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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, 

VšĮ – viešoji įstaiga; 

Vnt. – vienetai; 

Fiz. – fiziniai, 

Pav. – pavadinimas; 

Lit. (lit.) – literatūra; 

m. – metai; 

d. – diena. 
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BENDROJI DALIS 

  Populiarus sparnuotas posakis: saulės ir knygos paskirtis ta pati – šviesti. Vadinasi, ir 

bibliotekos, kuri yra tikrieji knygų namai. Gera, kai ta knygų skleidžiama šviesa pasiekia vis 

daugiau žmonių, kai randa jų širdyse ir mintyse pozityvų atsaką, kai visus ir visa pakylėja laikmečio 

pažangai, gėriui. Tai – pamatinė kiekvienos bibliotekos siekiamybė. 2016 metai patvirtino, kad 

Radviliškio viešoji biblioteka yra būtent tokiame kelyje. 

Tam  laikotarpiui tikslus, uždavinius, prioritetus biblioteka nusižymėjo, remdamasi 

ankstesne savo veikla, patirtimi, šiai įstaigai keliamais nūdienos reikalavimais, gyventojų 

poreikiais, ir visa tai stengėsi nuosekliai įgyvendinti. Todėl, net ir keičiantis įstaigos vadovams bei 

kai kuriems kitiems jos darbuotojams, nesijautė staigių šuolių, blaškymosi, o nuosekliai tęstas 

įdirbis, kartu ieškota naujų formų ir būdų veiklai plėsti, įvairinti, tobulinti. 

Per praėjusius metus ryškiau susitelkta pastangoms į biblioteką pritraukti kuo daugiau ir 

kuo įvairesnių kategorijų gyventojų, tuo tikslu išradingiau populiarinant knygas, skaitymo naudą, 

organizuojant daugiau renginių. Dažnesni tapo bibliotekos renginiai, išeinantys už jos ribų, 

sukviečiantys viso miesto, rajono, seniūnijos gyventojus.  Tarp tokių buvo ir sėkmingai įgyvendinta 

naujovė – „Knygų kermošius“, kuriame apsijungė Viešoji biblioteka, jos filialai, seniūnijos, kitos 

įstaigos ir kuris tapo tęstiniu, organizuojamu ir 2017-aisiais. Skaitytojai, lankytojai labai palankiai 

įvertino bibliotekos jiems dovanojamą nemokamą galimybę susitikti su įžymiais šalies meno, 

kultūros, mokslo atstovais, pamatyti  įvairias dailės parodas, dalyvauti naujų knygų pristatymuose ir 

pan. Visa tai tapo veiksminga forma pritraukti vis gausesnę auditoriją. 

Per metus suaktyvėjo bibliotekos projektinė veikla. Parengta daugiau projektų įvairesniems 

fondams, surasta daugiau partnerių jiems įgyvendinti. Plečiasi bendradarbiavimo mastai ir 

maršrutai. Iškalbus vien faktas, kad 2016 pasirašyta sutartis su Nesvyžiaus (Baltarusija) centrine 

biblioteka, abipusiai pasikeista dalykiniais delegacijų vizitais. Biblioteka bendradarbiavimo sutartis 

praėjusiais metais pasirašė su dauguma miesto švietimo, kultūros ir kitų įstaigų. Gerinti darbą 

įgalino ir dėmesys darbuotojų  profesiniam pasirengimui. Nemaža dalis jų kvalifikaciją kėlė, 

tobulinosi įvairiuose seminaruose, mokymuose, išvykose, beveik visi patirties sėmėsi kolektyvinėje 

bibliotekos išvykoje į Rygos nacionalinę biblioteką. 

Susumavus 2016 m. veiklos rezultatus, paaiškėjo, kad kone visose rodiklių pozicijose jie 

yra geresni negu 2015 ir 2014 m. Tai – tvirtas pagrindas naujiems užmojams. 
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1. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

1.1. Bibliotekų skaičius 

Iš viso – 26 

Viešoji biblioteka – 1; 

Miesto filialai – 1; 

Kaimo filialai – 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 2016 2015 2016 2015 2016 

SVB 188  180  310  306  11 188 12 767 

VB  7  8  12  10  1357  1 500 

MF  3  4 

 

 3  4 72  75 

KF  178  168 295  292  9 759  11 192 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Radviliškio rajone gyvena iš viso 37 823 gyventojai,  Radviliškio mieste – 15 864.  

Kaimo bibliotekose skaito 538 pensininkai ir 144 neįgalieji.  

Miesto filiale – 115 pensininkų, 47 neįgalieji. 

Viešojoje bibliotekoje skaito 311 pensininkų ir 73 neįgalieji.  

Iš viso SVB skaito  964 pensininkai, 264 neįgalieji.  

(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 65 bibliotekų darbuotojai, iš jų: 

o profesionalūs bibliotekininkai – 54: 

 turintys bibliotekininkystės arba informacijos mokslų išsilavinimą – 31; 

 įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 23; 

o kvalifikuoti specialistai – 6; 

o techniniai darbuotojai – 5.  

Viešojoje bibliotekoje dirba 37 darbuotojai, iš jų: 

o profesionalūs bibliotekininkai – 26:  

 turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 17; 

 įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 9; 

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 vadybininkas – 2 (1 – dekretinėse atostogose); 

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 jį knygomis, periodiniais leidiniais, rankraštiniais, vaizdo, garso, kompiuteriniais 

dokumentais. Per metus 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 „Skaitmeninio 

sertifikavimo centras“, UAB „Šiaulių kraštas“ ir kitų tiekėjų. 

2.1. Fondo būklė 

Iš viso SVB fonde yra 307 285 fiz. vnt. 73 124 pav. dokumentų. Per metus fondas sumažėjo 

6 854 fiz. vnt. Viešosios bibliotekos fondas sumažėjo 256 fiz. vnt., Šeduvos miesto filialo – 

padidėjo 54 fiz. vnt., kaimo bibliotekų fondai sumažėjo 6 652 fiz. vnt. Per metus vienu procentu 

padidėjo grožinės literatūros fondas ir sumažėjo šakinės literatūros. Dviem procentiniais punktais 

krito periodikos kiekio rodiklis. 

 

                2.2. Aprūpinimas dokumentais (be periodinių leidinių) 

 

Vienam gyventojui tenka 7,1 dokumento (2016 m. – 7). Iš jų: 

o mieste – 6,0 dokumento (2015 m. – 5,9); 

o kaime – 8,2 dokumento (2015 m. – 8,2).  

Vienam gyventojui tenka 0,15 naujai gauto dokumento (2015 m. – 0,17 ).  Iš jų: 

o mieste – 0,12 dokumento (2015 m.– 0,13); 

o kaime – 0,18 dokumento (2015 m.– 0,2). 

Vienam gyventojui tenka 0,13 garsinio ir regimojo  dokumento (2015 m. – 0,13). Iš jų: 

o mieste – 0,23 dokumento (2015 m.– 0,23); 

o kaime – 0,04 dokumento (2015 m. – 0,04). 

Vienam gyventojui tenka 0,05 elektroninio dokumento (2015 m. – 0,05). Iš jų: 

o mieste – 0,08 dokumento (2015 m. – 0,06); 

o kaime – 0,02 dokumento (2015 m. –  0,04). 

Fondai 

 

Fondo dydis 
Grožinė 

literatūra 

Šakinė 

literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

Fondo dydis 

be periodikos 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. 

Pro

cen

tai 

Fiz. vnt. 

Pro

cen

tai 

Fiz. vnt. 

Pro

cen

tai 

 

    Fiz. vnt 

SVB 

 
307 285 71 574 166 578 54 140 707 46 37 599 12 269 686 

VB 101 472 62 525 47 623 47 53 849 53 10 305 10 91 167 

MF 22 957 16 689 12 119 53 10 838 47 2 485 11 20 472 

KF 182 856 18 299 106 836 58 76 020 42 24 809 14 158 047 
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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 

 
5 682 2 402 4 074 1 451 1 608 951 

VB 1 688 1 578 947 880 741 698 

MF 589 577 411 401 178 176 

KF 3 405 1 482 2 716 1 121 689 361 

 

Per metus miesto filialas gavo 589 fiz. vnt. 577 pav. 

Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 142 fiz. vnt. 62 pav. 

2.4. Per metus  gauta 10 273 fiz. vnt. 178 pav. periodinių leidinių: 

o VB – 1 548 fiz. vnt. 163 pav.;   

o MF – 812 fiz. vnt. 94 pav.; 

o KF – 7 913 fiz. vnt. 129 pav.; 

o Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 330 fiz. vnt. 32 pav. 

 

2.5. Naujai gautų dokumentų procentas fonde (be periodikos) 

o SVB – 2,1 % ; 

o VB – 1,9 %;  

o MF – 2,9 %;  

o KF – 2,2 %.  

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

Finansavimo 

šaltinis 
Gauta lėšų (Eur) 

Tenka lėšų 

vienam 

gyventojui (Eur) 

LR kultūros 

ministerija 
29 528 0,78 

Savivaldybė 14 604 0,39 

Kiti šaltiniai 6 581 0,17 

Iš viso 50 713 1,34 

 

 

 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 9  

2.7. Dokumentų nurašymas 

 

Fondas 

Iš viso Iš viso 

Inventorint

i 

dokumentai 

Periodik

a 

Fiz. vnt. 

 

Pav. 

 

Fiz. vnt. 

 

Fiz. vnt. 

