komanda „KRAŠTIEČIAI“, antroje vietoje Žeimių bibliotekos komanda 

„Žeimiai“ ir trečioje vietoje – Šveicarijos bibliotekos komanda „Avilys“. 

 

 
                                            Juškonių bibliotekos komanda 
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NETRADICINĖS PARODOS 

 

2017 metais buvo surengta 5 kūrybinių darbų parodos: kraštietės, iš Žeimių miestelio 

kilusios, Neringos Dambrauskienės personalinė tapybos darbų paroda, Ievos Stepšytės fotografijos 

darbų paroda „7 metai“, Jonavos globos namų gyventojo Vytauto Juozo Vilučio kūrybinių darbų 

paroda ir kt. 

 

VI. NEFORMALUS SUAUGUSIŲ ŠVIETIMAS 

 

Viešoji biblioteka ir filialai didelį dėmesį skiria suaugusiųjų gyventojų neformaliojo ugdymo 

veikloms. Per praėjusius metus Viešoji biblioteka ir filialai lankytojus mokė naudotis naujomis 

informacinėmis technologijomis bei elektroniniais, skaitmeniniais dokumentais. Vykdė teminius 

mokymus: „Internetas ir aš“, „Naudingos elektroninės paslaugos“, organizavo skaitmeninio 

raštingumo mokymų-konsultacijų dieną „Ieškome, randame, bendraujame“. Pravesta 69 individualūs 

skaitmeninio raštingumo mokymai, 12 informacijos dienų. Jų metu buvo vedami nemokami 

gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, kurių metu supažindinama su darbo kompiuteriu, 

elektroninio pašto pagrindais bei internetu, taip pat vedamos ekskursijos.  

Viešojoje bibliotekoje organizavome senjorų skaitmeninius mokymus „Internetas mūsų 

gyvenime“, kurie buvo skirti Vietos savivaldos dienai, supažindinome su Viešosios bibliotekos 

elektroniniu katalogu, mokėme vykdyti paiešką. Spalio mėnesį buvo organizuota senjorų pomėgių 

mugė. Lapkričio mėnesį įkurtas Senjorų klubas „Polėkis“. 

 Nuo 2017 m. birželio mėnesio organizuojami anglų kalbos pradžiamokslio mokymai 

suaugusiems, kuriuos veda bibliotekos savanoris Domantas Žukauskas. Vyko 39 užsiėmimai, 

dalyvavo 515 lankytojų (mokėsi 30 žmonių.). 

Įvairiuose mokymuose dalyvavo 842 jonaviečiai. Senjorai ir suaugę VB lankytojai buvo 

kviečiami dalyvauti literatūrinėse popietėse, susitikimuose. Kūrybinėse dirbtuvėse vyko veiklos ir 

mokymai. Organizavome suaugusiųjų švietimo savaitę, kurios metu vyko senjorų, baigusių 

kompiuterinio raštingumo mokymus bibliotekoje, susitikimas, vyko anglų kalbos pradžiamokslio 

mokymai suaugusiems, kvietėme jonaviečius aplankyti dokumentų parodą „2017-ieji Tautinio 

kostiumo metai”. 

Filialai vykdė įvairias veiklas, skirtas suaugusiųjų neformaliam švietimui: Žeimių miestelio 

bibliotekoje buvo organizuojami tapybos terapijos užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 130 lankytojų. 

Juškonių filiale vyko edukaciniai užsiėmimai su tautodailininku Artūru Narkevičiumi ir tapybos 

užsiėmimai su dailininke Neringa Dambrauskiene. Šveicarijos bibliotekoje klubas „Prie kavos“, 

Rimkų filiale senjorų klubas „Pilnatvė“, Panoterių filialo senjorų klubas „Pelėda“ kvietė skaitytojus 

į įvairius renginius, popietes, kūrybinius užsiėmimus. 

 

 
Anglų kalbos kursai suaugusiems 
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VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

2017 m. Informacijos ir kraštotyros skyriaus struktūrą sudarė Informacijos skaitykla, Kraštotyros 

skaitykla, Kraštotyros kabinetas, Periodikos saugykla. Skyriuje buvo teikiamos interneto, belaidžio interneto, 

informacijos paieškos, kraštotyrinės informacijos sklaidos, dokumentų skenavimo, kopijavimo, spausdinimo 

paslaugos, pravedami kompiuterinio raštingumo ir kiti mokymai, edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos, 

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 veda bibliotekos savanoris Domantas Žukauskas. 

Skyriaus darbuotojos, prisidėdamos prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

programos, organizavo protų kovas „Šimtas klausimų apie Lietuvą“, paruošė ir bibliotekos elektroninėje 

svetainėje publikavo virtualią parodą „Prakalbinęs lietuviškai Homerą“, skirtą Jeronimui Raliui. 

Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį organizuojamos Informacijos dienos. Jų metu pravedami 

nemokami gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai: supažindinama su darbo kompiuteriu, elektroninio 

pašto pagrindais bei internetu, taip pat pravedamos ekskursijos. Jau tradiciniais tapo senjorų, baigusių 

kompiuterinius mokymus bibliotekoje, renginiai-susitikimai, skirti skatinti vyresnių žmonių aktyvumą, ugdyti 

skaitmeninį raštingumą. Spalio mėnesį buvo organizuota senjorų pomėgių mugė, lapkričio mėnesį įkurtas 

senjorų klubas „Polėkis“. 

Skyriuje sukaupta 10402 dokumentai. 

Komplektuojami visi su Jonavos kraštu susiję 

dokumentai, taip pat bendro pobūdžio 

informaciniai leidiniai, enciklopedijos, žodynai, 

žinynai, saugomi kelių praėjusių metų periodiniai 

leidiniai. Vartotojai gali naudotis spaudinių 

fondu, periodikos saugykla bei informacijos ir 

komunikacijos priemonėmis. Lankytojus 

stengiamės sudominti patraukliais informaciniais 

leidiniais.  

Skyriaus darbuotojai renka, kaupia ir skleidžia 

įvairią informaciją apie Jonavos kraštą ir 

kraštiečius. 2017 m. išleisti net 4 leidiniai: 

Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio 

„Taurosta“ du numeriai – Nr. 1 (5) ir Nr. 2 (6), Vytauto Venckūno monografija „Jonavos valsčius ir miestas 

1918-1940 m.“, Vytauto Venckūno „Jonavos krašto karžygiai: 1919–1920 m.“ 

Kraštotyros kabinete veikė nuolatinė ekspozicija, skirta Jonavos rajono Garbės piliečiui Stanislovui 

Gediminui Ilgūnui. Vykdomas aktyvus bendravimas su kraštiečiais, pažymimos kraštiečių gimimo sukaktys, 

jubiliatai pasveikinami atvirukais, organizuojamos parodos, ruošiami straipsniai apie juos. 

Rajoniniai laikraščiai aprašomi LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje, įrašai kaupiami 

bibliotekos elektroniniame kataloge ir siunčiami į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką. Per 2017 m. 

metus parengta 1411 įrašų. Skaitmeninami įvairūs kraštotyros dokumentai. Per metus suskaitmeninta 321 

vienetas. 

Kuriama ir prižiūrima bibliotekos internetinė svetainė. 2017 m. bibliotekos darbuotojai publikavo 

279 straipsnius, paruošė 4 temines virtualias parodas, 11 naujų knygų apžvalgų. Čia publikuojamos naujienos, 

aktualijos, kraštotyrinė medžiaga, straipsniai apie bibliotekos renginius, nuotraukos, bibliotekos veiklos 

dokumentai ir kt. 

Biblioteka yra prisijungusi į interaktyvios bibliotekos (www.ibiblioteka.lt) tinklą. Čia teikiame 

paslaugą „Klausk bibliotekininko“. Vartotojai per interaktyvią biblioteką taip pat turi galimybę užsisakyti ir 

gauti leidinių ir publikacijų kopijas, užsiregistruoti į biblioteką. 

Rudenį prasidėjęs bibliotekos remontas pakoregavo skyriaus rodiklius. Skyriuje nežymiai padidėjo 

lankytojų skaičius, nes nuo spalio mėnesio visi bibliotekos renginiai vyko Informacijos skaitykloje, bet 

sumažėjo spaudinių išdavimas, nes buvo neprieinama dalis dokumentų fondo, taip pat sumažėjo skaitytojų 

skaičius. Mažėjantį skaitytojų skaičių lemia mažėjantis rajono gyventojų skaičius. Taip pat kai kurių skyriaus 

rodiklių sumažėjimą lėmė darbuotojų kaita ir ligos. 
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VARTOTOJŲ ORIENTAVIMAS IR MOKYMAS 

 

 Bibliotekos darbuotojų pravestų įvairių mokymų bendra trukmė iš viso (valandomis) 

fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo klausimais: 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: 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: 135 val. (2016 m. – 240 val.; 2015 m. – 232 val.; 2014 m. – 380 val.; 2013 m. – 177 

val.; 2012 m. – 174 val.). 

Daug dėmesio skiriama gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymams. Vedami 

nemokami individualūs gyventojų mokymai, vartotojai skatinami lankytis bibliotekoje ir toliau dirbti 

savarankiškai, jie individualiai konsultuojami. 2017 m. individualiai apmokyti 36 žmonės, 69 val. 

(2016 m. – 41, 83 val.). Vartotojams teikiamos nemokamos konsultacijos apie informacijos paiešką 

internete, darbą kompiuteriu. Tokių konsultacijų per metus suteikta 3843 (2016 m. – 4403). 

Konsultacijų suteikiame daug, nes dauguma atėję į biblioteką ir naudodamiesi viešai prieigai skirtu 

kompiuteriu, dažnai klausia pačių įvairiausių dalykų: kaip nustatyti kalbą, atsispausdinti dokumentą, 

susikurti paštą, naudotis programomis, rasti internete informacijos norima tema ir kt.  

Lankytojus mokėme naudotis naujomis informacinėmis technologijomis bei elektroniniais, 

skaitmeniniais dokumentais. Vykdėme teminius mokymus: „Internetas ir aš“, „Skaitmeninė lietuvių 

kalba“, „Naudingos elektroninės paslaugos“, organizavome skaitmeninio raštingumo mokymų-

konsultacijų dieną „Ieškome, randame, bendraujame“, senjorų skaitmeninius mokymus „Internetas 

mūsų gyvenime“, kurie buvo skirti Vietos savivaldos dienai ir kt. Moksleiviams buvo pristatytas 

virtualus edukacinis žaidimas „Išnykusios praeities ženklai“, kurį kūrė ir edukaciją pravedė Kauno 

apskrities viešosios bibliotekos specialistai. 

Pravesta 10 ekskursijų po biblioteką, kurių metu lankytojai buvo supažindinti su bibliotekos 

paslaugomis, mokomi, kaip naudotis elektroniniu katalogu ir kt.  

Nuo 2017 m. birželio mėnesio organizuojami anglų kalbos pradžiamokslio mokymai 

suaugusiems, kuriuos veda bibliotekos savanoris Domantas Žukauskas. Vyko 39 užsiėmimai, 

dalyvavo 515 lankytojų. Mokėsi 30 žmonių. 

 

RENGINIAI 

 

 Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius) – 84 (2016 m.-104). 

 Renginių lankytojų skaičius: 709 ir 179 ekskursijų lankytojų (2016 m. – 1046).  

Skyriuje ruošiamos kraštotyrinės, teminės ir virtualios parodos. Taip pat organizuojamos 

Informacijos dienos, netradicinio ugdymo pamokos, tiesioginių internetinių transliacijų peržiūros, 

senjorų susitikimai, ekskursijos. 2017 m. jau trečią kartą buvo organizuotas Europos egzaminas, antrą 

kartą Nacionalinio diktanto rašymas, protų kovų („Bibliomūšio“) „Šimtas klausimų apie Lietuvą“ I 

etapas ir kt. 

 Spaudinių parodos – 14  

 Virtualios parodos – 15  

 Informacijos dienos – 12 

 Protų kovos („Bibliomūšis“) – 5 

 Tiesioginės transliacijos – 10  

 Netradicinio ugdymo pamokos – 6  

 Renginiai-susitikimai – 3  

 Knygų sutiktuvės – 2 

 Europos egzaminas – 1  

 Ekskursijos – 10  

 Kiti renginiai – 6  
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Spaudinių parodos. Kraštotyrinių parodų paruošta 14, iš jų 11 – kraštiečių jubiliejams 

pažymėti. Parodų ciklui „Mūsų kraštiečiai“ paruoštos dokumentų parodos: „Darbuose – gilus 

gyvenimo pažinimas“ (dailininko Vincento Slendzinskio 180-osioms g. m.); „Jeigu žiedai pražystų 

medumi...“ (Albinos Jefimenko, Nijolės Smolinos 70-osioms ir Anos Aleksandravičienės 60-osioms 

g. m.); „Viltis ir lemtis“ (Liudos Gelgotaitės-Puniškienės ir Viktoro Junkaičio 90-osioms g. m.); 

„Vertėjai Dalijai Epšteinaitei-Kyjv – 80“ „Dramaturgui, prozininkui Izidoriui Ignatavičiui – 85-eri“; 

„Pasaulis – tai didelis kreivų veidrodžių kiemas“ (Mindaugo Švėgždos 60-osioms g. m.; „Žmogus, 

prakalbinęs Dantę, Šekspyrą, Gėtę...“ (Aleksio Churgino 105-osioms g. m.); „Gyvenimo grožį į žiedą 

sudėsiu...“ (Vaclovo Volkaus 90-osioms g. m.); „Ričardui Adamoniui – 85-eri“; „Žmogus, palikęs 

pėdsaką Jonavoje“ (Vidmanto Jankausko 55-osioms g. m.; „Baltosios obels papėdėje“ (Raimundo 

Samulevičiaus 80-osioms g. m.).  

2017 m. buvo paruoštos nuolatinės ekspozicijos: „Abraomas Kulvietis – lietuvių 

Reformacijos pradininkas“ (Reformacijos metams), „Darbai, o ne žodžiai parodo tikruosius žmogaus 

įsitikinimus“ (Jonavos rajono Garbės piliečiui Gediminui Ilgūnui). Jonavos miesto 267-osios įkūrimo 

metinėms buvo paruošta dokumentų paroda „Iš Jonavos miesto istorijos“ (08.04–08.18). 

Ataskaitiniais metais  paruošta 15 virtualių parodų (2016 m. – 11). Teminės (4): „Prakalbinęs 

lietuviškai Homerą“ (Jeronimui Raliui, 03.03), „Muzika – mano džiaugsmas, paguoda liūdesio 

valandėlėmis“ (Antano Kirvelevičiaus 75-osioms g. m., 03.27), „Raimundui Samulevičiui – 80“ 

(09.25) ir „Jonava – mūsų miestas“ (Jonavos miesto 267-osioms įkūrimo metinėms, 08.04). 

Kartu su Informacijos išteklių formavimo skyriumi paruošta 11 naujų knygų apžvalgų. 

Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. 2017 m. kovo 3 d. Jonavos 

viešosios bibliotekos elektroninėje svetainėje publikuota virtuali paroda „Prakalbinęs lietuviškai 

Homerą“, skirta Jeronimui Raliui. Ją rasime adresu: jonbiblioteka.lt/lt/virtualios-parodos/2133-

prakalbines-lietuviskai-homera. Parodoje pateikiama Jeronimo Ralio biografija, pristatomos knygos, 

kurias išvertė Jeronimas Ralys, taip pat straipsniai, publikuoti periodinėje spaudoje ir internete. 

Plačiai pristatomas Jeronimo Ralio atminimo įamžinimas. Čia pateikiama informacija apie paminklą, 

esantį Ramybės skvere, pristatomi leidiniai, kuriuose rašoma apie J. Ralį ar jo vertimus, informacija 

apie gatvę, atminimo lentą, mokyklą, Jonavos rajono savivaldybės posėdžių salę, Garbės piliečio 

vardo suteikimą, skulptūrą bei renginius, skirtus J. Ralio atminimui. 

Organizavome protų kovas („Bibliomūšį“) „Šimtas klausimų apie Lietuvą“, kurių tikslas – 

pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, skatinti gyventojų domėjimąsi Lietuvos kultūra, 

istorija ir tradicijomis. Konkursas skirtas visiems Jonavos miesto ir rajono gyventojams. Viešoji 

biblioteka ir filialai buvo skatinami suburti savo komandas, kurių nariais galėjo būti tiek gyventojai, 

tiek bibliotekų darbuotojai. Komanda, surinkusi daugiausiai taškų ir pripažinta nugalėtoja, bus 

apdovanota pagrindiniu prizu – ekskursija į Valdovų rūmus, kuri bus organizuota 2018 m. gegužės 

mėn. 

