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Naudotos santrumpos 
SVB – savivaldybės Viešoji biblioteka, 
VB – Viešoji biblioteka, 
MF – miesto filialai, 
KF – kaimo filialai, 
VRSS – vartotojų registracijos statistikos sistema,  
TBA – tarpbibliotekinis abonementas, 
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema, 
VIPT – viešosios interneto prieigos taškas, 
DGĮ – dokumentų grąžinimo įrenginys, 
NVŠ – neformalusis vaikų švietimas, 
vnt. – vienetai, 
fiz. – fiziniai, 
pav. – pavadinimas, 
m. – metai, 
d. – diena, 
dalyv. – dalyviai. 
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BENDROJI DALIS 

Sakoma, kad žmogų labiausiai keičia ne pats laikas, o tai, kaip jis sugeba pasinaudoti tuo 
skubančiu laiku, ką su juo veikia. Toje išmintyje galėtume įžvelgti kiekvienos institucijos, 
pašauktos padėti visuose geruose žmogaus ieškojimuose bei pastangose, pareigą. Be jokios 
abejonės, – ir bibliotekos, kaip šviesos, tobulėjimo, gėrio šaltinio. 

2015-ieji Radviliškio viešajai bibliotekai bei jos filialams ir buvo tokiais siekiais paženklinta 
laiko atkarpa. Visos šios rajono įstaigos per tą laikotarpį tęsė ankstesnę savo veiklą, derino ją su 
naujais laikmečio reikalavimais, tikslino prioritetus, kryptis, ieškojo patrauklesnių formų, būdų 
sudominti skaitytojus, lankytojus, pagelbėti jiems nūdienių technologijų, vis intensyvėjančio 
informacijos srauto pasaulyje ir gyvenimiškų aktualijų labirintuose. 

Tarp akivaizdžių gerų poslinkių – didėjantis bibliotekos lankytojų skaičius, įvairėjantys, 
gausėjantys ir gyventojų poreikius vis labiau atitinkantys renginiai, akcijos, suaktyvėjusi projektinė 
veikla, ryšiai su kitomis bibliotekomis, vietų bendruomenėmis, ne tik rajone, bet ir už jos ribų 
vertinama leidybinė veikla, gerėjančios filialų patalpos ir nemažai kita. 

Auga pasitikėjimas biblioteka, jos vertinimas, pripažinimas. Pavyzdžiui, kai pernai rajono 
Savivaldybė apsisprendė pirmą kartą dalyvauti parodoje „Adventur“ Vilniuje, didžiausias 
paruošiamojo darbo, o ir viso pristatymo krūvis buvo patikėtas būtent Viešajai bibliotekai, joje 
veikiančiam Turizmo informacijos centrui, ir toks pasitikėjimas sėkmingai pateisintas. Arba dar – 
šalies projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ mokymuose-dirbtuvėse „Kuo šiandien 
labiausiai didžiuojasi bibliotekos?“ radviliškiečių pristatyta bibliotekos sėkmės istorija rinkimuose 
laimėjo 3 vietą. 2015-ieji mūsų veikloje paženklinti ir kitais įvertinimais. 

Siekdami kuo geriau aptarnauti savo skaitytojus, lankytojus, kryptingiau ir visapusiškiau 
padėti jiems tobulėti, per metus atsakingai tobulinosi ir patys bibliotekininkai – plėtė ir gilino žinias 
savišvieta, įvairiuose mokymuose, domėjosi naujovėmis, kolegų patirtimi, rūpinosi savo veiklos 
sklaida. 

Atiduodami praeičiai savo pernykštės veiklos metus, rajono bibliotekininkai, vadovaujami 
jau naujo savo direktoriaus, reikliai ir savikritiškai įvertino ne tik pasiekimus, bet ir neįveiktas 
problemas, galimybes jas spręsti. Tikimės, kad tokia „sveika“ analizė mums bus patikimas 
pagrindas kitų metų veikloje.  
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1. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

1.1. Bibliotekų skaičius 

Iš viso – 26: 

Viešoji biblioteka – 1; 

Miesto filialų –1; 

Kaimo filialų –24. 

1.2. Tinklo pokyčiai 

Uždaryta filialų – nėra; 

Atidaryta bibliotekų – nėra; 

Sujungta bibliotekų – nėra. 

1.3. Nestacionarinis aptarnavimas. Knygnešiai 

Bibliotekinių punktų skaičius – nėra; 

Bibliobusų – nėra. 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 
SVB 188 188 310 207 11 188 9 913 

VB 7 2 12 2 1 357 137 

MF 3 2 3 10 72 178 

KF 178 184 295 195 9 759 9 598 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Radviliškio rajone gyvena iš viso 38 254 gyventojai (išankstiniai 2016 metų pradžios Lietuvos 

statistikos departamento duomenys), Radviliškio mieste – 16 175  

Kaimo bibliotekose skaito 537 pensininkai ir 154 neįgalieji.  

Miesto filiale – 113 pensininkų, 46 neįgalieji. 

Viešojoje bibliotekoje skaito 302 pensininkai ir 80 neįgaliųjų.  

Iš viso SVB skaito  952 pensininkai, 280 neįgaliųjų.  

(Neįgaliųjų skaitytojų skaičius gali būti netikslus, priežastis – registruojant skaitytojus, jie 

nesisako apie savo neįgalumą.) 
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1.5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB 

Iš viso SVB yra 26 bibliotekos (VB, miesto filialai – 1, kaimo – 24). 
SVB sistemoje dirba 63 bibliotekų darbuotojai, iš jų: 

o profesionalūs bibliotekininkai – 52: 
 turintys bibliotekininkystės arba informacijos mokslų išsilavinimą – 33; 
 įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 19; 

o kvalifikuoti specialistai – 6; 
o techniniai darbuotojai – 5. 

Viešojoje bibliotekoje dirba 36 darbuotojai, iš jų: 
o profesionalūs bibliotekininkai – 25:  

 turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 17; 
 įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 8; 

o kvalifikuoti specialistai – 6; 
o techniniai darbuotojai – 5. 

Viešosios bibliotekos struktūroje: 
o administracija – 3; 
o buhalterija – 2; 
o Skaitytojų aptarnavimo skyrius – 6; 
o Informacijos-kraštotyros skyrius – 4; 
o Vaikų literatūros skyrius – 5; 
o Komplektavimo skyrius – 4; 
o Leidybos sektorius – 1; 
o renginių organizatorius – 1; 
o kultūrinės veiklos vadybininkė – 1; 
o knygrišys – 1; 
o kompiuterininkas – 1; 
o dizaineris-maketuotojas – 1; 
o techninis personalas – 5; 
o ūkio dalis – 1. 
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2. FONDO FORMAVIMAS 

Radviliškio rajono SVB, atsižvelgdama į rajono istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę 
plėtrą, demografinę situaciją, bibliotekos vartotojų reikmes, formuoja universalų dokumentų fondą. 
Komplektuoja fondus knygomis, periodiniais leidiniais, rankraštiniais, vaizdo, garso, 
kompiuteriniais dokumentais. Metų bėgyje buvo atliekamas einamasis ir retrospektyvusis fondų 
komplektavimas. Išanalizavę dokumentų srautą, užsakėme spaudinių iš UAB „Alma littera 
sprendimai“, periodinius leidinius prenumeravome iš AB Lietuvos paštas, UAB „Šiaulių kraštas“.  

2.1. Fondo būklė 

Iš viso SVB fonde yra 314 139 fiz. vnt. 70 052 pav. dokumentai. Per metus fondas išaugo 5 
960 fiz. vnt. Viešosios bibliotekos fondas sumažėjo 1 295 fiz. vnt., Šeduvos miesto filialo – 
padidėjo 577 fiz. vnt., kaimo bibliotekų fondai padidėjo 6 678 fiz. vnt. Per metus vienu procentu 
padidėjo šakinės literatūros fondas ir sumažėjo grožinės literatūros. Dviem procentiniais punktais 
padidėjo periodikos kiekis, o kaimo filialuose – net keturiais. 

 
Fondai Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

Fiz. 

vnt. 

Pav. Fiz. 

vnt. 

Procentai Fiz. 

vnt. 

Procentai Fiz. 

vnt. 

Procentai 

SVB 

 

314 139 70 052 166 749 53 14 

 

47 45 172 14 

VB 101728 61 457 47 633 47 54 095 53 11 178 11 

MF 22 903 17 223 11 775 51 11 128 49 2 983 13 

KF 189508 17 292 107 225 57 82 283 43 31 011 16 

2.2. Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka 7 dokumentai (2014 m.– 7,8). Iš jų: 

o mieste 5,9 dokumento (2014 m.– 6,4); 

o kaime 8,2 dokumento (2014 m.– 9,0).  

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų - 0,17  (2014 m.– 0,4).  Iš jų: 

o mieste 0,13 dokumento (2014 m.– 0,3); 

o kaime 0,2 dokumento (2014 m.– 0,6). 

Vienam gyventojui tenka 0,13 garsinio ir regimojo  dokumento (2014 m.–  0,1). Iš jų: 

o mieste 0,23 dokumento (2014 m.– 0,2); 

o kaime 0,04 dokumento (2014 m.– 0,02.) 

Vienam gyventojui tenka 0,05 elektroninio dokumento (2014 m.– 0,04). Iš jų: 

o mieste 0,06 dokumento (2014 m.– 0,05); 

o kaime 0,04 dokumento (2014 m.– 0,03). 

2014 metais aprūpinimas dokumentais buvo skaičiuojamas kartu su periodika. 
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2.3. Dokumentų gautis (be periodinių leidinių) 

Fondai Iš viso Grožinė lit. Šakinė lit. 

Fiz. 

vnt. 

Pav. Fiz. 

vnt. 

Pav. Fiz. 

vnt.. 

Pav. 

SVB 

 

6322 2423 4631 1539 1691 884 

VB 1902 1736 1136 1044 766 692 

MF 633 607 423 403 210 204 

KF 3787 1333 3072 1035 715 298 

Per metus miesto filialas gavo 633 fiz. vnt. 607 pav. 
Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 158 fiz. vnt. 142 pav. 

2.4. Per metus  gauta 10 821 fiz. vnt. 184 pav. periodinių leidinių  

o VB – 1 438 fiz. vnt. 164 pav.; 
o MF – 791 fiz. vnt. 81 pav.; 
o KF – 8 337 fiz. vnt. 138 pav.; 
o Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 347 fiz. vnt. 34 pav. 

2.5. Naujai gautų dokumentų procentas fonde (be periodikos) 

o SVB – 2,3 %; 
o VB – 3,4 %;  
o MF – 3,2 %; 
o KF – 2,4 %.  

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  

Finansavimo 

šaltinis 
Gauta lėšų (Eur) 

Tenka lėšų vienam 

gyventojui (Eur) 

LR kultūros 

ministerija 
26 529 0,69 

Savivaldybė 13 984 0,37 

Kiti šaltiniai – – 

Iš viso 40 513 1,06 
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Biblioteka dar gavo  dokumentų, kurių vertė – 13 716 Eur. Tai:  
o parama – 13 409 Eur; 

o Lietuvos mainai – 125 Eur; 

o vietoje prarastų dokumentų – 182 Eur. 

2.7. Dokumentų nurašymas 

Fondas Fiz. vnt. Pav. 

SVB 11 185 609 

VB 4 636 550 

MF 847 33 

KF 5 702 26 

Nurašymo priežastys: 
o susidėvėję – 8 328 fiz. vnt.; 

o turinio požiūriu nebeaktualūs  – 2 769 fiz. vnt.;  

o vartotojų prarasti ir šis faktas atitinkamai įformintas – 53 fiz. vnt.; 

o dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 35 fiz. vnt. 

Lyginant su 2014 m., nurašyta 5 601 fiz. vnt. mažiau. Daugiausia nurašyta susidėvėjusių ir 
nebeskaitomų knygų. 

2.8. Fondo naudojimas 

Fondas Fondo apyvartos rodiklis 
Fondo panaudojimo 

koeficientas 

 
Iš 

viso 

Grožinės 

lit. 

Šakinės 

lit. 

Dokumentų 

be 

periodikos 

Periodikos 

Dokumentų 

be 

periodikos 

Periodikos 

SVB 0,92 0,75 1,12 0,54 3,17 0,63 22,64 

VB 1,03 1,04 1,01 0,68 3,88 0,76 35,27 

MF 1,04 1,15 0,95 0,74 3,20 0,85 24,62 

KF 0,85 0,58 1,20 0,45 2,91 0,51 18,19 

Gauname nemažai periodikos, kurią skaito bibliotekos vartotojai. Periodikos apyvarta gera. 
Kitų dokumentų, daugiausia knygų, apyvartos, rodikliai žemi, ypač kaimo filialuose. Vadinasi, 
fonde yra daug nepaklausių dokumentų 
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Bibliotekoje nėra Saugyklos, mainų, atsarginio fondų. 

3. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Radviliškio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius aptarnauja Radviliškio 
miesto bei rajono, taip pat kitų miestų gyventojus, garantuoja bibliotekos paslaugų prieinamumą 
socialiai pažeidžiamiems skaitytojams – neįgaliems bei senyvo amžiaus vartotojams pagal jų 
individualius poreikius knygos yra nešamos į namus. 

Prioritetas teikiamas vartotojų kultūrinėms, laisvalaikio ir savišvietos reikmėms. Skyriuje 
vartotojai yra skatinami naudotis interaktyviomis paslaugomis: savitarnos įrenginiu pasiimti arba 
grąžinti leidinius, užsisakyti, rezervuoti, internetu prasitęsti dokumentų skolinimosi terminus. Jie 
yra mokomi naudotis elektroniniu bibliotekos bei suvestiniu katalogais, Nacionalinės bibliografijos 
duomenų banku, skyriaus dokumentų fondais. 

3.1. Vartotojų telkimas 

Radviliškio rajone gyvena 38 254  gyventojai (išankstiniai 2016 m. pradžios Lietuvos 
statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus duomenys). 

Radviliškio mieste gyvena 16 175 (2014 m. – 16 527) gyventojų (išankstiniai 2016 m. 
pradžios Statistikos departamento duomenys) 

Radviliškio rajono bibliotekų aptarnaujamų bendruomenių gyventojų skaičius – 38 616. 
Pastaba: aptarnaujamos bendruomenės gyventojų skaičius nesutampa su Statistikos departamento 

pateiktais skaičiais, nes filialų darbuotojai duomenis gauna iš seniūnijų ar bendruomenių, kuriuose gali 
būti tam tikros paklaidos, be to, filialai aptarnauja gyventojus iš kitų seniūnijų.  

Skaitytojų mažėjimą lėmusios priežastys. Daugiausia sumažėjo studentų – net 80. Jų mažėja jau 
keleri metai. Vis mažiau studentų naudojasi mūsų bibliotekų paslaugomis, nes aukštųjų mokyklų 
bibliotekos vis labiau sugeba aprūpinti juos reikalinga literatūra, o mūsų biblioteka negauna pačių 
naujausių mokslui skirtų knygų. Be to, nemažą dalį informacijos studentai randa internete, įvairiose 
duomenų bazėse, miestų, kuriuose mokosi, viešosiose bibliotekose. 

Taip pat sumažėjo bedarbių bei bendroji skaitytojų grupės. Gali būti, kad dalis bedarbių įsidarbino, 
bet labiausiai tikėtina, kad jie migravo į užsienį. 

Sumažėjo ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro (RTVMC) skaitytojų. Šios 
mokymo įstaigos moksleiviai dažniausiai naudojasi interneto paslaugomis. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu nemokamai buvo išduota 10 naujų Skaitytojo pažymėjimų.  
Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

o SVB – 26,0 %; 

o VB – 24,6 %; 

o MF – 30,0 %; 

o KF – 26,6 %.  
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Eil. 

Nr. 
Filialas 

Aptarnaujamos 

bendruomenės 

gyventojų 

skaičius 

Vartotojų 

iš viso 

Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai 

registruoti 

Gyventojų 

sutelk. % 

1.  Alksniupiai 1088 252 246 6 23, 1 

2.  Aukštelkai 1186 191 171 20 16, 1 

3.  Baisogala 1971 595 500 95 30, 1 

4.  Beinorava 517 206 187 19 39, 8 

5.  Daugėlaičiai 600 157 149 8 26, 2 

6.  Grinkiškis 918 225 198 27 24, 5 

7.  Kairėnai 509 149 138 11 29, 3 

8.  Kutiškiai 795 182 168 14 22, 9 

9.  Pakalniškiai 469 176 150 26 37, 5 

10.  Palonai 600 176 158 18 29, 3 

11.  Pašušvys 685 133 110 23 19, 4 

12.  Pavartyčiai 805 139 134 5 17, 3 

13.  Pociūnai 638 188 175 13 29, 5 

14.  Pociūnėliai 797 160 154 6 20, 0 

15.  Raudondvaris 611 152 126 26 24, 9 

16.  Sidabravas 1040 484 410 74 46, 5 

17.  Skėmiai 594 211 205 6 35, 5 

18.  Šaukotas 985 177 158 19 18, 0 

19.  Šiaulėnai 855 355 322 33 41, 5 

20.  Šniūraičiai 550 162 62 100 29, 4 

21.  Tyruliai 841 301 290 11 35, 8 

22.  Vainiūnai 1168 196 162 34 16, 8 

23.  Vėriškiai 1131 106 104 2 9, 4 
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24.  Žeimiai 418 186 169 17 44, 5 

 Iš viso KF: 19 771 5 259 4 646 613 26, 6 

25. Šeduvos m. f.: 2 670 802 724 78 30, 0 

 Iš viso MF: 2670 802 724 78 30, 0 

26. 
Viešoji 

biblioteka 
16175 3971 3471 500 24, 6 

 Iš viso SVB: 38 616 10 032 8 841 1 191 26, 0 

Didžiausias sutelkimo procentas – Sidabravo filiale  (46,5 %), mažiausias – Vėriškių filiale 
(9,4%). 

Priežastys: 
Sidabravo filialo aptarnaujamame mikrorajone gyventojų skaičius – 1 040, skaitytojų 

sutelkta 484, biblioteka yra labai geroje vietoje, kaimo centre, žmonėms patogu užeiti, laukiant 
autobuso į namus ar lankantis kitose įstaigose. Bibliotekininkei daug padeda skaitytojai knygnešiai 
(jų biblioteka turi 11), kurie negalintiems ateiti į biblioteką gyventojams leidinius pristato į namus 
(895 leidinių per 2015 m.).  

Vėriškių filialo sutelkimo procentas mažiausias. Aptarnaujamame rajone – 1 131 gyventojas,  
o skaitytojų sutelkta tik 106. Viena iš pagrindinių priežasčių – kaimai labai nutolę nuo bibliotekos, 
susisiekti nėra kaip. Be to, biblioteka dirba tik 4 valandas per dieną, per praėjusius metus 
bibliotekininkė gana daug dienų sirgo. 

3.2. Vartotojų skaičius 

 2015 m. 2014 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

3971 

3471 

500 

4092 

3545 

547 

- 121 

- 74 

- 47 

Miesto filiale iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

802 

724 

78 

818 

670 

148 

- 16 

+ 54 

- 78 

Kaimo filialuose iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

5259 

4646 

613 

5340 

4624 

716 

- 81 

+ 22 

- 103 

Iš viso SVB: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

10032 

8841 

1191 

10250 

8839 

1411 

- 218 

+ 2 

- 220 
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 2015 m. 2014 m. Skirtumas 

Vaikų (iki 14 metų) SVB: 

Viešojoje bibliotekoje 

2 759 

979 

2993 

1082 

- 234 

- 103 

Miesto filiale 

Kaimo filialuose 

175 

1605 

181 

1730 

- 6 

- 125 

Vartotojų sudėtis (procentais%) 
SVB: 

o dirbantieji – 26, 4; 

o bedarbiai – 10, 5; 

o pensininkai  – 9, 7; 

o moksleiviai, studentai – 46, 7; 

o neįgalieji – 2, 8; 

o kiti –  3, 9. 

VB: 

o dirbantieji – 27, 4; 

o bedarbiai – 8, 4; 

o pensininkai – 7, 6; 

o moksleiviai, studentai – 50, 1; 

o neįgalieji – 2, 0; 

o kiti – 4, 5. 

3.3. Lankomumas 

 2015 m. 2014 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 68 432 74 080 - 1 648 

Miesto filiale 18 803 19 348 - 545 

Kaimo filialuose 121 012 128 877 - 7 865 

Iš viso SVB 208 247 222 305 - 14 058 
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3.4. Lankomumo rodiklis 

 2015 m. 2014 m. 