 

SVB 

 
22 811 156 4 708 18 103 

VB 3 494 429 1 072 2 422 

MF 1 347 48 37 1 310 

KF 17 970 40 3 599 14 371 

 

Nurašymo priežastys: 

o susidėvėję – 4 517 fiz. vnt.; 

o turinio požiūriu nebeaktualūs  – 18 159 fiz. vnt.;  

o vartotojų prarasti ir šis faktas atitinkamai įformintas – 28 fiz. vnt.;  

o dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 107 fiz. vnt.   

Lyginant su 2015 m.  nurašyta 11 626 fiz. vnt. daugiau. Daugiausia nurašyta aktualumą 

praradusių periodinių leidinių. 

2.8. Fondo naudojimas 

Fondas 

Fondo  apyvartos rodiklis 
Fondo panaudojimo 

koeficientas 

Iš viso 
Groži- 

nės lit. 

Šakinės 

lit. 

Invento

- 

rintų 

dok. 

Periodi- 

kos 
Iš viso 

Invento

- 

rintų 

dok. 

Periodi- 

kos 

SVB 0,96 0,74 1,22 0,56 3,80 0,96 0,64 4,04 

VB 1,12 1,21 0,75 0,75 4,34 1,12 0,83 3,94 

MF 1,06 0,95 0,71 0,71 3,96 1,06 0,80 3,68 

KF 0,86 1,25 0,43 0,43 3,57 0,86 0,50 4,02 

 

Gaunama nemažai periodikos, kurią skaito bibliotekos vartotojai. Periodikos apyvarta gera. 

Kitų dokumentų, daugiausia knygų, apyvartos rodikliai žemi, ypač kaimo filialuose. Tai rodo, kad 

fonde daug nepaklausių dokumentų. Fondas per lėtai atnaujinamas. 
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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 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 37 823 gyventojai (2016 m. Lietuvos statistikos departamento 

Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus duomenys). 

Radviliškio mieste gyvena 15 864 (2015 m. – 16 175), Šeduvos mieste – 2 680. 

Radviliškio rajono aptarnaujamų bendruomenių gyventojų skaičius – 37 308. 

Pastaba: aptarnaujamos bendruomenės gyventojų skaičius nesutampa su Statistikos 

departamento pateiktais skaičiais, nes filialų darbuotojai duomenis gauna iš seniūnijų ar 

bendruomenių, kuriose gali būti tam tikros paklaidos, be to, filialai aptarnauja gyventojus ir iš kitų 

seniūnijų. 

2016 metais  Viešojoje bibliotekoje buvo užregistruota 39 skaitytojais daugiau negu 2015 

metais. Miesto filiale – 11 skaitytojų daugiau, kaimo filialuose – 18 mažiau.  

Didžiąją skaitytojų skaičiaus augimo dalį Viešojoje bibliotekoje sudarė skaitytojai vaikai –  

moksleiviai (128 daugiau) ir ikimokyklinukai (19 daugiau). 

Padidėjo ir skaitytojų pensininkų grupė. Visų kitų grupių skaitytojų mažėjo.  

Toliau mažėja studentų skaitytojų skaičius. Jų sumažėjo 38. Išvažiavę mokytis į kitus 

Lietuvos miestus, jie retai naudojasi bibliotekos paslaugomis. Nemaža dalis abiturientų išvažiuoja 

mokytis į užsienį.  

Taip pat sumažėjo bedarbių skaitytojų grupė. Gali būti, kad dalis bedarbių įsidarbino, bet 

labiausiai tikėtina, kad jie migravo į užsienį. 2016 metais emigracijos mastai vėl pradėjo didėti.  

Sumažėjo bendrosios grupės skaitytojų. Šioje grupėje yra registruojami visi dirbantieji. Gali 

būti, kad kai kurie iš jų buvo perkelti į pensininkų ar bedarbių grupes. 

        Sumažėjo ir neįgalių skaitytojų skaičius. Ne visi skaitytojai nori prisipažinti, kad yra 

neįgalūs. Be to, ne visi pageidauja, kad knygos būtų nešamos į namus. Senjorai dažnai  atsisako 

bibliotekos paslaugų dėl  savo regėjimo problemų, nes nebegali skaityti. Garsinių knygų nusipirkti 

negalime dėl autorinių teisių apsaugos, o LASS Radviliškio skyrius garsines knygas išduoda tik 

turintiesiems regėjimo negalią.  

            Sumažėjo ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro (RTVMC) skaitytojų. Šios 

mokymo įstaigos moksleiviai dažniausiai naudojasi interneto paslaugomis.  

   37 Radviliškio globos namų „Nykštukas“ auklėtiniams ir Gražinos pagrindinės mokyklos 

priešmokyklinio ugdymo klasių mokiniams buvo padovanota po Skaitytojo pažymėjimą  
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(mokytojos Rita Jakštienė ir Vera Jasinskaja). Tam reikalingus pinigus paaukojo Radviliškio 

viešosios bibliotekos darbuotojai. 

Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 

o SVB – 27,0; 

o VB – 25,3; 

o MF – 30,3; 

o KF – 27,9. 

Eil. 

Nr. 
Filialas 

Aptarnaujamos 

bendruomenės 

gyventojų 

skaičius 

Vartotojų 

iš viso 

Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai 

registruoti 

Gyventojų 

sutelk. % 

1.  Alksniupiai 1  038 252 246 6 24, 3 

2.  Aukštelkai 1174 130 115 15 11, 1 

3.  Baisogala 1 935 611 546 65 31, 6 

4.  Beinorava 460 225 211 14 48, 9 

5.  Daugėlaičiai 611 159 148 11 26, 0 

6.  Grinkiškis 930 200 163 37 21, 5 

7.  Kairėnai 500 143 136 7 28, 6 

8.  Kutiškiai 777 179 162 17 23, 0 

9.  Pakalniškiai 469 183 152 31 39, 0 

10.  Palonai 550 178 147 31 32, 4 

11.  Pašušvys 629 128 103 25 20, 3 

12.  Pavartyčiai 805 139 132 7 17, 3 

13.  Pociūnai 638 188 169 19 29, 5 

14.  Pociūnėliai 783 162 156 6 20, 7 

15.  Raudondvaris 611 166 136 30 27, 2 

16.  Sidabravas 1 045 476 432 44 45, 6 

17.  Skėmiai 592 220 199 21 37, 2 

18.  Šaukotas 963 197 176 21 20, 5 
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19.  Šiaulėnai 820 358 320 38 43, 6 

20.  Šniūraičiai 530 160 146 14 30, 2 

21.  Tyruliai 801 299 275 24 37, 3 

22.  Vainiūnai 1 169 200 151 49 17, 1 

23.  Vėriškiai 686 108 104 4 15, 7 

24.  Žeimiai 348 180 173 7 51, 7 

 Iš viso KF: 18 764 5 241 4 698  543 26, 6 

25. Šeduvos MF 2 680 813 723 90 30, 3 

 Iš viso MF: 2 680 813 723 90 30, 3 

26. 
Viešoji 

biblioteka 
15 864 4 010 3 559 451 25, 3 

 Iš viso SVB: 37 308 10 064 8 980 1 084 27, 0 

 

Didžiausias sutelkimo procentas – Žeimių filiale  (51,7 %), mažiausias – Aukštelkų filiale (11,1%). 

Priežastys:  

Žeimių filialo aptarnaujamame mikrorajone gyventojų skaičius – 348, skaitytojų sutelkta 180. 

Sparčiai mažėja gyventojų kaimeliuose aplink Žeimius, o skaitytojų išliko tiek pat, tai rodo 

dideles ten dirbančio bibliotekininko pastangas į biblioteką pritraukti kuo daugiau gyventojų. 

Aukštelkų filialo aptarnaujamame mikrorajone gyventojų skaičius gana didelis – 1 174, o 

skaitytojų tik 130. Tam įtakos turėjo bibliotekos darbuotojų kaita, balandžio mėnesį biblioteka visai 

nedirbo. Bibliotekoje lankosi tik arti esančių kaimų gyventojai, kitiems per toli atvykti į biblioteką. 

 

3. 2. Vartotojų skaičius 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

3 971 

3 471 

500 

4 010 

3 559 

451 

+ 39 

+ 88 

- 49 

Miesto filiale iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

802 

724 

78 

813 

723 

90 

+ 11 

- 1 

+ 12 
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 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Kaimo filialuose iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

5 259 

4 646 

613 

5 241 

4 698 

543 

- 18 

+ 52 

- 70 

Iš viso SVB: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

10 032 

8 841 

1 191 

10 064 

8 980 

1 084 

+ 32 

+ 139 

- 107 

Vaikų (iki 14 metų) SVB: 

Viešojoje bibliotekoje 

2 759 

979 

2 788 

1 071 

+ 29 

+ 92 

Miesto filiale 

Kaimo filialuose 

175 

1 605 

179 

1 538 

+ 4 

- 67 

  

LIBIS programos duomenimis, vartotojų skaičius SVB – 8 995, kaimo filialuose – 4 171, 

miesto filiale – 814, Viešojoje – 4 010. Šie skaičiai skiriasi nuo lentelėje pateiktų skaičių todėl, kad 

skaitytojai skaito keliose bibliotekose, sistema tokį skaitytoją registruoja kaip vieną, o filialas 

apskaito kaip savo atskirą skaitytoją. 

Vartotojų sudėtis (procentais%) 

VB: 

o dirbantieji – 26, 4; 

o bedarbiai – 7, 7; 

o pensininkai  – 7, 8; 

o moksleiviai – 45, 5; 

o ikimokyklinukai – 4, 0; 

o studentai – 5, 6; 

o neįgalieji – 1, 8; 

o kiti –  1, 2. 

MF: 

o dirbantieji – 28, 3; 

o bedarbiai – 11, 2; 

o pensininkai – 14, 1; 

o moksleiviai – 35,2; 
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o ikimokyklinukai – 2,5; 

o studentai – 2, 9; 

o neįgalieji – 5, 8. 