 
 

http://jonbiblioteka.lt/lt/virtualios-parodos/2133-prakalbines-lietuviskai-homera
http://jonbiblioteka.lt/lt/virtualios-parodos/2133-prakalbines-lietuviskai-homera
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2017 m. vasario 7, 14, 21 d., kovo 7 ir 14 d. vyko protų kovų („Bibliomūšio“) „Šimtas 

klausimų apie Lietuvą“ I etapas. Jame varžėsi 8 komandos. Tai Viešosios bibliotekos, Čičinų, 

Juškonių, Kuigalių, Šilų, Užusalių, Šveicarijos bei Žeimių filialų komandos. Po penkių protų kovų 

turų pirmauja Čičinų bibliotekos komanda „KRAŠTIEČIAI“ ir Žeimių bibliotekos komanda 

„Žeimiai“, surinkusios vienodą taškų skaičių – 98. Maksimalus taškų skaičius, kurį galima buvo 

surinkti per visus turus, – 100. Protų kovų dalyvių skaičius svyravo, žaidė per 80 žmonių. Vienas 

turas trukdavo iki 1,5 val. Protų kovų II etapas vyks 2018 metų vasario-kovo mėnesiais. 

Lietuvių kalbos dienoms organizuotas edukacinis užsiėmimas „Skaitmeninė lietuvių kalba“, 

Nacionalinio diktanto rašymas, citatų, palinkėjimų lietuvių kalbai medis ir stendas „Užrašyk 

gražiausią lietuvišką žodį“. 

Organizuotos 6 netradicinio ugdymo pamokos: „Internetas ir aš“, „Skaitmeninė lietuvių 

kalba“, virtualus edukacinis žaidimas „Išnykusios praeities ženklai“, kurį vedė Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos specialistai Dalia Giniuvienė ir Mindaugas Balkus ir kitos. 

2017 m. suorganizuoti 3 senjorų, baigusių kompiuterinio raštingumo mokymus bibliotekoje 

susitikimai. Šie susitikimai-mokymai yra skirti atnaujinti įgytas žinias, atsakyti į iškylančius darbo 

kompiuteriu, elektroninių paslaugų klausimus, taip pat skatinti vyresnių žmonių aktyvumą. Tokie 

susitikimai labai naudingi, jie stiprina bendruomenės ir bibliotekos bendradarbiavimą, populiarina 

bibliotekos paslaugas, skleidžia gerąją darbo patirtį, mažina socialinę atskirtį. Vyresnio amžiaus 

žmonės yra aktyvūs bibliotekos renginių lankytojai. 

Spalio 2 d. organizuotas senjorų susitikimas – pomėgių mugė, skirtas Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai. Kvietėme senjorus pasidalinti savo pomėgiu su kitais, pristatyti jį, kartu 

pasidžiaugti pasiektu rezultatu, prasmingai ir nekasdieniškai pabendrauti su bendraminčiais. Senjorai 

pristatė pačius įvairiausius savo pomėgius – skambėjo muzika, daina ir eilėraščiai, kvepėjo duona ir 

pyragais, grožėjomės įvairiais rankdarbiais, mankštinome protą, rūpinomės savo sveikata. 

 

 
 

BIBLIOGRAFINIS INFORMACINIS VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus atsakytos užklausos 

 

Paieškas vykdėme LIBIS elektroniniuose kataloguose, NBDB (Nacionalinės bibliografijos 

duomenų bankas), LRS teisės aktų bazėje, Bibliografinėje Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų 

duomenų bazėje ir kitose laisvai prieinamose ir prenumeruojamose duomenų bazėse. 2017 m. 

prenumeravome EBSCO Publiching, Naxos Music Library, INFOLEX Praktika duomenų bazes.  

EBSCO duomenų bazėse vykdytos 5354 paieškos (2016 m. – 8888). Vartotojai atsisiuntė 

656 santrumpas ir 309 pilnateksčius dokumentus (2016 m. – 620 ir 605). 2017 m. sukurtos 2 naujos 

nuotolinės prieigos EBSCO duomenų bazės vartotojams, norintiems šia baze naudotis namuose.  

2017 m. INFOLEX Praktika duomenų bazėje atlikta 3009 paieškos. (2016 m. – 2390). 

Skaitytojai mažiau naudojasi Naxos Music Library duomenų baze. Čia 2017 m. prisijungta 94 k., 

perklausyti 636 kūriniai (2016 m. – 159 ir 2116). 
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 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“. 

Paruošta 12 sąrašų, į juos įtraukti 527 įrašai (2016 m. – 557). 

 

INTERNETAS 

 

2017 m. viešosios interneto prieigos taškai (VIPT) veikė Viešojoje bibliotekoje ir visuose 

(16) filialuose. Vartotojams buvo teikiama ir bevielio interneto paslauga.  

Interneto vartotojų skaičius SVB: 5507 (2016 m. – 4988) 

 VB – 1694 

 Miesto filialas – 260 

 Kaimo filialai – 3553 

Interneto lankytojų skaičius SVB: 58320 (2016 m. – 60569) 

 VB – 25203 

 Miesto filialas – 3963 

 Kaimo filialai – 29154 

Interneto vartotojų skaičius išaugo, bet lankytojų skaičius sumažėjo (vartotojų +519, 

lankytojų -2249) . Tai lemia, kad daugelis namuose turi kompiuterius ir internetą, todėl mažiau 

lankosi bibliotekose. Kita priežastis – dažnai vartotojai bibliotekų patalpose jungiasi su savo 

atsineštais įrenginiais prie Wi-fi, kuriuos negalime apskaityti. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose gyventojams sukurtos 273 darbo vietos. Iš jų 82 

kompiuterizuota darbo vieta prijungta prie interneto. 

Viešojoje bibliotekoje vartotojams skirtos 67 darbo vietos, iš jų – 22 kompiuterizuotos darbo 

vietos su interneto prieiga. 

Miesto filiale vartotojams skirta 12 darbo vietų, iš jų – 4 kompiuterizuotos darbo vietos su 

interneto prieiga. 

15 kaimo filialų vartotojams skirtos 194 darbo vieta, iš jų – 56 kompiuterizuotos darbo vietos 

su interneto prieiga. 

Viena kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga tenka 520 rajono gyventojų ir viena 

kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga tenka 154 bibliotekos vartotojams. 

Per metus 32,7 % visų bibliotekos lankytojų naudojosi vieša interneto prieiga. 
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BIBLIOTEKOS SVETAINĖ 

 

Elektroninėje erdvėje biblioteka pasiekiama adresu www.jonbiblioteka.lt. Bibliotekos 

elektroninė svetainė sukurta 2005 m., o 2012 m. ji atnaujinta. Vartotojai gali gauti informaciją apie 

biblioteką, naujienas, teikiamas paslaugas, naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu, rasti kontaktus, 

informaciją apie renginius, gautus leidinius, žymius Jonavos krašto žmones, įvykius ir kt. Per www 

katalogą vartotojai gali užsisakyti, rezervuoti ir prasitęsti leidinius. Skaitytojai taip pat gali naudotis 

bibliotekoje prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis, net gauti kai kurių bazių 

individualią prieigą. Per Skype programą bibliotekos darbo laiku galima tiesiogiai bendrauti, užduoti 

klausimus. Elektroninė svetainė nuolat atnaujinama ir papildoma įvairia informacija. Kas mėnesį 

skelbiamas bibliotekos renginių planas, bibliografinis sąrašas „Jonavos rajonas ir kraštiečių 

straipsniai respublikinėje spaudoje“, nuolat atnaujinamas naujienų puslapis (2017 m. paskelbtos 87 

naujienos; 2016 m. – 123; 2015 m. – 80, 2014 m. – 69), publikuojami straipsniai apie bibliotekos 

renginius, kraštotyrinė medžiaga: datų kalendoriai, kraštiečių biografijos, paruošta 15 virtualių 

parodų. Bendradarbiaujame su „Penki TV“, skelbiame jų paruoštus laidų anonsus „Knygos per 

„Penki TV“ (2017 m. įkelta 15 anonsų; 2016 m. –13; 2015 m. –18). 2017 m. elektroninėje bibliotekos 

svetainėje publikuoti 279 straipsniai (2016 m. – per 300; 2015 m. apie 300, 2014 m. – 200). Svetainėje 

publikuojamos reklamjuostės. Tai bibliotekos socialinių tinklų paskyrų, e.paveldo, e.klasikos, 

Jonavos rajono savivaldybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, knygų apžvalgų „Knygos per „Penki 

TV“, euras.lt ir kt.  

Džiaugiamės, kad bibliotekos svetainė yra lankoma ir skaitytojai naudojasi joje pateikiama 

informacija. Per metus čia apsilanko apie 13 tūkstančių unikalių naudotojų (2014-2017 m. vidurkis). 

Populiariausia informacija www.jonbiblioteka.lt pagal atsivertimų skaičių: Knygų ir 

straipsnių paieška, Bibliotekos darbo laikas,  Duomenų bazės, Viešosios bibliotekos kontaktiniai 

duomenys ir kt.  

 

DUOMENYS APIE ELEKTRONINES PASLAUGAS 

Virtualūs apsilankymai bibliotekos elektroninėje svetainėje www.jonbiblioteka.lt  

 

  

http://www.jonbiblioteka.lt/
http://www.jonbiblioteka.lt/
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2017 m. bibliotekos svetainė aplankyta 28499 kartus (2016 m. – 28583; 2015 m. – 30857). 

Tai 84 apsilankymais mažiau, lyginant su 2016 m. Unikalių vartotojų buvo 11897 (2016 m. – 13087; 

2015 m. – 13912). Tai 1190 mažiau, nei 2016 m. 

 Elektroninio katalogo statistika 

Seansų skaičius – 12257 (2016 m. – 16004; 2015 m. – 16208); 

Seansų laikas – 9256 h 36 min. (2016 m. – 11030 h 34 min.; 2015 m. – 10608 h) 

Atmestų seansų skaičius – 0 (2016 m. – 0; 2015 m. – 0); 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius – 33 (2016 m. – 421; 2015 m. – 112); 

Parsisiųsdintų įrašų skaičius – 11363 (2016 m. – 13333; 2015 m. – 16244); 

Paieškų (užklausų) skaičius – 51594 (2016 m. – 67066; 2015 m. – 70567); 

Virtualių apsilankymų skaičius – 7910 (2016 m. – 8418; 2015 m. – 8684); 

Seansų internete skaičius – 12257 (2016 m. – 8124; 2015 m. – 16208). 

 

Lentelėje pateikti duomenys iš elektroninės svetainės www.jonbiblioteka statistikos 

(Google Analytics) 

2017 m. 2016 m. 2015 m. 2014 m. 

Seansai 

28499 

Naudotojai 

11897 

Puslapių rodiniai 

80145 

Puslapių per seansą 

2,81 

Vid. seanso trukmė 

00:03:04 

Atmetimo rodiklis 

53.48% 

Naujų seansų: % 

40.16% 

 

Seansai 

28583 

Naudotojai 

13087 

Puslapių rodiniai 

74130 

Puslapių per seansą 

2,59 

Vid. seanso trukmė 

00:02:37 

Atmetimo rodiklis 

55.34% 

Naujų seansų: % 

43.33% 

Seansai 

30857 

Naudotojai 

13912 

Puslapių rodiniai 

84930 

Puslapių per seansą 

2,75 

Vid. seanso trukmė 

00:03:03 

Atmetimo rodiklis 

55,94 % 

Naujų seansų: % 

42,47 % 

Seansai 

31715 

Naudotojai 

12858 

Puslapių rodiniai 

93856 

Puslapių per seansą 

2,96 

Vid. seanso trukmė 

00:03:39 

Atmetimo rodiklis 

52,79 % 

Naujų seansų: % 

38,07 % 

 

Apsilankymų pagal įrenginius: 

Personaliniai kompiuteriai – 26639 (2016 m. – 27318)  

Planšetiniai kompiuteriai – 625 (2016 m. – 701) 

Mobilieji telefonai – 1335 (2016 m. – 564) 

Bibliotekos svetainėje 2017 m. lankytasi iš 70 pasaulio šalių (2016 m. – 77) 

2017 m. iš: 2016 m. iš: 2015 m. iš: 2014 m. iš: 

Lietuvos – 27521 

JAV – 319 

Vokietijos – 80 

Jungtinės Karalystės – 

72 

Rusijos – 62 

Lenkijos – 31  

Pietų Korėjos – 30  

Latvijos – 28  

Kanados – 26  

Brazilijos – 24 ir t.t.  

 

Lietuvos – 27038 

Jungtinės Karalystės – 

334 

Rusijos – 218  

JAV – 195  

Vokietijos – 132 

Brazilijos – 65  

Austrijos – 40 

Kinijos – 53  

Italijos – 28 

Norvegijos – 27 ir t.t.  

Lietuvos – 28452  

JAV – 615  

Brazilijos – 212  

Jungtinės Karalystės –

178 

Rusijos –145  

Vokietijos – 144  

Italijos – 57  

Kinijos – 53  

Norvegijos – 44  

Izraelio – 43 ir t.t. 

Lietuvos – 30548 

Brazilijos – 219 

JAV – 139 

Jungtinės 

Karalystės – 107 

Vokietijos – 93 

Rusijos – 57 

Norvegijos – 39 

Lenkijos – 39 

Švedijos – 36 

Ukrainos – 31 ir t.t. 

 

http://www.jonbiblioteka/
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Elektroninės paslaugos per bibliotekų elektroninių paslaugų portalą 

2013 m. balandžio mėnesį prisijungėme į interaktyvią biblioteką (www.ibiblioteka.lt). Čia 

teikiame paslaugą „Klausk bibliotekininko“. 2017 m. gauta ir atsakyta į 15 užklausų (2016 m. – 7; 

2015 m. – 19). Vartotojai turi galimybę užsisakyti ir gauti leidinių ir publikacijų kopijas. Kol kas 

tokių pageidavimų negavome, nes tai brangi paslauga. Per RSS sąsają Jonavos bibliotekos naujienos 

iš bibliotekos elektroninės svetainės (www.jonbiblioteka.lt) pateikiamos interaktyvios bibliotekos 

(www.ibiblioteka.lt) Naujienų skiltyje. 

Prisijungimo į interaktyvią biblioteką tikslas – teikti elektronines paslaugas vieningame 

bibliotekų elektroninių paslaugų portale visoms skaitytojų grupėms. Vartotojas pageidaujamą 

paslaugą gauna neatvykęs į biblioteką, sudaryta galimybė internetu atsiskaityti už bibliotekos 

teikiamas paslaugas.  

 

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 apie 3000 dokumentų, taip pat ruošiami ir pildomi teminiai 

bei personalijų aplankai (paruošta per 100 aplankų). Nuo 2003 m. rajoninių laikraščių straipsniai 

aprašomi ir kaupiami bibliotekos elektroniniame kataloge. Čia yra per 30 tūkstančių su Jonava 

susijusių įrašų. Skaitmeninami įvairūs kraštiečių dokumentai, nuotraukos, straipsniai. 2017 m. 

suskaitmenintas 321 dokumentas (2016 m. – 1198; 2015 m. – 1508). Iš viso skyriuje suskaitmeninti 

6886 vnt. Ruošiamos Jonavos krašto asmenybių biografijos (publikuotos 169 biografijos). 

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.  

Dokumentų parodomis pažymime kraštiečių jubiliejus. 2017 m. kraštotyrinių parodų 

paruošta 14, iš jų 11 – kraštiečių jubiliejams pažymėti. Žymius kraštiečius pasveikiname atvirukais. 

2017 m. pasveikinta 20 kraštiečių. Renkama įvairi informacija apie kraštiečius, daromos kopijos, 

skaitmeninamos nuotraukos, kiti dokumentai. Palaikomi ryšiai su Jonavos krašto 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 sūnumi Vyteniu Šliogeriu, gyvenančiu 

Australijoje, bendraujame su Vilniuje gyvenančiais Birute Ilgūniene, Izidoriumi Ignatavičiumi, 

Dalija Epšteinaite, Vydu Dolinsku ir kitais kraštiečiais.  

Daug dėmesio skiriama Jonavos rajono Garbės piliečiams. Įrengus Kraštotyros kabinetą, 

atsirado galimybė išskirti kraštiečių dovanotų knygų rinkinius. Taip pat čia įrengta nuolatinė 

ekspozicija „Darbai, o ne žodžiai parodo tikruosius žmogaus įsitikinimus“, skirta Jonavos rajono 

Garbės piliečiui, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signatarui Stanislovui 

Gediminui Ilgūnui. Parodoje surinktos Gedimino Ilgūno parašytos, sudarytos, redaguotos knygos, 

taip pat knygos, kuriose rašoma apie jį, eksponuojami G. Ilgūno apdovanojimai, nuotraukos, kiti 

dokumentai kuriuos ekspozicijai pateikė signataro žmona Birutė Ilgūnienė. 
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Taip pat organizuojame renginius. 2017 m. kovo 23 d. vyko Vytauto Venckūno 

monografijos „Jonavos valsčius ir miestas 1918-1940 m.“ sutiktuvės, liepos 31 d. – popietė su 

kraštiečiu Vaclovu Volkumi, skirta jo 90-osioms gimimo metinėms.  