Bendras lankomumo rodiklis SVB 20, 7 21, 7 

Viešojoje bibliotekoje 17, 2 18, 1 

Miesto filiale 23, 4 23, 7 

Kaimo filialuose 23, 0 24, 1 

Virtualių apsilankymų skaičius – 20 857, lankytojai – 12 539 (2014 m. apsilankymų – 15 
102, lankytojų – 9 880). 

Apsilankymų skaičius sumažėjo, virtualių apsilankymų – išaugo. 
Priežastis – Viešosios bibliotekos darbuotojai kasdien teikia konsultacijas, kaip naudotis 

elektroninėmis bibliotekos paslaugomis, sudaro sąlygas skaitytojams savarankiškai užsisakyti, 
prasitęsti, rezervuoti reikalingus leidinius, susipažinti su naujai gautomis knygomis. 

3.5. Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.) 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 300 553  189 108 62, 9 111 445 37, 1 

VB 
115 444 
(2014 m. 
–112956) 

 
66168 

(2014 m. 
–65514) 

57, 3 
49 276 

(2014 m. 
– 47 442) 

42, 7 

MF 
24 209 

(2014 m. 
–23 493) 

 
16866 

(2014 m. 
– 18960) 

69, 7 7 343 30, 3 

KF 
160 900 
(2014 m. 
–172128) 

 
106 074 
(2014 m. 
–110956) 

65, 9 54 826 34, 0 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis be periodikos 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 126 002 41,9 31 276 10, 4 
VB 49 448 42, 8 22 567 19, 5 
MF 13 582 56, 1 1 083 4, 5 
KF 62 972 39, 1 7 626 4, 7 

Periodinių leidinių išduotis 

 Periodiniai leidiniai 
Fiz. vnt. % 

SVB 143 275 47, 7 
VB 43 429 37, 6 
MF 9 544 39, 4 
KF 90 302 56, 1 
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3.6. Skaitomumo rodiklis 

o SVB – 29, 9 (2014 m. – 30,1); 
o VB  – 29, 1 (2014 m. – 27,6); 
o MF – 30,2 (2014 m. – 28,7); 
o KF – 30, 6 (2014 m. – 32,2). 

3.7. Darbo vietų skaičius vartotojams, įskaitant kompiuterizuotas  

 

Darbo vietų skaičius vartotojams Kompiuterizuotų 
darbo vietų 

skaičius 
darbuotojams 

Iš viso 
Iš jų: kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Iš viso Prijungtų prie 
tinklo 

Su interneto 
prieiga 

SVB 369 167 101 101 66 
VB 61 58 18 18 40 
MF 16 10 8 8 2 
KF 292 99 75 75 24 

3.8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

Ekskursijos, apmokymai, 
kaip naudotis fondu, 
paslaugomis, įranga, 

informaciniais ištekliais 
(konsultacijos 

neįtraukiamos) 

Apmokymai, kaip 
naudotis elektroninėmis 

paslaugomis 

KOMPIUTERINIO 
RAŠTINGUMO APMOKYMAI 

(+konsultacijos) 

MOKYMŲ 
TRUKMĖ / val. 

DALYVIŲ 
SKAIČIUS 

MOKYMŲ 
TRUKMĖ / 

val. 

DALYVIŲ 
SKAIČIUS 

MOKYMŲ 
TRUKMĖ / val. 

DALYVIŲ 
SKAIČIUS 

SVB 384 555 108 153 

189 val. 
(individualių 

mokymų trukmė 
val.) 

48val.(grupėms 
mokymų val.) 

Iš viso: 237 val. 
+ 

3 182 –konsultacijų 
skaičius 

47 (individualiai 
mokyta) 

325 (grupėmis) 
Iš viso: 372 

dalyv. 
+konsultuotų 

žmonių skaičius 
– 3 281 

VB 18 259 17 76 

18 val. 
1 905 – 

konsultacijų 
skaičius 

15(individualiai) 
1 103 – 

konsultacijų 
skaičius 

MF 1 24 4 7 

2 val. 
+ 

441–konsultacijų 
skaičius 

1 

KF 98 272 87 70 

169 val. 
+ 

836 konsultacijų 
skaičius 

31 (individ.) 
325 (grupėmis) 

+ 
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4. PRIEIGA IR SĄLYGOS 

Darbo valandos: 
o VB – 8–18; 
o filialuose (vidutiniškai) – 10–18. 

Darbo dienos: 
o VB – I–VI; 
o filialuose (vidutiniškai) – I–VI. 

TBA (tarpbibliotekinis skolinimas šalies viduje): 
o gauta užsakymų 4; 
o išsiųsta užsakymų 5;  
o gauta dokumentų 5;   
o išsiųsta  dokumentų 4. 

5. RENGINIAI 

 Renginiai Lankytojų 
skaičius Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 868 126 321 421 16524 
VB 262 38 103 121 6037 
MF 33 2 11 20 325 
KF 573 86 207 280 10162 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje apsilankė 66 ekskursijos, kuriose dalyvavo 1 412 
lankytojų. Pavieniai dailės ir fotografijų parodų lankytojai – 3085. 

5.1. Renginiai Viešojoje bibliotekoje 

Radviliškio viešoji biblioteka per 2015-uosius surengė 262 renginius bei organizavo akciją 
„Sustabdyta minutė – knygai“, skirtą Jono Marcinkevičiaus 115-osioms gimimo metinėms. Buvo 
skaitomos ištraukos iš šio rašytojo kūrinių.  

Sausio 13-osios rytas Viešojoje bibliotekoje, kaip ir visoje Lietuvoje, pradėtas žvakelių 
uždegimu languose, prisimenant 1991-aisiais žuvusiuosius už Lietuvos nepriklausomybę. Tos 
dienos popietę į Viešosios bibliotekos konferencijų salę sukvietė Lizdeikos gimnazijos moksleivių 
ir mokytojų parengta programa „Laisvės kaina“, skirta Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Lizdeikiečiai 
priminė, kas yra Tėvynė, ką mums reiškia laisvė, kokią jos kainą sumokėjo žuvusieji 1991 metų 
sausio 13-ąją. Žuvusiųjų atminimui uždegta 14 žvakelių. Renginio pabaigoje visi susirinkusieji 
buvo pakviesti susikibti rankomis, kaip tąsyk, prieš 24-erius metus, įsimintiną sausio 13-ąją... 
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Sausio 13-osios akimirkos Viešojoje bibliotekoje 

Nemažai renginių buvo skirta Etnografiniams regionų metams. 
LR Seimas 2015 metus paskelbė Lietuvos etnografinių regionų metais, kurie tarsi jungia 

2013-uosius, Tarmių metus, ir 2014-uosius su jų jubiliejine dainų švente „Čia mano namai“. 
Sausio 28 d. Viešosios bibliotekos konferencijų salėje organizuotas renginys „Margoji dainų 

pynė...“, skirtas Etnografinių regionų metams. Viešosios bibliotekos darbuotoja, etnomuzikologė 
Vilma Merkytė pristatė šių regionų papročius, tradicijas, jų savitumą, nurodė kriterijus, pagal 
kuriuos brėžiamos etnografinių regionų ribos. Nuoširdžiai ir jausmingai skambėjo aukštaičių, 
žemaičių, sūduvių, dzūkų ir klaipėdiečių dainos, kurios dar kartą priminė, kad reikia saugoti 
etnografinių regionų savitumą – folklorą, tautosaką, tarmes, nacionalinius drabužius, kulinarinį 
paveldą. 

Vasario 27 d. Viešosios bibliotekos atstovai dalyvavo renginyje „Gyva gimtinė širdyje“, 
skirtame Etnografinių regionų metams. Renginį organizavo Radviliškio rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Skambėjo tarmiška šneka, lietuvių liaudies dainos, mįslės, 
atverta įvairių Lietuvos etnografinių regionų tradicijų skrynia. Klausytasi Šiaulių universiteto 
kalbotyrininko, daktaro Juozo Pabrėžos paskaitos. 

Gruodžio 15 dieną viešojoje bibliotekoje surengta popietė Radviliškio vaikų globos namų 
„Nykštukas“ auklėtiniams. Ją organizavo, pakvietimus padarė NVŠ būrelis „Etnokultūra – savęs 
pažinimo pagrindas“, kuriam vadovauja šios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė. Būrelio narės 
supažindino svečius su advento papročiais ir tradicijomis: žvakių simbolika, to laikotarpio valgiais 
bei burtais. Pasakojimas paįvairintas iliustracijomis. 

Radviliškio viešosios bibliotekos leidžiamas unikalus kultūros ir istorijos žurnalas 
„Radviliškio kraštas“ sulaukė dešimtmečio. Žurnalo leidėjų – bibliotekos direktorės Aldonos 
Januševičienės, redaktorės Gražinos Dunauskienės, maketuotojo Tomo Januševičiaus ir viso 
bibliotekos kolektyvo – leidinio gimtadienio proga pasveikinti susirinko pilna VB konferencijų salė 
– Savivaldybės atstovų, kraštiečių, žurnalo skaitytojų ir bendraautorių, kitų bičiulių. Atvyko ir LR 
Seimo narys, Nacionalinės premijos laureatas, profesorius Vytautas Juozapaitis. „Šis žurnalas 
užima reikšmingą vietą krašto istorijoje, jį įvertins ir ateities kartos“, – sakė svečias. 

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Viešojoje bibliotekoje prasidėjo balandžio 23 d. 
renginiu, kuriame koncertavo Vaižganto gimnazijos mokinių grupė „Endless Desire“, vadovaujama 
Tomo Kanapinsko. Tądien VB Žaislotekoje vyko literatūrinė valandėlė „Kartu su pasaka“, skirta 
rašytojos Aurelijos Čerėdaitės 60-osioms gimimo metinėms, konferencijų salėje – senjorų renginys, 
kuriame parodytas Kutiškių senjorų teatro spektaklis „Šalaputris“ pagal Juozo Gurausko pjesę. 

Taip pat žiūrėti Janinos Lapinskaitės dokumentiniai filmai „Iš elfų gyvenimo“ ir „Venera su 
katinu“ iš VB fonotekos fondo. 

Balandžio 27 d. Viešojoje bibliotekoje – atvirų durų diena.  Konferencijų salėje įvyko  
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Nikolajaus Rericho poezijos knygos „Morijos gėlės“ vertimo į lietuvių kalbą pristatymas, 
dalyvaujant knygos vertėjai, poetei Vilijai Žalienei. 

Balandžio 29 d. Informacijos-kraštotyros skyriuje kvietė informacinė pamoka moksleiviams 
„Kai Google nepadeda, padės Biblioteka“. 

Lietuvos bibliotekų savaitės metu pirmajai dešimčiai naujų skaitytojų Skaitytojo 
pažymėjimas išduotas nemokamai. Bibliotekoje apsilankę skaitytojai buvo pavaišinti kava, arbata. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Radviliškio viešojoje bibliotekoje ir kaimo 
filialuose – Aukštelkų, Beinoravos, Šaukoto, Grinkiškio, Pavartyčių, Pakalniškių, kituose – 
prasidėjo lapkričio 9 d. „Draugystė šiaurės šalyse“ – tema,  kuri šiais metais paskelbta visoms 
bibliotekoms, įsijungusioms į šiuos tradicinius skaitymus. Pastaruosius sudarė dvi dalys: „Auštant“ 
ir „Sutemų valanda“. 

Į pirmosios dalies skaitymus balsu Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius pakvietė 
Gražinos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę (mokytoja Vera Jasinskaja). Žvakių 
šviesoje kalbėtasi apie draugystę. Vaikai klausėsi ištraukų „Kaip aš sudaužiau Leną“ ir „Vasaros 
pabaiga“ iš norvegų rašytojos Maris Parr knygos „Vaflinė širdelė“. 

Grinkiškio filialo biblioteka ir Jono Poderio gimnazijos biblioteka Šiaurės šalių savaitės 
skaitymus organizavo kartu.  

Į Aukštelkų biblioteką lapkričio 9-osios rytmetį rinkosi Radviliškio Vinco Kudirkos 
pagrindinės mokyklos Aukštelkų skyriaus mažieji skaitytojai. Abiejuose renginiuose vaikams buvo 
ne tik skaitoma, bet ir pademonstruoti animaciniai filmukai apie draugystę: „Nepaprastas draugas“ 
ir „Pepė Ilgakojinė“.  

Ištikimoji „Poezijos pavasario“ paukštė ir šiemet neaplenkė Radviliškio viešosios 
bibliotekos. Gegužės 29-osios vidurdienį čia susirinkę rajono vadovai, kiti Savivaldybės atstovai, 
švietimo, kultūros darbuotojai, radviliškiečiai poezijos bičiuliai šiltai sutiko atvykusius tradicinio 
tarptautinio renginio svečius. Jų grupėje, vadovaujamoje literatūrologės Donatos Mitaitės, buvo 
poetai Lidija Šimkutė, Vytas Dekšnys, Arūnas Spraunius, Alis Balbierius, aktorė Lilija Žadeikytė, 
muzikantas Marius Šinkūnas. 

Autoriai paskaitė savo kūrybos, aktorė L. Žadeikytė – Almos Karosaitės eilėraščių. 
Skambėjo vibrafono muzika, kurią atliko M. Šinkūnas. Svečiai pabendravo su radviliškiečiais, 
Viešajai bibliotekai padovanojo knygą „Poezijos pavasaris 2015“. 

Per metus organizuoti knygų pristatymai. Viešojoje bibliotekoje, skambant birbynei, 
kanklėms bei Tibeto varpų muzikai, klausytojams pristatyta į lietuvių kalbą išversta garsaus 
dailininko, mąstytojo, mokslininko, keliautojo Nikolajaus Rericho poezijos knyga „Morijos gėlės“. 

Poetės ir knygos vertėjos Vilijos Žalienės pasakojimas klausytojams susišaukė su 
pademonstruotų egzotiškų Tibeto varpų garsais. Muzikos ir poezijos šventėje N. Rericho eiles 
skaitė Ligita ir Mindaugas Norvilos, birbyne grojo Tomas Kanapinskas, kanklėmis – Simona 
Mickutė, eiles skaitė ir lietuvių liaudies dainas dainavo Vilma Merkytė. 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje svečiavosi kraštietis, rašytojas, poetas, prozininkas ir 
satyrikas Vladas Kalvaitis. Kartu su juo į susitikimą atvyko literatūrologė Kristina Bačiulienė, 
Kelmės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė ir to paties rajono literatų klubo „Vieversys“ 
prezidentas Viktoras Gulbinas. 

Rašytojo kūrybos „derlius“ – septynios knygos. Susitikimo proga biblioteka buvo parengusi 
jų parodą, rodyta vaizdo medžiaga apie šį iškilų kraštietį.  

Lietuvos rašytoją sąjungos narys, įvairių premijų laureatas pasakojo apie savo mokyklinius 
metus Radviliškyje, pogrindinę veiklą, areštą, kalinimą, tremtį, ten buvusias sąlygas, patirtus 
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išgyvenimus, sutiktus likimo brolius, apie vėlesnius savo gyvenimo metus, dabartinę literatūrinę 
veiklą. Savo prisiminimus iš Intos V. Kalvaitis aprašė knygoje „Sustiprinto režimo barakas“, kurios 
ištraukos skambėjo renginyje. 

Viešosios bibliotekos konferencijų salėje pristatyta „Versmės“ leidyklos išleista Joanos 
Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ (serijos „Neparklupdyta Lietuva“ 1-oji 
knyga). 

VB taip pat vyko susitikimas su Svajūnu Sabaliausku, parašiusiu knygą apie lietuvių aktorę 
Rūtą Staliliūnaitę „Aš esu Barbora... Atsiminimai apie legendinę scenos karalienę“ bei „Atviri 
pokalbiai su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais“. 

Gegužės 8 d. Radviliškio viešoji biblioteka pagal Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
pasiūlytą projektą surengė Europos dienos šventę „Radviliškis – dalelė Europos širdies“. Ji 

 prasidėjo dalyvių bei svečių eisena, kurią nuo Viešosios bibliotekos į Radviliškio miesto 
kultūros ir poilsio parką lydėjo Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas 
Kęstutis Meškauskas). 

Eisenoje ir pačioje šventėje dalyvavo į Radviliškį pasisvečiuoti atvykusios oficialios 
delegacijos iš Radviliškio rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo miestų-partnerių: 
Baltarusijos Respublikos Nesvyžiaus rajono vykdomojo komiteto delegacija, Gruzijos Chašūrio 
savivaldybės delegacija, Lenkijos Respublikos Gniezno miesto savivaldybės delegacija, Švedijos 
karalystės Skaros komunos delegacija, Ukrainos. Miesto kultūros ir poilsio parke radviliškiečius su 
Europos diena pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, užsienio 
delegacijų atstovai. 

Šventės programa buvo labai įvairi: viktorina – „Žingsnį ženk, Europą atrask“, linksma 
fotosesija – „Aš ir Europa“, įvairios pramogos. Šventės metu skambėjo Europos tautų muzika. 
Vakare visi buvo pakviesti į meno kolektyvų koncertą „Radviliškiečiams ir kitiems europiečiams“, 
kuris vyko Radviliškio miesto kultūros centre. 

 
Eisena pajudėjo nuo Viešosios bibliotekos              Renginio dalyviai kartu su užsienio delegacijomis 

Rugsėjo 28-ąją Viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko susitikimas su „Misija 
Sibiras15“ dalyviu Donatu Barsiu. 

Jaunasis istorikas, pedagogas iš Telšių ne tik išsamiai papasakojo apie šiemetinę – dešimtąją 
– ekspediciją į Tomsko šiaurinę sritį (Rusija), bet ir kelionės įspūdžius, 16 dalyvavusių jaunuolių 
draugystę, bendravimą su vietos valdžios atstovais bei Sibire likusiais gyventi lietuvių tremtinių 
palikuonimis. 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis į paveikslų galeriją 
vos sutilpusiems radviliškiečiams pristatė 2016 metų kalendorių „Eucharistijos stebuklai“, kurį 
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parengė ir išleido Šiaulių vyskupija. 
Viešoji biblioteka, siekdama pritraukti kuo daugiau lankytojų, ypač jaunimo, siekė 

padovanoti jiems galimybę susitikti, pabendrauti su šalyje žinomais žmonėmis. 
Bibliotekos salėje vos tilpo moksleiviai iš Radviliškio miesto ir rajono mokyklų, norintys 

pabendrauti su grupės „G&G Sindikatas“ lyderiu Gabrieliumi Liaudansku-Svaru. 

 
 

 

 

Viešoji biblioteka pakvietė radviliškiečius susitikti su aktoriumi, humoristu, laidų vedėju, 
sportininku, filantropu  Giedriumi  Savicku. Atėjusieji į renginį išgirdo nuotaikingų istorijų, 
nutikusių filmavimų metu, taip pat apie scenos partnerius, iššūkius bei atrastas gyvenimiškas tiesas 
UNICEF misijose, ieškojimus Grenlandijoje, piligriminę kelionę Ispanijoje. 

    
Pilnutėlė salė laukiančiųjų susitikimo su aktoriumi          Direktorė V. Šukaitienė ir aktorius G. Savickas 

5.2. Renginiai Viešosios bibliotekos filialuose 

Per 2015 metus kaimo bibliotekose suorganizuoti 606 įvairūs renginiai. Daug jų skirta 
valstybinėms ar kalendorinėms datoms paminėti. 

Įsimintinas buvo Pašušvio  bibliotekos kartu su kultūros namais surengtas Sausio 13-osios – 
Laisvės gynėjų dienos – minėjimas. Dalyviai susirinko bibliotekoje, prie informacinio stendo apie 
žuvusiuosius per Sausio 13-osios tragiškus įvykius 1991 metais Vilniuje ir literatūros, aprašančios 

Bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė 
susirinkusiems pristatė popietės svečią 

Gabrielius Liaudanskas-Svaras dalijosi 
savo gyvenimo istorijomis, mintimis apie 

gyvenimo prasmę 
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prieš 24-erius metus įvykdytą tautos žygdarbį, parodėlės. Degant atminimo žvakei, susirinkusieji 
sugiedojo „Tautišką giesmę“, išklausė bibliotekininkės Linos Lydikaitienės ir kultūros namų 
specialistės Rimos Juozaitienės pranešimą-literatūrinę kompoziciją, skirtą Laisvės gynėjų dienai. 
Ansamblis „Sarva“ jaudinančių, Lietuvos laisvės kovas primenančių dainų. Kalbėjo Grinkiškio 
seniūnijos, mokyklos vadovai, buvo pagerbti aktyviausi skaitytojai. Popietei pasibaigus, dalyviai 
skirstėsi, sujaudinti prisiminimų, nekasdieniškai pabendravę.. 