KF: 

o dirbantieji – 30,0; 

o bedarbiai – 10,6; 

o pensininkai – 12,8; 

o moksleiviai – 32,7; 

o ikimokyklinukai – 1, 3; 

o studentai – 6,0; 

o neįgalieji – 3,2; 

o kiti – 3,4. 

3. 3. Lankomumas 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 68 432 68 905 + 473 

Miesto filiale 18 803 19 508 + 705 

Kaimo filialuose 121 012 128 186 + 7 174 

Iš viso SVB 208 247 216 599 + 8 352 

 

3. 4. Lankomumo rodiklis 

 2015 m. 2016 m. 

Bendras lankomumo rodiklis SVB 20, 7 21, 5 

Viešojoje bibliotekoje 17, 2 17, 2 

Miesto filiale 23, 4 24, 0 

Kaimo filialuose 23, 0 24, 5 

 

Virtualių apsilankymų skaičius – 27 024 (2015 m. – 20 857), lankytojų – 12 050 (2015 m. – 

12 539).  

  Virtualių lankytojų skaičius sumažėjo 489, bet virtualių apsilankymų ir aplankytų puslapių 

rodiklis išaugo. 

To 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. 
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Besilankydamas bibliotekos interneto svetainėje, skaitytojas taip pat gali rasti informaciją 

apie bibliotekoje rengiamus susitikimus, vakarus, įvairias parodas, kitą naudingą informaciją. 

Naudodamiesi Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) vartotojai 

užsisakė 698 ir rezervavo 2 735 dokumentus internetu. Tą padaryti jie galėjo, prisijungę prie 

bibliotekos katalogo per bibliotekos svetainę www.radviliskiobiblioteka.lt arba per portalą 

www.ibiblioteka.lt. 

3. 5. Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt., proc.) 
  

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 294 743 

(2015 m. –

300 553) 

96, 0 173 024 

(2015 m. –

189108) 

62, 9 121 719 

(2015 m. –

111 445) 

37, 1 

VB 113 332 

(2015 m. 

–115 444) 

36,8 64 258 

(2015 m. 

– 66 168) 

57, 3 49 074 

(2015 m. 

– 49 276) 

42, 7 

MF 24 290 

(2015 m. –

24 209) 

7, 9 16 225 

(2015 m. – 

16 866) 

69, 7 8 065 

(2015 m. – 

7 343) 

 

 

30, 3 

KF 157 121 

(2015 m. –

160 900) 

51, 1 92 541 

(2015 m. –

106 074) 

65, 9 6 4580 

(2015m.– 

54 826) 

34, 0 

    

                        Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis be periodikos 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 117 963 40,0 33 728 11, 4 

VB 43 427 38, 3 25 219 22, 3 

MF 12 800 53, 0 1 652 6, 8 

KF 61 736 39, 3 6 857 4, 4 
    

                                                              Periodinių leidinių išduotis 

 Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. % 

SVB 143 052 48, 5 

VB 44 686 39, 4 

MF 9 838 40, 5 

KF 88 528 56, 3 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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3. 6. Skaitomumo rodiklis 

o SVB – 29, 3 (2015 m. – 29,9);    

o VB  – 28, 3 (2015 m. – 29, 1);    

o Miesto filiale  – 29, 9 (2015 m. – 30, 2);  

o Kaimo filialuose – 30, 0 (2015 m. – 30, 6). 

   

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 377 167 100 100 67 

VB 61 58 18 18 40 

MF 16 10 8 8 2 

KF 300 99 74 74 25 

 

3. 8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

2016 metais apmokyti ir konsultuoti 4 865 gyventojai. 

Iš jų: 

o 57 dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose; 

o 175 dalyvavo kituose mokomuosiuose renginiuose; 

o 4 633 suteiktos skaitmeninio raštingumo konsultacijos. 

Ekskursijose, apmokymuose, kaip naudotis fondu, paslaugomis, įranga  SVB – 414 dalyvių, 

51 val.: 

o VB – 112 dalyviai, 10 val.; 

o KF – 285 dalyviai, 40 val.; 

o MF – 17 dalyvių, 1 val. 

Apmokymai, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis SVB – 399 dalyviai, 73 val.: 

o VB – 35 dalyviai, 10 val.: 

o KF – 178 dalyviai, 62 val.: 

o MF – 8 dalyviai, 1 val.  
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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 – 2; 

o išsiųsta užsakymų – 26;  

o gauta dokumentų – 24 originalai, 2 el. dokumentai;   

o išsiųsta  dokumentų – 2. 

5. RENGINIAI 

 Renginiai Lankytojų 

skaičius 
Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 859 126 370 363 21 345 

VB 259 40 117 102 8 692 

MF 38 3 23 12 439 

KF 562 83 230 249 12 214 

    

Per metus Radviliškio viešojoje bibliotekoje apsilankė 74 ekskursijos, kuriose dalyvavo 2 182 

lankytojai. Pavieniai dailės ir fotografijų parodų lankytojų buvo 586. 

 

5.1. Renginiai Viešojoje bibliotekoje 

 

Radviliškio viešoji biblioteka per visus 2016-uosius surengė 259 renginius, tarp jų – 102 

parodas. Organizavo akciją „Sustabdyta minutė – knygai“, skirtą V. Šekspyro 400-osioms mirties 

metinėms. Buvo skaitomos ištraukos iš šio rašytojo kūrinių. Čia vyko konferencijos, seminarai, 

susitikimai. 

Radviliškio viešoji biblioteka, įsiklausiusi į Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios 

Grybauskaitės raginimus švęsti Vasario 16-ąją originaliai ir išradingai, surengė šventę „Trispalvės 

gobiami“. Renginyje skambėjo trijų kartų atstovų Vasario 16 –ąją išgyventos istorijos. Savo 

prisiminimais dalijosi partizanų rėmėjų dukra, istorinės Minaičių kaimo Miknių sodybos šeimininkė 

Julijona Petrėtienė, apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, taip pat politinė kalinė ir tremtinė 

Genovaitė Baliutienė, buvęs Radviliškio II vidurinės mokyklos moksleivis Vytautas Kačinskas ir 

Lizdeikos gimnazijos abiturientas Faustas Norvaiša. 
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                                            Vasario 16-osios šventės svečiai Viešojoje bibliotekoje 

 

2016-aisiais, Bibliotekų metais, visi Viešosios bibliotekos renginiai ir projektai buvo 

organizuojami taip, kad išryškintų šiuolaikinių bibliotekų įvairiapusiškumą, bendruomeniškumą, 

modernumą, jaunatviškumą, sugebėjimą prisitaikyti prie kintančių sąlygų. To siekta ir pirmą kartą 

surengta švente „Pavasarinis knygų kermošius“, organizuota miesto ir rajono bendruomenei 

neįprastoje erdvėje, suburiant kaimo bibliotekas ir bendruomenes, kad jos drauge parodytų savo 

veiklą, išmanumą, kūrybiškumą, pasidalytų patirtimi. Renginys vyko miesto Pramogų ir laisvalaikio 

parke. Šventė įrodė, kad biblioteka yra moderni, įvairiapusiška, gyva, bendruomeniška. Tąkart  

suburtos kaimo bibliotekos ir bendruomenės drauge pristatė savo veiklą, išmanumą, kūrybiškumą, 

pasidalijo patirtimi. Išsibarstę po parką, kvietė 12 teminių kiemelių. Juose kaimiškieji bibliotekos 

filialai buvo susiskirstę pagal seniūnijas, paprastai jungiančias keletą bibliotekų. Kiemeliuose 

organizuota viktorinų, žaidimų, veikė kūrybinės dirbtuvėlės, vyko kulinarijos pamokėlės. Kvietė 

„Menų dvaras“, „Knygų dvarelis“, „Pasakų veikėjų namelis“, „Pranašysčių šulinys“, „Knygelių 

ligoninės priimamasis“, „Skudurinės Onutės svetainė“ ir kt. Bibliotekos vaišino savo apylinkių 

skanėstais, pristatė kultūrinį paveldą, lankytojai kartu vaidino, sekė pasakas, žaidė, šoko, dalyvavo 

kitose veiklose, paremtose literatūra, knygomis, literatūriniais personažais. Renginio metu veikė 

Lietuvos leidyklų „Mažoji knygų mugė“, kurioje buvo galima įsigyti norimų leidinių. Radviliškio 

viešoji biblioteka prekiavo savo išleistais žurnalais, knygomis, už simbolinę kainą siūlė senų knygų. 

Visą dieną trūkusį renginį vainikavo nuotaikingas trijų aktorių trupės „Teatriukas“ pasirodymas. 
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 „Pavasarinio knygų kermošiaus“ kiemeliuose      Baisogaliečių pasirodymas šventės didžiojoje scenoje                                      

 

 16-osios nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės, kaip ir visų Bibliotekų metų, moto – 

„Stipri biblioteka – stipri visuomenė“. Balandžio 25 d. Viešojoje bibliotekoje surengtas iškilmingas 

šios teminės savaitės atidarymas, kuriame dalyvavo LR Seimo narys, Radviliškio miesto garbės 

pilietis, profesorius, kraštietis Vytautas Juozapaitis. Renginyje jis tituluotas Viešosios bibliotekos 

globėju, jam įteiktas tai liudijantis pažymėjimas. „...Būsiu ne tik globėjas, bet ir ambasadorius, 

Radviliškio viešosios bibliotekos atstovas...“ – savo sveikinimo kalboje sakė V. Juozapaitis. 