Didelis darbas atliekamas rengiant virtualias parodas. Nuo 2012 m. atnaujintoje bibliotekos 

svetainėje skaitytojams pristatytos 25 virtualios parodos. Jos skirtos kraštiečiams, rajono, bibliotekos 

įvykiams paminėti. 2017 m. parengtos 4 teminės parodos. Taip pat rengiamos naujų knygų apžvalgos. 

Jose pristatomos bibliotekoje gautos naujos knygos. 

 

KRAŠTOTYROS INFORMACIJOS KAUPIMAS IR TVARKYMAS 

 

Kraštotyros fondas pasipildė 202 leidiniais (2016 m. – 68; 2015 m. – 69). Jį sudaro 2760 

dokumentų. Bibliografiniai įrašai iki 2005 m. sukaupti Kraštotyros kartotekoje. 

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 29887 analiziniai kraštotyriniai įrašai (2018.01.01.) 

Įrengus Kraštotyros kabinetą, atsirado galimybė išskirti kraštiečių dovanotų knygų rinkinius. Čia yra 

Ilgūnų, F. K. Fedaravičiaus, B. Lubio, V. A. Pranckiečio, E. Simanaičio dovanotų knygų rinkiniai. 

Taip pat autografuotų ir Jonavoje išleistų leidinių rinkiniai. 

 

PER METUS PARENGTI KRAŠTOTYROS DARBAI 

2017 m. išleisti net 4 leidiniai: Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ 5 ir 

6 numeriai, Vytauto Venckūno „Jonavos valsčius ir miestas 1918-1940 m.“ ir „Jonavos krašto 

karžygiai: 1919–1920 m.“ 

Paruošta 12 bibliografinių sąrašų „Jonavos rajonas ir kraštiečių straipsniai respublikinėje 

spaudoje“, į juos įtraukti 527 įrašai (2016 m. – 557; 2015 m. – 446). 

Ruošiamos Jonavos krašto asmenybių biografijos, jos publikuojamos elektroninėje 

bibliotekos svetainėje rubrikoje-žinyne „Kraštiečiai“. 2017 m. paruoštos 3 biografijos (2016 m. – 6; 

2015 m. – 5; 2014 m. – 6). Platinamos kraštiečių anketos, pagal jas ruošiame biografijas. Daug 

išdalintų anketų negrįžta.  

Rengiamos parodos, renginiai, ruošiami straipsniai apie kraštiečius, jie publikuoti spaudoje, 

internete, Jonavos kultūros ir istorijos metraštyje „Taurosta“. 

 

VIII. DARBAS SU VAIKAIS 

 

SKAITYTOJŲ VAIKŲ TELKIMAS 

 

     Skaitytojai  Lankytojai  Išduotis 

VB 1547 (+230)  32912 (+7433)  54690 (-11234) 

        Miesto filiale  101 (+29)  807 (-241)  256 (-792) 

Kaimo filialuose  1275 (-48)  55249 (+16249)  62407 (-2832) 

SVB  2923 (+211)  88968 (+23441)  117353 (-14858) 

 

Nors matome išaugusius vaikų skaitytojų ir lankytojų statistinius rodiklius, galime pasakyti, 

kad vaikai skaito mažiau, o į biblioteką ateina praleisti savo laiko. Ataskaitiniais metais vyko labai 

daug ir įvairių veiklų, skirtų vaikų laisvalaikio praleidimui, jų kūrybingumui ugdyti, tai ir parodo 

lankytojų skaičiaus augimas. 

 

Lankomumo rodiklis:  

 SVB – 30  

 VB – 21  
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 Miesto filiale – 8  

 Kaimo filialuose – 43 

Skaitomumo rodiklis: 

   SVB – 40  

   VB – 35  

   Miesto filiale – 3  

   Kaimo filialuose – 49 

 

2017 m. Vaikų literatūros skyriuje buvo siekiama organizuoti Jonavos miesto ir rajono vaikų 

aptarnavimą bei skaitymo skatinimą ir ugdyti vaikų informacinius bei kūrybinius įgūdžius. Literatūra 

ir knygų skaitymas buvo populiarinami organizuojant įvairius renginius (garsinius knygų skaitymus, 

knygų aptarimus, knygų šventes ir kt.), akcijas (akcija „Metų knygos rinkimai 2016“), vasaros 

skaitymą (akcija „Vasara su knyga“), dalyvaujant Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte.  

2017 m. vyko individualūs ir grupiniai kompiuterinio raštingumo mokymai. Vaikai galėjo 

naudotis nemokamo interneto ir žaislotekos paslaugomis. Vaikų literatūros skyriaus lankytojai 

aktyviai rinkosi į „Popcorn“ kino vakarus, dalyvavo edukacinėse-kūrybinėse dirbtuvėse „Lietuva: 

domiuosi, kuriu, skaitau ir žaidžiu“ bei kituose renginiuose. Į Vaikų literatūros skyriaus veiklą buvo 

stengiamasi įtraukti kuo daugiau socialiai remtinų vaikų, užimti juos po pamokų, savaitgaliais, 

atostogų metu. 

Organizuojant ir vedant renginius, rengiant parodas, buvo bendradarbiaujama su Jonavos 

rajono mokyklomis: Justino Vareikio progimnazija, Raimundo Samulevičiaus progimnazija, Jonavos 

Panerio pradine mokykla, „Lietavos“ pagrindine mokykla, Jonavos vaikų lopšeliais-darželiais: 

„Dobilas“, „Žilvitis“, „Lakštingalėlė“, „Saulutė“, „Pakalnutė“, mokykla-darželiu „Bitutė“, VšĮ 

„Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centru“, šeimos klubu „Ridikiukas“, sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“ ir kitomis įstaigomis, dirbančiomis su vaikais. 

 

RENGINIAI  

 

Renginių skaičius:  

 SVB – 404 (+43) 

   VB – 58  

 Miesto filiale – 0  

 Kaimo filialuose – 346 

Renginių lankytojų skaičius:  

 SVB – 4313 (+ 917) 

   VB – 1325 

 Miesto filiale – 0  

 Kaimo filialuose – 2988 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje kasmet organizuojami knygų skaitymą 

skatinantys ir literatūrą populiarinantys renginiai. 2017 m. Vaikų literatūros skyriuje vyko vaikų 

knygų šventės, garsiniai knygų skaitymai, knygų aptarimai, žaidimų aikštelės, literatūrinės bei 

teminės popietės, buvo rengiamos spaudinių parodos, lopšelių-darželių ugdytinių ir mokinių piešinių 

bei darbų parodos.   

Metų pradžioje Vaikų literatūros skyriuje tradiciškai vyko renginiai skirti akcijai „Metų 

knygos rinkimai 2017“: 

 Viktorina „Filmukų herojai“ (sausio 11 d.). 

 Žaidimų valanda „Meškinai ir žąsys“ (sausio 18 d.). 

 Popietė su knyga „Saldūs sapnai“ (sausio 25 d.). 

 Knygos ir kūrybos popietė „Akmenėlių spalvinimas“ (vasario 8 d.). 
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Akcijai „Metų knygos rinkimai 2017“ skirtus susibūrimus vainikavo baigiamasis renginys – 

knygos šventė „Metų knygos karūnavimas“ (vasario 27 d.). 

2017 m. Vaikų literatūros skyrius, laukdamas ir iš anksto 

ruošdamasis 2018-iesiems metams – Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui, skatino ir ragino mažuosius bibliotekos lankytojus 

geriau pažinti Lietuvą (jos istorijos vingius, tradicinių švenčių 

niuansus) subūręs į pilietiškumo nestokojančias edukacines- 

kūrybines dirbtuves „Lietuva: domiuosi, kuriu, skaitau ir 

žaidžiu“. Dirbtuvės, vykusios bibliotekoje vasario-gruodžio 

mėnesiais kvietė prisiminti svarbiausias mūsų valstybės datas bei 

šventes. Edukacinėse-kūrybinėse dirbtuvėse „Lietuva: domiuosi, 

kuriu, skaitau ir žaidžiu“ apsilankė 156 vaikai. 

2017 metais (sausio – gruodžio mėnesiais) Vaikų literatūros skyrius organizavo garsinius 

skaitymus „Keliaujanti knyga“, kurių metu vyriausioji bibliotekininkė Aida Židžiūnė lankėsi Jonavos 

miesto vaikų lopšeliuose-darželiuose „Dobilas“, „Žilvitis“, „Lakštingalėlė“, „Saulutė“, „Pakalnutė“ 

ir mokykloje – darželyje „Bitutė“ 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 neatsitiktinai, bet atsižvelgiant į vaikų 

amžių, autorių, tekstą, jo sudėtingumą ir ištraukos ar viso kūrinio apimtį. Garsiniams skaitymams 

buvo pasirinktos 3-4 metų amžiaus vaikų grupės, traktuojant tuo, jog tokio amžiaus vaikams atvykti 

į biblioteką kartu su savo darželio grupe yra ypač sudėtinga. Šiuo užsiėmimu buvo stengiamasi 

pasiekti tą auditoriją, kurios žinios apie biblioteką itin ribotos. Taigi tokiu būdu skleidėme žinią apie 

biblioteką ir knygas bei skatinome mažuosius joje apsilankyti (2017 m. Vaikų literatūros skyriuje 

užsiregistravo 54 nauji skaitytojai – ikimokyklinukai, tuo tarpu 2016 m. – tik 10). 

 

    
Akimirkos iš garsinių skaitymų „Keliaujanti knyga“ 

 

Didelio populiarumo susilaukė Vaikų literatūros skyriuje rengti „Popcorn“ kino vakarai, 

kurie vyko sausio – gruodžio mėnesiais vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio antrąjį 

penktadienį). Susirinkę vaikai anonimiškai balsuodavo kokį filmą (iš pasiūlytų) norėtų žiūrėti. 

Filmas, surinkęs daugiausiai vaikų balsų – laimėdavo. Prieš prasidedant filmo peržiūrai mažieji 

bibliotekos lankytojai būdavo supažindinami su knyga tokiu pačiu pavadinimu (siužetas, veikėjai). 

Po filmo užvirdavo diskusija ir vaikai dalinosi emocijomis, kas paliko didesnį įspūdį – filmas ar 

knyga. „Popcorn“ kino vakarų pavadinime ne veltui figūravo žodis „spragėsiai“ (angl. popcorn) – 

visi buvo nemokamai jais vaišinami. Per dvylika kino mėgėjų susibūrimų sulaukta 210 lankytojų. 
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„Popcorn“ kino vakarų akimirkos 

Sausio mėnesį Vaikų literatūros skyriaus lankytojai domėjosi spaudinių paroda, skirta 

rašytojos Gintarės Adomaitytės 60 metų jubiliejui paminėti „Sparnuotos iškabos“.  

Vasario mėnesį literatūrine prasme itin svarbi buvo Bernardo Brazdžionio 110-osioms 

gimimo metinėms skirta spaudinių paroda „Šimtą metų aš gyvensiu“. Patriotiškumo dvasia dvelkė 

vasario mėnesį Vaikų literatūros skyriuje eksponuota spaudinių paroda „Aš – tavo gimtinė“, skirta 

Lietuvos atkūrimo dienai. 

Vasario – kovo mėnesiais buvo organizuojami renginiai ir parodos, skirti Lietuvių kalbos 

dienoms: viktorina „Tark žodį lietuvišką“ (vasario 21 d.); edukacinė popietė „Rūta žalioji“ (kovo 7 

d.); Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė“ pradinių klasių moksleivių dailaus rašto paroda „Plunksnelė 

2017“. 

Balandžio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje alsavo Velykų šventės nuojautomis. Visą 

mėnesį bibliotekoje buvo eksponuojama Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokinių darbelių 

paroda „Margučiai“ bei spaudinių paroda „Velykų laukimas“. 

 

  
„Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokinių darbelių paroda 

Gegužės mėnuo Vaikų literatūros skyriuje buvo gausus parodų. Buvo eksponuojama jautri 

ir graži Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda „Mamai“ bei 

Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų antrų klasių mokinių dailyraščio konkurso „Rašysena 

2017“ dalyvių darbų paroda pavadinimu „Lietuva – piliakalnių kraštas“. Informatyvios buvo 

spaudinių parodos: 

 „Po riestainio saule“. Paroda skirta Nijolės Kepenienės 60 metų jubiliejui. 

 „Stebuklų pripoškėjęs pasaulis“. Paroda skirta Virginos Šukytės 60 metų jubliejui. 

 
„Lietavos“ pagrindinės mokyklos moksleivių paroda „Mamai“ 
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Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų antrų klasių mokinių dailyraščio konkurso „Rašysena 2017“ 

dalyvių darbų paroda 

Gegužės 14 d. Jonavos viešoji biblioteka prisijungė prie VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško 

lavinimo centras“ organizuojamos šventės „Šeimos diena 2017“. Vaikų literatūros skyrių šventėje, 

kuri vyko Jonavos sporto arenoje, atstovavo vyriausioji bibliotekininkė Aida Židžiūnė kartu su 

metodininke rinkodarai ir viešiesiems ryšiams Sandra Šklenskiene ir Čičinų filialo bibliotekininke 

Odeta Barkauskiene. Buvo pristatyta ne tik skyriaus, bet ir visos bibliotekos bei filialų veiklos, 

spaudinių gausa, paslaugų įvairovė, įvairus renginių spektras. Didelio susidomėjimo sulaukė 

viktorina „Atspėk knygos pavadinimą“. Šventės metu veikė net dvi kūrybinės dirbtuvės: „Sukurk 

savo šeimos veidaknygę“ ir „Pelėdžiukų kaukės“. 

 

  

   
Šventės „Šeimos diena 2017“ akimirkos 

Birželio 3 d. viešosios bibliotekos kolektyvas prisijungė prie Jonavos kultūros centro 

organizuoto moksleivių vasaros atostogų pradžiai skirto renginio „Svajonių vasara prasideda 2017“. 

Renginyje dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Inga Rindzevičienė.  

Jau vienuoliktus metus Vaikų literatūros skyrius prisijungia prie visuotinės akcijos „Vasara 

su knyga“. Visą vasarą buvo eksponuojama spaudinių paroda tokiu pačiu pavadinimu. Taip pat 

kiekvieną vasaros mėnesį bibliotekoje buvo organizuojamos žaidimų aikštelės „Žaidžiu 

skaitydamas“, kurių metu Jonavos miesto vasaros dienos stovyklų vaikai susiburdavo žaisti skaitymą 

skatinančius žaidimus. Žaidimų aikštelės „Žaidžiu skaitydamas“ vyko: 

 Birželio 14 d. 

 Liepos 18 d. 

 Rugpjūčio 22 d. 
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Žaidimų aikštelių „Žaidžiu skaitydamas“ akimirkos 

 

2017 metais akciją „Vasara su knyga“ papildė akcija „Vasaros skaitymo iššūkis“ (nuo 

birželio 15 d.), kuria siekta paskatinti gyventojus lankytis bibliotekose ir visapusiškai domėtis 

skaitymo kultūra. Norintiems dalyvauti akcijoje buvo išdalinti akcijos lankstinukai, kuriuose 

nurodyta dešimt skaitymo užduočių. Vaikų literatūros skyriuje užsiregistravo 77 lankytojai norintys 

dalyvauti akcijoje. Visas užduotis įveikė 17 dalyvių. 3 iš jų (užsiregistravę Vaikų literatūros skyriuje) 

buvo apdovanoti specialiaisiais prizais: Miglė Lopėčiūtė, Raminta Paplonskienė, Rūta Keršienė. 

 

   
Akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis“ akimirkos 

Rugsėjo 1-ąją Vaikų literatūros skyrius pasitiko spaudinių paroda, skirta Mokslo ir žinių 

dienai – „Sveika, mokykla“. Taip pat buvo organizuojama akcija „Atėjęs į biblioteką gauk pamokų 

tvarkaraštį dovanų“. Kurios metu bibliotekos lankytojams buvo išdalinti 68 pamokų tvarkaraščiai. 

 

 
Pamokų tvarkaraščiai 

Spalio mėnesį svarbiausi ir daugiausiai lankytojų susidomėjimo sulaukę renginiai buvo skirti 

Pasaulinei gyvūnijos dienai: 

 Šventinė-pažintinė popietė „Letenėlės“. Jos metu bibliotekoje lankėsi J. Vareikio 

progimnazijos pradinių klasių moksleiviai ir jų tėveliai bei mokytojai kartu su savo augintiniais. 
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Vaikai pasakojo apie savo keturkojus draugus, dalinosi įspūdžiais, ne tik parodė savo, bet ir 

susipažino su draugų augintiniais. Renginyje lankėsi 53 dalyviai. 