Kadangi 2015-ieji Lietuvoje buvo paskelbti Etnografinių regionų metais, daugelyje filialų 
vyko gražios šventės, vakaronės ar popietės, skirtos būtent regionams.  

Grinkiškio seniūnijos bibliotekininkės surengė bendrą popietę „Prisiglauskime šiandien prie 
senolių laiko, apšviesto advento šviesa“, skirtą Etnografinių regionų metams. Renginys prasidėjo 
Kairėnų bendruomenės salėje. Prie keturių stalų, simbolizuojančių Lietuvos regionus bei keturias 
advento savaites, skaitovai pristatė Žemaitiją, Aukštaitiją, Suvalkiją ir Dzūkiją, supažindino su jų 
savitumu. Ypač akcentuoti advento papročiai, tradicijos, patiekalai. 

Popietėje labai šiltai sutiktas Baisogalos parapijos klebonas Tomas Janavičius, kuris 
papasakojo apie advento laikotarpį, pagiedojo giesmių. 

 
Kunigas Tomas Janavičius papasakojo apie adventą 

Baisogalos miestelio bibliotekoje Etnografinių regionų metams buvo skirta edukacinė 
valandėlė „Lietuviški muzikos instrumentai“. Pakviesti Baisogalos kultūros namų etnografinio 
ansamblio „Dainoriai“ vadovas Paulius Kablys ir Skėmių kaimo pradinės mokyklos 3–4 klasių 
mokiniai. Vadovas vaikams pristatė mūsų krašto muzikos instrumentus, leido patiems juos 
išbandyti, pagroti, po to pakvietė pasižiūrėti filmą apie įžymų kraštietį, muzikantą, instrumentų 
meistrą Vladą Žeromskį. 

Šniūraičių kaimo pastate, kur įsikūrusi biblioteka, yra ir etnografinis muziejus, todėl 
bibliotekininkė Aušra Zaturskienė čia suorganizavo edukacinį užsiėmimą „Senolių darbai ir 
darbeliai“. Muziejus yra atnaujintas ir dabar tai ne tik senovinių eksponatų laikymo ar lankymo 
vieta. Čia nuolat organizuojami įvairūs renginiai. Į minimą edukacinį užsiėmimą šiame muziejuje 
pasikviestos kaimo gyventojos Kristina Nagevičienė ir Stasė Maselskienė, kurios susirinkusiems ne 
tik papasakojo apie senolių darbus, bet eksponatų pagalba parodė, kaip tie darbai buvo daromi – 
mušamas sviestas, sukamas ratelis ir kt. 

Pakalniškių kaime daugeliui gyventojų traukos centru tapo renovuota, šilta ir jauki 
biblioteka. Kaimo gyventojai čia ateina paskaityti spaudos, skolinasi knygas, o vaikai laiką leidžia 
prie kompiuterių. Ypač tinka šioje bibliotekoje rengti įvairias parodas. Pavyzdžiui, Pakalniškių 
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Naujoje Pakalniškių bibliotekoje 

biblioteką pasiekė per Lietuvos bibliotekas keliaujanti Sigutės Ach darbų paroda „Dideli ir 
maži, nerimti“. Šią parodą sudarė 15 eksponatų, įrėmintų organiniu stiklu.  

Bibliotekos lankytojai galėjo džiaugtis ir gražiadarbės kraštietės Vitos Vasiliauskaitės 
siuvinėjimo darbais. 

Iškilmingai paminėti bibliotekų jubiliejai Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Alksniupiuose, 
Beinoravoje.  

Beinoravos filialo gražios sukakties šventė buvo gana savita. Ji, pavadinta „Čia amžių 
išmintis knygų eilutėm šneka“, sukvietė gausų būrį beinoraviškių ir svečių. Renginio pradžioje, 
svečiams padedant, lauke buvo pasodintas šermukšnis. Po to visi pakviesti į Beinoravos pramogų ir 
šokių salę. Ten, netikėtai prigesus šviesoms, nešinas žvake ir knyga pasirodė XVI a. 
Bibliotekininkas, vilkintis vienuolio abitą. Paslaptingasis svečias, kurį vaidino beinoraviškis 
Dovydas Milkus, pasakė šventinę prakalbą apie knygą, apie pirmąją biblioteką Lietuvoje ir paskaitė 
ištrauką iš Mikalojaus Daukšos „Postilės“. 

             
XVI a. Bibliotekininkas, vilkintis vienuolio abitą                     Šventės simbolis – pasodintas šermukšnis 

Šniūraičių biblioteka paminėjo savo 60-ies metų jubiliejų. „Kur susitinka knygos ir žmonės“ 
– taip vadinosi šis išskirtinis kaimo renginys. Filialo vyresnioji bibliotekininkė Aušra Zaturskienė 
kruopščiai jam ruošėsi, tad jos ir pagalbininkų skaitytojų pastangomis salė buvo išpuošta pačių 
pagamintomis dekoracijomis. Renginio dalyviams bibliotekininkė savo filialo istoriją pristatė 
skaidrėmis, kurias komentuodama prisiminė svarbesnius veiklos etapus, ankstesnius darbuotojus, 
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sąlygas. Šventėje koncertavo Šniūraičių kaimo saviveiklininkai. 
Kutiškiuose surengta kaimo bibliotekos įkūrimo 40 metų šventė „Mūsų biblioteka istorijos 

vingiuose“. Nuo 2013 metų Kutiškių biblioteka įsikūrusi šiuolaikiškai sutvarkytose Kutiškių 
bendruomenės patalpose, kuriose teikiamos paslaugos atitinka įvairių socialinių grupių poreikius. 

Alksniupių bibliotekos 45 metų jubiliejinis renginys „Prisiminimų taku“ sukvietė taip pat 
nemažą būrį skaitytojų, kaimo gyventojų. Atvyko svečių iš Joniškio viešosios bibliotekos. Šventės 
pabaigoje visi klausėsi Joniškio gitaros studijos, vadovaujamos Gintaro Mikalėno, atliekamų dainų 
ir muzikinių kūrinių. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Aukštelkų filiale vyko renginys „Eilėmis suskambęs 
pavasaris“. Renginyje dalyvavo Stasys Bulzgis, poetas, žurnalistas, publicistas, kraštotyrininkas. Šis 
kraštietis pristatė naujausią savo išleistą knygą „Nepaverskim dykuma širdies“. 

Tyrulių filialo bibliotekininkė Saulė Remeikienė visus gyventojus kvietė dalyvauti 
nacionalinėje bibliotekų savaitėje, kurioje buvo parengta paroda „Truputis informacijos...“, taip pat 
eksponuota kraštietės dailininkės, mokytojos Genės Stugienės piešinių paroda „Tyrulių vaizdai“. 
Jaunesnio amžiaus skaitytojams surengta popietė „Informacijos paieška bibliotekoje“. 

Šaukoto bibliotekos knygos mylėtojai susitiko poezijos bei muzikos vakare, į kurį atvyko 
svečiai iš Radviliškio literatų klubo „Jonvabalis“: Dalia Šalengienė, Elena ir Antanas Stančikai, taip 
pat muzikuojantis menininkas Eugenijus Arbušauskas. Šaukotiškiams Dalia Šalengienė pristatė 
savo pirmąją poezijos knygą „Būti savimi“. Maloniai visus nuteikė Elenos ir Antano Stančikų 
skaitomos eilės, filosofiniai pamąstymai apie gyvenimą, jo prasmę. 

Pastebėta, jog kaimo gyventojai ypač pamėgo Kaziuko muges. Tokia vyko ir Beinoravos 
bibliotekoje. Ją jau penktus metus iš eilės organizavo bibliotekos bei pramogų ir šokių salės 
darbuotojai. Šiais metais Kaziuko mugė nustebino prekių asortimento įvairumu, dalyvių gausumu. 

Tai – ne tik galimybė pigiai įsigyti norimą prekę, bet ir smagiai praleisti laiką, pabendrauti, susitikti 
seniai matytą pažįstamą, atitrūkti nuo kasdienės rutinos. 

Pavasarinė mugė antrus metus vyko ir Aukštelkų kaime, kurią taip pat organizavo bibliotekos, 
kultūros namų darbuotojai bei kaimo bendruomenės nariai. Į mugę susirinkusiuosius skambiomis 
dainomis džiugino vaikų ir jaunimo konkurso „Radviliškio perlas – 2015“ mažųjų kategorijoje pirmąją 
vietą laimėjusi Roberta Jurpalytė. Moterų ansamblis „Sodietė“ visus pamalonino nuotaikingomis lietuvių 
liaudies dainomis bei jų inscenizacijomis. Mugės dalyvius ir lankytojus savo dirbiniais viliojo seniūnijoje 
gyvenančios rankdarbių meistrės. Pardavėjų siūlomos prekės džiugino lankytojų akis ir malonino jų širdis. 
Pirkėjai galėjo įsigyti įvairių dirbinių, suvenyrų. Buvo prekiaujama gaminiais iš popieriaus, vaško, 
papuošalais iš medžiagos bei karoliukų, megztais rūbais, dekupažo technika dekoruotais kūriniais. 

5.3. Akcijos 

Per 2015-uosius surengta akcijų. Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, 
tradiciškai Radviliškio rajone surengta akcija „Sustabdyta minutė – knygai“. Ji, prasidėjusi prie 
Viešosios bibliotekos, keliavo per mokyklas ir organizacijas. Kadangi 2015 m. akcija buvo skirta 
Jono Marcinkevičiaus 115-osioms gimimo  metinėms, tad skaitymus prie VB pradėjo mažasis 
skaitovas Augustas Glinskis iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“. Skaitymus tęsė Vinco Kudirkos 
pagrindinės mokyklos 6 klasės moksleivis, Kultūros centro vaikų teatro būrelio „Išdykėliai“ dalyvis 
Dovydas Paškauskas, paskaitęs ištrauką iš romano „Benjaminas Kordušas“. Lietuvių kalbos 
mokytoja Zofija Krikštanienė perskaitė ištrauką iš rašytojo istorinio veikalo „Kražių skerdynės“. 

Akcija tądien vyko visame rajone. Prie jos prisijungė rajono švietimo bei kultūros įstaigos, 
kaimo bendruomenės. Bene įspūdingiausiai tam pasiruošė Šniūraičių biblioteka ir teatro mėgėjų 
kolektyvas.  
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Bendruomenės namų kiemelyje šio teatro dalyviai skaitė ištraukas iš J. Marcinkevičiaus 
kūrinių, vilkėdami retro stiliaus, menančio kūrinių autoriaus aprašytąjį laikotarpį, drabužius. 

 
Šniūraičių teatro mėgėjų kolektyvas,stabdydamas 

minutę knygai, pabandė atgaivinti rašytojo kūrinių laikotarpį 

Akcija „Knygų Kalėdos“ į Radviliškį atskubėjo lapkričio 27 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
padalinių Radviliškyje atstovai Viešajai bibliotekai padovanojo suaugusiesiems bei vaikams ir 
jaunimui skirtų knygų. Iš viso padovanotas 31 spaudinys. 

Bibliotekai 16 vnt. naujų knygų akcijos metu padovanojo ir Lietuvos antstolių rūmai. 
Iš viso šios akcijos metu gauta 67 knygos.  
Į Radviliškį užsukę Lietuvos rašytojų sąjungos akcijos „Donelaičio atlasas“ dalyviai 

Kristijono Donelaičio gatvėje esančiame Lizdeikos gimnazijos stadione žaidė kvadratą, o Viešojoje 
bibliotekoje skaitė savo poeziją. 

Praėjusiais metais, kuriuos Lietuva ir pasaulis minėjo kaip Kristijono Donelaičio metus, 
Lietuvos rašytojų sąjunga pasiūlė sudaryti „Donelaičio atlasą“, o tiksliau – aplankyti šalies miestus 
ir miestelius, kuriuose yra K. Donelaičio gatvės, ir ten surengti poezijos skaitymus ar kitokias 
atrakcijas, kurių pabaigoje skambėtų poezija. Taigi savo eiles akcijoje radviliškiečiams skaitė 
„Donelaičio atlaso“ nepriklausomas ketvertas – žinantis, kaip negalima gyventi, Donatas Petrošius, 
savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius Gytis Norvilas, savaitraščio „Šiaurės 
Atėnai“ vyriausioji redaktorė Giedrė Kazlauskaitė ir kraštietis Ričardas Šileika. 

5.4. Parodos Viešojoje bibliotekoje 

VB paveikslų galerijoje per metus surengta 11 parodų. Sausio mėnesį čia atidaryta Lizdeikos 
gimnazijos moksleivių kūrybos paroda „Pakyla pelėda, išskleidus sparnus...“ Moksleivių darbų 
vadovė – dailės mokytoja metodininkė Ilma Andriušaitienė. Dailės darbuose, atliktuose įvairia 
technika, pavaizduotas Lizdeikos gimnazijos simbolis pelėda. Eksponuoti 24 moksleivių darbai bei 
įvairūs suvenyrai – pelėdžiukai. 

Vasario 19 d. atidaryta kraštietės, jaunos menininkės Lauros Baltijutės grafikos darbų paroda 
„Kiti mes“. Jos kolekcija – tai Šiaulių universiteto Menų fakulteto magistrantūros darbas, kurio 
vadovas prof. Vaidotas Janulis. Kaip teigė parodos atidaryme pati autorė, kolekcijos personažai – 
individualūs ir saviti. Grafikos darbų kolekcijoje vaizduojami ne žmonės, nors fragmentiškos 
detalės gali kelti asociacijų, bet pateikiama individuali realybės interpretacija – žaidžiama 
apibendrintais figūrų siluetais. 

Paveikslų galerijoje surengtoje Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Menų 
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studijos moterų tapybos parodoje „Moterys kalba“ atsispindėjo gamtos grožis, vasaros įspūdžiai, 
gėlės ir prisiminimų vaizdai. Autorės – 20 radviliškiečių moterų, jaučiančių trauką piešti, 
atitrūkusių nuo kasdienių rūpesčių. Buvo eksponuojama beveik pusšimtis jų darbų. 

Radviliškio viešosios bibliotekos paveikslų galerijoje pristatyti vasaros kūrybinėje 
stovykloje „Kurkime kartu“ sukurti keliolikos dailininkų ir poetų darbai. 

Dvylika Joniškio, Panevėžio, Šiaulių bei Radviliškio rajonų dailininkų vasarą tapė 
gražiausius rajono kampelius. Tiems darbams 10 rajono eilėraščių sukūrė poezijos posmų. Bendrą 
menininkų darbą vainikavo 26 atvirukų rinkinys. 

 
Parodos VB Kraštotyros skaitykloje:  
 „Mūsų kelias į nepriklausomybę“ (Iš A. Kamantausko, V. Bartkaus, A. Stančiko, V. 

Vingelio asmeninių archyvų), „Kito laiko ir kitos erdvės ieškantis. Poetui, vertėjui Vytautui Petrui 
Bložei – 85“. 

        Informacijos skaitykloje veikusios parodos: 
        „Regionų tautinis paveldas. 2015-ieji – Etnografinių regionų metai“, „Naujos knygos“. 
          2015 metai – Europos vystymosi metai (European Year for Development – 

EYD2015). Tad  
Informacijos skyriuje ES lentynoje buvo parengta 11 parodų. 
Fonotekoje nuolat veikė paroda „Mūsų kraštas ir biblioteka“. 
    Parodos, 2015-aisiais veikusios Knygos muziejuje (10): 

o fotonuotraukų paroda „Iš Radviliškio ir radviliškiečių praeities“ (Iš Aurelijaus 
Balčiūno asmeninio archyvo), 

o „Apaštalaujančios knygos. 2015-ieji – Vienuolių metai“, 
o „Knygnešio kelias“, 
o „Senųjų vaikiškų knygų iliustracijos“. 

Knygos muziejuje parengta parodų, skirtų įžymių žmonių jubiliejams: 
o „Stasys Bulzgis – publicistas, poetas, kraštotyrininkas. Stasiui Bulzgiui – 80“, 
o „Dailininkas, grafikas, tapytojas. Vytautui Osvaldui Virkau – 85“, 
o „Garsi medikė ir publicistė. Filomenai Taunytei – 90“, 
o „Bibliografas, profesorius, mokslininkas. Vladui Žukui – 90“, 
o „Zoologas, entomologas, biologijos mokslų daktaras. Stanislovui Mastauskiui – 

125“, 
o „Radviliškio miesto Garbės pilietė iš užjūrio. Elonai Vaišnienei – 80“, 
o „Legendinis lietuvių teatro ir kino aktorius. Vytautui Tomkui – 75“, 
o „Dailininkas, tapytojas, grafikas, modeliuotojas. Vytautui Jonui Vincevičiui – 80“, 
o „Julija Žemaitė – prozininkė, dramaturgė“, 
o Ugdymo programos„Kraštotyros tiltu – į praeities gelmes“ dalyvių fotografijų paroda 

„Tokį Radviliškio kraštą šiandien matome mes“. 
Parodos Vaikų literatūros skyriuje rengiamos stenduose bei parodų spintoje. Per metus iš 
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viso čia surengta 16 parodų, kurių autoriai – rajono moksleiviai ir mokytojai. 
Demonstruoti V. Kudirkos pagrindinės mokyklos mokinių, Gražinos pagrindinės mokyklos 

ekologinio būrelio „Prikelk antram gyvenimui“ moksleivių kūrybiniai darbai. Lankytojus džiugino 
lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Ančiukų“ grupės ugdytinių darbelių paroda, Radviliškio rajono 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Vaiko teisių apsaugos tarnybos organizuoto piešinių konkurso 
dalyvių darbų paroda „Mano spalvotas pasaulis“, kūrybos paroda „Te visad šviečia saulė“, skirta 
Europos dienai, ir daugelis kitų.  

 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje paruoštos 65 knygų, publikacijų parodos, jose eksponuota 
1200 leidinių. 

Vasario 26 dieną Viešojoje bibliotekoje šventiškai paminėta jos leidžiamo kultūros ir 
istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ 10 metų sukaktis. Nuo vasario 27 d. Skaitytojų aptarnavimo 
skyriuje veikė Leidybos sektoriaus ir Informacijos-kraštotyros skyriaus parengta paroda. Joje 
eksponuotos istorinės reikšmės turinčios nuotraukos, spausdintos žurnale per visus jo leidimo 
metus, ir tos, kurias pateikė pernai bibliotekos surengto krašto istorinės medžiagos konkurso 
dalyviai. Taip pat pristatyti visi išleisti žurnalo numeriai. 

Įvairių parodų per metus surengta ir VB filialuose. 

6. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų vaikų skaičius 

 2015 m. 2014 m. Skirtumas 

VB  skaitytojai 

 

iki 14 metų 

1 855 

(skaitytojai 

Vaikų lit. sk.) 

979 

 

926 

 

+ 53 

Miesto filiale iš viso 

vaikų iki 14 metų 

 

175 

 

181 

 

- 6 

Kaimo filialuose iš 

viso 

vaikų iki 14 metų 

 

1 605 

 

1682 

 

- 77 

Iš viso vaikų iki 14 m. 

SVB 

 

 

2 759 

 

2 789 

 

- 30 

Vaikų apsilankymų skaičius 

 2015 m. 2014 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 27 613 27 344 + 269 

Miesto filiale 4 297 4 651 - 354 
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 2015 m. 2014 m. Skirtumas 

Kaimo filialuose 62 376 67 513 - 5 137 

Iš viso SVB 94 286 99 508 - 5 222 

Lankomumo rodiklis 

 2015 m. 2014 m. 

Viešojoje bibliotekoje 28, 2 29, 5 

Miesto filiale 24, 5 26, 7 

Kaimo filialuose 38, 9 40, 1 

Iš viso SVB 34, 2 35, 7 

Vaikų apsilankymų sumažėjo dėl tam tikrų priežasčių. 
Vaikai prarado susidomėjimą kompiuteriais, koks buvo 2014 ar 2013 metais. Dauguma jų 

turi išmaniuosius telefonus, namuose įsigijo kompiuterius, todėl pritraukti vaikus į bibliotekas 
darosi vis sunkiau. Kompiuteriniai žaidimai tapo malonesniu užsiėmimu negu skaitymas. 

Dėl vykusių remontų Pakalniškių bibliotekoje, vaikai buvo neaptarnauti apie pustrečio 
mėnesio. 

Iš viso išduota dokumentų skaitytojams vaikams iki 14 m. 