 

Viešosios bibliotekos globėjasVytautas Juozapaitis 

 

Balandžio 26 d. Viešojoje bibliotekoje miesto lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų grupei 

(auklėtoja  Gitana Ramoškienė) surengta ekskursija po biblioteką, parodytas lėlių teatro „Boružėlė“ 

spektakliukas „Peliukų nuotykiai bibliotekoje“. 

Balandžio 27 d. Lizdeikos gimnazijoje surengta informacijos pamoka „Mokykla – 

informacija – biblioteka“. VB darbuotojai moksleivius supažindino su bibliotekos interneto 

svetaine, aiškino, kaip galima užsakyti ar rezervuoti knygas internetu, pristatė interaktyvių paslaugų 

portalą www.ibiblioteka.lt 

Balandžio 28 d. Viešosios bibliotekos Žaislotekoje surengtas pokalbis „Pakalbėkime apie 

knygas, prisiminkime pirmąją perskaitytą knygą“. Dalyvavo Žaislotekos lankytojai, pradinių klasių 

moksleiviai. Tą pačią dieną „smalsiukai“ keliavo į Skaitytojų aptarnavimo skyrių, klausėsi 

darbuotojų pasakojimo apie turimą knygų fondą, vartė Brailio raštu parašytas knygas, stebėjo, kaip 

http://www.ibiblioteka.lt/
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veikia savitarnos sistema, apžiūrėjo knygų parodą, skirtą Motinos dienai. 

Tos pačios dienos popietę Radviliškio miesto parke esančiame Latvių kultūros centre 

prasidėjo V. Šekspyro kūrybos skaitymai „Tikroji meilė – tai žvaigždė skaisti...“, skirti 400-osioms 

poeto mirties metinėms. V. Šekspyro sonetus skaitė Viešosios bibliotekos, Kultūros centro 

darbuotojai, originalo kalba – Lizdeikos gimnazijos mokiniai. Tokių skaitymų ciklas tęsėsi gegužės 

ir rugsėjo mėnesiais.  

 Balandžio 29 d. surengtas pokalbis prie apskritojo  stalo apie bibliotekų tinklo tobulinimo 

galimybes. Diskusijoje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės atstovai, tarybos Švietimo, 

kultūros ir sporto komiteto nariai. Bibliotekininkams atstovavo Viešosios bibliotekos direktorė, kiti 

darbuotojai. 

Viešojoje bibliotekoje vyko įvairios akcijos, Vaikų globos namų „Nykštukas“ nemokamai 

suteikiami Skaitytojų pažymėjimai. Lankytojai kviesti aplankyti Astos Liaudanskienės lėlių parodą 

„Spalvinga žaislų šalis“, Genės Stugienės tapybos paroda „Prisiminimai“. 

 Viešojoje bibliotekoje buvo įteikta vienuoliktoji rašytojo Jono Marcinkevičiaus literatūrinė 

premija. Ši vardinė premija įsteigta 2004 metais, siekiant pagerbti kraštiečio rašytojo Jono 

Marcinkevičiaus atminimą, garsinti Radviliškio kraštą, prisidėti skatinant literatūrinę kūrybą. 

Birželio 28 d.  Jono Marcinkevičiaus 2015 metų  premijos laureatu tituluotas kraštietis, rašytojas, 

poetas, prozininkas, satyrikas, daugelio knygų autorius Vladas Kalvaitis. Jis šį įvertinimą pelnė už 

novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“. 

Apie autorių ir jo apdovanotąjį romaną renginyje kalbėjo kraštietis, poetas, publicistas, 

kraštotyrininkas Aleksandras Šidlauskas, Radviliškio rajono garbūs žmonės. Tarp svečių buvo ir iš 

Kelmės atvykęs literatų klubo „Vieversys“ pirmininkas Viktoras Gulbinas. Jis susirinkusiems 

radviliškiečiams padėkojo už šio kūrinio įvertinimą ir Vlado Kalvaičio apdovanojimą, kuris yra dar 

ir Kelmės miesto garbės pilietis. 

Rugsėjo 29 dieną Viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija „Saulės mūšio vieta – istorijos 

politikos objektas“, skirtas saulės mūšio 780-osioms metinėms. Ji sulaukė didelio radviliškiečių 

susidomėjimo – renginyje dalyvavo apie 130 žmonių. Pranešimus skaitė istorikas Tomas 

Baranauskas, žiemgalių rekonstruktorių klubo atstovas Andrius Bitaitis ir kraštietis kariškis 

Alvydas Tamošiūnas. Dalyvavo archeologas, archeologijos istorikas, humanitarinių mokslų 

daktaras Gintautas Zabiela. Konferencijos dalyviai galėjo apžiūrėti viduramžių karių ginkluotės ir 

aprangos parodą. 

       

Konferencijos pranešėjas Alvydas Tamošiūnas           Dalyviai susidomėjo senosios ginkluotės paroda 
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Per metus organizuoti knygų pristatymai ir susitikimai su žymiais žmonėmis (14). Viešojoje 

bibliotekoje miesto visuomenei buvo pristatytas VšĮ Leidybos idėjų centro išleistos knygos 

„Asmenybės 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“. Kartu tai buvo 

susitikimas su kraštiečiais, patekusiais tarp iškiliausių Lietuvos asmenybių, pažintis su jų nuveiktais 

darbais, svarbiausiomis vertybėmis, nuostatomis ir siekiais. Renginį vedė moderatorius, Lietuvos 

žurnalistų sąjungos pirmininkas, knygų bendraautorius Dainius Radzevičius. Plačiau apie minėtas 

knygas, jų leidybą papasakojo VšĮ Leidybos idėjų centro projektų direktorė, renginio iniciatorė 

Vida Laumenskaitė-Dauderienė. 

Susitikime dalyvavo iškilios asmenybės, mūsų kraštiečiai: LR Seimo narys, Lietuvos operos 

dainininkas, solistas, profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, 

Radviliškio miesto garbės pilietis Vytautas Juozapaitis, LR Seimo narys, vidaus tarnybos generolas, 

buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie LR VRM direktorius Vitalijus Gailius, 

Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos mokytoja metodininkė, Grinkiškio seniūnijos garbės pilietė 

Audra Indrėkienė, jos vyras, tos pačios mokyklos mokytojas ekspertas Klemas Indrėkus.  

Paskutiniąją kovo mėnesio dieną Viešojoje bibliotekoje įvyko prisiminimų vakaras 

„Vadinkite mane sėjėju“, skirtas šviesaus atminimo kraštiečiui Vladui Žeromskiui atminti. 

Atvyko gausus būrys svečių: Vlado Žeromskio artimieji, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Etnomuzikologijos katedros docentė, etnologijos daktarė Gaila Kirdienė, Šiaulių 

universiteto humanitarinių mokslų daktarė docentė Rūta Kazlauskaitė, Baisogalos liaudies muzikos 

kapelos „Žvangulis“ vadovas, kompozitorius, dirigentas, muzikantas, Baisogalos garbės pilietis 

Vilimas Malinauskas ir kiti. 

Renginyje pristatyta Vlado Žeromskio dukros Birutės Panumienės sudaryta, Reginos 

Vaitkevičienės redaguota knyga „Vadinkite mane sėjėju“ (2015 m.) apie Vladą Žeromskį. Išsakyta 

daug šiltų atsiminimų, gražių žodžių, pasidžiaugta, kad saugomas šio šviesuolio reikšmingas 

kultūrinis palikimas, atlikta jo liaudiškų kūrinių. 

 

   

              Paroda, skirta Vladui Žeromskiui                Renginio „Vadinkite mane sėjėju“ svečiai ir organizatoriai 

Kovo 24 d. įvyko susitikimas su rašytoju, politiku Sauliumi Stoma. Renginys subūrė 

literatūros mėgėjus ir kitus dalyvius. Jiems svečias apibūdino savo kūrybą, daugiausia dėmesio 

skirdamas naujajam romanui „Skylė, dėžė ir meilės kalnas“ bei visus kviesdamas jį perskaityti. 

Daug lankytojų sulaukė Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. 

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Atvykusi autorė pasakojo apie save, 
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ryšius su šviesaus atminimo monsinjoru, jo asmenybe, apie tai, kaip rinko medžiagą šiai knygai, 

kaip ją rašė. Tarsi iliustruodama savo pasakojimą, paskaitė ištraukų iš naujojo leidinio.  

Balandžio 29 d. radviliškiečiai turėjo galimybę susitikti su Šiaulių dramos teatro aktoriais 

Rimanta Krilavičiūte ir Sigitu Jakubausku. Aktoriai suvaidino glaustą spektaklio „Pupos“ variantą, 

po to dalijosi savo profesine ir gyvenimiška patirtimi, papasakojo apie savo vaidmenis, populiarų 

serialą „Naisių vasara“, filmavimo ypatybes, atsakė į gausius žiūrovų klausimus. 

 

Aktorių R. Krilavičiūtės ir S. Jokubausko parodyto spektaklio akimirka 

Pakviesta į Radviliškio viešąją biblioteką buvo atvykusi žinoma kino aktorė Gražina 

Baikštytė, kuri pasakojo apie save, kūrybą ir pristatė savo naująją knygą „Gyvenimas kaip teatras“. 

Liepos mėnesį viešėjęs išeivijos lietuvis (JAV), istorijos tyrinėtojas Donatas Januta pristatė 

savo knygą „Lietuviški takai“. 

 Tą patį mėnesį bibliotekos bičiuliai, miesto gyventojai buvo pakviesti į susitikimą su 

žurnaliste Audrone Urbonaite. Susirinkusiam gausiam klausytojų būriui viešnia pristatė savo 

ketvirtąją knygą „Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika“. 