 Informacinė popietė „Letenėlės“. Popietėje dalyvavo kviestiniai svečiai: VšĮ „Miesto 

katė“ savanorė Dovilė Ivanovaitė ir šunų trenerė bei jų elgesio konsultantė Vida Radzevičienė. 

Viešnios pasakojo apie savanorystę, šunų elgsenos specifiką, žaidė judriuosius žaidimus su vaikais. 

 

  
Šventinės – pažintinės popietės „Letenėlės“ akimirkos 

Lapkričio mėnesį pirmą kartą Vaikų literatūros skyriuje vyko netradicinis renginys, kurio 

metu renginio lankytojai virtualiai susipažino su vaikiškos knygos autore Birute Polkiene ir jos 

vienetinio egzemplioriaus knyga vaikams „Slibinai iš Ausies kalno“. Renginį vedė metodininkė 

rinkodarai ir viešiesiems ryšiams Sandra Šklenskienė ir vyriausioji bibliotekininkė Aida Židžiūnė. 

 

  
Renginio „Slibinai iš Ausies kalno“ akimirkos 

Tradiciškai lapkričio mėnesį Vaikų literatūros skyrius dalyvavo projekte „Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitė“. Jos metu bibliotekoje vyko spaudinių paroda, skirta supažindinti lankytojus su 

Šiaurės šalių autoriais ir literatūra, bei Jonavos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbelių ir 

piešinių parodos „Šiaurės salos“ ir piešinių paroda „Pepė keliauja“. Savaitė pradėta Šviesos ir žodžio 

švente (lapkričio 13 d.), kurios metu J. Vareikio progimnazijos 3a klasės mokiniai kartu su mokytoja 

Danguole Šimkiene skaitė šių metų temai „Šiaurės salos“ skirtą teksto ištrauką (Mauri Kunnas „Lobių 

sala“), o mokyklos-darželio „Bitutė“ pradinukai jį iliustravo. Renginyje apsilankė 38 moksleiviai. 

 

  
Akimirkos iš Šviesos ir žodžio šventės „Šiaurės salos“ 
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Lapkričio 6 d. vyko graži Jonavos viešosios bibliotekos inicijuota akcija „Pyragų diena 

bibliotekoje“, prie kurios prisidėjo Vaikų literatūros skyrius. Bibliotekoje apsilankę skaitytojai 

skanavo, degustavo ir vertino Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkių, Čičinų filialo 

bibliotekininkės Odetos Barkauskienės, Informacijos išteklių formavimo skyriaus bibliotekininkių 

keptus pyragus. 

   
Akcijos „Pyragų diena“ akimirkos 

 

Gruodžio mėnuo Vaikų literatūros skyriuje kvepėjo Kalėdomis. Surengta spaudinių paroda 

(net 40 vnt. spaudinių) „Kalėdų belaukiant...“ sulaukusi didelio lankytojų susidomėjimo. Na, o 

gruodžio 13 d. bibliotekoje Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė“ „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai kartu 

su auklėtojomis kvietė praleisti rytmetį stebint mažųjų auklėtinių paruoštą spektaklį „Šokoladinis 

katinėlis ir Kalėdų senelis“. Žiūrovais būti buvo pakviestos lopšelio-darželio „Dobilas“ „Vyturiukų“ 

ir „Smalsučių“ grupės. Renginyje dalyvavo 50 lankytojų. 

 

  
Spektaklio „Šokoladinis katinėlis ir Kalėdų senelis“ akimirkos 

Minint lietuvių ir užsienio rašytojų, vertėjų, iliustratorių jubiliejus, Vaikų literatūros skyriuje 

parengtos šios spaudinių parodos: „Sparnuotos iškabos“ (Gintarei Adomaitytei – 60 metų), „Šimtą 

metų aš gyvensiu“ (Bernardui Brazdžioniui – 110 metų), „Isabel kuždesiai“ (Isabel Abedi Nasrin – 

50 metų), ir kitos 

 

NETRADICINĖS DARBO FORMOS 

 

ŽAISLOTEKOS „ŽAISLŲ PLANETA“ VEIKLA 

Stalo žaidimai ugdo vaikų kalbą, vaizduotę, kantrybę, todėl jie turi nemažą reikšmę vaiko 

vystymuisi ir tobulėjimui.  

Žaisloteka „Žaislų planeta“ Vaikų literatūros skyriuje veikia jau 17 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. 

2017 m. žaislotekos paslaugomis pasinaudojo 679 vaikai. Per ataskaitinius metus 

užregistruoti 4567 apsilankymai, kurių metu vaikai žaislais pasinaudojo 7515 kartų. Gruodžio mėnesį 

Vaikų literatūros skyrius pasipildė 5 naujais stalo žaidimais. 
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NETRADICINĖS PARODOS 

Kovo 1-30 d. bibliotekoje veikė Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė“ pradinių klasių 

moksleivių dailaus rašto paroda „Plunksnelė 2017“. 

Balandį Vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuojama Jonavos „Lietavos“ pagrindinės 

mokyklos mokinių darbelių paroda „Margučiai“. 
Gegužės mėnesį buvo eksponuojama jautri ir graži Jonavos „Lietavos“ pagrindinės 

mokyklos mokinių tapybos darbų paroda „Mamai“ bei Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

antrų klasių mokinių dailyraščio konkurso „Rašysena 2017“ dalyvių darbų paroda pavadinimu 

„Lietuva – piliakalnių kraštas“. 

Lapkričio 13-29 d. veikė Jonavos lopšelių-darželių „Dobilas“, „Žilvitis“, „Saulutė“, 

mokyklos-darželio „Bitutė“ rankdarbių  ir piešinių paroda „Šiaurės salos“, skirta Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitei ir piešinių paroda „Pepė keliauja“, skirta Astrid Lindgren 110 gimimo metinėms. 

 

KITA VEIKLA 

 

Vasario 28 d. Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės kartu su bibliotekos kolektyvu 

dalyvavo Jonavos kultūros centro organizuojamoje Užgavėnių eisenoje „Ubagėlių spacierius“. 

Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, viešosios bibliotekos kolektyvas 

pažymėjo fotografuodamiesi su Lietuvos valstybės vėliava iš paukščio skrydžio. Fotosesijoje 

dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus darbuotoja Aida Židžiūnė. 

Kovo 29 d. vyko netradicinė pamoka „Super internetas mažiesiems“, kurios tikslas – šviesti 

mažuosius bibliotekos lankytojus apie būtiną laikytis saugumą internete. Teorinę dalį išdėstė 

vyriausioji bibliotekininkė Aida Židžiūnė ir metodininkė rinkodarai ir viešiesiems ryšiams Sandra 

Šklenskienė. Popietės metu vaikus aplankė ir atmosferą praskaidrino kviestinis svečias žinomas 

personažas – Pakalikas. Visi kartu žaidė judriuosius žaidimus, įtraukdami ir mokomąją medžiagą apie 

interneto subtilybes.  

 Netradicinės pamokos „Super internetas mažiesiems“ akimirkos 

Visus metus Vaikų literatūros skyriaus 

bibliotekininkės atliko šviečiamąją veiklą vesdamos 

ekskursijas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus 

vaikams po Vaikų literatūros skyrių ir Rimkų filialą. 

Lankytojai būdavo supažindinami su bibliotekų 

įvairove, specifika, teikiamomis paslaugomis, 

renginiais, žaisdavo susipažinimo ir skaitymą 

skatinančius žaidimus. Ypatingai daug ekskursijų vyko 

rudens mėnesiais. Vienos ekskursijos metu, vykusios 

gruodžio 8 d., per dvi valandas Vaikų literatūros 

skyriuje apsilankė 124 pradinių klasių mokiniai. Iš viso 

ekskursijose dalyvavo 338 lankytojai. 
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IX. PROJEKTAI, KONKURSAI, AKCIJOS, 

 

 Didžiausias 2017 m. vykdytas projektas – Jonavos viešosios bibliotekos projektas 

„Skype seminarų ciklas „Išeivijos literatūra – mūsų bibliotekoje“. Projektas vyko nuo 2017 rugsėjo 

1 d. iki gruodžio 5 d. Projekto įgyvendinimui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. Įvyko 

4 nuotoliniai pokalbiai su rašytojais: Antanu Šileika iš Kanados, Dalia Staponkute iš Kipro, Agne 

Žagrakalyte iš Belgijos ir Rūta Mataityte iš Norvegijos. 

 Gegužės 9 d. Jonavos viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą „Žingsnis po 

žingsnio – į švaresnę Europą“, skirtą Europos dienai paminėti. Projekto metu veikė  didelio dėmesio 

susilaukusios kūrybinės dirbtuvės „Europiečių batai“. Įvairios įstaigos bei bibliotekos darbuotojai iš 

antrinių žaliavų gamino skirtingas Europos šalis atspindinčius batus. Šie batai buvo eksponuojami ne 

tik Knygų terasoje, kūrybinių dirbtuvių rezultatu grožėjosi ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

lankytojai. Projektą dalinai finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 

 Pirmą kartą Jonavos rajono viešosios bibliotekos ir Savivaldybės iniciatyva 

organizuotas respublikinis literatūrinis konkursas, skirtas iš Jonavos kilusio rašytojo Grigorijaus 

Kanovičiaus premijai gauti. Šiais metais ji atiteko kauniečiui poetui, rašytojui, eseistui Kęstučiui 

Navakui už romaną „Vyno kopija“. Premijos fondą sudaro privačių mecenatų ir Jonavos rajono 

savivaldybės administracijos skiriamos lėšos. Jonavos viešoji biblioteka, būdama atminties 

institucija, šia premija siekia gaivinti jonaviečių ir kitų literatūros skaitytojų gebėjimus, remiantis 

turtinga praeitimi, kurti dabartį ir ateitį. 

 Jonavos Viešoji biblioteka dalyvauja Vokiečių kalbos dienų projekte „Ö kaip 

vokiškai?“, kurį inicijavo šios Lietuvoje veikiančios institucijos: Vokietijos Federacinės Respublikos 

ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), 

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA). 

2017 m. spalio 18 d. organizuota diskusija-radijo laida „Jonavoje – lyg Vokietijoje?“. 

 Lapkričio 13–19 d. vyko 21-oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Ji kasmet suburia 

daugiau nei 150 tūkst. žmonių visose Šiaurės šalyse, Baltijos šalyse ir kitur Europoje. 2017 m. metų 

tema – „Šiaurės salos“. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai vyko Viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriuje bei Išorų, Juškonių, Kuigalių, Kulvos, Liepių, Panoterių, Ruklos, Šilų, Šveicarijos, 

Upninkų ir Žeimių filialuose. 

 Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekte 

„Mobilibris“. Gegužės mėnesį Jonavos viešojoje bibliotekoje buvo eksponuota nauja knygų 

ekspozicijos sistema kartu su leidinių paroda „Dvarai. Architektūrinis ir kultūrinis palikimas“. 

     Bendradarbiaudami su Kauno apskrities viešąja biblioteka, prisidedame prie naujos 

regioninės veiklos krypties pagal Kultūros ministerijos 2017-2019 m. plane numatytą priemonę 

„Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei 

priemonėmis“ įgyvendinimo. Rugpjūčio mėnesį Viešojoje bibliotekoje buvo surengtas muzikos 

terapijos užsiėmimas neįgaliesiems. Užsiėmimą vedė specialistė – spec. pedagogė Ilona Papečkytė, 

dirbanti su proto bei kompleksinę negalią turinčiais ugdytiniais. Ji – Lietuvos dainuojamos poezijos 

kūrėja ir atlikėja, meno saviraiškos specialioji pedagogė-ekspertė, muzikos terapijos asociacijos narė. 

Užsiėmimų dalyviai buvo mokomi atpažinti ir išreikšti savo jausmus, sustiprinti pasitikėjimą savimi, 

stiprinti kūrybinį mąstymą ir skatinti asmenybės išlaisvėjimą.   

 Akcijai „Metų knygų rinkimai“ paraiškas teikė Viešosios bibliotekos vaikų literatūros 

skyrius ir 8 filialai. Už dalyvavimą šioje akcijoje Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka dovanojo 

6 knygų komplektus Metų knygų rinkimams: Vaikų literatūros skyriui ir Liepių bei Kulvos filialams 

– vaikiškų knygų komplektus, Rimkų ir Čičinų filialams – poezijos knygų komplektus, o Šilų filialui 

– suaugusiųjų kategorijoje nominuotas knygas.  

 2017-ais metais Viešoji biblioteka aktyviai dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“. Šios 

akcijos metu surinkta 444 fiz. vnt. knygų. Daugiausia knygų surinko: Išorų, Čičinų, Užusalių  filialai 

ir VB skaitytojų aptarnavimo skyrius. Naujų knygų bibliotekai dovanojo Lietuvos antstolių rūmai, 

LSDDP ir kiti jonaviečiai. 
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X. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

 

BIBLIOTEKOS LEIDINIAI 

 

2017 m. Jonavos viešoji biblioteka išleido net 4 leidinius: Jonavos krašto kultūros ir istorijos 

metraščio „Taurosta“ 2 numerius – Nr. 1 (5) ir Nr. 2 (6), Vytauto Venckūno monografiją „Jonavos 

valsčius ir miestas 1918-1940 m.“ ir Vytauto Venckūno „Jonavos krašto karžygiai: 1919–1920 m.“.      

Penktasis metraščio „Taurosta“ numeris pasirodė 2017 m. birželio mėnesį. Šiame numeryje 

publikuojami straipsniai apie kraštiečius jubiliatus: menininką Vincentą Slendzinskį, rašytoją 

Izidorių Ignatavičių, poetes Albiną Jefimenko, Nijolę Smoliną, Aną Aleksandravičienę, Liudą 

Gelgotaitę-Puniškienę, poetus Juozą Drabavičių, Mindaugą Švėgždą ir kitus. Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui publikuojamas Aldonos Skaisgirytės straipsnis „Niekas negali nugalėti tautos, 

einančios į Laisvę“. Taip pat publikuojama kraštiečių kūryba, senosios Jonavos krašto nuotraukos, 

istorinė atmintis, prisiminimai, šių dienų įvykiai ir kt. Publikuojamas Rimantės Tarasevičienės 

straipsnis „Gyvenimas gražus, gal dar gražesnis pro ašaras“ (rašytojo Izidoriaus Ignatavičiaus 85-

osioms g. m.) ir rubrika „Naujausi leidiniai apie Jonavos kraštą ir žmones, kraštiečių kūryba“. 

Šeštajame metraščio „Taurosta“ numeryje publikuojami net 6 bibliotekos darbuotojų 

straipsniai: Ramūno Čičelio „Genius Loci – rašytojas Grigorijus Kanovičius“ (apie respublikinę G. 

Kanovičiaus literatūrinę premiją), Rimantės Tarasevičienės „Man visada tiesa rūpėjo...“ (kraštiečio 

poeto Vaclovo Volkaus 90-osioms g. m.) bei „Naujausi leidiniai apie Jonavos kraštą ir žmones, 

kraštiečių kūryba“, Astos Chlastauskaitės „Seniausia, bet jaunatviška“ (Žeimių bibliotekos 80-čiui), 

Vytauto Venckūno „Bravo!“ (apie baritoną Modestą Sedlevičių), Reginos Lukoševičienės „Jonavos 

krašto jubiliejinės datos 2018 m.“. Kitų autorių publikacijos apie kraštiečius Meilutę Raštikytę, 

dramaturgą Raimundą Samulevičių, Nadieždą Kriučkovaitę ir kitus. Taip pat publikuojama 

kraštiečių kūryba, senosios Jonavos krašto nuotraukos, istorinė atmintis, prisiminimai ir kt. 

Bibliotekos elektroninėje svetainėje metraščio „Taurosta“ visi numeriai yra publikuoti 

elektroniniu formatu. Juos galima rasti adresu: http://jonbiblioteka.lt/lt/taurosta. 

Vytauto Venckūno monografija „Jonavos valsčius ir miestas 1918-1940 m.“ – tai specialus 

metraščio „Taurosta“ Nr. 3 (4), skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Monografijoje 

apžvelgtas Lietuvos administracinis teritorinis suskirstymas, pirmosios Nepriklausomos Lietuvos 

vietos savivaldos tarybos Jonavos krašte bei miesto burmistrai ir jų veikla, pateikiama vertinga 

informacija apie pirmąjį Jonavos miesto tarybos pirmininką Jeronimą Ralį, rinkimus ir kita. Knyga 

išleista 500 egz. tiražu. Elektroninė leidinio versija pateikta bibliotekos svetainėje 

http://jonbiblioteka.lt/lt/taurosta. 