 2015 m. 2014 m. Skirtumas 

VB 
 

44 733 

 

42 785 
+ 1 948 

Miesto filiale 
 

3 874 

 

4 080 
- 206 

Kaimo filialuose 
 

44 770 

 

52 082 

 

- 7 312 

Iš viso SVB 93 377 85 046 + 8 331 

Išduoties sumažėjimą kaimo filialuose lėmė tai, jog sumažėjo apsilankymų skaičius, vaikai 
labai nebenori skaityti. 
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Skaitomumas 

 2015 m.  2014 m.  

Viešojoje bibliotekoje 45,7 31, 2 

Miesto filiale 22, 1 22, 5 

Kaimo filialuose 27, 9 31, 0 

Iš viso SVB 33, 8 30, 5 

6.1. Renginiai vaikams 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

VB Vaikų lit. 

skyriuje 

Iš jų – Žaislotekoje 

135 

 

98 
18 94 23 

Miesto filiale 12 1 6 5 

Kaimo filialuose 277 48 123 106 

Iš viso SVB 424 67 223 134 

Vaikų renginių lankytojų skaičius VB – 4 658 (1 347 – Žaislotekoje). 
Viešosios bibliotekos renginiai vaikams 
Tradiciniai renginiai, kuriuos organizuoja Vaikų literatūros skyrius, – Tarptautinė vaikiškos 

knygos diena. Popietė „Nė dienelės be knygelės“ – vaikų knygos šventė, kuriai skaitytojai iš anksto 
rinko skaitomiausių knygų penketuką. Skaitytojai buvo supažindinti su geriausiomis 2014 metų 
Lietuvoje išrinktomis knygomis, parengta jų paroda. Šiais metais paminėti vaikiškos knygos dieną 
atvyko Vaižganto progimnazijos trečiosios klasės pradinukai. Jie parengė savo sukurtų knygų 
parodą, kiekvienas pristatė savąjį jos eksponatą. 

Jau tradicija, kai  Vaikų gynimo dienos šventę Vaikų literatūros skyrius rengia kartu su 
Radviliškio rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Bibliotekoje eksponuojama vaikų 
piešinių parodos-konkurso „Mano spalvotas pasaulis“ nugalėtojų piešiniai. Apdovanoti konkurso 
nugalėtojai, klausytasi darželinukų koncerto. 

Tradiciniu renginiu tapo būsimųjų pirmokėlių palydos į mokyklą „Suskambo rudenėlis 
mokyklos varpeliu“.  Bibliotekininkės renginyje pasveikina  savo mažuosius skaitytojus su naujuoju 
gyvenimo etapu, įteikia spalvingus kelialapius į mokyklą, parodo „Boružėlės“  lėlių teatro spektaklį 
„Peliukų nuotykiai bibliotekoje“. 

Tradiciškai vyksta Šiaurės šalių savaitės skaitymai. Šių metų tema  – draugystė – vaikus 
skatino paklausyti, po to piešti, kalbėtis apie draugystę. 
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Vaikų literatūros skyriuje – Šiaurės šalių skaitymai 

Kovo mėnesio 28 d. įvyko baigiamasis kompleksinis respublikinio piešinių konkurso 
„Lietuvių skaičiuočių pynė“ kartu su Gražinos pagrindinės mokyklos moksleiviais ir jų mokytojais 
renginys. Parengta paroda, organizuotame renginyje pasirodė Gražinos pagrindinės mokyklos 
moksleiviai.  

Birželio 16–19 dienomis Viešojoje bibliotekoje šurmuliavo vaikų vasaros stovykla „Skaityk. 
Pažink. Tobulėk.“. Stovykloje dalyvavo 17 jaunųjų knygos bičiulių. 

Pirmąją dieną stovyklautojai susitiko su buvusia ilgamete folkloro ansamblio „Aidija“ 
vadove Angele Virgailiene. Viešnia vaikams papasakojo apie Lietuvos etnografinius regionus, jų 
savitumą, paporino šmaikščių nutikimų  bei istorijų iš kiekvieno krašto, pamokė šokių, dainų ir 
žaidimų. 

Kitos stovyklautojų dienos tai pat buvo turiningos. Vaikai apsilankė Geležinkelininkų 
muziejuje Šiauliuose, viešėjo P. Višinskio bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, kur apžiūrėjo ten 
veikiančią lėlių parodą. Pabuvo ir Kelmės krašto muziejuje, ten autentiškoje svirno aplinkoje  
susipažino su piemenėlių buitimi, žaidimais, vaišinosi tradiciniu žemaičių valgiu – bulvėmis su 
sėmeniniu. Apsilankyta ir Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Taigi įspūdžių stovykloje 
netrūko.  Visiems įteikti stovyklautojų pažymėjimai ir po knygą dovanų, vaikai pasižadėjo vasarą 
taip pat skaityti. 

   
Stovyklautojai geležinkelyje 
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Renginiai vaikams kaimo bibliotekose 
Šiais metais filialų bibliotekose organizuota nemažai renginių, skirtų Etnografinių regionų 

metams. 
Alksniupių ir Raudondvario bibliotekose vyko renginys „Neatrasti Lietuvos turtai – praeities 

lobynai“. Popietes šiose bibliotekose vedė Šiaulių miesto „Rasos“ progimnazijos mokytoja, vaikų 
folkloro klubo „Čiutulis“ vadovė, etnokultūros puoselėtoja Rima Šereivienė. Bibliotekos viešnia 
akcentavo, kad etnografiniai regionai – tai tarsi maži žiburėliai, kurie puošia mūsų kraštą. Mokytoja 
kvietė prisiminti, atkurti tai, ką pamiršome, pamatyti tą lobyną, kurį mes visada turėjome, nešti 
protėvių žinią ateities kartoms, nes jei mes to nedarysime, praeities lobynai negrįžtamai pražus. 

R. Šereivienė apibūdino Lietuvos etnografinių regionų skirtumus, pasireiškiančius 
tautiniuose rūbuose, detalėse, nešiojimo ypatybėse, kalboje, charakterio bruožuose ir turėjusius 
įtakos mūsų kultūriniam paveldui, tradicijoms bei papročiams. 

Renginyje dalyvavę Alksniupių ir Raudondvario vaikai muzikavo lamzdeliais, birbynėmis, 
molinukais, švilpukais, tarškino terkšles, kleketus, mušė būgną, bandė įsiklausyti į seniausio 
instrumento dambrelio skambesį. Susitikimo pabaigoje R. Šereivienė pagrojo autentiškomis 
kanklėmis, kurių gyvas skambesys sužavėjo susirinkusiuosius. 

 Beinoravos bibliotekoje vykusioje popietėje „Pasek pasaką, močiute, kaip tik tu viena 
temoki“ mažieji bibliotekos lankytojai buvo supažindinti su penkiomis Lietuvos etnografinėmis 
sritimis, kitaip vadinamomis regionais. Popietėje pasakas skaitė dvi šaunios močiutės: Irena 
Kalvaitienė ir Birutė Janeliūnienė. Mažuosius labai pralinksmino Birutės Janeliūnienės žemaičių 
(plungiškių) tarme skaitoma pasaka ir žemaitiški žodžiai, kurių reikšmes vaikai turėjo atspėti. Nuo 
Žagarės kilusios Irenos Kalvaitienės skaitoma pasaka apie eglutę, popietės dalyvius grąžino į žiemą 
bei stebuklingą šventųjų Kūčių naktį. 

Beinoravos bibliotekininkė Rima Lukoševičiūtė surengė popietę „Draugausi su knyga – 
niekada nesijausi vienišas“, skirtą Vaikų knygos dienai. Vaikai buvo supažindinti su garsaus pasakų 
kūrėjo H. K. Anderseno gyvenimu  bei kūryba, nes kaip tik Tarptautinės knygos dieną sukako 210 
metų, kai gimė garsusis pasakininkas. 

Kadangi popietė vyko prieš pat Velykas, antroje dalyje bibliotekos vaikų dramos būrelio 
„Kibirkštėlė“ narės Monika Blinkevičiūtė ir Aistė Janeliūnaitė visiems susirinkusiesiems parodė 
linksmą lėlių vaidinimą – ištrauką iš V. V. Landsbergio knygos „Kiaušinių pasakos“. 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirti renginiai nuvilnijo per daugelį kaimo 
bibliotekų. 

Beinoravos bibliotekoje vyko meninio skaitymo konkursas „Baltas paukštis gieda tau, 
gimtine“. Į renginį susirinko gausus būrys jaunųjų knygos bičiulių. 

Konkurso dalyviai, įveikę jaudulį, raiškiai ir įtaigiai skaitė ne tik eiles, bet ir prozos kūrinius. 
Vaikų lūpomis skambėjo eilės apie gimtinę, Lietuvą, motiną, vaikystę, ištraukos iš V. V. 
Landsbergio kūrinių. Skaitovų pasirodymus vertino komisija, kurią sudarė Beinoravos 
bendruomenės pirmininkas Jonas Vilčiauskas, bibliotekos skaitytojos, nuolatinės renginių rėmėjos 
ir pagalbininkės, beinoraviškės Ilona Šukienė ir Radasta Bieliūnienė. Visi nugalėtojai apdovanoti 
prizais, dalyviams įteiktos atminimo dovanėlės. 

Beinoravos pramogų ir šokių salėje įvyko vaikų teatrų šventė. Tai – vienas iš renginių ciklo, 
skirto šios bibliotekos 45-erių metų sukakčiai. 

Šventės metu beinoraviškiai ir svečiai išvydo du spektaklius: Palonų daugiafunkcio centro 
vaikų dramos studijos „Veiksmas“ jaunieji artistai (vadovė Aušra Krugelienė) dovanojo Kazio 
Sajos „Reptiliją“, o Beinoravos bibliotekos vaikų dramos būrelis „Kibirkštėlė“ – Franko Limeno 
Baumo „Nuostabųjį Ozo šalies burtininką“. 
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Beinoravos bibliotekos jaunieji skaitytojai ne sykį turėjo progą susitikti su garsia 
sportininke, viešnia iš Vilniaus, kraštiete Vaiva Kurpyte-Skipitiene. Ši sportininkė, Tarptautinės 
futbolo federacijos kategorijos teisėja, Lietuvos ultramaratonininkų rinktinės narė, rekordininkė, 
papasakojo vaikams apie save, savo nelengvą, kupiną rimtų išbandymų kelią į sportines aukštumas. 

Ji taip pat parodė filmuotos medžiagos, kurioje užfiksuoti vaizdai iš Pasaulio ultramaratono 
čempionato Katare, Pasaulio ir Europos 24 valandų bėgimo ultramaratono čempionato, vykusio 
Italijos mieste Turine. 

Bibliotekos rėmėja, bičiulė Beinoravos vaikams dovanojo ir šventę, kuri vyko prie 
bibliotekos. Renginys prasidėjo vaišėmis, kurias paruošė savanorės Nida Vildžiūnaitė ir Vaiva 
Kurpytė-Skipitienė. Gerokai įdienojus, prasidėjo sportinės varžybos, kurias organizavo garsioji 
sportininkė. Dalyviai varžėsi įvairiose estafetėse, bėgime aplink buvusios mokyklos stadioną, žaidė 
krepšinį. Popietės pabaigoje buvo įteiktos sportinių varžybų taurės nugalėtojams. Be gausybės 
vaišių bei dovanų vaikams, Vaiva Kurpytė-Skipitienė atvežė ir geradarių surinktos paramos sunkiau 
besiverčiančioms beinoraviečių šeimoms. 

Rudenį, spalio mėnesį, net 40 Beinoravos krašto vaikų vyko į kino teatrą „Forum Cinemas“ 
Panevežyje, kur žiūrėjo filmą „Monstrų viešbutis 2“. Šią visiems įsiminusią išvyką Beinoravos 
bibliotekos jauniesiems skaitytojams ir lankytojams vėlgi dovanojo kraštietė, nuolatinė bibliotekos 
rėmėja Vaiva Kurpytė-Skipitienė. 

 
Sporto šventė su Vaiva Kurpyte-Skipitiene                            Panevėžyje, filmo belaukiant    

Jau kelinti metai, vasarą, Sidabravo filiale veikia vaikų lauko skaityklėlė „Žalioji skaitymo 
oazė“. Lauko skaityklėlė – vaikams labai gera proga ateiti į biblioteką ir skaityti. Vasaros metu čia 
vyksta įvairūs užsiėmimai. Pavyzdžiui, susitikimas su Sidabravo ambulatorijos darbuotoja, 
nuolatine vaikų renginių rėmėja Audrone Beresnevičiene. Ji papasakojo, kaip  vaikai turėtų elgtis 
vasarą, kad nesirgtų. Vaikai, atsidėkodami už labai naudingas žinias, suvaidino pamokančią pasaką 
„Peliukas ir baimė“. Už tai jie buvo apdovanoti ledais „Nykštukas“. 
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„Lauko skaityklėlėje“ su ambulatorijos darbuotoja       Žaliosios skaitymo oazės sumanytoja Nijolė 
Audrone Beresnevičiene                                                     Snockienė ir mažieji skaitytojai           

Filialo bibliotekininkė Nijolė Snockienė vaikams skelbė konkursą – perskaityti visas naujas 
knygeles, gautas iš mecenato R. Karbauskio. „Lauko skaityklėlėje“ iš tų gautų knygelių vyko 
garsiniai skaitymai. Jas perskaičiusiems atiteko bibliotekininkės sumanyti prizai-siurprizai. 

7.NETRADICINĖS DARBO FORMOS 

Rajono bibliotekų veikloje pasiteisino ir vis labiau įsitvirtina netradicinė darbo formos. Jas 
palankiai vertina skaitytojai, lankytojai, joms entuziazmo nestokoja ir patys bibliotekininkai. 

7.1.Klubai 

Rajono bibliotekose veikia  12 klubų: Tėviškėnų, Radviliškio rajono literatų klubas 
„Jonvabalis“, Radviliškio senjorų klubas „Beržė“, Šeduvos miesto filialo „Knygos 

mylėtojai“, Kairėnų filialo „Entuziastai“, Šaukoto filialo „Gomerta“ ir mažųjų knygos mylėtojų 
klubas „Pelėdžiukai“, Sidabravo filialo vaikų klubas „Smalsiukai“, Beinoravos vaikų dramos 
būrelis „Kibirkštėlė“ ir rankdarbių mėgėjų klubas „Idėjų skrynelė“, Pilietinės visuomenės instituto 
„Civitas“, Viešosios bibliotekos lėlių teatras „Boružėlė“. 

Radviliškio viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje jau nuo 2014 metų vyksta  Knygos 
mylėtojų klubo, kuris nuo 2015 metų pasivadino „Berže“, susitikimai. Šis klubas atviras bet kokio 
amžiaus ir išsilavinimo žmonėms, norintiems turiningai praleisti laiką, lavinti savo mąstymą, plėsti 
akiratį, domėtis literatūra. 

 Klubo nariams įsiminė J. Ulinauskaitės-Mureikienės – gydytojos pediatrės, rašytojos – 
knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas. Jau aptarta ir V. Sventicko knyga „Guriniai“, L. Lavastės 
„Skersgatvis dviem“, R. Granausko kūryba, skaityta S. Nėries poezija. Bibliotekos darbuotojai 
klubo narius supažindina su rašytojų jubiliejais, pasiūlo paskaityti vieną ar kitą knygą. Žiūrėtas 
režisieriaus Algimanto Puipos sukurtas filmas „Miegančių drugelių tvirtovė“ pagal rašytojos Jurgos 
Ivanauskaitės romaną. Nemažai laiko skirta lietuvių literatūros tyrinėtojos, habilituotos 
humanitarinių mokslų daktarės Viktorijos Daujotytės įvairiapusiškai veiklai aptarti, panagrinėti 
atskirų rašytojų vertinimus. 

Nutarta vieną klubo užsiėmimą skirti poeto, knygnešio Jono Krikščiūno-Jovaro kūrybai 
aptarti. Juolab kad Radviliškyje jo vardu yra pavadinta gatvė. Buvo aplankytas poeto memorialinis 
muziejus Šiauliuose. 

Taigi biblioteka šiuo klubu dar labiau išplėtė galimybes lankytojams priartėti prie knygų, 
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surasti bendraminčių, įdomiai pabendrauti. Nariai renkasi du kartus per mėnesį Radviliškio 
viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje.  

 
Knygos mylėtojų klubo „Beržė“ senjorų užsiėmimas Kraštotyros skaitykloje 

Jau šeštus metus Šaukoto kaimo bibliotekoje veikia knygos mylėtojų klubas „Gomerta“, 
kuris jungia 12 narių. Klubo nariai  aktyviai dalyvavo bibliotekos organizuojamuose renginiuose, 
veiklą paįvairino išvykomis.  

Kovo mėnesį klubas „Gomerta“ paminėjo savo veiklos 5 metų sukaktį. Šventėje dalyvavo ir 
Šeduvos miesto bibliotekos Knygos mylėtojų klubo, su kuriuo užmegztas glaudus ryšys, atstovai. 
Klubo narė, dailės mokytoja Dijana Dovidaitytė  pristatė savo sukurtą klubo ženklą – emblemą. Joje 
pavaizduota arka, vedanti į šviesą, aplink ją auga ir skleidžiasi medžio lapeliai – simbolis vis naujos 
perskaitytos knygos, pripildančios sielas ir jausmus gėrio, atgaivos, palaimos. 

Knygos mylėtojų klubas aktyviai įgyvendino Etnografinių regionų metų idėją. Organizuota 
išvyka į Kleboniškių liaudies buities muziejų, kuriame vyko Aukštaitijos regiono šventė 
„Kleboniškių etnografinės spalvos“, taip pat Šaukoto kultūros namuose Tytuvėnų regioninio parko 
organizuotame protmūšyje „Etnografinių regionų spalvos“, kuriame užėmė garbingą trečią vietą. 

Kaip ir kiekvienais metais, buvo organizuota išvyka į Pašušvio kultūros namuose vykusį 
tarptautinį poezijos festivalį „Poezijos pavasaris 2015“. Klubas praturtino savo veiklą išvykomis į 
tarptautinį Tytuvėnų muzikos festivalį, kur stebėjo poezijos ir muzikos vakarą „Nusileisk, dangau, 
ant žemės“ ir klausėsi aktoriaus Rolando Kazlo skaitomos poeto Vlado Šimkaus poezijos bei 
skambėjusios akordeono muzikos. Radviliškio kultūros centre klubo narės stebėjo „Naisių vasaros“ 
teatro spektaklį „Locna laimė. Žemaitė“, skirtą Julijos Žemaitės 170 metų jubiliejui. Matė ir  Kauno 
dramos teatro spektaklį „Gentis“ pagal Ievos Simonaitytės romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“. 
Rudenį klubo nariai  vyko į įdomų susitikimą Viešojoje bibliotekoje su knygos „Rūta Staliliūnaitė: 
Aš esu Barbora...“ autoriumi Svajūnu Sabaliausku-Geluoniu.  

Trečius metus Šaukoto bibliotekoje veikia „Pelėdžiukų“ klubas, kuris jungia mažuosius 
knygos mylėtojus. Klubo nariai bibliotekoje renkasi kiekvieną pirmadienį. Balandžio mėnesį buvo 
surengtas ir „Pelėdžiukų“ klubo gimtadienis. Klubo vaikučiai mielai dalyvauja įvairiuose 
konkursuose, viktorinose, skaitymuose. Jiems pirmiesiems pristatomos naujai gautos knygutės. 

Šeduvos Knygos mylėtojų klubas veikia jau šešioliktus metus. Klubo nariai dalyvauja 
įvairiuose bibliotekos renginiuose, padeda jiems pasiruošti. Visi labai patenkinti užsimezgusia 
draugyste su Šaukoto knygos mylėtojų klubu „Gomerta“.  
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Beinoravos bibliotekoje dar 2013 metais įkurtas dramos būrelis „Kibirkštėlė“ šiemet paruošė 
F. L. Baumo „Nuostabusis Ozo šalies burtininkas“, kuris parodytas Vaikų teatro šventėje. 

Viešosios bibliotekos lėlių teatro „Boružėlė“ veikloje dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus 
darbuotojos Vilija Budraitienė, Nijolė Pakštienė, Audronė Sinušaitė ir Jolanta Šilinskienė. Joms 
visada geranoriškai talkina Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė bei to 
paties skyriaus darbuotoja Rima Giedrienė. 

Teatrinių lėlių pagalba vaikai buvo skatinami labiau domėtis knygomis, lavinti skaitymo 
įgūdžius. Pasakų kambaryje teatrinėmis lėlėmis buvo pristatytos Vaikų literatūros skyriuje naujai 
gautos knygos. Tokių pristatymų 2015 metais buvo 3. 