Rugsėjo 28-osios vakarą į Viešąją biblioteką atvyko Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių 

gerai žinomos asmenybės: režisierius Julius Dautartas ir žurnalistas Skirmantas Pabedinskas. Jie  

klausytojams pristatė naujausią savo darbą – dokumentinį filmą „Šaligatvis“. Bendraautoriams 

pasakojant apie šį kūrinį, publika turėjo puikią galimybę pamatyti minimą filmą visu formatu. 

 

J. Dautartas ir S. Pabedinskas Viešojoje bibliotekoje 

Lapkričio 30 dieną Viešosios  bibliotekos konferencijų salėje šurmuliavo gausiai susirinkęs 
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Radviliškio miesto ir rajono jaunimas, kiti lankytojai. Visi laukė atvykstančio svečio – 

improvizacijos meistro, kino ir teatro aktoriaus, teatro „Kitas kampas“ meno vadovo Audriaus 

Bružo. Susitikime svečias pasakojo apie savo vaikystę, aktorystės kelią, televiziją ir sceną, apie 

įkvėpimą. Daugelis aptartų temų susiliejo į vieną – improvizaciją gyvenime, scenoje, čia ir dabar. 

Lapkričio 3 dieną Viešojoje bibliotekoje pristatyta  rajono literatų klubo „Jonvabalis“ narės 

Stasės Kilbauskienės pirmoji knyga „Meilė niekada nesibaigia“, kurioje sugulė per tris 

dešimtmečius parašytos eilės ir pirmasis prozos bandymas – apysaka. Knygos sutiktuvių šventę 

paįvairino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio filialo mišraus choro 

„Versmė“ lyrinės dainos. 

Gruodžio 15 dieną Viešojoje bibliotekoje sutikta Šeduvos krašto dainų knyga „Šeduvos 

miestely ašrela auša“, kuri išleista kartu su to paties pavadinimo kompaktine plokštele. Dalyvavo 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos centro Etnomuzikologijos skyriaus vyresnioji 

redaktorė Varsa Liutkutė-Zakarienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus 

jaunesnysis mokslo darbuotojas Povilas Krikščiūnas, rajono savivaldybės vadovai ir kiti svečiai. 

Renginyje, kurį išradingai vedė Radviliškio miesto Garbės pilietis Augenijus Jurgauskas, pasakota 

apie tai, kaip sudaryta, leista ši knyga ir kompaktinė plokštelė, apibūdinta jų reikšmė, išliekamoji 

vertė, džiaugtasi dainų pateikėjos, atlikėjos, savojo krašto etnokultūros puoselėtojos Emilijos 

Brajinskienės (Šeduvos Babos) atsidavusia kultūrine-kraštotyrine veikla, svariu indėliu, šviesia 

asmenybe, dalytasi prisiminimais. 

Gruodžio 9 d. gausus būrys radviliškiečių atėjo į susitikimą su Kauno arkikatedros bazilikos 

ceremonijarijumi kunigu Artūru Kazlausku. Pokalbio tema buvo labai aktuali prieškalėdiniam 

laikotarpiui  – „Tešviečia širdys, o ne eglės“. Savo pokalbį su radviliškiečiais svečias paįvairino 

pavyzdžiais, citatomis iš Šventojo Rašto, gretino su gyvenimiškomis situacijomis, davė prasmingų 

patarimų. Renginyje giesmių atliko  Radviliškio bažnyčios jaunimo choras. 

Poezijos renginiai 

Gegužės 28 dieną Radviliškio rajone vyko 52-ojo „Poezijos pavasario“ renginiai. Jie 

skambėjo Radviliškio viešojoje bibliotekoje, Pašušvio kultūros namuose ir Baisogalos dvaro parke. 

Gyventojai galėjo susitikti su kūrėjais, pasiklausyti jų poezijos, muzikos.  

Ši tradicinė šventė  poezijos bičiulius pirmiausia sukvietė į Viešąją biblioteką. Renginio 

vedėja, poetė, vertėja bei 46-ojo „Poezijos pavasario“ laureatė  Zita Mažeikaitė pristatė svečius. Tai 

buvo:  Čikagoje (JAV) gyvenanti poetė Eglė Juodvalkė, kurios eilėse – pokario partizanų mūšių 

tema, Eugenijus Ališanka, šešių poezijos rinkinių ir trijų esė knygų autorius, viešnia iš Ukrainos, 

filologė, dėstytoja, poetė Halyna Kruk, kurios perskaitytose eilėse išgirdome rūsčių pamastymų apie 

laisvę, mirties, paauglystės motyvų, Viktoras Rudžianskas, Tadas Žvirinskis. Klausytojus 

pamalonino ir kartu su svečiais atvykusio aktoriaus Ramūno Abukevičiaus skaitomos Adomo 

Mickevičiaus, kitų poetų eilės bei radviliškiečių Vilmos Merkytės ir Inos Petraitienės atlikti 

romansai.  
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„Poezijos pavasario 2016“ dalyviai Viešojoje bibliotekoje 

Poezijos posmai Viešojoje bibliotekoje skambėjo ir rudenį, čia surengtoje poezijos ir 

muzikos šventėje „Kai nutyla paskutinis žiogas“, kurioje radviliškiečiai buvo pradžiuginti rajono 

kraštiečių literatų klubo „Jonvabalis“ poetų kūryba. Poezijos šventę gitaros muzika ir savo dainomis 

rudenine tematika paįvairino kraštietis bardas iš Naujosios Akmenės Kęstutis Krencius. 

Pavasarį Latvių kultūros centre prasidėję V. Šekspyro kūrybos skaitymai baigėsi ketvirtuoju 

skaitymų  „Tikroji meilė – tai žvaigždė skaisti...“  renginiu, rugsėjo 9-osios popietę, vykusiu 

Viešosios bibliotekos kiemelyje. Tai buvo šio pasaulinio garso kūrėjo laikus atspindintis 

teatralizuotas pasirodymas. Viešosios bibliotekos bibliotekininkės ir prie jų prisijungę miestiečiai 

V. Šekspyro sonetus skaitė, vilkėdami ano šimtmečio rūbais.  

 

V.  Šekspyro sonetų teatralizuoti skaitymai Viešosios bibliotekos kiemelyje 

Lapkričio 14–20 d. vykusi Šiaurės šalių bibliotekų savaitė pažėrė įvairių renginių rajono 

bibliotekose. Tradicinės savaitės skaitymams organizatoriai 2016 metais parinko tokias ištraukas: 

vaikams – Stian Hole „Garmano vasara“, suaugusiesiems – Emmi Itaranta „Vandens skonis“. 

Į Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių atskubėjo Radviliškio Vinco Kudirkos 

pagrindinės mokyklos 2c klasės mokiniai, lydimi mokytojos Rasmutos Valčiukienės. Skaityta 

rekomenduotoji ištrauka. Vaikai dalyvavo ir knygos aptarime. Suaugusieji į jiems skirtus skaitymus 

vakare rinkosi Skaitytojų aptarnavimo skyriuje. Čia buvo parengta Šiaurės šalių autorių knygų 
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paroda.  

 

Skaitymai suaugusiesiems Skaitytojų aptarnavimo skyriuje 

Viešosios bibliotekos  filialai 2016-aisiais įtraukė daugiau klausytojų į Šiaurės šalių 

literatūros skaitymus. Tuos renginius ženklino įvairios formos, gausi auditorija, jauki erdvė.  

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje surengta 30-oji rajono bibliotekininkų 

šventė „Biblioteka – manų dienų prasmė“. Dalyvaujant Savivaldybėms atstovams, joje pasveikinti 

nauji bibliotekos darbuotojai, Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus nariai, įteiktos 

nominacijos tiems darbuotojams, kuriuos išrinko kolegos, klausytasi šventinio koncerto, 

sveikinimų, pabendrauta. 

 

Bibliotekininkų šventėje darbuotojai pristatė literatūrinę kompoziciją 

Taip pat čia surengtas susitikimas su ieškančiaisiais savarankiško gyvenimo kelio. 

Renginyje „Savivaldos diena bibliotekoje“ trisdešimt Radviliškio Lizdeikos gimnazijos ugdytinių 

buvo pakviesti „pasimatuoti“ bibliotekininko profesiją – jie susipažino su bibliotekininko 

specialybe, mokėsi bendrauti su bibliotekos lankytojais, juos aptarnauti. 
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Savivaldos dienos dalyviams apie biblioteką pasakojo jos direktorė Violeta Šukaitienė 

 

5.2. Renginiai Viešosios bibliotekos filialuose 

Per 2016 metus kaimo bibliotekose suorganizuoti 600 renginių, iš jų – 261 paroda Kadangi 

2016-ieji Lietuvoje buvo paskelbti Bibliotekų metais, daugelyje filialų vyko būtent tiems metams 

skirtos šventės, vakaronės, popietės, kita.  

2016-aisiais kai kurie Viešosios bibliotekos filialai minėjo savo įkūrimo metines. 

Jubiliejines šventes savo bendruomenėms surengė Raudondvario, Aukštelkų ir Vėriškių filialai. 

Aukštelkų biblioteka krašto žmones sukvietė į savo 70- metų jubiliejinę šventę „Laiko, 

žmogaus ir žodžio sąskambiai“. Joje prisiminta bibliotekos istorija, dalyviams papasakota apie 

legenda tapusią bibliotekininkę Jadvygą Liutkevičienę, kuri čia išdirbo 43 metus, įdomių kitų faktų. 

Vėriškių bibliotekos 60 metų jubiliejinis renginys buvo pavadintas „60 metų draugystės su 

knyga“. Prisiminti pirmieji įstaigos darbo metai, kai biblioteka veikė pradinėje mokykloje. Ten 

dirbusi bibliotekininkė Nijolė Banienė buvo tarp šventės dalyvių. Ji papasakojo, kokiomis 

sąlygomis tada teko dirbti.  