Kita knyga – Vytauto Venckūno „Jonavos krašto karžygiai: 1919–1920 m.“ – tai knyga apie 

Lietuvos kariuomenės savanorius. „Be abejo, savanoriais turėtume vadinti visus, kurie išėjo į 1919–

1920 m. karą už Lietuvos nepriklausomybę. Visus, kurie stojo savanoriais nelaukdami šaukimo į 

kariuomenę. 1919–1920 m. savanoriai pareigą Tėvynei atliko garbingai ir pasiaukojamai“, – rašo 

autorius. Knygoje suregistruoti 192 Jonavos krašto savanoriai. Jų biografijos, archyviniai 

dokumentai pateikti pavardžių abėcėlės tvarka. Knyga išleista 600 egz. tiražu. 

Parengti ir išleisti Jonavos viešosios bibliotekos ir filialų informaciniai lankstinukai. 

STRAIPSNIAI 

 Iš viso straipsnių apie bibliotekos veiklas publikuota 158 (2016 m. – 72),  iš jų 105 

rajoninėje spaudoje, 5 – respublikinėje, 48 – internete ; 

 Bibliotekos darbuotojų straipsniai – 79; 

 Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai – 79;  

 10 interviu į vietinę televiziją „AVVA“ 

Publikacijų tematika – bibliotekos renginiai, vykdomi projektai, respublikinė Grigorijaus 

Kanovičiaus literatūrinė premija, vasaros „Skaitymo iššūkis“, kraštiečių jubiliejų paminėjimai, 

knygų sutiktuvės, bibliotekos remontas, informacija apie teikiamas paslaugas. 

http://jonbiblioteka.lt/lt/taurosta
http://jonbiblioteka.lt/lt/taurosta
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BIBLIOTEKOS REKLAMA INTERNETO SVETAINĖJE 

Elektroninė svetainė nuolat atnaujinama ir papildoma įvairia informacija. Kas mėnesį 

skelbiamas bibliotekos renginių planas, bibliografinis sąrašas „Jonavos rajonas ir kraštiečių 

straipsniai respublikinėje spaudoje“, nuolat atnaujinamas naujienų puslapis (2017 m. paskelbtos 87 

naujienos; 2016 m. – 123), publikuojami straipsniai apie bibliotekos renginius, kraštotyrinė 

medžiaga: datų kalendoriai, kraštiečių biografijos, paruošta 15 virtualių parodų. Bendradarbiaujame 

su „Penki TV“, skelbiame jų paruoštus laidų anonsus „Knygos per „Penki TV“ (2017 m. įkelta 15 

anonsų; 2016 m. –13). 2017 m. elektroninėje bibliotekos svetainėje publikuoti 279 straipsniai (2016 

m. – per 300).  

Bibliotekos svetainė yra lankoma ir skaitytojai naudojasi joje pateikiama informacija. Per 

metus čia apsilanko apie 13 tūkstančių unikalių naudotojų (2014 – 2017 m. vidurkis). 

KAUNO REGIONO BIBLIOTEKŲ TINKLARAŠTIS 

 Dalyvaujame bendravimo ir bendrų veiklų viešinimo erdvėje – Kauno regiono bibliotekų 

tinklaraščio pildyme. 2017 m. jame publikuotas 21 straipsnis apie Jonavos viešosios bibliotekos 

renginius, veiklą (2016 m. – 8; 2015 m. – 17 straipsnių). 

REKLAMA http://www.facebook.paskyroje 

2017 m. Jonavos viešosios bibliotekos Facebook paskyros sekėjų padidėjo 522 vartotojais. 

Bibliotekos Facebook  paskyroje patalpintas 401 įrašas, iš jų 20 – vaizdo įrašai. Analizuojant 

Facebook sekėjų augimą, galime teigti, kad jį įtakojo vykusios įvairios akcijos „Vaikai neužauga be 

knygų“, „Moliūgų terasa“, „Pyragų diena bibliotekoje“, „Knygą skaitau – Lazerių zonoje lakstau“, 

„Saldžios Knygų Kalėdos“ ir kitos. Iš viso organizavome 18 akcijų: iš jų – 3 partizaninės reklamos 

pavyzdžiai („Besmegenių terasa”, „Trijų karalių dovanos”, darbuotojų šokis „Europos dieną – 

švęskime kartu”), paskelbta 15 akcijų, skirtų laimėti įvairius prizus. 

Didelio populiarumo 

sulaukė akcija „Moliūgų terasa“: 

nuotraukos peržiūrėtos virš 12 

tūkst. kartų, iš viso moliūgų 

nuotraukos sulaukė 2380 

„patinka“ paspaudimų, visomis 

nuotraukomis pasidalino 94 

žmonės. Ši akcija pritraukė 157 

naujus Jonavos viešosios 

bibliotekos sekėjus Facebook 

paskyroje, taip pat padidino 

Knygų terasos lankytojų skaičių 

(apie 500 žmonių).  

 

Jonavos viešosios bibliotekos facebook paskyroje pasitelkėme įvairius būdus padedančius 

atkreipti sekėjų dėmesį į mūsų bibliotekos paskyrą. Keitėme paprastas nuotraukas į vaizdo įrašus ar 

giff‘us, keitėme rašymo stilių į laisvesnį ir žaismingesnį, stebėjome ir analizavome auditorijos 

duomenis, derinome skirtingas reklamos rūšis.  

KITOS VIEŠINIMO VEIKLOS 

Informacija apie bibliotekos renginius, vykstančias akcijas ir mokymus skelbėme ir kitose 

interneto svetainėse: www.jonava.lt, www.jonavoszinios.lt, www.joneda.lt ir kitose. 

http://www.facebook.paskyroje/
http://www.jonava.lt/
http://www.jonavoszinios.lt/
http://www.joneda.lt/
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Socialiniame tinkle www.instagram.com bibliotekos paskyroje: 

https://www.instagram.com/jonavosviesojibiblioteka/  talpinamos nuotraukos, trumpai pristatomi 

renginiai. 

Parengta 10 interviu į vietinę televiziją „AVVA“. Reklamuoti renginius buvo ruošiami 

skelbimai, kvietimai, skrajutės, lankstinukai. 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. 

 

XI. METODINĖ VEIKLA 

 

2017 metų  pagrindinės metodinės veiklos kryptys: bibliotekos dokumentų rengimas, filialų 

veiklos organizavimas, patikra ir praktinės pagalbos teikimas, mokomųjų seminarų, bibliotekininkų 

pasitarimų, bibliotekos procesų tobulinimas ir naujų technologijų diegimas, bibliotekų veiklos 

apibendrinimas.  

Ataskaitiniais metais Inovacijų ir metodikos skyriuje  pilnu etatu pradėjo dirbti metodininkė 

rinkodarai ir viešiesiems ryšiams, kuri atsakinga už bibliotekos ir filialų viešuosius ryšius su 

visuomene, organizuoja ir moderuoja bibliotekos renginius, rengia informaciją apie rajono bibliotekų 

renginius ir kitą veiklą, rūpinasi jos sklaida.  

IŠVYKOS 

 2017 m. į filialus išvykta 29 kartus. Vidutiniškai vienas filialas aplankytas 3 kartus. 

Pagrindinis apsilankymo tikslas ataskaitiniais metais buvo filialų darbuotojų konsultavimas fondų 

tvarkymo ir rekatalogavimo klausimais, naujų patalpų tvarkymo, renginių organizavimo, IT 

naudojimo ir informacijos paieškos, darbo su LIBIS katalogais, apskaitos ir skaitytojų aptarimo 

klausimais. Metodinės konsultacijos filialų darbuotojams ataskaitiniais metais (tai pat ir ankstesniais) 

teikiamos e. paštu, telefonu, programa „Skype“.  

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Metodinės veiklos funkcijoms atlikti Jonavos savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

pasitelkiama dauguma dirbančių specialistų. Buvo surengta 15 viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojų pasitarimų. Juose nagrinėjamos profesinės aktualijos: veiklos planai, ataskaitos, 

dalijamasi gerąja patirtimi, pristatoma naujausia profesinė, kraštotyros literatūra ir kitos. 

 Surengtos dvi darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išvykos: 

 Gegužės mėnesio paskutinę dieną Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos dalyvavo 

kvalifikacinėje-pažintinėje kelionėje „Biblioteka tradicijų ir modernumo kelyje“, kurios metu 

aplankėme Plungės ir Telšių K. Praniauskaitės viešąsias bibliotekas, 

 Gruodžio mėnesį  organizuota  metodinė-pažintinė išvyka į Nacionalinę Martyno 

Mažvydo biblioteką „Moderni biblioteka – naujas kultūros židinys“, kurios metu susipažinome su 

šios bibliotekos veikla. 

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS MOKYMUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE, 

PASITARIMUOSE IR KT. 

Vardas, pavardė Data Priemonė Vieta 

Regina Lukoševičienė 

Vita Radionovienė 
sausio 6 d. Lietuvos bibliotekininkų 

draugijos 10-asis  

suvažiavimas 

Vilnius 

Sandra Šklenskienė 

Rasa Grybauskienė 

vasario 3 d. Nacionalinis Darom 

forumas.  

7 ak. val. 

LR Vyriausybės rūmų Didžiojoje 

salėje ir LR Seimo Kovo 11-osios 

Akto salėje. 

https://www.instagram.com/jonavosviesojibiblioteka/
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Vilma Vrubliauskienė Kovo 2-3 d. ES informacijos tinklo 

Lietuvoje koordinacinis 

susitikimas 

Kaunas, viešbutis „Daugirdas“ 

Nijolė Degutienė 

Rimantė Tarasevičienė 

kovo 3 d. Seminaras „Elektroninės 

mokymosi aplinkos“ 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Sandra Šklenskienė balandžio 4 d. Renginys „Literatūrinis 

protmūšis“ 

Ruklos J. Stanislausko mokykla- 

daugiafunkcinis centras 

Aida Židžiūnė  balandžio 12 d. Seminaras „Vaikų ir 

paauglių literatūra 

Lietuvoje 2016 metais“ 

Nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Skirmutė Gajauskaitė balandžio 20 d. Kauno regiono bibliotekų 

tarybos posėdis 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Rimantė Tarasevičienė gegužės 2 d. Seminaras 

„Suskaitmeninto ir 

skaitmeninio kultūros 

paveldo turinio 

naudojimo teisių 

priskyrimo ir ženklinimo 

metodikos ir 

rekomendacijų 

pristatymas“ 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Skirmutė Gajauskaitė gegužės 11-12 d. Konferencija 

„Partnerystė ir gerosios 

patirties sklaida vykdant 

Bibliotekų politiką 

Lietuvoje“ 

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Dalė Vasiljeva birželio 6-8 d. Mokymai „Suaugusiųjų 

mokymų pagrindai“ 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Vilma Vrubliauskienė birželio 14 d. Seminaras „Pokyčių 

valdymas“ 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Sandra Šklenskienė 
birželio 30 d. Seminaras 

„Kūrybiškumas ir 

inovacijos“  

 

Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka 

 

Skirmutė Gajauskaitė 

Vilma Vrubliauskienė 

rugsėjo 8 d. Skaitymo festivalis: 

Iniciatyvos „Vasara su 

knyga“ Skaitymo iššūkio 

baigiamasis renginys 

Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka 

 

Aida Židžiūnė  rugsėjo 27 d. Seminaras-diskusija 

„Pasakojimų  dėžutė“ 

pagal programą 

„Bibliotekų paslaugos 

socialinės atskirties 

grupėms“. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 
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Rima Gajauskienė spalio 9 d. Seminaras „Naujojo 

Darbo kodekso taikymo 

ypatumai ir praktika 

viešajame sektoriuje“ 

Jonavos suaugusių švietimo centras 

Dalia Plaktonienė spalio 9 d. Projekto „Gyventojų 

skatinimas išmaniai 

naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos 

infrastruktūroje“ 

pristatymas 

Nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje 

Rimantė Tarasevičienė spalio 10-11 d. Andragogikos mokymai Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Dalia Plaktonienė spalio 11 d. Seminaras „Vadovų ir 

darbuotojų ugdymas“ 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Sandra Šklenskienė 

Rasa Grybauskienė 

Vita Radionovienė 

spalio 20 d. Tarptautinė konferencija 

„Biblioterapija. Knyga 

gali prakalbinti ir gydyti 

3“. 

Birštono viešoji biblioteka 

Birštono Kurhauzas  

Sandra Šklenskienė 
spalio 27 d. Knygų Kalėdų Kauno 

regiono koordinatorių 

susitikimas su 

Prezidentūros atstove 

Rūta Elijošaityte. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Dalia Plaktonienė lapkričio 2 d. Seminaras „Ką 

biudžetinės įstaigos 

vadovas turi žinoti apie 

naująjį LR darbo 

kodeksą“ 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai Jonavos filialas 

Rima Gajauskienė  lapkričio 3 d. Seminaras „Darbo 

sutartys ir darbdavio 

priimami vidaus 

dokumentai“ 

UAB Ekonomikos mokymo centras 

Sandra Šklenskienė lapkričio 7 d. Renginys „Literatūrinis 

protmūšis ir susitikimas 

su   rašytoju Tomu 

Dirgėla“ 

Šilų kultūros centras 

Stanislav Avanesian 

Ramūnas Čičelis 

Sandra Šklenskienė 

Vilma Vrubliauskienė 

lapkričio 15-16 d. 
Konferencija „Atvirosios 

kultūros inovacijos: 

kurkime 

bendradarbiaudami“. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Viešbutis „Best Baltic Kaunas“  

Sandra Šklenskienė 

Regina Lukoševičienė 

lapkričio 23 d.  Mokymai  

„Vizualinė 

komunikacija“ 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Dalia Plaktonienė 

Vilma Vrubliauskienė 

gruodžio 5 d. Šventė „Šimtmečio 

herojai“ 

LR Vyriausybės kanceliarijoje 

Skirmutė Gajauskaitė gruodžio 12 d. Kauno regiono bibliotekų 

tarybos posėdis 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 
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DOKUMENTŲ RENGIMAS 

 Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.1TS-260 patvirtinti 

Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai; 

  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.1TS- 259 

patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainos 

(Priedas Nr.3); 

 Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu 2017 m. sausio 

27 d. įsakymu Nr.V2-8 patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus darbo 

tvarkos taisyklės; 

 Parengti ir patvirtinti šie dokumentai: organizacinės struktūros aprašas, darbuotojų 

profesinės veiklos ir elgesio taisyklės; mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;  darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas; darbuotojų pareigybių aprašymai ir kiti. 

 Per ataskaitinius metus paruošta metodinė rekomendacija „Įžymios datos ir jubiliejai 

2018 m“ (Inovacijų ir metodikos skyriaus vedėja V. Vrubliauskienė). 

ATASKAITINIAIS METAIS ATLIKTOS APKLAUSOS 

Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojų apklausa  

Iš viso tyrime dalyvavo 407 asmenys, iš kurių 30 proc. buvo vyrai, 70 proc. – moterys. 

Vadinasi moterys yra dažnesnės bibliotekų lankytojos. Respondentų pasiskirstymas pagal socialines-

demografines charakteristikas taip pat atspindi tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymą pagal 

amžių, seniūniją, išsilavinimą, užsiėmimo ir darbo pobūdį, šeiminę padėtį ir pajamas. Daugiausia 

apklaustųjų buvo dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. Didesnė dalis apklaustųjų gyveno 

Jonavos miesto seniūnijoje. 
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Atlikus apklausą, galime daryti šias išvadas. 

Moterys ir turintys aukštąjį išsilavinimą respondentai yra dažnesni bibliotekų lankytojai, 

todėl bibliotekos galėtų diferencijuoti savo veiklas ir renginius siekiant patenkinti tiek jau esamų 

lankytojų poreikius, tiek siekiant pritraukti į bibliotekas vyrus bei mažiau išsilavinusius žmones.  

Apsilankymai bibliotekoje yra gana dažni. Didesnė dalis respondentų (43,6 proc.) 

bibliotekoje lankosi 2-3 kartus per mėnesį. Tai rodo pakankamai aukštą lankytojų lojalumą. Absoliuti 

dauguma respondentų nurodė, kad yra labai patenkinti teikiamomis paslaugomis (74,9 proc.) o 

patenkinti yra 20,9 proc. Tai labai geras įvertinimas.   

Tačiau internetu knygas užsisako mažiau nei dešimtadalis respondentų (8,6 proc.), todėl 

rekomenduotina plėsti šias ir kitas el. paslaugas, nes jos padėtų pritraukti naudotis bibliotekų 

paslaugomis jaunesnio amžiaus respondentus, taip pat gyvenančius tolimesnėse vietovėse ar turinčius 

judėjimo sunkumų. Tyrimo rezultatai rodo, kad el. bibliotekos paslaugų plėtra (pvz. el. knygos, el. 

žurnalai, el. enciklopedijos ar el. moklso leidinių prenumerata) yra reikalinga.  