Ekskursijų lankytojams 11 kartų parodytas Genovaitės Lukšaitės vaidinimas – miniatiūra 
„Peliukų nuotykiai bibliotekoje“. Tos pačios autorės miniatiūra „Žvėreliai apie skaitymo naudą“ 
parodyta 11 kartų, o miniatiūra „Liuoksi žvėrys į mokyklą“ – 1 kartą, miniatiūra pagal Juozo 
Erlicko kūrinį „Kolumbo gimtadienis“ – 3 kartus, Birutės Pūkelevičiūtės kūrinys „Kalėdų dovana“ 
– 1 kartą. 

Pirmasis lėlių teatro „Boružėlė“ pasirodymas buvo lopšelio-darželio „Eglutė“ „Ežiukų“ 
grupės vaikams ir auklėtojoms. 

Bendras pasirodymų skaičius 2015 metais – 27. Žiūrovų skaičius – 772. 
Kovo 12 dieną į Viešosios bibliotekos konferencijų salę rinkosi Vaižganto progimnazijos 

pradinių klasių mokiniai ir mokytojos. Čia vyko tos mokyklos 3–4 klasių mokinių meninio 
skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ mokyklinis turas. Dalyviai žiūrėjo miniatiūrą „Peliukų 
nuotykiai bibliotekoje“. 

Kovo 31 dieną svečiuotasi Baisogalos priestočio bendruomenėje „Imantai“. Tenykščiams 
vaikams ir suaugusiesiems suvaidintos dvi Genovaitės Lukšaitės miniatiūros: „Peliukų nuotykiai 
bibliotekoje ir „Žvėreliai apie skaitymo naudą“. Aktorės gavo įspūdingas pavasarines puokštes – 
žibuoklių žiedus su žilvyčio šakele bei putpelių ir petardų kiaušinių. 

Balandžio 3 dieną dalyvauta miesto vaikų globos namuose „Nykštukas“ Vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos inicijuotame socialiniame projekte „Į vaikų globos namus – su 
knyga“. Čia susirinkusiems parodyta miniatiūra „Žvėreliai apie skaitymo naudą“. 

Balandžio 14 dieną VB konferencijų salėje vyko Tarptautinės vaikiškos knygos dienai 
skirtas renginys. Jame dalyvavo Vaižganto progimnazijos pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos. 
Vaikai pristatė savo pačių sukurtas knygutes. Jiems parodytos dvi lėlių teatro miniatiūros. 

Sukurtas miniatiūras lėlių teatras „Boružėlė“ taip pat vaidino svečiams iš Kurtuvėnų 
mokyklos-daugiafunkcio centro,  Sidabravo gimnazijos pradinių klasių moksleiviams, vyko į 
Žeimių kaimo bendruomenės namus, kur parodė „Kalėdų dovaną“ (pagal B. Pūkelevičiūtės kūrinį).  

Šeduvos miesto bibliotekininkių kvietimu dalyvauta renginyje „Šeimos savaitė bibliotekoje“, 
kur parodyta miniatiūra „Žvėreliai apie skaitymo naudą“. Šeimos dienai skirtoje popietėje „Diena, 
kuri kviečia ir jungia“ Viešojoje bibliotekoje lėlių teatras vaidino lopšelio-darželio „Eglutė“ 
vaikams ir jų tėveliams. Tėveliai turėjo progą prieš renginį susipažinti su biblioteka, jos skyrių 
veikla, bibliotekinio darbo specifika. 

Savo vaidinimais teatras paįvairino Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius. Šių metų 
savaitės tema – draugystė, todėl bibliotekoje svečiavosi jos draugai – lopšelio-darželio „Eglutė“ 
„Smalsučių“ ir „Želmenėlių“ grupės vaikai bei auklėtojos. 

Pažintinė ekskursija į biblioteką lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Drugelių“ grupės 
vaikučiams taip pat buvo įdomi, nes jų laukė lėlių teatro pasirodymas. 

Viešojoje bibliotekoje svečiams – Vaižganto progimnazijos „Deimančiukų“ stovyklos 
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vaikams ir stovyklos vadovams – buvo suvaidinta J. Erlicko kūrinio „Kolumbo gimtadienis“ 
ištrauka. Tą patį kūrinį žiūrėjo ir Gražinos pagrindinės mokyklos Vaikų knygos šventės dalyviai. 

 Per metus  savo žiūrovus džiugino ir „Mažieji boružiukai“. Sausio 31 d., minint poetės 
Almos Karosaitės gimtadienį, įdomiai inscenizuotas knygos „Konsultuoja Balys Gražbylys“ 
herojus. Balį Gražbylį vaidino Kęstutis Adamickis. 

Vasario 5 d. vyko pasakų valandėlė su Pepe Ilgakojine. Šiemet šiai Astridos Lindgren 
sukurtai herojei sukako 70 metų. Ją šauniai įkūnijo Žaislotekos lankytoja Smiltė Urbonaitė. 

Balandžio 16 dieną surengta pasakų popietė „Kitaip“. Knygos herojų Batuotą katiną vaidino 
vėlgi aktyvus Žaislotekos lankytojas Kęstutis Adamickis. 

Knygų personažai – Karlsonas ir Mikė Pūkuotukas (Žaislotekos darbuotojos Audronė 
Sinušaitė ir Jolanta Šilinskienė), kaip ir kasmet, aktyviai bendradarbiavo su miesto lopšelio-darželio 
„Eglutė“ „Želmenėlių“ grupe, dalyvavo jų organizuojamuose renginiuose, miesto sporto arenoje 
vykusiame Olimpinės dienos turnyre. 

Metai keičia klubų sudėtį, įtempta kasdienybė taikosi sutrumpinti pamėgtam laisvalaikiui 
skirtas valandas. Tačiau klubų trauka išlieka – sutelkianti, atgaivinanti, skatinanti naujiems 
sumanymams ir darbams. 

7.2.Renginiai ir veikla žaislotekose 

Radviliškio rajono bibliotekose veikia 17  žaislotekų. Per metus jose vaikai apsilankė 13 272 
kartus. Viešosios bibliotekos Žaislotekoje apsilankyta 8 313 kartų (iš viso su VB – 21 585).  

Vienos žaislotekos įrengtos moderniai (Viešojoje bibliotekoje, Šeduvos miesto,  Tyrulių, 
Raudondvario, Beinoravos, Šaukoto filialuose), jose yra patogūs, minkšti baldai, knygų lentynos, 
pritaikytos mažesniems lankytojams, pakankamai žaislų, įvairių žaidimų. Kitose bibliotekose veikia 
tik žaislų kampeliai. Jais vaikai taip pat noriai naudojasi, ten žaidžia, laukdami autobuso į namus, 
daug vaikų (ir mažesniųjų) iš asocialių šeimų čia ateina pabūti, pažaisti. Visų žaislotekų poreikis 
akivaizdus: vaikai mėgsta čia praleisti laiką žaisdami, piešdami, bendraudami.  

Beinoravos bibliotekos žaisloteką 2014 – 2015  metais bibliotekos rėmėjų ir geradarių dėka 
pavyko gerokai papildyti žaislais, žaislinėmis knygelėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis. Per 
metus čia sulaukta 1 067 lankytojų. 

Lyderė tarp kaime veikiančių žaislotekų ir toliau išlieka Tyrulių biblioteka su savo labai 
turtinga žaisloteka. Ji čia pradėjo veikti 2009 metais. Daug įvairių žaidimų gavo iš paramos 
labdaros fondo „VI KAN HJELPE“, Viešosios bibliotekos. 2014 m. pradžioje buvo gauta 
akreditacija savanorei Dianai Teišerskytė dirbti šioje bibliotekoje, ir ji čia savanoriavo iki 2015 
metų spalio mėnesio. Entuziastė labai nuoširdžiai užsiimdavo su mažaisiais bibliotekos lankytojais. 
Kartu su vaikais Žaislotekoje piešdavo, vaidindavo, lipdydavo, žaisdavo įvairius stalo žaidimus. 
Pradėjus savanoriauti Dianai, bibliotekoje ėmė lankytis daugiau vaikų – kasdien per 30, tarp jų 
nemažai iš asocialių šeimų. Kai kuriems iš jų Diana parūpindavo šiltų ir švarių drabužių, kojinių. 

2015 m. Tyrulių žaislotekoje žaidė 49 vaikai, apsilankymų skaičius – 2 038.  
Viešosios bibliotekos Žaislotekos veikla  
Per metus čia apsilankyta 8 313 kartų (2014 m. – 8 131), ekskursijų buvo 34, ekskursijų 

lankytojų – 542 (2014 m. – 884). Žaislotekos nuolatinių vartotojų – 724 (2014 – 635), iš jų 
ikimokyklinio amžiaus – 112, 1–4 klasių – 400, 5–8 klasių – 187, 9–10 klasių – 20, 11–12 klasių – 
5.  Renginių skaičius – 98 (2014 m. – 99), renginių lankytojų – 1 347 (2014 m. – 1 322). 

Iš viso organizuoti 98 renginiai, tarp jų – 34 ekskursijos, 43 pasakų valandėlės, 4 darbelių 
popietės, 13 didesnių renginių, 8 parodos, 5 DVD filmų peržiūros. 
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Žaislotekos lankytojams išduota iš viso 7 495 dokumentai (2014 m. – 6 535), grožinės 
literatūros – 38, šakinės – 7 457, kitų dokumentų – 554 (knygų – 39, periodikos – 508, garsinių 
dokumentų – 6, regimųjų dokumentų – 1). 

Žaislotekos vartotojams skirta 21 darbo vieta. Kompiuterinių vietų Žaislotekos vartotojams 
nėra. Darbuotojų reikmėms skirti du kompiuteriai. Jais, esant reikalui, gali pasinaudoti ir mažųjų 
lankytojų tėveliai ar seneliai. 

 2015 metais tęsėsi Žaislotekos bendradarbiavimas su miesto lopšeliais-darželiais „Eglutė“, 
„Žvaigždutė“, „Kregždutė“, Radviliškio vaikų globos namais „Nykštukas“, Gražinos pagrindinės 
mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupe (mokytoja Vera Jasinskaja). 

Svarbus įvykis Žaislotekos darbuotojoms bei vaikams – Žaislotekos gimtadienis. Ta proga 

 
Sukurtų tekstų apie VB Žaisloteką paroda 

Gražinos pagrindinės mokyklos 5a ir 5b klasių mokiniai atsiliepė į Žaislotekos darbuotojų 
prašymą sukurti 18 žodžių tekstus apie Žaisloteką. Išklausę savo lietuvių kalbos mokytojos A. 
Mackevičienės patarimų, mokiniai sukūrė gražių žodžių apie miesto vaikų taip pamėgtą Žaisloteką. 
Mokinių iliustruoti tekstai puikavosi čia surengtoje parodoje. 

 Šiemet VB Žaislotekoje startavo projektas „Vabaliukai“. Jo iniciatorė ir rėmėja – 
Radviliškio miesto Garbės pilietė Elona Vaišnienė, gyvenanti JAV. Projekto tikslas – įtraukti pačius 
mažuosius radviliškiečius į muzikinę, vaidybinę ir kitokią pažintinę veiklą, nes, anot E. Vaišnienės, 
vaikai kaip vabaliukai, nenustygsta vietoje, kruta, bėgioja, tyrinėja... 

   
„Vabaliukų“ rytmetys bibliotekoje 
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Rytais „vabaliukams“ Viešosios bibliotekos konferencijų salėje vykdavo teatriniai-
muzikiniai „pusryčiai“, kuriems vadovavo režisierė Rasa Atkočiūnienė, po jų vaikučiai su tėveliais 
apsilankydavo Žaislotekoje, kur kartu dar pažaisdavo, susipažindavo su žaislinėmis knygelėmis, 
nauja aplinka, vieni su kitais, kol tėveliai vaišindavosi arbata bei saldumynais. 

„Kaip keliauja laiškai“ – taip pavadinta valandėlė, surengta Žaislotekos lankytojams 
Pasaulinės pašto dienos proga. Grupelė vaikų su bibliotekininkėmis apsilankė Radviliškio pašte. 
Apžiūrėta patalpa, kurioje skirstomi laiškai, pašto siuntos. Vaikai susipažino su paštininko profesija, 
pamatė ir išgirdo daug įdomaus, paskui patys mokėsi taisyklingai užrašyti ant voko adresą, rašyti 
sveikinimus savo artimiesiems, įmetė juos į pašto dėžutę. Pašto darbuotojos smalsiuosius lankytojus 
apdovanojo suvenyrais. 

„Pasakų voratinklyje...“ – tai suorganizuotas pasakų popiečių ciklas. Vaikai ne tik skaitė apie 
gyvūnus, bet ir patys buvo atvedę savo augintinius: škotų terjerą Gučą, net jūrų kiaulytes Drugelį ir 
Drugelę. Vaikams paskaityta Vilmos Strupienės pasaka „Kaip žiurkėnas išmoko kalbėti“, ištraukos 
iš Sigito Poškaus knygos „Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus“ ir ištrauka iš 
Vitalijos Tarutienės knygos „Laukiu šeimininko: šuns dienoraštis“. 

Viena įsimintiniausių Žaislotekos veiklų 2015 metais buvo vaikų vasaros stovykla „Skaityk. 
Pažink. Tobulėk“(žiūr. psl. 32–33, Viešosios bibliotekos renginiai vaikams). 

Gruodžio 2-osios popietę Žaislotekoje sulaukta svečių – Lietuvos sakaliukų sąjungos 
Radviliškio skyriaus moksleivių ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokytojos Ž. Gelažienės 
bei progimnazijos bibliotekos darbuotojos I. Grigaliūnaitės. Su Žaislotekos lankytojais pažaidę 
susipažinimo žaidimą „jaunieji sakaliukai“ pakvietė juos pasigaminti netradicinių žaisliukų 
šventinei eglutei. Mokytoja Ž. Gelažienė pamokė, kaip tokių darbelių pasidaryti vilnos vėlimo 
būdu.  

Žaislotekos darbuotojos rašo metraštį apie Žaislotekos darbą, apie „Boružėlės“ teatro ir 
„Mažųjų boružiukų“ veiklą. 

8. MOKAMOS PASLAUGOS 

Mokamos paslaugos bibliotekoje: 
o Skaitytojo pažymėjimo (plastikinio) ir jo dublikato išdavimas,  
o dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas, 
o spalvotas spausdinimas lazeriniu spausdintuvu, 
o spausdinimas juodai baltu rašaliniu spausdintuvu VB ir filialuose, 
o spalvotas spausdinimas rašaliniu spausdintuvu, 
o skenavimas, 
o duomenų įrašymas: CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, FDD, kitose laikmenose, 
o įrišimo paslaugos, 
o laminavimas, 
o delspinigiai, 
o tarpbibliotekinio abonemento paslauga nemokama, skaitytojas moka už pašto 

paslaugas, 
o fakso paslaugos, 
o spausdinimas juodai baltu lazeriniu spausdintuvu, 
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o konferencijų salės nuoma (su įranga ar be jos). 
Mokamas paslaugas (kopijavimo) teikė ir filialai, kuriuose yra įsikūrę VIPT.  
Už mokamas paslaugas iš viso gauta 5 000 €. 

9. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

Jau įprasta tiesa, kad ir bibliotekos darbuotojų, ir vartotojų vertinimu, vienas iš svarbiausių 
įstaigos įvaizdžio formavimo veiksnių yra tinkamas aptarnavimas, gerai sukomplektuotas fondas, 
bibliotekininko asmenybė, kompetencija, bendravimas. Vis labiau akcentuojama ir aukštų paslaugų 
kokybė, jų pasirinkimo įvairovė, aplinkos estetika, jaukumas. Visa tai Radviliškio viešoji biblioteka 
nuolat stengiasi užtikrinti, kartu orientuojasi ir į kitus laikmečio išryškinamus bei vartotojų 
įvairiomis apklausomis, pokalbiais įvardijamus veiksnius. 

Biblioteka turi savo svetainę internete www.radviliskiobiblioteka.lt,  kuri padeda informuoti 
visuomenę apie renginius, leidinius, pasiekimus, kitą veiklą, pranešti aktualiausią informaciją. 
Panašiais tikslais palaikomi ryšiai su krašto žiniasklaida: jos leidiniams rašomos publikacijos, jų 
atstovai kviečiami į renginius, supažindinami su bibliotekos naujovėmis. Tai pasakytina ne tik apie 
Viešąją biblioteką, bet ir apie filialus. Tyrulių filialas sukūrė savo Facebook paskyrą. 

Informacija apie Radviliškio viešosios bibliotekos bei jos filialų veiklą nuolat teikiama 
Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos sukurtame žiniatinklyje 
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt, tai įgalina regiono bibliotekas bei gyventojus sužinoti 
apie Radviliškio rajono bibliotekų veiklą. Taip pat prisijungėme prie žiniatinklio 3erdve.lt, kuris 
suteikia galimybę bendrauti su visos Lietuvos bibliotekomis. 

 Prie bibliotekos įvaizdžio prisideda ne tik rajone, bet ir šalyje palankiai vertinamas 
Viešosios bibliotekos kartu su kraštiečiais visuomeniniais pagrindais leidžiamas kultūros istorijos 
žurnalas „Radviliškio kraštas“, bibliotekininkams skirtas laikraštis „Mes“, plėtojama kita leidybinė 
veikla. Ji suburia visur pasklidusius tėviškėnus bendrai veiklai krašto labui, įgalina sužinoti apie jų 
darbus, sukaupti unikalios medžiagos apie rajono praeitį ir dabartį, paskatinti kūrėjus ir supažindinti 
su jų kūryba. 

Savą indėlį tuo požiūriu įneša bibliotekoje veikiantis Turizmo informacijos centras. Jis 
pritraukia besidominčiųjų krašto lankytinomis vietomis, istorija, dabartimi, dėmesį ir padeda jiems 
sužinoti reikalingą informaciją. Tad tiems, kam tai rūpi, pirmiausia ir ieško bibliotekos, teigiamai 
vertina jos pastangas šia linkme. Juolab kad šio centro veikla pasitiki, ją vertina ir Savivaldybė: 
2015 m. centras svariai padėjo rajonui ruoštis pirmą kartą dalyvauti šalies ir užsienio parodoje 
„Adventur“ Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų centre. 

Nuo įvaizdžio neatsiejami bibliotekos renginiai, parodos, akcijos. Dauguma jų jau įgauna 
savo stilių, formą, pobūdį ir vertinami kaip bibliotekos išskirtinumas, pranašumas, savastis. 
Paskutiniu metu biblioteka ypač įdėmų žvilgsnį kreipia į jaunimą, skatina pas save jį burtis, siekia 
sudaryti jam sąlygas įdomiai leisti laisvalaikį. Sakykim, pradėta ruošti erdvė jaunimo susibūrimams 
vakarais, kur jie galėtų diskutuoti, kurti filmukus, dalytis kūrybinėmis idėjomis ir pan. Pradėta 
daugiau renginių skirti būtent jaunimui, kviesti į susitikimus juos dominančias asmenybes. Dar 
vienas pasiteisinęs bandymas – 2015 metais bibliotekoje pradėta įgyvendinti tęstinė vaikų ir 
jaunimo neformaliojo švietimo programa, kuri aprėpia etnokultūrinę ir kraštotyrinę veiklas. 
Akivaizdu, kad ir tai stiprino susidomėjimą biblioteka. 

Svarbus veiksnys – ryšiai su kitomis institucijomis, bendruomenėmis, su kolegomis. Viešoji 
biblioteka nuolat dalykiškai bendrauja su Savivaldybe, tokiu būdu paskleidžia žinias apie save, savo 
veiklą, naujienas ir susižino viso krašto aktualijas. 2015 metais Viešoji biblioteka surengė seminarą 
Kupiškyje, kad pasidalytų savo veiklos patirtimi ir išgirstų apie kolegų pastangas. Panašiai 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/
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bendrauta Panevėžio Bitės Petkevičaitės viešojoje bibliotekoje, kur radviliškiečiai važiavo dalyvauti 
jų renginyje, pamatyti jų biblioteką, palikti ten „žinutę“ apie save ir sutarti dėl tolesnio 
bendradarbiavimo. Plėtojami ryšiai su vietos bendruomenėmis. Viešoji biblioteka pasirašė 
bendradarbiavimo sutartis su daugeliu įstaigų, bendrovių, su vietos parapija. Aktyviai su vietos 
bendruomenėmis bendradarbiauja filialai: kartu organizuoja tradicines šventes, muges, kitus 
renginius. Gražiai vyko Kutiškių, Šniūraičių, Aukštelkų, Beinoravos bibliotekų bendrai surengtos jų 
jubiliejų šventės. 