Raudondvario bibliotekos 30-ojoje jubiliejinėje šventėje „Skubančio laiko rate“ padėkota 

skaitytojams, rėmėjams. 

Svarbiu įvykiu Šaukoto krašto gyventojams tapo vietos kultūros namuose pristatytas 

Šaukoto krašto almanachas „Kūrybos atspindžiai“. Knygą sudarė Šaukoto filialo vyresnioji 

bibliotekininkė Vida Pužaitienė. Renginyje ji supažindino su 16-os Šaukoto krašto žmonių kūryba, 

publikuota leidinyje. Renginio dalyviai ir svečiai pasidžiaugė Šaukoto bibliotekos iniciatyva, jos ir 

bendruomenių bendradarbiavimu, kurio dėka išleista ši knyga, įamžinanti gražūs ir prasmingi krašto 

žmonių darbai, kūryba. 
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Šaukotiečių renginyje pristatyta naujoji knyga ir surengta joje įamžintų kūrėjų darbų paroda 

Grinkiškio šokių ir pramogų salėje surengta popietė „Žiupsnelis praeities pelenų“, kurioje 

pristatyta Marijos Kaupaitės-Kazakevičienės kūryba. Renginį organizavo Kairėnų ir Grinkiškio 

bibliotekos. 

Beinoravos filialas pakvietė į renginį visai šeimai „Mankštinkis, sportuok, bendrauk visą 

parą! Ir joks šaltis nebaisus!..”. Jį organizavo nuolatinė bibliotekos rėmėja, kraštietė, Tarptautinės 

futbolo federacijos antros kategorijos teisėja, Lietuvos ultramaratonininkų rinktinės narė Vaiva 

Kurpytė – Skipitienė. 

Vidudienį į biblioteką sugužėjo mažieji beinoraviškiai. Jų laukė sportiniai komandiniai 

užsiėmimai lauke, estafetės, sportiniai žaidimai, aktyvi treniruotė Beinoravos pramogų ir šokių 

salėje. Vėliau – popietė bibliotekoje, kurioje buvo apdovanoti vaikai, dalyvavę piešinių parodoje 

„Mano biblioteka”, skirtoje Beinoravos bibliotekos 45 metų jubiliejui. 

Po pietų į renginį rinkosi moterys. Bibliotekoje profesionali sportininkė joms skaitė paskaitą 

apie sportą, mitybą, aktyvumą bei energiją. Vakare į biblioteką rinkosi paauglės merginos, pižamų 

vakarėlio „Naktis bibliotekoje” dalyvės. Vakarėlio metu žiūrėti filmai apie aktualias jaunų žmonių 

problemas, dalytasi įspūdžiais, kalbėtasi įvairiomis temomis, juokauta, užrašyti norai ir troškimai 

patalpinti į svajonių dėžutę, o visa, kas buvo bloga, pykčiai ir nuoskaudos, sudėti į vokus ir 

sudeginti lauke. 

   

Įsimintinos šventės Beinoravoje dalyvių laukė            Renginys sulaukė įvairaus amžiaus beinoraviškių 

                  įdomūs ir naudingi užsiėmimai 
 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/images/images/Knygos/03.JPG
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Pakalniškių kaimo bibliotekoje renginys „Kuo esame ypatingi” taip pat buvo skirtas 

Bibliotekų metams. Tai – susitikimas su Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio  

direktoriumi Egidijumi Prascevičiumi. Susirinkusiems klausytojams buvo papasakota apie 

muziejaus įkūrimo istoriją, muziejaus objektus: Kleboniškių kaimą, Kleboniškių kaimo vėjinį 

malūną, Burbiškio dvarą, Raginėnų piliakalnį, aiškinta tų vietovių pavadinimų kilmė. 

Įsimintinas buvo ir šioje bibliotekoje įvykęs kitas renginys – literatūrinė-muzikinė popietė 

„Didžiausias pokštininkas laikas”, kurią susirinkusiems klausytojams padovanojo kraštietė Angelė 

Statkuvienė-Katinaitė ir jos šeima. Viešnios parengta programa skirta žmonėms, sulaukusiems 

senatvės. Buvo skaitomos ištraukos iš įvairių literatūrinių kūrinių: M. Martinaičio „Ėjome tiltu”, R. 

Brėdberio „Pienių vynas, A. Lundkvisto „Gyvenimas kaip žolė” ir kitų. Skambėjo viešnios dukros 

Aurelijos Statkutės-Schulz, gyvenančios Vokietijoje, atliekamos dainos. 

Raudonvario filiale Bibliotekų metams suorganizuotas susitikimas su žmonėmis, darbais, 

pomėgiais ir pasiekimais garsinančiais savo kraštą ir bendruomenę. Šventėje dalyvavo Radviliškio 

technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus kūno 

kultūros mokytoja, daugkartinė Lietuvos sporto veteranų lengvosios atletikos čempionė ir 

prizininkė, akmens stūmimo pasaulio rekordininkė, Europos ir pasaulio sporto veteran lengvosios 

atletikos I, II, III vietų laimėtoja Genovaitė Kazlauskienė, taip pat Leonas Pranskevičius, minėto 

mokymo centro mokytojas, humoro grupės „Pono Kontrimo šou” buvęs vadovas Vitalijus 

Digrevičius, Elena Čiganienė-Kiškienė, Kaimo rašytojų sąjungos narė, Šiaurės krašto literatų 

draugijos ir Radviliškio literatų klubo „Jonvabalis” narė. 

Bibliotekoje buvo eksponuojami Aleksandros Kairienės rankdarbiai, veikė Rimo Benaičio 

fotografijų paroda. 

 

Raudondvario bibliotekoje – kraštą garsinantys žmonės 

 

Raudondvario bibliotekoje svečiavosi Šiaulių aeroklubo atstovas, lakūnas-instruktorius 

Algimantas Daubaras.  Renginys, skirtas Bibliotekų metams, suorganizuotas tęsiant susitikimus su 

įdomiais šios apylinkės žmonėmis (Šiaulių aeroklubas įsikūręs visai šalia Raudondvario 

gyvenvietės). Svečias papasakojo, kad yra kilęs iš Radviliškio rajono, baigęs Rygos civilinės 

aviacijos mokyklą ir Kijevo civilinės aviacijos inžinierinį institutą. Dirba Zoknių oro uoste 

radionavigacijos ir ryšių inžinieriumi, nuo 1988 metų yra Šiaulių aeroklubo lakūnas-instruktorius.  
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Susitikimas su lakūnu-instruktoriumi Algimantu Daubaru 

Šeduvos miesto bibliotekoje balandžio 26 d. įvyko popietė „Naujų kūrėjų atžalynas“, kurioje 

dalyvavo bibliotekos skaitytojai ir „Knygų mylėtojų“ klubo nariai.  

Šioje bibliotekoje vyko paskaita „Skaitymas kaip biografinė aktualizacija”. Lektorius –  

Pranas Benikas, taikomosios sociologijos magistras, VšĮ “Galvočius” vadovas, patyręs jaunimo ir 

suaugusiųjų ugdymo specialistas.  

Šeduvos miesto filialas aktyviai dalyvauja konkursuose, akcijose. Šeduvos miesto 

gyventojai buvo pakviesti į konkursą „Lietuvos istorijos žinovas”, kuris vyko miesto bibliotekoje. 

Dalyvavo 6 vyresnio amžiaus šeduviai. Daugiausiai taškų surinko Izolina Staniulienė, Šeduvos 

amatų ir kultūros centro režisierė. 

Šniūraičių bibliotekoje suorganizuotas praktinis užsiėmimas jaunimui ir senjorams 

„Pamokyk mane – pamokysiu tave”. Toks renginys surengtas siekiant suburti įvairaus amžiaus 

gyventojus. Jaunieji bibliotekos skaitytojai pakvietė vyresniuosius pasimokyti dirbti su kompiuteriu, 

susipažinti su socialiniais tinklais. Senjorės moterys mergaitėms aiškino, kaip seniau buvo 

gaminamas sviestas, parodė, kaip buvo verpiami siūlai. Senjorai vyrai vaikinukus pamokė kaltuku 

kalti medį, saugiai įkalti vinį, sutaisyti buities prietaisą. Lauke prie bibliotekos, ant nupjautų 

medžių, buvo iškaltas užrašas „Mus jungia kartų parkas”. 

 

Šniūraičių jaunimas noriai mokėsi iš vyresniųjų 

 

 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/media/articles/1533/zoomed_dscn9843.jpg
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Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai  

Palonų bibliotekoje balandžio 26 d. organizuota poezijos popietė „Niekuomet žmogus nėra 

toks gražus, koks jis būna kurdamas. Vydūnas“. Į ją susirinko gausus būrys paloniečių ir svečių. 

Savo kūrybos paskaitė Palonų gyventojos Vitalija Kučienė ir Stanislova Kairienė. Viešnia iš 

Sidabravo Bangutė Kirdeikaitė-Likpetrienė pristatė neseniai išleistą savo kūrybos knygelę „Mano 

pavasariai“. Kelis prozos kūrinėlius klausytojams pateikė Zita Nosavičienė ir daugelis kitų renginio 

dalyvių. Skambant akordeonui, dainų pynę visiems dovanojo Sidabravo filialo bibliotekininkė 

Nijolė Snockienė. 

Tyrulių filialo bibliotekoje balandžio 27 d. pakvietė renginys, pavadintas Nacionalinės 

bibliotekos savaitės devizu „Stipri biblioteka – stipri visuomenė“. Į biblioteką susirinko 

bendruomenės atstovai, Tyrulių pagrindinės mokyklos mokytojai ir žemesniųjų klasių moksleiviai. 