Tyrimas parodė, kad absoliuti dauguma respondentų sutinka, kad bibliotekų paslaugos labai 

svarbios arba svarbios (atitinkamai 65,8 proc. ir 28 proc. respondentų). Geriausiai įvertinta tai, kad 

paslaugas teikiantys specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais ir pritaria teiginiams, 

kad bibliotekos darbuotojai maloniai aptarnauja lankytojus, atsako į klausimus, suteikia visą reikiamą 

pagalbą, o viešoji biblioteka teikia šiuolaikiškas žinių, informacijos bei laisvalaikio paslaugas. Tačiau 

reikėtų atkreipti dėmesį, kad resopondentai ne visada sutinka, kad bibliotekos darbuotojai organizuoja 

skaitmeninio raštingumo mokymus, padeda naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis 

technologijomis, bei tai, kad bibliotekoje organizuojamos įdomios parodos ir renginiai. Reikėtų 

atkreipti dėmesį ir į tai, kad dalis respondentų nepritaria teiginiams, kad bibliotekoje jie gerai 

praleidžia laisvalaikį, dalis nurodo, kad bibliotekoje ne visada randa dominančią informaciją ir 

leidinius. Labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad respondentų nuomone, bibliotekos ar jos 

padalinio patalpos ne visada yra patogios naudojimuisi. 

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo prašoma nurodyti kas juos paskatintų dažniau 

lankytis bibliotekoje ar jos padaliniuose. Dažniausiai respondentai nurodė, kad lankytųsi dažniau, jei 

turėtų daugiau laiko, jei bibliotekos knygų fondas būtų gausesnis/naujesnis, jei biblioteka būtų arčiau 

namų ir jei būtų jaukesnės patalpos ir modernesnė įranga. 

Vertinant bibliotekų ir jų padalinių darbą, geriausiai įvertinta tai, kad bibliotekoje vaikai gali 

jaustis psichologiškai saugūs, kad bibliotekos darbuotojai gali patarti kaip naudotis šiuolaikinėmis 

technologijomis, bibliotekos darbo laikas patogus. Tačiau reikėtų gerinti informacijos sklaidą 

(teiginiui, kad bibliotekos skelbiama informacija apie renginius ir parodas visada pasiekia pritaria 

mažesnė dalis respondentų), greitinti interneto ryšį, bei plėsti leidinių pasirinkimą.  

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo prašoma nurodyti kaip jie vertina bibliotekos knygų 

skolinimo  skaityti paslaugą. Ši paslauga vertinama labai gerai ir gerai (atitinkamai 70 proc. ir 24,8 

proc. respondentų). O knygų grąžinimo paslaugą absoliuti dauguma respondentų taip pat vertina labai 

gerai ir gerai (atitinkamai 70 proc. ir 26,3 proc. respondentų). Geriausiai įvertinta tai, kad grąžinamas 

knygas priimantys bibliotekininkai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais, norint grąžinti 

knygą  bibliotekos darbo metu lengva rasti bibliotekininkus ar kitus specialistus, knygą priimantys 

bibliotekininkai yra kompetentingi ir iš karto  atlieka visus  būtinus knygos grąžinimo veiksmus. 

Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į aspektus, kurie vertinami ne tokiais palankiais įvertinimais t.y. 

teiginiams „kai atnešėte grąžinti knygą, Jūsų be reikalo nesiuntinėjo nuo vienos darbuotojos prie 

kitos“, „laukimo laikas iki knygos grąžinimo buvo ne per ilgas“, „biblioteka  yra švari ir tvarkinga“, 

„priminimas  apie artėjantį knygos grąžinimo terminą buvo naudingas“ pritaria mažesnė dalis 

respondentų. Galimybę knygą grąžinti bet kuriuo paros metu ir bet kuriame bibliotekos skyriuje 

absoliuti dauguma respondentų tokią galimybę vertintų labai palankiai arba palankiai (atitinkamai 

65,1 proc. ir 26,5 proc. respondentų). Respondentai teigė, kad bibliotekoje galėtų būti įrengtas 

savitarnos įrenginys grąžinti knygas, taip pat teigė, kad yra patenkinti visomis grąžinimo 

paslaugomis, keletas pageidavo „kaip ir didžiosiose bibliotekose – savarankiško grąžinimo stebėjimo, 

prasitęsimo ir informacijos apie turimus leidinius – ekrane“, bei  „galimybės [...] knygą [...] įmesti 

prie bibliotekos esančią knygų grąžinimo dėžę“ ar pailginti grąžinimo terminą. 
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Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo klausimynas 

 

2017 m. pagal Kultūros ministerijos patvirtintą  metodiką, atlikome bibliotekų lankytojų 

apklausą, kuri padeda išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis 

paslaugomis.  

Jonavos viešojoje bibliotekoje vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas 

buvo atliekamas 2017 metų gruodžio mėnesį. Iš 350 išplatintų anketų atsakyta 316 anketos. 
 

Vienas svarbiausių bibliotekoms klausimų: kaip dažnai naudojamasi jos teikiamomis paslaugomis, 

nes paslaugų įvairovė, fondų gausa, bibliotekininkų kompetencija sąlygoja vartotojų lankymosi 

intensyvumą. Būtent vartotojų lankymosi intensyvumas yra vienas pagrindinių rodiklių sprendžiant, 

kiek biblioteka yra svarbi visuomenei. Daugiausia respondentų, net 26 procentai atsakė, kad 

bibliotekos paslaugomis naudojasi kartą per savaitę. Nemažai respondentų, 17 procentų atsakė, kad 

biblioteka naudojasi dažniau nei kartą per savaitę. Tiek pat procentų atsakė, kad lankosi bibliotekoje 

keletą kartų per savaitę. Todėl darome išvada, kad biblioteka lankoma gana dažnai. 

 
Antrame klausime apie paslaugų vertinimą iš pateiktų atsakymų matome, kad didžioji dalis 

apklaustųjų yra patenkinti bibliotekos paslaugomis. Daugiausia respondentų patenkinti bibliotekos 

pasiekiamumu (233), bibliotekos darbo laiku (219) ir bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba 

ieškant ir naudojantis informacija (205). Bibliotekos knygomis visiškai patenkinti 192 respondentai, 

labiau patenkinti 112 respondentų, nepatenkintų beveik nėra, tik 4 respondentai pasisakė, kad 

nepatenkinti, kiti 8 neturi nuomonės arba nesinaudoja.  
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Iš apklausų matyti, kad labiausiai netenkina elektroninės paslaugos (internetas, el. svetaine, 

„Facebook“ paskyra ir kt.) Labiau nepatenkinti 54 respondentai, visiškai nepatenkinti 24. Todėl 

darome išvadą, kad paslaugų kokybę reikia dar gerinti, ypač elektronines paslaugas. 

  

Trečiame klausime, ar rekomenduotų respondentai apsilankyti bibliotekoje, dauguma respondentų 

(77 proc.) atsakė, kad rekomenduotų biblioteką ir jos teikiamas paslaugas. Darome išvadą, kad 

dauguma bibliotekų teikiamomis paslaugomis yra patenkinti ir rekomenduotų kitiems. 

  

Į klausimą ar ketinate ateityje lankytis bibliotekoje, daugiausia respondentų (78 proc.) atsakė, kad 

ketina, galbūt ketina 20 proc. ir tik 1 proc. neketina. 
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Iš 316 respondentų 198 moterys. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes gana įvairus, 

tačiau aktyviausiai anketas pildė 40-49 metų respondentai (70), nedidelė dalis apklaustųjų yra 30-39 

metų (36) ir 15-19 metų (37).  
 

 

Dirbančiųjų ir nedirbančių respondentų yra beveik po lygiai.  

 

Tyrime daugiausia dalyvavo pensijinio amžiaus respondentų, 41 proc. Mažiausiai buvo apklausta 

neįgaliųjų, vaiko auginimo atostogose esančių respondentų. Pagal išsilavinimą daugiausia dalyvavo, 

39 proc., turintys vidurinį išsilavinimą, 29 proc. su aukštuoju išsilavinimu, 18 proc. su aukštesniuoju 

išsilavinimu ir 10 proc. su pradiniu išsilavinimu. 

 

Atlikus tyrimo duomenų analizę, paaiškėjo, kad naudojimasis Jonavos rajono bibliotekų 

paslaugomis yra gana intensyvus, 60 proc. respondentų bibliotekoje lankosi dažnai. Pasitenkinimas 

bibliotekų paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu yra didelis, nepatenkintų paslaugomis yra 

mažiau, juos labiausiai netenkina elektroninės paslaugos (internetas, el. svetaine, „Facebook“ paskyra 

ir kt.), todėl darome išvadą, kad paslaugų kokybę reikia gerinti, ypač elektroninių paslaugų. 
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Iš pateiktų siūlymų ir komentarų galima daryti išvadą, kad vartotojams svarbios ne tik 

teikiamos paslaugos. Didelis dėmesys buvo atkreiptas ir į aptarnavimo kultūrą, paslaugos teikimo 

aplinką, paslaugą teikiančio darbuotojo profesionalumą bei įvairius kitus veiksnius. Vartotojai 

pageidautų daugiau knygų anglų kalba, istorijos ir geografijos tematikos knygų. Smagu pasidžiaugti, 

kad vartotojams patiko vasaros renginiai, kurie vyko Knygų terasoje. Tokių renginių pageidautų ir 

ateityje. 

NACIONALINĖ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ 

Visą savaitę Jonavos viešojoje bibliotekoje bei filialuose vyko įvairūs renginiai: susitikimai 

su rašytojais, garsiniai skaitymai, literatūrinės popietės, parodos, mokymai, akcijos. 

Didelio moksleivių susidomėjimo sulaukė susitikimas su poetu Aidu Marčėnu, abejingų 

nepaliko ir įtraukianti dr. Stefano Maria Lanza paskaita „Kaip mokytis užsienio kalbų?“ bei 

bibliotekos darbuotojų vaikystės nuotraukų paroda „Susipažinkime“. 

Iš viso suorganizuotos 44 skirtingos veiklos, jose dalyvavo 532 lankytojai. 

Siekiant įvertinti bibliotekininkų nuopelnus bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai, 

ieškant naujų, kūrybiškų ir inovatyvių veiklos formų Nacionalinės bibliotekų savaitės metu kasmet 

išrenkamas Geriausias metų bibliotekininkas. 2017 m. metais Geriausias bibliotekininko vardas 

suteiktas Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Upninkų filialo vyriausiajai 

bibliotekininkei Jūratei Ambraškienei už aktyvią kultūrinę veiklą, už profesionalumą ir aktyvumą 

telkiant vietos bendruomenę. 

 

XII. PERSONALAS 

DARBUOTOJAI 

Profesionalūs bibliotekininkai: 

 SVB – 41, iš jų:  

turintys specialų diplomą – 21  

įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 20  

 VB – 20, iš jų: 

turintys specialų diplomą – 14  

įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 6 

  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 – 9 

 VB – 1  

 Miesto filiale – 0  

 Kaimo filialuose – 8   

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

Aukštasis  

 SVB – 23 (56 %) 

 VB – 13  

 Miesto filiale – 0   

 Kaimo filialuose – 10  

Aukštesnysis  

 SVB – 12 (29%) 
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 VB – 6  

 Miesto filiale – 2  

 Kaimo filialuose – 4  

Kitas  

 SVB – 6 (15 %)  

 VB – 2  

 Miesto filiale – 0  

 Kaimo filialuose – 4  

DARBUOTOJŲ KAITOS PROBLEMOS 

Darbuotojų problema išlieka ir toliau, kadangi sunku pritraukti naujus žmones ateiti dirbti į 

biblioteką. Darbuotojų kompetencijai keliami reikalavimai yra tikrai aukšti, bet atlygis už darbą nėra 

didelis.  

Metų pradžioje Kulvos filiale vyko fondo patikrinimas ir perdavimas, filiale keitėsi 

darbuotojos. 

 

DARBUOTOJŲ EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

 

Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui:  

 SVB – 307  

 VB – 327  

 Miesto filiale – 508 

 Kaimo filialuose – 278 

Lankytojų  skaičius 1 bibliotekininkui:  

 SVB – 4345 

 VB – 4592 

 Miesto filiale – 5175 

 Kaimo filialuose – 4221 

Išduotis  1 bibliotekininkui:  

 SVB – 10394 

 VB – 12124  

 Miesto filiale – 9908 

 Kaimo filialuose – 9094 

 

XIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

PATALPŲ IR INVENTORIAUS BŪKLĖ 

 

Ataskaitiniais metais prasidėjo Viešosios bibliotekos pastato kapitalinio remonto darbai, kurie 

tęsis 2017-2018 metais. Darbai finansuojami Jonavos rajono savivaldybės  biudžeto, Valstybės 

investicijų programų lėšomis. 

Kasmet galime pasidžiaugti atsinaujinusiomis kaimo bibliotekomis. 2017 m. atliktas 

Šveicarijos filialo vidaus patalpų remontas. Bibliotekai nupirkti nauji bibliotekiniai baldai. Filialo 

remontui buvo išleista 9770,00 Eur., bibliotekiniams baldams išleista 4940,43 Eur. Nupirkti nauji 

bibliotekiniai baldai Kulvos filialui. Baldams išleista 4164,82 Eur.  

Filialų mažuosius skaitytojus pradžiugino nauji spalvoti sėdmaišiai. Per ataskaitinius metus 

buvo nupirkti 9 sėdmaišiai Išorų, Upninkų ir Žeimių filialams.  
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Pasikeitę Šveicarijos ir Upninkų filialai 

Geri metai bibliotekoms buvo ir  dėl kompiuterinės įrangos atnaujinimo. 2017 metais buvo 

nupirkta 10 naujų stacionarių kompiuterių, iš jų 5 kompiuteriai nupirkti darbuotojams, 5 kompiuteriai 

nupirkti skaitytojams. Šveicarijos filialui skirti 3 kompiuteriai skaitytojams, po 1 kompiuterį skirta 

Kulvos ir Žeimių filialams. Metų pabaigoje nupirkti 2 nešiojami kompiuteriai. Ataskaitiniais metais 

nupirkta 15 planšetinių kompiuterių, kurie buvo skirti Viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojams. 

Viešajai bibliotekai nupirktas spalvotas kopijavimo-spausdinimo-skenavimo aparatas, 

televizorius, sulankstomos kėdės. 

Dalis kaimo bibliotekų yra sutvarkytos, tačiau atnaujinti lentynas, baldus reikia dar ne 

viename filiale. 

Labai bloga padėtis Kuigalių filiale: reikia patalpų remonto, lentynos senos ir išlinkusios. 

Reikia remonto ir Ruklos filialui, ypač reikia atnaujinti sanitarinius mazgus. 

DAUGINIMO PRIEMONIŲ SKAIČIUS 

  1 kopijavimo aparatas (VB) 

 20 daugiafunkciniai aparatai (4 – VB ir 16 filialuose – skirti vartotojams) 

  3 skeneriai (VB)  

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas  

 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 – 4004 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 3699 lentynų metrų;  

 VB – 1349 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1044 lentynų metrų;  

 Miesto filialas – 192 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 192 lentynų metrų;  

 Kaimo filialai – 2463 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2463 lentynų metrų; 

 

XIV. FINANSAVIMAS 

 

Gauta: 643330,47 EUR   

 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 626576,11 EUR    

 iš jų steigėjo lėšos dokumentams – 7300,0 EUR, periodikai – 15900,0 EUR  

 už mokamas paslaugas – 2311,5 EUR  

 fizinių, juridinių  asmenų parama – 11942,86 EUR   

 programų, projektų, (grantų) – 2500,0 EUR   
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Išlaidos: 642171,49 EUR   

 Darbo užmokesčiui – 351553,25 EUR    

 Dokumentams įsigyti – 65286,97 EUR   

 Iš jų: knygoms – 48786,97 EUR,  periodikai – 15900,0 EUR, kitiems dokumentams – 

600,0 EUR  

 Automatizacijai: komp.ir programinei įrangai, jos palaikymui ir kt.– 26440,53 EUR 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms, 

smulkus remontas, dokumentų įrišimui) – 198890,74 EUR 

 

XV. IŠVADOS 

 

PASIEKIMAI 

 

 Vasaros „Skaitymo iššūkis“ 

Absoliučia lydere Lietuvoje tapo Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka į bendrą 

perskaitytų knygų bagažą sukrovusi net 2080 knygų. Ji apdovanota „Sėkmės gilės“ statulėle ir 

padėkos raštu. 

 Parengtas projektas: „Skype seminarų ciklas „Išeivijos literatūra – mūsų bibliotekoje“, 

kurio metu įvyko 4 nuotoliniai pokalbiai su rašytojais. 

 Įsteigta rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus kasmetinė respublikinė literatūrinė premija, 

kuri skiriama už lietuvių kalba per praėjusius metus publikuotą literatūrinės prozos kūrinį istorinės 

atminties tema. 