Įvaizdį gerina bibliotekoje ir jos filialuose veikiantys klubai, skirti įvairioms lankytojų 
amžiaus grupėms.  

9.1. Turizmo informacijos centro veikla 

2015 metais Radviliškio Turizmo informacijos centrą aplankė 1 126 turistai iš Lietuvos ir 
užsienio. Tai – 201 lankytoju daugiau nei pernai. Vestos ekskursijos po Radviliškio miestą Šiaulių, 
Kuršėnų, Radviliškio moksleiviams. Teikta informacija ir prekiauta suvenyrais Tulpių žydėjimo 
festivalyje Burbiškio dvare. Parengta publikacija „Ar numanėte? Aplink Radviliškį slepiasi 
Rumšiškių pusbrolis“ respublikiniam portalui www.lrytas.lt 

Turizmo informacijos centras 2015 m. pasipildė dviem naujais leidiniais „Radviliškis. 
Lankytinų vietų žemėlapis ir maršrutai“ (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis), „Pėsčiomis prie Velžių 
piliakalnio“, kuriuos centras išleido pagal pateiktus ir finansuotus projektus. Kitais metais 
numatoma išleisti 28 puslapių informacinę knygelę „Radviliškio rajonas“ su atskiru žemėlapiu, 
kuriame bus nurodyta informacija apie rajono lankytinas vietas, maitinimo, apgyvendinimo 
paslaugas, pramogas, muziejus, maršrutus ir kt.  

Lentelėje galima pamatyti kaip kito lankytojų srautas ketvirčiais. 

Metai 
Lankytojų skaičius 

Lankytojų iš viso: 
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

2012 - 124 132 101 357 

2013 175 253 247 204 879 

2014 158 229 212 326 925 

2015 193 321 272 340 1126 

      Iš viso: 526 927 863 1072 3287 

Sulaukta svečių iš Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, 
Estijos, Gruzijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, JAV, Kirgizijos, Latvijos, Lenkijos, Naujosios 
Zelandijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos. 

Palaipsniui augantį lankytojų srautą galima paaiškinti tuo, kad vis daugiau Radviliškio 
gyventojų sužino apie Turizmo informacijos centrą bei jo teikiamas paslaugas, o svečiams iš kitų 
rajonų ar užsienio yra įprasta informacijos apie lankomas vietoves teirautis tokio pobūdžio 
centruose. 

Per 2015 metus Radviliškio turizmo centras kartu su Viešąja biblioteka įgyvendino šiuo 
projektus: 

skaitymo skatinimo akcija „Minčių tiltais“ (gauta knygų citatų iš 263 knygų, kurias pateikė 

http://www.lrytas.lt/
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40 skaitytojų); 
Visuomenės sveikatos programų rėmimo projektas „Sveikata – per pažinimą“. Rezultatas – 

sudarytas lankytinų vietų maršrutas Radviliškis–Karčemos–Velžiai–Radviliškis, išleistas maršruto 
žemėlapis; 

Grožinės literatūros ir kitų Radviliškio rajono savivaldybei reikšmingų leidinių leidybos 
programos projektas „Radviliškis. Lankytinų vietų žemėlapis ir maršrutai“. Rezultatas – Radviliškio 
miesto lankytinų vietų žemėlapis (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) su kultūriniu ir istoriniu 
maršrutais; 

tęstinis nevyriausybinių organizacijų rėmimo projektas – kūrybinės dirbtuvės–stovykla 
„Kurkime kartu 2015“, vykęs Šiaulėnų, Šaukoto apylinkėse. Rezultatas – atvirukų rinkinys su 
lankytų vietų piešiniais bei poezija apie jas. 

Mokymai, seminarai, konferencijos 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Data Vieta 

1 

Valstybinio turizmo departamento prie 
Ūkio ministerijos kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras Lietuvos turizmo 
informacijos centrų darbuotojams 

2015.05.13–14 Telšių r. 

2 

IV Lietuvos turizmo forumas, skirtas 
nepriklausomos Lietuvos turizmo 25-
mečiui. Lietuvos turizmas: sukaupta 
patirtis, nūdienos iššūkiai ir ateities 
prioritetai 

2015.10.29 Vilnius 

3 

Valstybinio turizmo departamento prie 
Ūkio ministerijos kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras „Inovatyvus turizmo 
produktų kūrimas ir pristatymas“ 

2015.12.03 Klaipėda 

Pasirengta dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje „Advertur 2016“, kur Radviliškio rajono 
savivaldybė pristatys rajoną Lietuvos ir užsienio šalių dalyviams. Paroda vyks 2016 m. sausio 21–
24 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Vilniuje. 

Atlikti šie darbai: 
paruošta tekstinė ir vaizdinė informacija lietuvių bei anglų kalbomis 7 parodiniams 

stendams: „Apie rajoną“, „Radviliškio miestas“, Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-
draustinis“, „Šiaulės žemė“, „Istorija“, „Gamta“. „Įvairios vietovės“; 

atrinktos nuotraukos ir paruošta informacija 2016 ir 2017 metų kalendoriukams; 
suderintas saldainių „Radviliškis“ popierėlių maketas; 
paruošta informacija nešiojamo edukacinio Radviliškio rajono stalo informacinėms 

kortelėms su rajono kultūros paveldo objektais. 36 kortelėse pateikta nuotrauka ir trumpa 
informacija apie objektą; 

organizuotos apklausos maketavimo, spaudos darbų, saldainių gaminimo, edukacinio stalo 
gamintojų, stendo apipavidalinimo tiekėjams; 

suderinti 7 skirtingų matmenų lankstinukų maketai: „Radviliškio rajonas“, „Radviliškio 
miestas“, „Radviliškio rajono piliakalnių kelias“, „Radviliškio rajono dvarų kelias“, „Radviliškio 
rajono mitologinių akmenų kelias“, „Malūnų kelias“, „LLKS memorialas Mėnaičiuose“. 
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9. 2. Viešosios bibliotekos Leidybos sektoriaus veikla 

Per metus toliau sėkmingai buvo plėtojama Viešosios bibliotekos leidybinė veikla.  
Išleisti kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ 2015 m. nr. 1 (22) ir nr. 2 (23): 

surasti autoriai, iliustracijos, suredaguoti straipsniai, santraukos išverstos į anglų k, ištaisytos 
korektūros ir kt. 

Išleisti Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ nr. 53 ir nr. 54: 
surasti autoriai, iliustracija, kompiuteriu surinkti ir spaudai parengti arba parašyti straipsniai, 
ištaisytos korektūros. 

Baigta rengti ir išleista rajono literatų klubo „Jonvabalis“ narės D. Šalengienės (Izabelės 
Vasarės) kūrybos knyga „Būti savimi“. 

Sudaryta, baigta rengti ir išleista iliustruota knyga „Gerumo šviesa. Radviliškio rajono 
savivaldybės suteikiamas Metų Gerumo angelo vardas ir kiti apdovanojimai 2003–2014 m.“ 

Kompiuteriu surinkta, suredaguota ir išleista spalvota, iliustruota R. Karvelienės knyga 
„Atsakomybė“. 

Suredaguota ir išleista radviliškietės V. Grakauskienės knyga „Nepamirškime savo 
praeities“. 

Suredaguota radviliškietės S. Kilbauskienės kūrybos knyga „Išgirsk jaunystės mūsų dainą...“ 
Suredaguota, leidybai parengta Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro Radviliškio filialo 

istorinė apybraiža-metraštis „Pusė amžiaus su baltąja lazdele. 1964–2014“. 
Parengti ir išleisti Kutiškių, Šniūraičių, Beinoravos filialų lankstinukai; 
Suredaguoti ir išleisti Turizmo informacijos centro sudaryti rajono lankytinų vietų 

žemėlapis, turistinio maršruto „Radviliškis–Velžiai“ lankstinukas. 
Pirmą pusmetį visuomeniniais pagrindais redaguoti Radviliškio parapijos laikraštėlis „Mūsų 

parapija“ ir įvairi parapijos veiklos medžiaga bei informacija jos internetinei svetainei. 
Kartu su VB administracija surengta VB leidžiamo žurnalo „Radviliškio kraštas“ 10 metų 

sukakties šventė: parengtas pranešimas, sudaryta renginio programa, atrinkti kandidatai 
apdovanojimams, parašytas scenarijus, parengta žurnale per 10 metų spausdintų dokumentinių 
nuotraukų stendai, Viešojoje bibliotekoje surengta tų nuotraukų paroda. 

Susisteminta ir Viešosios bibliotekos kraštotyriniam fondui perduota žurnalo „Radviliškio 
kraštas“ 2014 m. surengto istorinės krašto medžiagos pateikimo konkurso laikotarpiu sukaupta 
medžiaga; skyriui nuolat perduodama kita sukaupiama kraštotyrinė medžiaga. 

Suredaguoti Viešosios bibliotekos 2014 m. ataskaita, įvairūs VB dokumentai, raštai, 
reklama, VB skyrių rengti projektai, Turizmo informacijos centro medžiaga ir kt., prireikus sukurti 
įvairūs tekstai VB, kitoms institucijoms, jų atstovams. Redaguota, interneto svetainėms ir spaudai 
rengta VB bei jos filialų informacija apie įvykusius renginius, akcijas, parodas ir kt. 

Palaikomi ryšiai su Vilniaus ir Kauno radviliškėnų bendrijų nariais, jie pasveikinami 
jubiliejų progomis, bendradarbiaujama VB žurnalo leidyboje.  

9.3. Bibliotekos darbuotojų straipsniai 

Rajono ir respublikos leidiniams („Tarp knygų“, „Šiaulių kraštas“, „Mūsų kraštas“, 
„Radviliškio naujienos“ ir kt.) VB ir jos filialų darbuotojai rašė ar pateikė informacijų bei 
fotonuotraukų apie Viešosios bibliotekos, jos filialų veiklą. Informacija teikiama ir į internetinius 
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puslapius: www.radviliskionaujienos.lt, www.manoRadviliskis.lt, www.aukštaitijosgidas.lt, 
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com 

 

 Iš 
viso 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai 
Iš 

viso 
Resp. 

spaudoje 
Viet. 

spaudoje Internete Iš 
viso 

Resp. 
spaudoje 

Viet. 
spaudoje Internete 

SVB 188 130 1 74 56 57  42 15 
VB 84 84 1 46 37     
MF 3 3  1 2     
KF 44 44  27 17     

 

10. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

Informacijos-kraštotyros skyriuje, vartotojams prieinamoje vietoje, parengtas stendas, 
kuriame nuolat atnaujinama informacija apie skyriaus teikiamas paslaugas, prenumeruojamas 
duomenų bazes, pateiktos naudojimosi internetu taisyklės, įvairi reklaminė medžiaga. 

Šiame skyriuje kasmet vyksta informacinės-kraštotyrinės pamokos. „Kai Google nepadeda, 
padės Biblioteka“ – tai buvo pamoka Gražinos mokyklos 7 klasės moksleiviams. Atėjusieji 
susipažino su pagrindinėmis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis. Vyko ir praktiniai 
užsiėmimai: mokyta prisijungti prie elektroninio katalogo, prisijungus bandyta surasti bei užsisakyti 
norimą knygą. Pamokoje pademonstruota elektroninė skaityklė, paaiškinta, kaip ja naudotis, kaip į 
ją įrašyti bei joje skaityti knygas. 

Informacinė pamoka buvo surengta ir Vaižganto gimnazijos vaikų stovyklos 
„Deimančiukai“ dalyviams. Moksleiviai apsilankė visuose VB skyriuose, susipažino su bibliotekos 
darbu. Užsiėmimų tema buvo „Biblioteka – informacijos erdvė“. Vyko konsultacija, kaip naudotis 
informacijos priemonėmis, taip pat praktinis užsiėmimas – informacijos paieška „Kas geriau – 
popierinė knyga ar elektroninė knyga skaitykloje? Ką turi išmanyti bibliotekininkas?“ (pažintis su 
bibliotekininko profesija). 

Kraštotyros skyriuje organizuota kraštotyrinė viktorina apie Radviliškio kraštą „Išgirsk, 
įsidėmėk, atsakyk“. Tokio paties pobūdžio informacinės kraštotyrinės pamokos suorganizuotos 
Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos 8 klasės moksleiviams, Sidabravo gimnazijos I, 
II, III klasių gimnazistams, lankėsi ir „Ateities“ mokyklos moksleiviai. 

Kraštotyrinių įrašų kūrimas 
Iš viso sukurta analizinių aprašų – 1 379. 
Iš rajono periodinių leidinių parengti ir nusiųsti į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką   
1 234 bibliografiniai aprašai: 
„Mūsų krašto“ – 257, „Radviliškio naujienų“ – 563, „Šiaulių krašto“, „Krašto žinių“ – 78, 

„Radviliškio krašto“ – 51. 
Viešosios bibliotekos elektroniniam katalogui parengti 145 analiziniai aprašai iš gautų knygų 

ir spaudos. 
  

http://www.radviliskionaujienos.lt/
http://www.manoradviliskis.lt/
http://www.auk%C5%A1taitijosgidas.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
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10.1. LIBIS PĮ diegimas. Elektroninių paslaugų duomenys 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje yra įdiegtos visos LIBIS posistemės, skirtos skaitytojų 
aptarnavimui. 

Viešosios bibliotekos visi filialai dirba SAP posistemėje. Pasitarimų metu aptariamos 
iškilusios problemos, teikiamos konsultacijos darbuotojų grupėms ir individualiai. Supažindinama 
su LIBIS programos pakeitimais ir atnaujinimais. 

Bibliotekos lankytojams registruoti įrengta Skaitytojų įėjimo-išėjimo kontrolės posistemė. 
Skaitytojų aptarnavimo skyrius visas skaitytojų aptarnavimo operacijas atlieka SAP 

(Skaitytojų aptarnavimo posistemė) pagalba. Tai dokumentų išdavimas, grąžinimas, pratęsimas, 
rezervavimas, užsakymas, kt. 

2015 metais skaitytojams buvo teikiamos įvairios elektroninės paslaugos: dokumentų 
paieška, jų užsakymas, rezervavimas, pratęsimas. Kartu buvo užtikrinta ir savitarnos galimybė. 
Savitarnos įrangos pagalba skaitytojai patys galėjo pasiimti bei sugrąžinti pasiimtus dokumentus. 

Prie bibliotekos įrengtas Dokumentų grąžinimo įrenginys darosi vis populiaresnė. Šiuo 
įrenginiu per metus pasinaudojo 1000 skaitytojų 2 786 kartus. 

Iš kitų bibliotekų ir kitoms bibliotekoms skolintos knygos yra registruojamos TBA 
posistemėje. 

Elektroninių paslaugų „Klausk bibliotekininko“ posistemės pagalba skaitytojai turi galimybę 
atsiųsti užklausas ir gauti atsakymą. 

Skaitytojai taip pat gali susirašinėti su bibliotekos darbuotoju, prisijungę prie bibliotekos 
svetainės adresu www.radviliskiobiblioteka.lt, užsisakyti bei rezervuoti norimą leidinį ar prasitęsti 
paimto dokumento laiką. 

Bibliotekos skaitytojai gali naudotis ir portalu ibiblioteka.lt, kur jie turi galimybę 
užsiregistruoti kitoje Lietuvos viešojoje bibliotekoje, įsigyti Skaitytojo pažymėjimą, pateikti 
bibliotekos darbuotojams klausimų  „Klausk bibliotekininko“ pagalba, susipažinti su kitų bibliotekų 
fondais. 

Internetu skaitytojai užsisakė 893 knygas, užsirezervavo 2 546 knygas. 
Šių paslaugų dėka padaugėjo virtualių bibliotekos lankytojų skaičius. 2015 metais tokių 

lankytojų buvo12 539 (2014 m. – 9 880), jie apsilankė 20 857 kartus (2014 m. – 15 102). 

10.2. Informacinis fondas (Kraštotyros, Užsienio kalbų ir meno skaityklos, 
Fonotekos fondo formavimas ir veikla ) 

Informacijos-kraštotyros skyriuje yra 5 atskiri fondai: Informacijos, Kraštotyros, Užsienio 
kalbų skaityklų, Fonotekos ir Knygos muziejaus. Informaciniai leidiniai saugomi 0 skyriuje, tačiau 
dalis jų yra ir kituose skyriuose. 

0 skyriaus visų fondų dydis – 3 135 fiz. vnt. 
Informaciniame fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai, kai kurie jų – vieninteliai 

egzemplioriai bibliotekoje. Dauguma leidinių – žinynai, enciklopedijos, vertingesni meno leidiniai 
– yra įmagnetinti, jie neišduodami į namus. 

Fondas komplektuojamas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Daugiausia dėmesio kreipiama 
į naujų informacinių leidinių – žodynų, žinynų, enciklopedijų – užsakymą. Grožinės literatūros 
leidiniai šiame skyriuje sudaro labai mažą skaičių, šiek tiek daugiau grožinės literatūros yra 
Kraštotyros skaitykloje, kurioje saugomos kraštiečių išleistos knygos ir literatūra apie rajoną. 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 44  

Knygų fondas buvo nuolat tvarkomas. Brūkšniniai kodai suklijuoti ant visų skyriuje esančių 
leidinių. 

Informacinio fondo formavimas 
SVB  – 13 222 fiz. vnt.; 
VB Informacijos skyriaus fonde –  9542 fiz. vnt.;  
KF – 3 260 fiz. vnt.; 
MF – 420 vnt. 
2015 m. fonde yra:  

o 9 552 fiz. vnt., 5 977 pav., 
o suma – 35 120 Eur 19 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 7 018 fiz. vnt., 5 960 pav., 
o suma – 34 450 Eur  08 ct; 
o knygų – 6 057 fiz. vnt., 5 868 pav.; 
o garsinių dokumentų – 2 fiz. vnt., 2 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 2 fiz. vnt., 2 pav.; 
o mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 1 fiz. vnt., 1 pav.; 
o vaizdinių dokumentų (išskyrus knygas) – 6 fiz. vnt., 6 pav.; 
o kartografinių dokumentų (išskyrus knygas) – 38 fiz. vnt., 34 pav.; 
o spausdintinių natų dokumentų – 5 fiz. vnt., 5 pav.; 
o rankraščių – 45 fiz. vnt. 40 pav.; 
o kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 3 fiz. vnt., 2 pav.; 
o žurnalų – 2 402 fiz. vnt., 14 pav.; 
o laikraščių – 122 fiz. vnt., 3 pav.; 
o tęstinių – 861 fiz. vnt., 92 pav. 

Iš viso fonde grožinės literatūros – 290 fiz. vnt., 3 %. 
Iš viso šakinės literatūros – 9 252 fiz. vnt., 97 %. 
2015 m. gauta: 

o iš viso dokumentų – 114 fiz. vnt.,108 pav., 
o suma – 1 202 Eur 76 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 114 fiz. vnt., 108 pav.; 
o suma – 1 202 Eur 76 ct; 
o knygų – 111 fiz. vnt, 106 pav.; 
o mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 1 fiz. vnt., 1 pav.; 
o tęstinių – 3 fiz. vnt., 2 pav. 

2015 m. nurašyta:  
o iš viso dokumentų – 124 fiz. vnt, 100 pav., 
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o suma – 269 Eur 01 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 124 fiz. vnt. 100 pav.; 
o suma – 269 Eur 01 ct; 
o knygų – 121 fiz. vnt,  97 pav.; 
o tęstinių – 3 fiz. vnt., 3 pav. 

Nurašymo priežastys:  
o praradę aktualumą dokumentai. 
o Iš viso fonde grožinės literatūros – 290 fiz. vnt., 4 %. 
o Iš viso fonde šakinės literatūros – 9 252 fiz. vnt., 96 %. 

Užsienio kalbų ir meno skaityklos fondo formavimas 
2015 m. fonde yra: 

o iš viso dokumentų – 602 fiz. vnt., 441 pav.; 
o suma – 3 586 Eur 98 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 500 fiz. vnt., 437 pav.; 
o suma – 3 569 Eur 60 ct; 
o knygų – 438 fiz. vnt., 393 pav; 
o garsinių dokumentų – 49 fiz. vnt., 32 pav.,  
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 38 fiz. vnt., 28 pav.; 
o mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 4 fiz. vnt., 3 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 1 fiz. vnt, 1 pav.; 
o kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 8 fiz. vnt.,  8 pav.; 
o žurnalų – 102  fiz. vnt., 4 pav.; 
o tęstinių – 1 fiz. vnt., 1 pav. 