Bibliotekininkė Saulė Remeikienė paskelbė skaitymo skatinimui skirtos programos „Perskaitei 

knygelę – pražydo gėlelė“ pradžią. Baigiantis metams, visi galės pasidžiaugti perskaitytų knygelių 

pražydusiais žiedais. 

Vainiūnų filiale balandžio 22 d. kvietė renginys „Poezijos sparno paliesti“, skirtas kraštiečio 

Vaclovo Stulginsko kūrybai. 

Pavartyčių biblioteka balandžio 26 d. suorganizavo muzikinę popietę „Tik širdis vis trokšta 

dainuoti“. Joje dalyvavo Šeduvos šviesuolė Emilija Brajinskienė su savo dainininkais, Šeduvos 

gimnazijos Pavartyčių skyriaus mokytoja Danutė Briedienė, kiti kaimo gyventojai. Mokytoja 

padeklamavo eilių, dainavo, sau pritardama gitara ir armonika. Skambėjo jos ir E. Brajinskienės su 

kitais dalininkais atliekamos etnografinės dainos. 

Baisogalos filiale Nacionalinė bibliotekų savaitė kvietė skaitytojus žaisti kompiuterinį 

žaidimą „Knygų lobis“. Tai – Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos sukurtas 

žaidimas, kurį sudarė trys etapai: „Knygų lobis“, „Informacijos vandenynas“ ir „Aštuonkojo 

spąstai“. 

Baisogalos rūmų parke įvyko netradicinis skaitymas, skirtas V. Šekspyrui. Dalyvavo Dienos 

centro, Baisogalos kultūros namų, Baisogalos gimnazijos bei bibliotekos atstovai. 

Pociūnų kaimo bibliotekoje įvyko to paties kaimo gyventojos Teresos Ritos Karvelienės 

knygos „Atsakomybė“ pristatymas. Dalyviai išgirdo autorės ir kitų pociūniečių prisiminimų, 

asmeninių pastebėjimų apie Burbiškio dvaro, kaip kultūros paveldo objekto, atstatymo pradinį 

etapą, problemas, tuometinį laikmetį – tai, ką ir atspindi pristatytoji knyga. 

 

Pociūnų bibliotekoje pristatyta naujoji knyga 
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Viešosios bibliotekos  filialai daugiau gyventojų įtraukė į Šiaurės šalių literatūros skaitymus, 

kurie vyko tradicinės Šiaurės šalių bibliotekų savaitės dienomis. Štai Pociūnėlių bibliotekoje 

skaitymuose dalyvavo dienos centro „Spindulėlis“ vaikai ir mokytoja Giedrė Petrėtienė, mokyklos 

literatų būrelio nariai su lietuvių kalbos mokytoja Roma Buivydiene. 

Palonų bibliotekos pakviesti skaitymuose dalyvavo Palonų darželio „Pelėdžiukų“ grupės 

ugdytiniai su auklėtojomis. Pasakų vaikams paskaitė nuolatinė bibliotekos lankytoja Irena 

Silevičienė. 

Sidabravo miestelio biblioteka tomis dienomis pakvietė savo skaitytojus linksmai praleisti 

laiką su knyga. Šiaurės šalių bibliotekų savaitei buvo skirtas parengtas maršrutas su užduotimis. 

Dalyviai pasiskirstė į dvi grupes, jiems talkino ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Vaikai statė knygų 

bokštus, nešė knygas iš vienos dėžės į kitą, o grupių nariai ragino juos tai atlikti greičiau. Atokvėpio 

metu Sidabravo gimnazijos buvusi mokytoja, šiuo metu pensininkė Zita Nosevičienė paskaitė 

vaikams apie Šiaurės šalis, jų papročius, rašytojus. Sutemus buvo skaitomos suomių pasakos „Plepi 

senutė“ ir „Užsispyrusi žmona“. Kiekvienas dalyvis išėjo nešinas dovanėle – knyga apie maisto 

gaminimą, kurias padovanojo bibliotekos globėjas Dalius Pranculis. 

 Parodos filialuose  

Viešosios bibliotekos filialai įvairias parodas rengia nuolat, bibliotekos fondų lentynos, 

skirtos parodoms, niekada nebūna tuščios. Kartais pritrūksta erdvės eksponatams, kai savo darbais 

nori pasidžiaugti krašto žmonės. 

Kadangi 2016 metais Šeduva buvo mažoji kultūros sostinė, ta proga miesto biblioteka 

parengė išskirtinę parodą „Palikta laiko žymė Šeduvos kultūroje“. Per metus ji buvo atnaujinta 

keletą kartų: „Kelias į laisvę“, „Iškilūs mūsų krašto žmonės“, „Mūsų krašto kūrėjai“. 

Kutiškių bibliotekoje parodas rengia kaimo keramikos būrelio nariai: Kristina Kalnikienė, 

Inga Rašpoliauskienė – keramikos ir tapybos darbų parodas, Palmyra Janušauskienė – kalėdinių 

atvirukų, tapybos ant šilko, keramikos darbų. 

Pakalniškių kaimo bibliotekoje lankytojams pristatyta neįprasta paroda – „Darbai iš atliekų”. 

Ją surengė pakiršinietis senjoras Vaclovas Stulginskas. Buvo eksponuojama apie 130 šio kūrėjo 

darbų iš įvairių buitinių atliekų: metalo, medžio, faneros, baldų bei šviestuvų detalių, netgi iš varžtų 

ir grandinių. Kadangi eksponatai padaryti iš įvairių atliekų, atidarant parodą, kartu paminėta ir 

Žemės diena. V. Stulginskas yra išleidęs ir keletą poezijos knygų. Paskutinioji – „Užklystančios 

mintys” – buvo pristatyta renginio dalyviams. Renginyje dalyvavo Pakalniškių pagrindinės 

mokyklos moksleiviai, mokytojai, mokyklos direktorė Asta Varkulevičienė.  

Sidabravo gimnazistų piešinių paroda „Rudens spalvos ir interpretacijos pagal Mikalojų 

Konstantiną Čiurlionį” (mokytoja Toma Matulevičienė) eksponuota Sidabravo bibliotekos 

profesoriaus Vlado Žuko memorialiniame kambaryje. Paroda ruošta susitikimui su Vaidotu Žuku,  

Vlado Žuko sūnumi, apsilankiusiu Sidabravo krašte. 

Tyrulių biblioteka  parodė, jog šiame nuo rajono centro atitolusiame miestelyje gyvena  

nemažai kuriančių žmonių. Tai paliudijo surengta paroda „Kūryba – tai laisvė”, paskirta Bibliotekų 

metams. Eksponatų gausa nenuvylė lankytojų, tiek daug čia visko būta! Stebino mezginių raštai, 

velykinis medis, medžio drožiniai, dirbiniai iš popieriaus, karpiniai, sagės,  daug kitų grožybių, 

kurių autoriai – tenykštis seniūnas Rimantas Liukumas, bibliotekininkė Saulė Remeikienė, 

gyventojai Simona Labinaitė, Rasa Masiliūnaitė, Marius Misiūnas, kiti.  
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5.3. Akcijos, iniciatyvos 

Per 2016-uosius surengta akcijų. Gegužės 6-ąją tradiciškai Radviliškio rajone surengta 

akcija „Sustabdyta minutė – knygai“.  Ji, prasidėjusi prie Viešosios bibliotekos, keliavo per 

mokyklas ir organizacijas.  Šiuo renginiu Viešoji biblioteka įsijungė į visoje šalyje gegužės 7-ąją – 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – vykusią akciją „Lietuva skaito“. 

 

            

             Bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir                                Skaitovė Milda Varnauskaitė 

        aktorius Rimantas Bagdzevičius pradėjo akciją                  

 

Tą rytą Viešosios bibliotekos konferencijų salėje susirinkusius radviliškiečius pasveikino 

aktorius Rimantas Bagdzevičius, kuris paskaitė Sigito Gedos ir Justino Marcinkevičiaus kūrybos. 

Vėliau skaitymai tęsėsi lauke, prie Viešosios bibliotekos pagrindinio įėjimo, kur aktorius dar 

paskaitė Marcelijaus Martinaičio eilių.  

Šiais metais akcijoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas Viljamo Šekspyro kūrybos 

skaitymams, nes minėtos 400-osios jo mirties metinėms. Viešosios bibliotekos darbuotojai skaityti 

pasirinko V. Šekspyro sonetus, ištrauką iš komedijos „Daug triukšmo dėl nieko“, taip pat ištrauką iš 

tragedijos „Romeo ir Džiuljeta“. 

V. Šekspyrą skaitė ir jauniausia akcijos skaitovė – lopšelio- darželio „Žvaigždutė“ auklėtinė 

Upė Špakauskaitė. Prie skaitymų prisijungė portalo www.bibliotekele.lt iniciatorė Milda 

Varnauskaitė. 

Akcija tądien vyko visame rajone. Prie jos prisijungė rajono švietimo bei kultūros įstaigos, 

kaimo bendruomenės. Bibliotekų patalpose, kiemeliuose, miestelių centrinėse aikštėse buvo 

skaitomi V. Šekspyro kūriniai. 

Pašušvyje dalyvauti akcijoje į erdvų ir didelį mokyklos, kultūros namų ir bibliotekos kiemelį 

buvo pakviesti mokiniai bei mokytojai. Mokyklos direktorė Romualda Šiurnienė visus pasveikino, 

paskatino lankytis bibliotekoje, draugauti su knyga ir būtinai susipažinti su V. Šekspyro kūryba. 