 Minint Lietuvos atkūrimo šimtmetį Jonavos viešoji biblioteka ir filialai  organizavo 

įvairias veiklas: protų kovas „Šimtas klausimų apie Lietuvą“, renginį „Egzotiškieji išeivijos lietuviai 

arba kas ir kur švenčia Vasario 16-ąją“, edukacines dirbtuves „Lietuva: domiuosi, kuriu, skaitau ir 

žaidžiu“, įvairius susitikimus, kūrybines dirbtuves ir kt. 

 Projektas, skirtas paminėti Europos dieną, „Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą“, 

kurio metu veikė  išskirtinio dėmesio sulaukusios kūrybinės dirbtuvės „Europiečių batai“. 

 2017 m. Jonavos rajono savivaldybė skyrė 6700 eurų Jonavos viešosios bibliotekos 

leidiniams. Išleisti du Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ numeriai. 

 Viešojoje bibliotekoje vykstantys anglų kalbos kursai suaugusiems, tapo  projekto 

„Šimtmečio dovanos“ dalimi. Bibliotekos savanoris moksleivis Domantas Žukauskas buvo 

apdovanotas specialiomis projekto globėjo LR Ministro Pirmininko Saulius Skvernelio dovanomis. 

 Įkurtas senjorų klubas „Polėkis“. 

 Organizuota daug įdomių ir įvairių savo forma, tematika renginių: aktyvią veiklą tęsia 

Knygos klubas, „OHO“ kryžiažodžių sprendėjų klubas, „Popcorn“ kino vakarai, įvairios kūrybinės 

dirbtuvės, akcijos ir kt. 

 Jonavos rajono lopšeliuose-darželiuose bei Jonavos globos namuose organizuojami 

įvairioms amžiaus grupėms skirti garsiniai skaitymai. 

 Suintensyvėjo bibliotekos įvaizdžio formavimas. Ženkliai padidėjo publikacijų skaičius 

(2017 – 158, 2016 m. – 72). Facebook paskyroje buvo suorganizuota 16 įvairių skaitymą skatinančių, 

bibliotekos įvaizdį keičiančių akcijų, paruošta 10 reportažų vietinei televizijai „AVVA“.  

 Kiekvienais metais lankytojus pasitinka suremontuotos ir atsinaujinusios kaimo 

bibliotekos. Šiais metais duris atvėrė atsinaujinęs ir  jaukus Šveicarijos filialas, nupirkti baldai Kulvos 

filialui, kompiuteriai Kulvos, Šveicarijos ir Žeimių bibliotekoms. 

 Organizuojant ir vedant renginius, rengiant parodas, buvo bendradarbiaujama su 

Jonavos rajono mokyklomis, Jonavos vaikų lopšeliais-darželiais, VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško 

lavinimo centru“, šeimos klubu „Ridikiukas“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Jonavos viltis“, Jonavos krašto muziejumi, Jonavos kultūros centru, Jonavos rajono neįgaliųjų 

veiklos centru, kraštiečių klubu „Žeimių ainiai“, kraštiečiais ir kitomis įstaigomis.  
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PROBLEMOS 

 

 Mažėjantis gyventojų skaičius rajone, turėjo įtakos ir bibliotekų vartotojų pokyčiams. 

Mažėjo vartotojų skaičius VB ir kaimo bibliotekose. 

 Didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų ir jaunimo skaitomumo 

problema. 

 Ne visų viešųjų bibliotekų infrastruktūra ir materialinė bazė leidžia vystyti kokybišką 

bibliotekinę veiklą, plėsti paslaugų įvairovę.  

 Sparčiai vystantis informacinėms technologijoms, esama kompiuterinė technika sensta 

ir genda, reikalingas nuolatinis atnaujinimas. Pasenusi kompiuterinė įranga trikdo vartotojų 

aptarnavimą ir įtakoja paslaugų kokybę. 

 Bibliotekų darbuotojos turi nuolat atnaujinti darbo su naujomis technologijomis 

įgūdžius, tačiau bibliotekininkų pasiekimai neskatinami didesniais atlyginimais. Kolektyvo amžius 

sensta. 

 Užsitęsę ir keliantys daug problemų Viešieji pirkimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą rengė:  

Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė,  

Inovacijų ir metodikos skyriaus vedėja Vilma Vrubliauskienė, 

Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja Asta Ribačiauskienė 

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Regina Lukoševičienė,  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Degutienė,  

Vaikų literatūros skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Aida Židžiūnė 



54 
 

Priedas Nr.1 

2017 METŲ RENGINIŲ METRAŠTIS 

Sausio 17 d. Knygų terasoje vyko pirmasis literatūrinių skaitymų ciklo „Žodžių vitražai“ 

renginys, skirtas Pasaulinei sniego dienai. Renginio metu Jonavos Senamiesčio moksleiviai skaitė 

eiles, įvairius žiemos tematikos tekstus bei surengė muzikinį pasirodymą. 
 

 

Sausio 20 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su poetu, eseistu, vertėju, 

Nacionalinės premijos laureatu Kęstučiu Navaku. Rašytojas pristatė savo naujausią knygą – romaną 

„Vyno kopija“. Kęstutis Navakas 50-ojo, tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ 

laureatas. Įvertintas už naujausius kūrinius – poezijos knygą „100 du“ bei esė ir eilėraščių rinkinį 

„Lorelei. 50 meilės laiškų + 50 meilės eilėraščių“. 2016 metais pasirodęs rašytojo pirmasis romanas 

„Vyno kopija“ dalyvavo „Metų knyga 2016“ geriausios knygos suaugusiųjų kategorijoje rinkimuose. 

 

 

 Sausio 25 d. Viešosios bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje buvo surengta netradicinė 

edukacinė pamoka „Ieva Simonaitytė – Mažosios Lietuvos metraštininkė“. 
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Vasario 2 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje svečiavosi Jonavos raj. Barupės pagrindinės 

mokyklos 6-9 klasių moksleiviai. Jiems buvo pravesta ekskursija po biblioteką. Meno ir muzikos 

skaitykloje vyko popietė „Pasibelsk į knygos širdį“. 

       

Vasario 8 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Jonavos rajono moksleivių rusų kalbos meninio 

skaitymo konkursas „Prie jūros ąžuolas žaliuoja“, skirtas A. Puškino mirties metinėms paminėti. 

 

 

 

Vasario 13 d. Viešosios bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje susirikusios merginos 

surengė meilės istorijų popietę „Būki mano Valentinu“. 
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Vasario 15 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko edukacinis renginys „Egzotiškieji 

išeivijos lietuviai arba kas ir kur švenčia Vasario 16-ąją“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti. Renginyje dalyvavo Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos – muziejaus 

vadovas Arūnas Antanaitis.  
 

    

Vasario 28 d. Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo tradicinėje Užgavėnių šventėje. 

Persirengėliai šėlo Knygų terasoje, vaikščiojo miesto gatvėmis, aplankė parduotuves, dalyvavo 

eisenoje „Ubagėlių spacierius“. Šventės metu Viešoji biblioteka apdovanota padėka ir saldžiuoju 

prizu, o Raganos kaukė laimėjo prizą gražiausios kaukės rinkimuose. 

 

   

Vasario 2 d. prasidėjo Protų kovos („Bibliomūšio“) „Šimtas klausimų apie Lietuvą“, skirtų 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“ I etapas. Dalyvavo 8 komandos. 
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Kovo 16 d. Viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Abraomas Kulvietis – Europos 

Reformacijos ir raštijos pradininkas LDK“. Apie žymųjį mūsų krašto ir Lietuvos bei Europos 

šviesuolį pasakojo istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekanas doc. dr. 

Deimantas Karvelis. Renginį organizavo Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Jonavos 

krikščionių evangelikų bažnyčia. 

 

 

Kovo 21 d. Viešosios bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje jaunimui buvo pravestas 

kūrybinis užsiėmimas „Piešinio su beprotybe formos“. Jaunimas pasirinktus karpinius iš senų žurnalų 

klijavo ant medinių kaladėlių, vėliau apipavidalino juos spalvotais rašikliais ir medžio anglies 

pieštukais. 

              

Kovo 23 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Vytauto Venckūno monografijos „Jonavos valsčius 

ir miestas 1918-1940 m.“ sutiktuvės. Monografiją pristatė autorius. 
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Kovo 27-balandžio 2 dienomis Jonavos viešoji biblioteka prisijungė prie asociacijos „Langas 

į ateitį“ bei Nacionalinės skaitmeninės koalicijos organizuojamos, Lietuvoje  jau tradicine tapusios, 

ES akcijos „Interneto savaitė 2017 („Get online Week 2017“). 

Kovo 28 d. viešojoje bibliotekoje vyko informacinė-praktinė valanda suaugusiems „Naudingos 

elektroninės paslaugos“. Renginio metu DNB banko Jonavos skyriaus direktorius Vytautas 

Drungilas suteikė naudingos informacijos apie elektroninę bankininkystę, saugumą internete. Taip 

pat lankytojams pristatėme išankstinės pacientų registracijos sistemą sergu.lt, kalbėjome apie 

elektroninę prekybą – galimybes, trūkumus ir saugumą. 

 

 

2017 m. balandžio 5 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje įvyko žurnalisto, publicisto Andriaus 

Užkalnio romano „Taip gyventi verta“ pristatymas. 

 

 

Balandžio 12 dieną meno ir muzikos skaitykloje vyko edukacinė popietė „Šventų Velykų 

tradicijos“. Jonavos krašto muziejaus etnologė Rasa Kulytė – Libienė susirinkusiuosius supažindino 

su lietuvių velykiniais papročiais. Vėliau Jonavos VšĮ „Deko resto“ vadovė Oksana Eitmanavičienė 

surengė kūrybines dirbtuves. Susirinkusieji išbandė jiems dar nežinomą margučių dažymo būdą- 

kiaušinių marmuravimą. Šią dieną pas mus taip pat apsilankė Jonavos vaikų lopšelio-darželio 

„Saulutė“ ugdytiniai, kuriems Rasa Grybauskienė pravedė edukacinę pamokėlę „Išridensiu velykaitį. 

Priminus vaikučiams Šv. Velykų tradicijas, jie mielai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse „Mano 

velykinis žaisliukas“. 
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Balandžio 20 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko Jaunųjų skaitymai. Dalyvavo Simonas 

Bulotas, Aistis Žekevičius, Birutė Grašytė, Mantas Balakauskas ir Jonavos rajono jaunieji literatai. 

 

       

 

2017 m. balandžio 25 d. visus, ieškančius naujų galimybių ir norinčius išgirsti naudingos 

informacijos apie kalbų mokymąsi, bibliotekininkai pakvietė į Dr. Stefano Maria Lanza paskaitą 

„Kaip mokytis užsienio kalbų?“. Tai vienas 17-ioliktos Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės 

renginių. 

 

Balandžio 28 d. Nacionalinę Lietuvos bibliotekų Jonavoje vainikavo improvizuotas pokalbis 

su poetu, Nacionalinės premijos laureatu Aidu Marčėnu Viešojoje bibliotekoje, kurį vedė kultūros ir 

vadybos projektų koordinatorius Ramūnas Čičelis. 
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Gegužės 2 dieną Viešosios bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje vyko kūrybinės 

dirbtuvės „Duok valią savo vaizduotei“. Jaunimas pasitelkęs fantaziją kūrė daugybe įdomiausių 

dalykų iš spalvotų sagų, plaukų segių, skalbinių segtukų, drabužių pakabų ir kitokių keisčiausių 

buitinių smulkmenų. 

 

                

Gegužės 4 d. Knygų terasoje vyko Mantvydo Leknicko knygos „365 priežastys mylėti“ 

pristatymas.  

 

       

Gegužės 9 d. Jonavos viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą „Žingsnis po žingsnio – į 

švaresnę Europą“, skirtą Europos dienai paminėti. Vyko akcija „Gyvenu ES šalyje“, skirta šventiškai, 

linksmomis dainomis, šokiais paminėti Europos dieną. Kūrybinės dirbtuvės „Europiečių batai“ 

patraukė dėmesį, skatino saugoti gamtą, aplinką, susimąstyti apie švaresnę Europą ir antrinių žaliavų 

panaudojimą. Saugoti aplinką dabar yra labai populiaru, o perdirbti atliekas ir naudinga.  Norintys 

pasitikrinti ir pagilinti savo žinias apie ES dalyvavo Europos egzamine 2017. Paskaita-diskusija 

„Europos Sąjunga, bendrija suteikianti galimybes visiems“, kurioje dalyvavo užsienio aktualijų 

žurnalistas Paulius Gritėnas, privertė susimąstyti apie Europos Sąjungos ateitį ir vertybes. 
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Gegužės 14 d. Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo šventėje „Šeimos diena 2017“, skirtoje 

Tarptautinei šeimos dienai paminėti. 

 

   

Gegužės 29 dieną Viešojoje bibliotekoje lankėsi Jonavos Raimundo Samulevičiaus 

progimnazijos moksleiviai. Knygų terasoje mažieji draugai praleido smagų ir triukšmingą rytmetį. 

Jiems buvo pravesta ekskursija po biblioteką. Informacijos skyriuje moksleiviai su susidomėjimu 

piešė ant interaktyvaus ekrano. Abonemente susipažino, kur gyvena knygelės. Meno ir muzikos 

skaitykloje pradinių klasių mokytoja Genovaitė Jurkevičienė ir vyresnioji bibliotekininkė Rasa 

Grybauskienė vaikams pravedė netradicinę pamoką „Vasara su knyga“. Edukacinio užsiėmimo metu, 

vaikai ant medinių kaladėlių piešė savo įsivaizduojamas atostogas.  
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Birželio 3 d. Jonavos viešosios bibliotekos linksmieji knygų personažai Joninių slėnyje 

linksmino renginio „Svajonių vasara prasideda“ dalyvius. Veikė kūrybinės pelėdų dirbtuvės, 

draugiškai nusiteikęs Karlsonas kvietė dalyvauti smagioje viktorinoje, vyko knygelių skaitymai kartu 

su Mamule Mū.  

 

Birželio 10 d. vyko Ievos Stepšytės fotografijų parodos „7 metai“ atidarymas. Renginio metu 

gitara grojo ir dainavo Benita Žėglaitytė.  

 

 

Birželio 15 d. vyko pirmasis Jonavos neformalios poetų grupės „Mirusiųjų poetų draugija“ 

susitikimas su skaitytojais.  
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Birželio 20 d. Viešojoje bibliotekoje vyko kasmetinės G. Kanovičiaus literatūrinės premijos 

įteikimas. Autoritetingos komisijos sprendimu pirmoji premija atiteko rašytojui, poetui, eseistui 

Kęstučiui Navakui už itin originalų romaną „Vyno kopija“. 

 

 

Jonavos viešoji biblioteka organizavo smagius vasaros skaitymus „Knyga kalba TAU“. 

Kiekvieną trečiadienį Knygų terasoje vaikus pasitiko knygų personažai. Birželio 21 d. įvyko pirmasis 

vasaros skaitymų susitikimas, kurio metu apsilankė mažieji „Ridikiuko“ stovyklautojai. Viso įvyko 

11 skaitymų ir kūrybinių užsiėmimų. 
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Liepos 31 d. Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiečiu Vaclovu Volkumi.  
 

 

Rugpjūčio 4 d. vyko Jonavos viešosios bibliotekos Knygų vyko teatralizuota Knygos šventė. 

Tai erdvė, kur miestiečiai ir svečiai gali dalintis knygomis ir bendrauti. Terasoje  susirinko daugiau 

nei du šimtai Jonavos vaikų. Juos čia atviliojo teatralizuota Knygų šventė: bibliotekininkės persirengė 

visų mėgstamais knygų vaikams personažais, garsiai skaitė pasakas, visi kartu šoko pagal muziką 

vaikams, vyko lėlių teatro improvizacija ir Klaipėdos jaunimo teatro parodė spektaklį „Knygų 

personažai atgyja“. 

 

   
 

Rugpjūčio 5 d. Jonavoje vyko renginiai, skirti miesto gimtadieniui. Viešosios bibliotekos 

Knygų terasoje vyko poezijos valanda „Nešuosi eilėraštį“.  

 

    

 

Rugpjūčio 27 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

projekto „Edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems“ muzikos terapijos užsiėmimas. Užsiėmimą vedė 
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specialistė – spec. pedagogė Ilona Papečkytė, dirbanti su proto bei kompleksinę negalią turinčiais 

ugdytiniais. Ilona Papečkytė – Lietuvos dainuojamos poezijos kūrėja ir atlikėja, meno saviraiškos 

specialioji pedagogė-ekspertė, muzikos terapijos asociacijos narė.  
 

 

Rugsėjo 14 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis projekto „Išeivijos literatūra – 

mūsų bibliotekoje“ renginys – virtualus pokalbis su Kanados lietuvių rašytoju Antanu Šileika. 

 

 

Rugsėjo 21 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja Gintare 

Adomaityte ir kultūros svetainės „Meno bangos“ redaktoriumi Mariumi Kraptavičiumi. Jonavos 

meno mokyklos teatro skyriaus mokinė Airida Česonytė skaitė ištraukas iš G. Adomaitytės kūrybos. 