2015 m. gauta:  
o iš viso dokumentų – 11 fiz. vnt. 7 pav., 
o suma – 120 Eur 54 ct;  
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 7 fiz. vnt., 7 pav., 
o suma – 117 Eur 06 ct; 
o knygų – 7 fiz. vnt., 7 pav.; 
o žurnalų – 4 fiz. vnt.  

Nurašyta  nebuvo. 
Iš viso fonde grožinės literatūros – 12 fiz. vnt., 2 %. 
Iš viso fonde šakinės literatūros – 590 fiz. vnt., 98 %. 

Fonotekos fondo formavimas 
o 2015 m. fonde  iš viso dokumentų –  4 082 fiz. vnt., 760  pav., 
o suma – 3 990 Eur 82 ct; 
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o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 4 082 fiz. vnt., 760 pav., 
o suma – 3 990 Eur 82 ct; 
o knygų – 3 fiz. vnt.,  3 pav.; 
o garsinių dokumentų – 3 714 fiz. vnt., 431 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 358 fiz. vnt., 316 pav.; 
o regimųjų dokumentų – 53 fiz. vnt.,44 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 52 fiz. vnt., 43 pav.; 
o mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 163 fiz. vnt., 150 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 89 fiz. vnt.,79 pav.; 
o spausdintinių natų dokumentų – 2 fiz. vnt., 2 pav.; 
o kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 146 fiz. vnt., 129 pav.; 
o tęstinių – 1 fiz. vnt., 1 pav. 

2015 m. gauta: 
o iš viso dokumentų –  8 fiz. vnt., 8 pav., 
o suma – 33 Eur 68 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 8 fiz. vnt., 8 pav., 
o suma – 33 Eur 68 ct; 
o garsinių dokumentų – 7 fiz. vnt., 7 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 7 fiz. vnt., 7  pav.; 
o kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 1 fiz. vnt., 1 pav. 

2015 m. nurašyta nebuvo. 
Iš viso fonde grožinės literatūros – 45 fiz. vnt., 1,1 %. 
Iš viso fonde šakinės literatūros –  4037 fiz. vnt., 99 %. 

10.3. Katalogų ir kartotekų sistema 

Informacijos-kraštotyros skyriuje yra kraštotyros kartoteka. Nuo 2003 metų ši kartoteka jau 
nebepildoma, tačiau čia esančiais aprašais intensyviai naudojasi ir vartotojai, ir bibliotekos 
darbuotojai. Po renovacijos, ši kartoteka yra perdaryta naujai ir priderinta prie skyriaus interjero. 
Čia saugomi aprašai nuo bibliotekos įsikūrimo iki tol, kol pradėtas kurti elektroninis katalogas. Ši 
kartoteka yra labai reikalinga visiems, kuriems reikia senesnės medžiagos apie rajoną. 2015 metais 
vartotojai ieškojo medžiagos apie kolūkius, durpynus, dvarus, kaimus, paminklus. 

Birželio mėn. atliktas antrasis tyrimo „Kraštotyros informacija ir sklaida“ etapas, kurį atlieka  
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centras. Juo siekiama 
išaiškinti, kaip tvarkomos kraštotyros bibliografinės duomenų bazės, kaip taikomos naujos 
technologijos, kaip organizuojama kraštotyros informacijos sklaida ir kt. Atlikta anketinė apklausa 
visuose rajono filialuose, kuri padėjo išsiaiškinti bibliotekose sukauptų kraštotyros bibliografinių 
duomenų bazių, kartotekų būklę – apimtį, sudėtį, tvarkymo specifiką bei galimybes. Surinkti 
duomenys išsiųsti į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centrą. 

Suskaičiuota, kad Viešosios bibliotekos kraštotyros kartotekoje likusių bibliografinių 
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įrašų/kortelių yra 49 239,  filialuose – 10 776; iš viso VB sistemoje saugoma 60 015 įrašų. 
Katalogų įrašų (aprašų) elektroniniame, korteliniame kataloguose iš viso: 

o SVB – 317605; 
o VB –  89234; 
o MF – 33 700; 
o KF – 194 671. 

Automatizuotai parengta įrašų iš viso: 
o SVB –  89 234; 
o VB  –  89 234; 
o MF –  0; 
o KF –  0. 

Per 2015 m. automatizuotai   parengta įrašų: 
o SVB – 4 970; 
o VB – 4 970; 
o MF – 0; 
o KF – 0.. 

Nuo 2011 m. kortelės korteliniams katalogams neberengiamos. Jų skaičius pateiktas bendrai 
elektroniniame kataloge be analizinių aprašų. 

10.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

VB gauta užklausų – 11 360, įvykdyta – 11 360;  
KF gauta užklausų –  5 139, įvykdyta – 5 041; 
MF gauta užklausų – 358, įvykdyta – 358; 
Iš viso SVB gauta –   16 857, įvykdyta  –16 759, 
iš jų elektroninėmis priemonėmis:   

o VB –  1 262;  
o KF –  388;  
o MF –  0; 
o SVB – 1 650. 

Užklausų tematika 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje atsakyta į 7 249 bibliografines užklausas: 

o bendrasis skyrius – 304; 

o filosofija, psichologija – 716; 

o religija, teologija – 150; 

o visuomenės mokslai – 1 252; 

o taikomieji mokslai, medicina, technika – 958; 
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o menas, fotografija, žaidimai, sportas – 323; 

o kalbotyra, filologija, literatūros mokslas – 171; 

o grožinė literatūra – 2 579; 

o geografija, biografijos, istorija – 647. 

Skaitytojos moterys domėjosi įvairiais rankdarbiais, sodo darbais, maisto gaminimo 
receptais. Jas taip pat domino psichologinė literatūra, knygos apie vaikų auginimą. 

Skaitytojai vyrai dažniausiai prašo knygų apie pasaulyje vykusius karus, žymius karvedžius, 
prisiminimus. 

Mažėja užklausų iš literatūros kritikos srities. Anksčiau jų gana dažnai prašydavo 
moksleiviai. Galima daryti išvadą, kad šios literatūros jau užtenka mokyklų bibliotekose arba 
pasikeitė mokytojų reikalavimai, ruošiantis literatūros pamokoms. 

Informacijos-kraštotyros skyriuje daugiausia užklausų gauta kraštotyros tematika. 
Į kitas, bendro pobūdžio užklausas buvo atsakoma, naudojantis užsienio duomenų bazėmis:  

EBSCO Publishing, EBSCO eBook Public Library Collection, OXFORD Reference Online, 
OXFORD Music Online, OXFORD Art Online, Naxos Music Library, Nacionalinės bibliografijos 
duomenų banku, Informacinių leidinių, Kraštotyros skaityklų, Užsienio literatūros fondų, Fonotekos 
ir Knygos muziejaus leidiniais bei bibliotekos elektroniniu katalogu.  

Informacijos-kraštotyros skyriuje iš viso atsakyta į 1 242 užklausas.  

10. 5. Internetas 

Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius – 26 (Viešoji biblioteka, Šeduvos miesto 
filialas – 1, kaimo filialai – 24). 

Kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų vartotojams su prieiga prie interneto, skaičius – 101. 
Interneto vartotojų iš viso – 786. 
Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas: 

o interneto seansų skaičius SVB  – 65 396; 
o interneto seansų skaičius  VB –6 490;  
o interneto seansų skaičius  KF – 51 203; 
o interneto seansų skaičius  MF –7 703; 
o užklausų elektroninėmis priemonėmis SVB  – 1 650; 
o užklausų elektroninėmis priemonėmis VB  –  1 262; 
o užklausų elektroninėmis priemonėmis KF  –   388; 
o užklausų elektroninėmis priemonėmis MF – 0; 
o virtualių apsilankymų skaičius (bibliotekos svetainėje) – 20 857 (2014 m. – 15 102), 

lankytojų – 12 539 (2014 m. – 9880). 

 

Elektroninio katalogo lankomumo statistika 

 Virtualių Seansų Paieškų Atsisiųstųjų Atsisiųstųjų Seansų 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 49  

apsilankymų 

skaičius 

skaičius skaičius įrašų 

skaičius 

dokumentų 

skaičius 

trukmė 

2015 5 709 11 700 45075 5 888 1 9556 h 

10min. 

Suma 5 709 11 700 45 075 5 888 1 9556h 

10min. 

11.KRAŠTOTYROS VEIKLA 

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose per 2015 metus toliau plėtota kraštotyrinė veikla. 

11.1.Veiklos turinys ir  kryptys  

Kraštotyros darbas bibliotekoje yra viena iš bibliotekos veiklos sričių. Jos pagrindas – 
informacijos (dokumentų) apie kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei. Pagrindinis 
tikslas – rinkti ir išsaugoti rankraštinę bei publikuotą (spausdintinę, garsinę, vaizdinę) informaciją 
ateities kartoms. 

Kraštotyros fondas yra atskira bibliotekos fondo dalis ir saugomas Informacijos-kraštotyros 
skyriaus Kraštotyros skaitykloje. Šį fondą sudaro dokumentai apie rajoną (miestą) bet kokia tema: 
apie rajono gamtą, kultūrą, istoriją, žemės ūkį, pramonę, švietimą, žymius krašto žmones ir pan. 
Biblioteka ne tik kaupia informaciją, bet ir užtikrina jos prieinamumą, rūpinasi informacijos sklaida. 

Nemaža dalis kraštotyros informacijos atsispindi Radviliškio viešosios bibliotekos interneto 
svetainėje, skiltyje „Kraštotyra”. Čia talpinami Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendoriai, 
Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyrinių darbų sąrašas, nauja informacija nuolat pildomas 
kraštiečių sąrašas. „Naujienų” skiltyje – straipsniai apie kraštotyros veiklą, informacija apie 
vykusias kraštotyrines- informacines pamokas moksleiviams ir t. t. 

Parengta darbų: 
o parengta kraštotyros darbų ir aplankų iš viso – 11; 
o parengta kraštotyros aplankų Informacijos-kraštotyros skyriuje – 4: 
o „Gydytoja, publicistė, žurnalistė Filomena Taunytė“. Medžiagą surinko Daiva 

Paulauskienė; 
o „Radviliškio varpinė“. Medžiagą surinko Rima Giedrienė; 
o „Bibliografas, bibliografijos istorikas, knygotyrininkas, profesorius, emeritas Vladas 

Žukas“. Medžiagą surinko Rima Giedrienė; 
o „Literatūrinės Jono Marcinkevičiaus premijos laureatai“. Medžiagą surinko Daiva 

Paulauskienė. 
Redaguota ir sutvarkyta Viešosios bibliotekos filialų  kraštotyros darbų – 7: 

o „Šeduvos krašto atminimai“. Surinko ir užrašė Emilija Brajinskienė; spausdino Asta 
Tamošiūnienė, Šeduvos filialas; 

o „Baisogalos bibliotekos istorija 2001–2010“. Parengė Alvyda Žižniauskienė, 
Baisogalos filialas; 

o „Gyvenimas ne tik sau“. Aldona Valterienė, Šeduvos filialas; 
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o „Beinoravos bibliotekos metraštis. 2013“. Parengė Rima Lukoševičiūtė, Beinoravos 
filialas; 

o „Lietuvą radau daug gražesnę, negu tikėjausi. Agronomas, poetas, publicistas, JAV 
lietuvių visuomenės veikėjas Balys Gaidžiūnas“. Medžiagą surinko Alvyda 
Žižniauskienė, Baisogalos filialas; 

o „Kutiškių bibliotekos metraštis. 2012–2014“. Parengė Alma Čepaitienė, Kutiškių 
filialas; 

o Pavartyčių bibliotekos metraštis. 2014“. Parengė Anelė Bertulienė, Pavartyčių 
filialas. 

11.2.Kraštotyros skaityklos fondo formavimas 

2015  m. fonde yra: 
o iš viso dokumentų – 1 286 fiz. vnt., 1 079 pav., 
o suma – 2 064 Eur 36 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 1 208 fiz. vnt., 1 068 pav., 
o suma – 2 060 Eur  02 ct; 
o knygų – 1 064 fiz. vnt., 988 pav.; 
o garsinių dokumentų – 1 fiz. vnt., 1 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 1 fiz. vnt., 1 pav.; 
o regimųjų dokumentų – 1 fiz. vnt., 1 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 1 fiz. vnt., 1 pav.; 
o mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 11 fiz. vnt., 11 pav., 
o iš jų skaitmeninėse laikmenose – 11 fiz. vnt., 11 pav.; 
o vaizdinių dokumentų (išskyrus knygas) – 2 fiz. vnt., 2 pav.; 
o spausdintinių natų dokumentų –  6 fiz. vnt., 6 pav.; 
o rankraščių – 56 fiz. vnt. 53 pav.; 
o žurnalų – 62 fiz. vnt., 8 pav.; 
o laikraščių – 32 fiz. vnt, 3 pav.; 
o tęstinių: 51 fiz. vnt., 6 pav. 

Iš viso fonde grožinės literatūros – 531 fiz. vnt., 41 %. 
Iš viso fonde šakinės literatūros – 755 fiz. vnt., 59 %. 
2015 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 59 fiz. vnt.,54 pav., 
o suma – 237 Eur 41 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 58 fiz. vnt., 53  pav., 
o suma – 234 Eur  51 ct; 
o knygų – 31 fiz. vnt., 31  pav.; 
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o vaizdinių dokumentų, išskyrus knygas, – 1 fiz. vnt., 1 pav.; 
o rankraščių  – 21 fiz. vnt., 21pav.; 
o žurnalų – 2 fiz. vnt.; 
o laikraščių – 3 fiz. vnt., 1 pav.; 
o tęstinių – 1 fiz. vnt. 

2015 m. nurašyta: 
o iš viso dokumentų – 202 fiz. vnt., 192 pav., 
o suma – 163 Eur 10 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 202 fiz. vnt., 192 pav., 
o suma – 163 Eur 10 ct. 

Nurašymo priežastys – praradę aktualumą leidiniai: 
o knygų – 189 fiz. vnt., 183 pav.; 
o spausdintinių natų dokumentų – 1 fiz. vnt., 1 pav.; 
o tęstinių – 12 fiz. vnt., 8 pav. 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0,4 ( skaičiuojami  Informacijos ir Kraštotyros skaityklų 
fondai). 

Šakinės literatūros panaudojimo procentas – 41,2 % ( skaičiuojami Informacijos ir 
Kraštotyros skaityklų fondai). 

Grožinės literatūros panaudojimo procentas – 11,5 %  (skaičiuojami Informacijos ir 
Kraštotyros skaityklų fondai). 

11.3.Knygos muziejaus fondo formavimas 

2015 m. fonde yra: 
o iš viso dokumentų – 1 413 fiz. vnt., 890 pav., 
o suma – 544 Eur 20 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 1 019 fiz. vnt., 880 pav., 
o suma – 544 Eur 49 ct; 
o knygų – 945 fiz. vnt., 860 pav.; 
o spausdintinių natų dokumentų – 2 fiz. vnt., 2 pav.; 
o žurnalų – 390 fiz. vnt., 10 pav.; 
o laikraščių – 6 fiz. vnt., 2 pav.; 
o tęstinių – 70 fiz. vnt., 16 pav. 

Iš viso fonde grožinės literatūros – 417 fiz. vnt., 29,5 %. 
Iš viso fonde šakinės literatūros – 996 fiz. vnt., 70,5 %. 

 
2015 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 27 fiz. vnt., 27 pav., 
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o suma – 31 Eur 80 ct; 
o dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 27 fiz. vnt., 27 pav., 
o suma – 31 Eur 80 ct; 
o knygų – 26 fiz. vnt., 26 pav.; 
o laikraščių – 1 fiz. vnt., 1 pav. 

Nurašyta nebuvo. 
Iš viso fonde grožinės literatūros – 417 fiz. vnt., 30 pav.  
Iš viso fonde šakinės literatūros – 996 fiz. vnt., 70 pav.  

11.4.Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvoje 

2015 metų pabaigoje visai netikėtai  buvo gautas siuntinys iš Toronto, kur „Knygos 
Lietuvai“ draugijos narys Genius Procua padovanojo Šiaulėnų kaimo bibliotekai 15 knygų, iš kurių 
12 – anglų kalba. Šis žmogus yra ilgametis dailininko V. O. Virkau bičiulis, kuris daug metų 
bendradarbiavo ir rėmė Šiaulėnų biblioteką. 

Jau daugelį metų Vaikų literatūros skyrius bendrauja su kraštiete, gyvenančia Amerikoje, 
Elona Vaišniene. Šiais metais buvo vykdomas projektas „Vabaliukai“, kurį finansavo  ši 
Radviliškio miesto Garbės pilietė. 

Susirašinėjama su Grigorijumi Tokeriu, radviliškiečio, gydytojo Chaimo Tokerio sūnumi, 
gyvenančiu Izraelyje. Jis atsiunčia nuotraukų ir įvairios informacijos bibliotekos kultūros ir istorijos 
žurnalui „Radviliškio kraštas“. 

Palaikomi ryšiai su Benediktu Žemaičiu (JAV), kuris Viešajai bibliotekai padovanojo savo 
žmonos, kraštietės Vitos Zubkutės-Žemaitienės ir jos tėvo Juozo Zubkaus vertingų knygų kolekciją. 
Informacijos-kraštotyros skyriuje nuolat veikia šių leidinių ekspozicija. 

Nuolatiniai ryšiai Viešąją biblioteką sieja su Vilniaus ir Kauno radviliškėnų bendrijomis. Jų 
nariai apsilanko bibliotekoje, dovanoja knygų, nuotraukų, kitos istorinės medžiagos, kartu su jais 
leidžiamas VB žurnalas „Radviliškio kraštas“. Kraštiečiai padeda organizuojant dailės parodas, 
radviliškiečių leidinių pristatymus, kitus renginius (paminėtini 2015 metais Viešojoje bibliotekoje 
surengtas susitikimas su jaunąja kraštiete fotografe Kristina Sereikaite, dailininko Vinco 
Kisarausko, taip pat jaunos dailininkės Lauros Baltijutės kūrybos parodos, kita). Panašiai 
bendraujama ir su Klaipėdoje, kitur gyvenančiais tėviškėnais. Ruošiamasi 2016 metais tradiciniu 
tapusiam kraštiečių sambūriui Vilniuje. VB filialai taip pat aktyviai bendrauja su savo kraštiečiais: 
kviečiasi juos į savo renginius, sulaukia jų dovanų, iniciatyvos, materialinės pagalbos organizuojant 
šventes, užimant vaikus ir panašiai. Tai pasakytina apie Sidabravo, Beinoravos, Šeduvos ir kitas 
rajono bibliotekas.  
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12. METODINĖ VEIKLA 

Pagrindinis metodinės veiklos uždavinys – tenkinti filialų darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo poreikius, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skatinti 
įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti praktinėje veikloje. 

Metodinė veikla ataskaitiniais metais buvo organizuojama, teikiant visokeriopą organizacinę 
metodinę pagalbą bibliotekoms.  Tai daryta per praktinę pagalbą vietoje, filialų veiklos kontrolę,  
konsultacijas bibliotekinės veiklos, darbo su kompiuteriais klausimais. 

Išanalizuota 2015 metų Viešosios bibliotekos ir filialų veikla ir parengta 2015 metų 
ataskaita. 

2015 metais paruošti atnaujinti planavimo ir ataskaitų maketai. Filialų darbuotojai 
supažindinti bei apmokyti naudotis nauja internetine programa 3erdve.lt. 

Viešosios bibliotekos specialistai teikia konsultacijas filialų bibliotekininkėms, Informacijos-
kraštotyros skyrius konsultuoja, kaip parengti įvairius kraštotyros darbus: metraščius, kronikas, 
istorijas. Konsultuota, kaip naudotis LIBIS Analizinės bibliografijos posistemiu, norint susirasti 
reikalingą straipsnį. 

Atliktas Aukštelkų filialo fondo patikrinimas. 
Rajono bibliotekose gyventojų  kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai jau nebe 

tokie populiarūs, kokie buvo prieš kelerius metus, kai kaimuose atsirado viešoji interneto prieiga. 
Vis dėlto 2015 metais  apmokyti 44 gyventojai, suteikta 4 733 kompiuterinės konsultacijos. 

Padėta organizuoti kaimo bibliotekų jubiliejų šventes: Kutiškių – 40, Alksniupių – 45 metų, 
Šniūraičių – 60 metų ir Beinoravos – 45 metų. Toms proginėms šventėms paruoštos padėkos, 
kvietimai. Padedama parengti bei išleisti lankstinukus, skirtus bibliotekų jubiliejams. 

Filialų darbuotojai dalyvavo išvažiuojamajame seminare „Gerų idėjų mainai“ Kupiškyje. 
Kovo mėn. skaitytojams savo duris atvėrė atnaujinta Pakalniškių kaimo biblioteka. 

Organizuoti persikraustymo darbai, padėta pasiruošti naujos bibliotekos pristatymui kaimo 
bendruomenei.  

Nuolat palaikomas ryšys su filialų darbuotojomis, naudojant LYNC bendravimo programą, 
elektroninį paštą. 

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas 

Seminarai: 

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko seminaras „Viešosios bibliotekos 
fondo modeliavimas“ Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų fondų komplektavimo darbuotojams;  

rugsėjo 25 d. Kupiškyje „Gerų idėjų mainai“ – Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų 
bendras seminaras su Kupiškio viešąja biblioteka. 

Mokymai:  

„Mokomės bibliotekose – moderniose mokymosi erdvėse“ – mokymus organizavo 
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo 
neformaliojo ugdymo skyrius, dalyvavo Šaukoto filialo vyresnioji bibliotekininkė V. Pužaitienė; 

„Poveikio vertinimas“ – mokymai, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2“,  vyko 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, dalyvavo VB Vaikų literatūros skyriaus 
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vyresnioji bibliotekininkė A. Sinušaitė, vyresnioji metodininkė A. Miknienė; 
mokymai projekto „Mes knygų s@loje“ partneriams Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje 

bibliotekoje, dalyvavo VB Vaikų literatūros skyriaus vedėja N. Pakštienė ir vyresnioji 
bibliotekininkė V. Budraitienė;  

„Įvadinis mobilizacinis mokymas“ –  mokymai vyko Radviliškio rajono savivaldybės 
didžiojoje salėje, dalyvavo VB direktorės pavaduotoja V. Marcinkienė. 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų: 
tarptautinė konferencija „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“ – 15-osios Lietuvos 

nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamojo renginio pirmoji dalis, vyko Seimo III rūmuose, 
dalyvavo VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė L. Skačkauskaitė; 

tarptautinis išvažiuojamasis viešųjų bibliotekų patirties sklaidos forumas „Atvira biblioteka“ 
Slovėnijos viešosiose bibliotekose Grosuplje, Liublijana, Kranj, Celje, Koper, Izola, Radovljica, 
dalyvavo VB direktoriaus pavaduotoja V. Marcinkienė; 

seminaras „Skaitymo terapija – kaip galima paslauga bibliotekoje...?“ Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, dalyvavo Viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė A. 
Miknienė, Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė V. Budraitienė, Daugėlaičių filialo 
vyresnioji bibliotekininkė N. Mėžinienė, Beinoravos filialo vyresnioji bibliotekininkė R. 
Lukoševičiūtė, Raudondvario filialo vyresnioji bibliotekininkė D. Bagušienė, Šeduvos miesto filialo 
vyresnioji bibliotekininkė A. Tamošiūnienė; 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras Lietuvos turizmo informacijos centrų darbuotojams, dalyvavo VB kultūrinės veiklos 
vadybininkė Laura Bagučanskytė; 

programos „Mes knygų s@loje“ (finansuotos projekto „Bibliotekos pažangai 2“) pristatymas 
Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje, dalyvavo Radviliškio viešosios bibliotekos 
darbuotojos N. Pakštienė, A. Miknienė, V. Marcinkienė, D. Paulauskienė; 

seminaras „Tarnybinis etiketas ir protokolas“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje, dalyvavo VB direktorės pavaduotoja V. Marcinkienė; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje seminare „Bendravimo kultūros 
psichologiniai aspektai. Mobingas“ dalyvavo Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros 
skyriaus vyresnioji bibliotekininkė R. Giedrienė ir vyresnioji metodininkė A. Miknienė; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje seminare „Skaitymo terapija – kaip 
galima paslauga bibliotekoje: nori padėti kitam – išmok padėti sau“ dalyvavo Aukštelkų filialo 
vyresnioji bibliotekininkė I. Judeikevičienė, VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji 
bibliotekininkė A. Balčiauskienė; 

projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalijimosi patirtimi seminare Vilniuje, „Panoramos“ 
konferencijų salėje dalyvavo VB direktorės pavaduotoja V. Marcinkienė, Informacijos-kraštotyros 
skyriaus vyresnioji bibliografė V. Simaitienė; 

IV Lietuvos turizmo forumas „Lietuvos turizmas: sukaupta patirtis, nūdienos iššūkiai ir 
ateities prioritetai“, skirtas nepriklausomos Lietuvos turizmo 25-mečiui, dalyvavo viešosios 
bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė L. Bagučanskytė; 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras „Inovatyvus turizmo produktų kūrimas ir pristatymas“,dalyvavo VB kultūrinės veiklos 
vadybininkė L. Bagučanskytė; 

seminaras Kupiškyje „Gerų idėjų mainai“, dalyvavo Radviliškio viešosios bibliotekos ir 
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filialų darbuotojos; 
diskusija prie apvalaus stalo „Vaikų biblioteka tarp tradicijos ir modernumo“ Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, dalyvavo VB Vaikų literatūros skyriaus vedėja N. 
Pakštienė. 

Išvykos 
Buvo organizuota  išvyka-kelionė į Druskininkus, kur rajono bibliotekininkai aplankė 

Merkinės piliakalnį, Povilo piramidę, Liškiavos vienuolyno ansamblį, Druskininkų miestą. 
Bibliotekos veikloje – ir išvykos į filialus, kurias rengėme vidutiniškai po 1,6 karto. Išvykų 

metu teikėme konsultacijas ir atlikome kontrolę. Išvykose dalyvavo VB direktorė A. Januševičienė, 
vėliau naujoji direktorė V. Šukaitienė, jos pavaduotoja V. Marcinkienė, vyresnioji metodininkė A. 
Miknienė, Komplektavimo skyriaus darbuotojos, kompiuterininkas R. Trumpikas, ūkio dalies 
vedėja B. Talmantienė ir ją pakeitusi Sandra Krivickienė.  

Domėjomės ir teikėme konsultacijas visais bibliotekų darbo klausimais, ypatingą dėmesį 
skyrėme bibliotekoms, kuriose vyko atnaujinimo, remonto darbai. 

Visų tų išvykų tikslas – susipažinti su filialų patalpų bei inventoriaus būkle, tikrinti 
kompiuterių naudojimo sąlygas, skaitytojų telkimo, lankytojų užimtumo bei renginių organizavimo 
būklę. Viešojoje bibliotekoje, Komplektavimo skyriuje, filialų, kur įdiegta LIBIS, bibliotekininkės 
buvo mokytos naudotis elektroniniu katalogu, suvesti fondus į Radviliškio VB elektroninį katalogą. 

Tyrimo darbas 
Birželio mėn. atliktas antrasis tyrimo „Kraštotyros informacija ir sklaida“ etapas, kurį atliko 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centras. Jo tikslas –  
išaiškinti, kaip tvarkomos kraštotyros bibliografinės duomenų bazės, kaip taikomos naujos 
technologijos, kaip organizuojama kraštotyros informacijos sklaida ir kt. 

12.1. Projektinė veikla 

Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas Finansuota 

suma Projektą parengė Projektą 
finansavo 

1. „Sveikata – per pažinimą“ 150,00 € Laura Bagučanskytė 

Radviliškio raj. 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos 

programų rėmimo 
specialioji 
programa 

2. Kūrybinės dirbtuvės-stovykla 
„Kurkime kartu 2015“ 580,00 € Laura Bagučanskytė 

Radviliškio raj. 
savivaldybės 

administracijos 
Jaunimo ir kitų 
nevyriausybinių 

organizacijų 
paramos fondas 

3. „Radviliškis. Lankytinų vietų 
žemėlapis ir maršrutai“ 520,00 € Laura Bagučanskytė 

Radviliškio 
rajono 

savivaldybės 
administracijos 

Grožinės 
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literatūros ir kitų 
Radviliškio 

rajono 
savivaldybei 
reikšmingų 

leidinių leidybos 
projektų dalinio 

finansavimo 
Radviliškio 

rajono 
savivaldybės 

biudžeto lėšomis 
programa 

4. „Radviliškis – dalelė Europos 
širdies“ 980,00 € Daiva Paulauskienė, 

Rima Giedrienė 

Europos 
Komisijos 
atstovybė 
Lietuvoje 

5. Stovykla „Skaityk. Pažink. 
Tobulėk. 200,00 € Vaikų literatūros 

skyrius 

Radviliškio 
rajono 

savivaldybė 

6. „Vabaliukai“ 300,00 € Audronė Sinušaitė, 
Jolanta Šilinskienė 

Elona Vaišnienė 
(JAV) 

7. „Minčių tiltais“ Laukiama 
atsakymo  Kultūros rėmimo 

fondas 

8. „Krašto praeitis ir dabartis – 
interaktyvioje erdvėje“ 

Laukiama 
atsakymo  Kultūros rėmimo 

fondas 

9. „Poezijos stygos“ Laukiama 
atsakymo  Kultūros rėmimo 

fondas 

10. „Pavasarinis knygų kermošius“ Laukiama 
atsakymo  Kultūros rėmimo 

fondas 

2015 m. spalio–gruodžio mėn. Radviliškio viešojoje bibliotekoje įgyvendintos dvi 
Neformaliojo vaikų švietimo programos. 

Programos „Kraštotyros tiltu – į praeities gelmes“. vykdytojas – Informacijos-kraštotyros 
skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė. Pagrindinis šios programos tikslas: sudaryti galimybes 
ugdytiniui įgyti naujų kompetencijų, žinių, gebėjimų ir nuostatų turizmo bei kraštotyros srityse, 
ugdyti vaikų poreikį domėtis savo gimtojo krašto istorija, pažinti krašto žmones, kūrusius ir 
tebekuriančius kultūrą, papročius, tradicijas. Tokia moksleivių veikla teorinių ir praktinių 
užsiėmimų metu prisidės prie gilesnio miesto ir krašto istorijos pažinimo. 

Programa  „Etnokultūra – savęs pažinimo pagrindas“. Vykdytojas – Viešosios bibliotekos 
direktorė Violeta Šukaitienė. Programos tikslas – supažindinti su lietuvių tautos tradicijomis ir 
papročiais pagal metų kalendoriaus ratą. Uždaviniai – ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą savo 
tautine kultūra, formuoti pasaulėžiūrą, susipažinti su metų rato ciklu, senųjų darbų apeigomis, 
kalendorinėmis šventėmis, su jomis susijusia lietuvių dainavimo tradicija, analizuoti dainų tekstų 
semantiką. 

Kaimo filialai taip pat aktyviai dalyvauja, rengiant savo bendruomenių projektus ir juos 
įgyvendinant. 

Aukštelkų filialo bibliotekininkė Almina Šereivienė kartu su kaimo bendruomenės valdyba 
dar 2014 metų rudenį teikė paraišką Radviliškio r. savivaldybei dėl projekto „Aukštelkų mokyklos 
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100 metų sukakties minėjimas“. Savivaldybei patvirtinus paraišką, bibliotekininkė, kaip kaimo 
bendruomenės valdybos narė, 2015 m. prisidėjo įgyvendinant šį projektą. 

Baisogalos filialas jau kelerius metus yra įsitraukęs į projektinę veiklą „Eismo saugumas 
bendruomenėse“ ir kartu su kitomis įstaigomis 2015 metais tęsė dalyvavimą šiame projekte: vyko 
saugaus eismo konkursai, akcijos, renginiai.  

Šeduvos miesto filialas nuo 2014 m.gruodžio iki 2015 rugsėjo mėnesio dalyvavo projekto 
„Būk savanoris“ veikloje, įstaiga buvo akredituota. Bibliotekoje savanorišką veiklą atliko 3 
merginos – Rūta Vilkaitė, Eglė Ryšytė ir Simona Rožėnaitė. Mergaitės organizavo vaikų užimtumą 
Žaislotekoje, padėjo ruošti renginius, gamino įvairius suvenyrus renginių dalyviams. 
Bibliotekininkės džiaugėsi savanorių iš anglų kalbos išversta knyga Marlene S. Englanden „Mano 
brangioji Hindala, prisimink mane. Prarasto pasaulio laiškai 1937 gegužė–1940 sausis“. 

Šiaulėnų filialas fondui „Šiaulėnų ateičiai“ dar 2014 m. parengė projektą „Žaislotekos 
atnaujinimas“. 2015 m. šis fondas paskyrė 500 eurų. Tačiau pinigai buvo grąžinti atgal į fondą dėl 
neatlikto remonto bibliotekos patalpose. Šios lėšos bus panaudotos 2016 metais. 

13. PERSONALAS 

Akivaizdu, kad bibliotekų darbo sėkmė svariai priklauso nuo darbuotojų. 
SVB dirba 63 darbuotojai, iš jų profesionalūs bibliotekininkai – 52, kvalifikuotų specialistų 

– 6, techninių darbuotojų – 5.  
Bibliotekos darbuotojų iš viso: 

o SVB – 63; 
o VB – 36; 
o MF – 2; 
o KF – 25. 

Profesionalūs bibliotekininkai iš viso: 
o SVB – 52; 
o VB – 25; 
o MF – 2; 
o KF – 25. 

Turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą:  
o SVB – 33; 
o VB – 17; 
o MF – 2; 
o KF – 14. 

Įgiję profesijos įgūdžius, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje: 
o SVB – 19; 
o VB – 8; 
o MF –           
o KF – 11. 
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Kvalifikuoti specialistai:  
o SVB – 6; 
o VB – 6; 
o MF –  
o KF – 

Techniniai darbuotojai:  
o SVB – 5; 
o VB – 5; 
o MF –  
o KF – 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių visą darbo dieną:  
o SVB – 30; 
o MF – 2; 
o KF –   3; 
o VB – 25. 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną: 
o SVB – 22; 
o VB –    
o MF –    
o KF – 22.   

Bibliotekos darbuotojų (profesionalių bibliotekininkų) išsilavinimas: 
Aukštasis: 

o SVB – 20; 
o VB – 16;  
o MF –  1; 
o KF – 3. 

Aukštesnysis: 
o SVB – 28; 
o VB – 9; 
o MF – 1; 
o KF – 18. 

Kitas: 
o SVB – 4; 
o VB – 
o MF – 
o KF – 4. 
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Darbuotojų kaitos problemos 
2015 m. į senatvės pensiją išleista Viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė ir 

ūkio dalies vedėja Birutė Talmantienė.  
Į direktorės pareigas priimta – Violeta Šukaitienė, į ūkio dalies vedėjos – Sandra 

Krivickienė. 
Dizaineris-maketuotojas Tomas Januševičius atleistas, jam pačiam prašant, į jo vietą 

priimtas Šarūnas Ramonas. 

14. MATERIALINĖ BAZĖ 

Patalpų būklė 

 Avarinės patalpos Remontuotinos patalpos Per metus atlikta 
remontų 

SVB nėra   

VB    

MF    

KF 

Baisogalos 
biblioteka 
renovuojama, todėl 
iškelta į laikinas 
patalpas 

Kairėnai, Sidabravas, 
Šiaulėnai,Pavartyčiai,Vėriškiai Pakalniškiai 

Techninis aprūpinimas 
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius 

 Kompiuterių 
skaičius 

Kompiuterių naudojimas Kopijavimo 
aparatai 

vartotojams Darbuotojams Vartotojams 

SVB 167 66 101 30 

VB 58 40 18 5 

MF 10 2 8 1 

KF 99 24 75 24 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje yra dvi elektroninių knygų skaityklės 
AmazonKindle ir Cybook Odyssey. Gautas naujas planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab SM-
T700, kuris taip pat yra skirtas elektroninių knygų skaitymui.  
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Bendras bibliotekų patalpų plotas: 

o SVB – 4 075 m2; 

o VB – 1 600 m2; 

o MF – 168 m2; 

o KF – 2 307 m2. 

Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti: 

o SVB – 3 852m2;  

o VB – 1 600 m2; 

o MF – 148 m2; 

o KF – 2 117 m2. 

Lentynų apskaita 

Lentynų metrų, kuriuos užima visas fondas, skaičius: 

o SVB – 6 526;  

o VB – 2 000; 

o MF – 490; 

o KF – 4 036. 

Lentynų metrų, kuriuos užima atviri fondai, skaičius: 

o SVB – 4 726; 

o VB – 2 000; 

o MF – 490; 

o KF – 4 036. 

Fotokopijavimo aparatų, tiesiogiai prieinamų vartotojams, skaičius: 

o SVB – 26; 

o VB – 2; 

o MF – 0; 

o KF – 24. 
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15. FINANSAVIMAS 

Bibliotekos lėšos ir išlaidos 
Gauta lėšų € (eurais) (2014 m. – tūkst. Lt): 

o iš viso – 572 900 €  (2014 m. – 1 959,4 ); 
o iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos) – 563 881€   (2014 m. – 1893,7 ); 
o periodikos prenumeratai – 14 400 €  ( 2014 m. – 50 ); 
o už mokamas paslaugas –  5 000 €  (2014 m.– 17); 
o fizinių, juridinių asmenų parama – 489 €   (2014 m. – 39, 4); 
o programų, projektų lėšos – 3 530 €   (2014 m. – 9,3). 

Išlaidos € (2014 m. tūkst. Lt.): 
o iš viso – 572 900 €  (2014 m. – 1959,4); 
o darbo užmokesčiui – 458 828 €  (2014 m. – 1434,2); 
o dokumentams įsigyti – 40 929 €  (2014 m. – 184,6); 
o knygoms –  26 529 €  (2014 m. – 132,6); 
o periodikos prenumeratai – 14 400 €  (2014 m. – 50); 
o elektroniniams dokumentams – 0 (2014 m. – 2); 
o kompiuterinei programinei įrangai, jai palaikyti ir kt. –  0  (2014 m. – 0.) 
o Kitos išlaidos –  73 143 (2014 m. – 340,6). 

16. IŠVADOS 

Sėkmės 
Per 2015 m. pažengta į priekį visose pagrindinėse Radviliškio viešosios bibliotekos veiklos 

srityse, įtvirtinant biblioteką kaip informacijos, gyventojų traukos ir telkimo centrą. 
 Į naujas suremontuotas patalpas persikėlė Pakalniškių filialas. 
Pasiekta, kad visuose VB filialuose įdiegta LIBIS programa, visuose filialuose dirbama 

skaitytojų aptarnavimo posistemėje.  
Šventiškai paminėti Alksniupių 45 metų bibliotekos jubiliejus, Šniūraičių – 60 metų, 

Beinoravos – 45 ir Kutiškių 40 metų jubiliejai. 
Problemos 
Nepatenkinama kai kurių kompiuterių būklė. Jie dirba gana lėtai, dažnai stringa sistema, juos 

reikia perkrauti. Tai labai trukdo darbui, verčia skaitytojus laukti. 
Skaitytojų aptarnavimo skyrius gavo naują planšetinį kompiuterį Samsung Galaxy Tab SM-

T700, kuris taip pat yra skirtas elektroninių knygų skaitymui. Deja, elektroninių knygų skaityklės 
yra per brangios, kad jas būtų galima išduoti į namus, be to, į jas galima parsisiųsti knygų ar atskirų 
kūrinių tik iš portalo www.epaveldas.lt 

Geroji patirtis  
Toliau dalytasi patirtimi tarp rajono bei regiono bibliotekų. 2015  metais vykta į Kupiškį, kur 

buvo organizuotas seminaras „Gerų idėjų mainai“. Jis surengtas, įgyvendinant Lietuvos 
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bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus to paties pavadinimo projektą. 
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Ataskaitą parengė 

Radviliškio viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė Alma Miknienė. 
 
Duomenis ir tezes surinko: 
Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Marcinkienė,  
Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė, 
Komplektavimo skyriaus vedėja Vita Mikalkėnienė, 
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Stankuvienė, 
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Pakštienė, 
Viešosios bibliotekos redaktorė Gražina Dunauskienė.  
 
Naudotasi filialų metinėmis ataskaitomis. 
Naudotasi rajoninės spaudos – laikraščių „Šiaulių kraštas“, „Radviliškio naujienos“ –  

išspausdintų straipsnių apie rajono bibliotekų veiklą santrumpomis. 
Panaudotos nuotraukos iš Viešosios bibliotekos archyvų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta 
Radviliškio rajono savivaldybės  
viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės 
2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 2B(16) „Dėl žodinės ataskaitos tvirtinimo“  
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