Autorė ir redaktorius, moderuojant literatūros kritikui Ramūnui Čičeliui, kalbėjosi apie vaikų 

literatūrą, mokyklinį mokymą ją suprasti ir interpretuoti, pasakos reikšmę šiuolaikiniame gyvenime. 
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Rugsėjo 28 dieną Viešosios bibliotekos Knygų terasoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Rudens 

džiaugsmas“. Padedami floristės Vilmos Bizokienės ir vyresniosios bibliotekininkės Rasos 

Grybauskienės susirinkę vaikai gamino rudens puokštes, vazas, lenteles ir net girliandą. 

 

             

Spalio 2 d. Viešojoje bibliotekoje vyko senjorų pomėgių mugė, skirta Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai.  Senjorai pristatė pačius įvairiausius savo pomėgius. 

 

 

Spalio 12 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Stanislovo Abromavičiaus knygos „Tremties 

vaikai“ trečiosios dalies pristatymas. 
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Spalio 18 d. Viešojoje bibliotekoje vyko diskusija „Jonavoje – lyg Vokietijoje?“, kurioje 

profesorė germanistė Rūta Eidukevičienė dalijosi įžvalgomis apie vokiečių kalbą Lietuvoje, mažų 

mūsų šalies miestų (ir Jonavos) galimybes tapti panašiais į Vokietijos provincijos miestelius, vokiškas 

knygas lietuviškoje aplinkoje. Renginys vyko padedant Goethe institutui, kuris jau antrus metus 

organizuoja Vokiečių kalbos dienas Lietuvoje. 

 

 

Spalio 25-osios pavakare Viešosios bibliotekos Knygos klubas pakvietė jonaviečius į 

susitikimą su poetu, eseistu, prozininku Donaldu Kajoku. 
 

 

Spalio 27 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko antrasis projekto „Išeivijos literatūra – 

mūsų bibliotekoje“ Skype seminaras su Kipro lietuvių rašytoja Dalia Staponkute. Moderavo Vytauto 

Didžiojo universiteto profesorė Dalia Kuizinienė. 
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Lapkričio 15 d. Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos moksleivių grupė, kartu su 

mokytoja Vita Montviliene dalyvavo virtualaus edukacinio žaidimo „Išnykusios praeities ženklai“ 

pristatyme, kurį vedė Kauno apskrities viešosios bibliotekos specialistai Dalia Giniuvienė ir 

Mindaugas Balkus.  

 

 

Lapkričio 22 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Jonavos rajono moksleivių rusų kalbos (2 

užsienio) meninio skaitymo konkursas „Laiškai į Vilnių“, skirtas Marinos Cvetajevos jubiliejui 

paminėti. 

 

    

Lapkričio 28 d. įvyko trečiasis nuotolinis pokalbis iš Skype seminarų ciklo „Išeivijos 

literatūra – mūsų bibliotekoje“. Šįsyk Viešojoje bibliotekoje virtualiai svečiavosi Belgijos sostinėje 

Briuselyje gyvenanti poetė, romanistė Agnė Žagrakalytė. Pokalbį moderavo kritikė, literatūrologė 

Neringa Butnoriūtė. 
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Gruodžio 4 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Skype seminarų ciklo „Išeivijos literatūra – mūsų 

bibliotekoje“ nuotolinis pokalbis su Norvegijos lietuvių rašytoja Rūta Mataityte. Literatūros kritikas 

dr. Ramūnas Čičelis su ja kalbėjosi apie šiaurietišką literatūrą bei gyvenimo būdą, emigracinę 

tapatybę ir, svarbiausia, apie net kelis lietuvių kalba išleistus rašytojos romanus. 
 

 

Gruodžio 11 d. bibliotekos Knygos klube svečiavosi rašytojas, poetas, režisierius, 

scenaristas, aktorius Alvydas Šlepikas. 
 

 

 

Gruodžio 15 d. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu naujų knygų bibliotekai dovanojo Lietuvos 

antstolių rūmai. 
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Priedas Nr.2. 

2017 metų filialų renginių metraštis 

Sausio 26 dieną Juškonių bibliotekoje įvyko dailininkės N. Dambrauskienės ketvirtosios 

personalinės tapybos parodos „Nauja pradžia“ pristatymas. Parodos pristatymo metu koncertavo 

Žeimių daugiafunkcio centro moterų ansamblis. 

 

           

Sausio 27 d. vyko Artūro ir Reditos Narkevičių šeimos darbų parodos pristatymas, kuri 

nepaliko abejingų. Biblioteka skendėjo šiaudų sodų darbuose ir džiaugėsi medinių katinų draugija. 

 

 
 

Kulvos biblioteka kartu su bendruomene bei Kultūros centru organizavo Vasario 16-osios 

šventę „Bendruomenė Lietuvai“, kurios metu filiale buvo parengta paroda „Nepriklausomybės keliu“.    
 

 

Vasario 14, 21, 27 dienomis vyko protų kovos („BIBLIOMŪŠIS“) „100 klausimų apie 

Lietuvą“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (I etapas). Kovose dalyvavo 7 filialai - 

Čičinų, Juškonių, Kuigalių, Šilų, Užusalių, Šveicarijos ir Žeimių. 
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Juškonių filialas                                                        Žeimių biblioteka 

Kovo mėnesį Šveicarijos filialas organizavo literatūrinį vakarą “Dek, laisvės ugnie”, skirtą 

Kovo 11-ąjai.  

Kovo 15 d. Kulvos filiale vyko susitikimas–diskusija su želdynų dizainere – projektuotoja 

Giedre Adomaityte. G. Adomaitytė perskaitė pranešimą „Augalų genėjimas“, taip pat kalbėjomės 

apie darbus sodyboje, gėlynuose, kaip stilingai ir darniai susitvarkyti aplinką, kokių darbų imtis norint 

keisti ar atnaujinti ją.  

Balandžio 25 dieną Juškonių bibliotekoje įvyko edukacinė popietė su tautodailininku A. 

Narkevičiumi „Margučių marginimas vašku“. Popietės metu, susirinkę dalyviai, ne tik vašku margino 

ir dažė velykinius margučius, bet ir juos rideno.  

Balandžio 26 d. seniausia Jonavos rajono Žeimių biblioteka pakvietė į 80 metų veiklos 

jubiliejaus šventę. Šventės metu skambėjo saksofonisto Romaldo Žilinsko melodijos, Lino Kučinsko 

giesmės, o Tau moterų ansamblis „Vakarė“ (vadovė Danutė Kasparavičienė) virpino sielas 

romansais. 
 

 
 

Gegužės 19 d. Kulvos bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Širdies šešėlis“, 

skirta Lietuvių kalbos ir kultūros metams. Buvo pakviesti ir dalyvavo 6 literatai, kurie skaitė savo 

kūrybos poeziją. Renginio metu koncertavo Kulvos kultūros centro folkloro kolektyvas „Drobulė“. 
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Birželio 9 d. Upninkų bibliotekoje vyko Upninkų pagrindinės mokyklos direktorės 

Danguolės Liudžiūtės-Vasiliauskienės antrosios knygos "Rudens laiškai" pristatymas bei jos piešinių 

parodos "Žydėjimas" atidarymas. Susipažinti, pasidžiaugti knyga ir pasigrožėti autorės piešiniais 

susirinko didelis bendruomenės būrys – Upninkų seniūnė L. Nekrošienė, bendruomenės pirmininkas 

V. Šemeta, Jonavos r. poezijos klubo "Šaltinis" nariai, mokyklos mokytojai ir mūsų skaitytojai. 

Popietėje skambėjo ne tik jausmingos autorės eilės, svečių sveikinimai, bet ir muzikinės šviesos 

atnešė Upninkų kultūros centro moterų duetas. 

 

           
 

Birželio 19 d. Juškonių bibliotekoje vyko edukacinė popietė „Žgutai. Nėrimas iš karoliukų“. 

Padedant R. Kerbelienei, susirinkę dalyviai mokėsi nerti žgutus. 

 

Rugsėjo 22 d. Upninkų bibliotekoje vyko renginys, skirtas Reformacijos 500-osioms 

metinėms paminėti. Apie Reformaciją, jos įtaką švietimo sistemai ir kultūros raidai pasakojo Jonavos 

krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas. Buvo skaitomos ištraukos iš pirmosios 

lietuviškos knygos M. Mažvydo "Katekizmo" ir K. Donelaičio "Metai". O to laikmečio giesmes atliko 

L. Kučinskas. 
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Spalio 17 d. vyko atsinaujinusios Šveicarijos bibliotekos atidarymas. Sveikinimo 

žodžius tarė rajono meras, viešosios bibliotekos direktorė, seniūnas, bendruomenės pirmininkas ir 

kiti. Šventinėje programoje dalyvavo „Klubas prie kavos“, mokyklos mokiniai, kultūros namų 

saviveiklininkai. 

 

       
 

Lapkričio 10 d. Rimkų bibliotekoje rinkosi skaitytojos, norinčios išmokti megzti. Mezgimas, 

kaip ir skaitymas, yra naudingas bei protinę veiklą stimuliuojantis užsiėmimas. 

 

 
 

Lapkričio 16 d. ūkanotą rudens vakarą Šveicarijos bibliotekoje, žvakių šviesoje, vyko 

skaitymai „Sutemų valanda“, kuriuose dalyvavo klubo ,,Prie kavos“ nariai ir knygų gerbėjai. Buvo 

skaitoma suomių rašytojos U.L. Lundberg romano ,,Ledas“ ištrauka. 

 

 
 

Gruodžio 9 d. Kuigalių bibliotekoje vyko popietė moterims ,,Mūsų norai ir sielos svajonės". 

Popietės metu moterys kūrė sielos koliažus, kuriuos perskaityti, suprasti padėjo Danguolė Osinskienė 
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Baigiantis metams ir artėjant šventiniam laikotarpiui, Upninkų biblioteka organizavo renginį 

„Šerkšnotu tiltu šventės ateina“. Šis renginys nebuvo vien tik apie adventą, Šv. Kalėdas, bet kartu ir 

suteikė progą bendruomenei pabūti drauge, pasidalinti metų išgyvenimais, kelionių džiaugsmais bei 

patirtimi. 

 

 
 

Visus 2017 metus Žeimių bibliotekoje vyko tapybos terapijos vakarai su menininke Neringa 

Dambrauskiene. Iš viso įvyko 16 užsiėmimų. 

 

 
 

VAIKŲ RENGINIAI 
 

Kovo 9 d. Kulvos bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Juosta – tautinio kostiumo 

puošmena“, skirtas Tautinio kostiumo metams. Vaikai buvo supažindinti su juostų raštais, spalvomis, 

tautinio kostiumu. Vėliau patys gamino juostas, kurios buvo eksponuojamos parodoje. 
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Kovo 20 d. Upninkų bibliotekoje buvo minima pasaulinė Žemės diena. Vaikai sužinojo kaip 

galima konkrečiais darbais, poelgiais prisidėti prie mūsų gamtos saugojimo. Vyko viktorina. 

Kovo 20 d. Liepių bibliotekoje vyko edukacinė popietė "Gyvybės medžio vaizdavimas ir 

reikšmė, skirta Žemės dienai paminėti. 

 
 

Balandžio 3 d. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikučiai Kulvos bibliotekoje šventė Tarptautinę vaikų knygos dieną. Vyko 

literatūrinis rytmetis „O spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį“. Vaikai klausėsi pasakos, piešė 

iliustracijas knygoms, taip pat skaitė papildytos realybės knygas, o bibliotekai padovanojo nuostabius 

jų pačių pieštus paveikslus. 

 

        
 

Balandžio 25 d. Juškonių bibliotekoje vyko edukacinė popietė su tautodailininku A. 

Narkevičiumi „Margučių marginimas vašku“. Popietės metu, vaikai ne tik vašku margino ir dažė 

velykinius margučius, bet ir juos rideno. 

 

                   
 

Visą vasarą Žeimių bibliotekoje vyko edukaciniai užsiėmimai vaikams. Iš viso įvyko 12 

edukacinių popiečių. Didelio susidomėjimo sulaukė piešimas vitražiniais dažais, knygų skirtukų 
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gamyba, kūrybiniai darbeliai, asmeniai koliažai, fraktalai, ornamentai, spalvinimas pagal skaičius, 

atviručių gamyba.  

 
 

Spalio 5 d. Čičinų biblioteka prisijungė prie GYVŪNŲ GEROVĖS INICIATYVOS 

surengtos akcijos „DRAUGIŠKI GYVŪNAMS“ ir atvėrė duris keturkojams. 
 

 
 

Spalio 10 d. Batėgalos bibliotekoje vyko kūrybinė pamokėlė ,,Rudenėlis atkeliavo ir ežiukas 

atpuškavo". Popietėje dalyvavo Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo 

vaikai. 

 
Spalio 20 dieną Panoterių bibliotekoje vyko rytmetis. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės 

mokyklos moksleiviai buvo supažindinti su biblioteka, naujausiomis knygutėmis vaikams. Vaikai 

žaidė teatrą, kūrė spektakliuką pagal pasaką „Raudonkepuraitė“. 
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Spalio 20 d. Upninkų bibliotekoje vyko diskusija „Biblioteka vakar, šiandien, rytoj". 

Susirinkę dalyviai keliavo laiku ir žiūrėjo kaip keitėsi biblioteka, jos tikslai, pagrindiniai uždaviniai 

ir funkcijos. Taip pat diskutavo kokia turėtų būti biblioteka šiandien ir ateityje bei  supažino su 

bibliotekininko profesija. 

 
 

Gruodžio 28 d. Šveicarijos filialas surengė popietę „Žiemos pasaka balta“. Popietės metu 

bibliotekininkė rodydama skaidres papasakojo, kaip Kalėdos švenčiamos įvairiose šalyse.  

Kalėdinė popietė bibliotekoje priminė, kad skaitymas, gyvas bendravimas suteikia ne tik 

džiaugsmo, bet ir patirties.  

 

 

                                                      ________________________________ 
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Priedas Nr.3 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ 

PASLAUGŲ KAINOS 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina 

(Eur) 

1. Skaitytojo pažymėjimo išdavimas 

 

1.1. Suaugusiesiems  1 vnt. 1,00 

1.2. Neįgaliesiems ir pensininkams  1 vnt. 0,50 

1.3 Moksleiviams (nuo 14 metų), studentams 1 vnt. 0,50 

1.4. Ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14 metų 1 vnt. 0,00 

2. Dokumentų kopijavimas, spausdinimas ir skenavimas  

 

2.1. Kopijavimas ir spausdinimas nespalvotu 

spausdintuvu 

A4 formato 1 puslapis 0,05 

A4 formato 1 lapas 0,08 

A3 formato 1 puslapis 0,10 

A3 formato 1 lapas 0,15 

2.2. Kopijavimas ir  spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formato 1 puslapis 0,30 

A4 formato 1 lapas 0,45 

A3 formato 1 puslapis 0,50 

A3 formato 1 lapas 0,75 

2.3. Skenavimas 1 puslapis 0,10 

3. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą 

 

3.1. Informacija renkama iš Lietuvos nacionalinės 

bibliotekos, viešųjų ir valstybinės reikšmės 

bibliotekų elektroninio suvestinio katalogo ir kitų 

atviros prieigos informacijos išteklių 

1 bibliografinis įrašas 0,10 

4. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą 

 

4.1. Dokumento atsiuntimas ir grąžinimas iš Lietuvos 

bibliotekų 

 

1 vnt.  
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4.2. Dokumento kopijos atsiuntimas iš Lietuvos 

bibliotekų  

1 vnt. Pagal 

siuntėjo 

pateiktus 

įkainius 

5. Trumpalaikė patalpų ir turto nuoma 

 

5.1. Patalpos iki 100 m2  1 val. 15,00 

5.2. Patalpos iki 100 m2  su įranga ir aptarnavimu  1 val. 25,00 

5.3. Patalpos iki 50 m2  1 val. 10,00 

5.4. Patalpos iki 50 m2  su įranga ir aptarnavimu 1 val. 20,00 

6. Leidybinės ir suvenyrinės produkcijos platinimas 

 

6.1. Leidybinė ir suvenyrinė produkcija  1 vnt. Savikaina 
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7. Dokumentų įrišimas ir laminavimas 

 

7.1. Dokumentų įrišimas spirale Iki 50 lapų  1,00 

Iki 100 lapų  1,20 

Iki 200 lapų  1,50 

Daugiau nei 200 lapų 2,00 

7.2. Dokumentų įrišimas kietu viršeliu  1 vnt. 6,00 

7.3. Dokumentų laminavimas A3 formato 1 lapas 1,50 

A4 formato 1 lapas 1,00 

A5 formato 1 lapas 0,80 

A6 formato 1 lapas 0,40 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  