Pavartyčių bibliotekoje į akciją susirinko Šeduvos gimnazijos Pavartyčių skyriaus mokiniai, 

kuriems mokytoja Danutė Briedienė paskaitė V. Šekspyro sonetų. 

Šniūraičiuose akcijos dalyviai V. Šekspyro kūrybą skaitė gražioje Dambrauskų sodybos 

aplinkoje. 

Daugėlaičių filialas į akciją subūrė knygos bičiulius. Čia rinkosi bendruomenės, kultūros 

namų ansamblio „Svaja“ kolektyvas. 

Vainiūnų bibliotekininkė akciją organizavo kartu su Pakiršinio mokyklos-darželio 

http://www.bibliotekele.lt/
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mokytojais, vietos gyventojais. 

Akcija rajone organizuota įvairiose erdvėse: Beinoravos bibliotekos kiemelyje, žydinčių 

tulpių apsuptyje, Šeduvos miesto parke, Sidabravo gimnazijos kiemelyje, gražioje Raudondvario  

buvusio dvaro aplinkoje ir kitur. 

          

               Skaitymai Šeduvos miesto parke                                              Raudondvaryje 

 

Akcija „Knygų Kalėdos“  bibliotekos fondus papildė 195 dovanotomis knygomis. 

Gruodžio 16 d. į Viešąją biblioteką atskubėjo tikros knygų Kalėdos. Labdaros ir paramos 

fondo „Švieskime vaikus“ ambasadorių ir savanorių iniciatyva bibliotekų knygų fondus papildė 

geriausi 2015 metų vaikiškų knygų rinkiniai.  

Pagal Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ skelbtą iniciatyvą 

„Atrask vaikystės biblioteką“ Radviliškio viešosios bibliotekos globėju tituluotas Lietuvos 

Respublikos Seimo narys, Radviliškio miesto garbės pilietis, profesorius, kraštietis Vytautas 

Juozapaitis. 

Atsiliepdamas į akciją „Atrask vaikystės biblioteką”,  į Sidabravo biblioteką, prisiminimų 

vedamas, atvyko kraštietis Dalius Pranculis, šiuo metu mokytoju dirbantis Vilniaus Mykolo 

Biržinskio gimnazijoje. Jis bibliotekai padovanojo per 300 leidinių ir 100 Skaitytojų pažymėjimų  

mažiesiems skaitytojams. Bibliotekoje paruošta Globėjo knygų lentyna. 
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Dalius Pranculis Sidabrave 

 

 

5.4. Parodos Viešojoje bibliotekoje 

 

VB  paveikslų galerijoje surengta 11 parodų. Sausio mėnesį čia atidaryta bendra Radviliškio 

rajono technologijų mokytojų kūrybos ir Kutiškių daugiafunkcio centro keramikos būrelio narių 

darbų paroda. Joje eksponuoti keramikos, tekinti, drožti, nerti, velti, piešti, siūti, karpyti, mišriomis 

technikomis atlikti darbai. 

Vasario mėnesį lankytojai turėjo galimybę grožėtis mokytojos Žydros Jomantienės kūrybinių 

darbų paroda „Jaukumo ir trapumo atspindys meniškose moters rankose“. Ji pristatė skiautinių, 

tapybos darbų, įvairiausių technikų rankų darbo papuošalų iš lino, veltinio, medžio. 

Kovo mėnesį paveikslų galerija pasipuošė šiauliečio menininko Alvido Paškausko 

skulptūromis. „Žmogaus kūrybinis džiaugsmas“ – taip pavadintos parodos atidaryme autorius 

glaustai ir su humoru pasidalijo mintimis, kas paskatino sukurti būtent tokius meno dirbinius. Tai – 

medžio, daugiausia ąžuolo, akmens dirbiniai, dekoruoti stiklo ir metalo detalėmis. 

Kasmet savo darbais radviliškiečius džiugina dailininkė Gražina Stugienė. Jos tapybos darbų 

parodą „Prisiminimai“ pristatė menotyrininkė Vaida Griciuvienė. Parodoje buvo eksponuojami 3 

technikų darbai: akvareliniai paveikslai su Tyrulių vaizdais, taip pat pastele atlikti darbai, kuriuose 

vaizduojami žmonių portretai, ir tapyba ant šilko.  

Vasaros pradžioje Viešosios bibliotekos paveikslų galerijoje padvelkė Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio dvasia. Birželio 3-osios pavakarę į biblioteką pakvietė parodos „M. K. 

Čiurlionio suvokimo keliais“ uždarymo renginys. Jis prasidėjo M. K. Čiurlionio muzikiniais 

kūriniais, kuriuos atliko M. K. Čiurlionio namų direktorius Rokas Zubovas. Šis svečias ir kartu 

atvykusi M. K. Čiurlionio namų parodų koordinatorė Milda Pleitaitė apibūdino parodoje pristatytus 

paveikslus, dalijosi mintimis apie autoriaus genijų. Bibliotekai padovanota suvenyrinė M. K. 

Čiurlionio paveikslo reprodukcija bei Mildos Pleitaitės ir Kazimiero Momkaus poetinių pasakų 

knygelė „Šiandien karaliai mums pasakas seka“. 

Birželio mėnesį buvo eksponuotos Vaižganto progimnazijos mokytojų skirtingomis 

technikomis atliktų darbų, taip pat pradinių klasių mokytojos Ingos Jančauskaitės kūrybinių darbų 

paroda „Gamtos grožis rankdarbių kraitelėje“ – karpiniai, riešinės nertos servetėlės, takeliai, 

kryželiu siuvinėti atvirukai. 

Spalio 5 d. atidaryta spalvinga tapybos paroda „Įkvėpimas“. Tai – Radviliškio rajono 
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savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Menų studijos moterų kūrybiniai darbai, kartu su 

jais – tos pačios studijos Dalios Masiulienės tapybos paroda. Pagrindinė šios ekspozicijos tema – 

maistas. Parodos atidarymo metu svečius linksmino vaikinų grupė iš Šiaulių „Ritmas kitaip“ – jie, 

prisitaikę prie parodos temos, grojo indais. Kūrybinių darbų paroda „Įkvėpimas“ – Menų studijos 

moterų, kurios moka džiaugtis prasiskleidusiu gėlės žiedu, jūros kvapu, nukritusiu lapu, šerkšnu ant 

lango, jausmų tapyba, perteikta drobėje. 

Lapkričio 9 d. paveikslų galerijoje atidaryta šiltų ir įvairių spalvų tapybos darbų, keramikos 

dirbinių paroda. Tai – kūrybinių dirbtuvių-stovyklos „Kurkime kartu 2016“  projekto dalyvių 

kūryba. 

Literatai pritaikė eiles meno dirbiniams, nežinodami, kieno tai darbai. Ši savotiška 

nuotaikinga dermė buvo maloni abipusiai: smagu buvo tiek paveikslų autoriams, išgirdusiems 

interpretacijas, tiek literatams, susipažinusiems su darbų autoriais.   

Parodos VB Kraštotyros skaitykloje :  

 „Mūsų kelias į nepriklausomybę“ (Iš A. Kamantausko, V. Bartkaus, A. Stančiko, V. Vingelio 

asmeninių archyvų); 

„Mes. Mūsų darbai. Apie mus“. 

Informacijos skaitykloje veikusios parodos: 

„Biblioteka – pasaulis, kuriame kelią rodo knygos“ (2016-ieji – Bibliotekų metai); 

„Informacijos technologijos – raktas į žinias ir pažinimą“; 

„Nauji leidiniai“. 

Informacijos skyriuje, ES lentynoje, – „Europos sąjungos nauji leidiniai“. 

Fonotekoje nuolat veikė paroda „Mūsų kraštas ir biblioteka“. 

  Parodos, 2016-ais veikusios Knygos muziejuje (5):  

o „Knygos – Radviliškio bibliotekos vienmetės“; 

o „Bibliotekos atributika vakar ir šiandien“; 

o „Vaikiškų knygų pasaulyje“; 

o „Išeivijos rašytojui, dramaturgui, prozininkui, eseistui Jurgiui Jankui – 110“; 

o „Kunigo Antano Valantino takais“. 

Parodos Vaikų literatūros skyriuje    

Jos čia rengiamos stenduose bei parodų spintoje. Per metus iš viso surengta 20 parodų, kurių 

autoriai – rajono moksleiviai ir mokytojai. 

Demonstruoti Radviliškio jaunimo mokyklos Ikiprofesinio ugdymo merginų būrelio 

kūrybiniai darbai kvilingo technika, Gražinos pagrindinės mokyklos moksleivių, dalyvaujančių 

neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programoje „Keramika“, darbai. 

 Lankytojus džiugino respublikinio piešinių konkurso „Lietuvių skaičiuočių pynė“ paroda, 

Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ ugdytinių 3D lankstinių paroda, Radviliškio dailės mokyklos 

kūrybinių darbų paroda ir daugelis kitų. 

„Pavasario žiedai“ – tokią drabužių lėlėms parodą surengė Radviliškio jaunimo mokyklos 9 

klasių mergaitės kartu su ikiprofesinio mokymo mokytoja Svetlana Asačiova. Eksponuoti suknelės, 

kepuraitės ir kiti lėlių aksesuarai bei puošybos elementai, pagaminti iš krepinio popieriaus. 

Vaikų literatūros skyriuje, Žaislotekos Pasakų kambaryje, veikė lopšelio-darželio 

„Žvaigždutė“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Įsivaizduoju, kuriu, žaidžiu“, skirta Europos 

atliekų mažinimo savaitei. Joje – vaikų kartu su tėveliais padaryti žaislai iš antrinių žaliavų.  
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 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje paruoštos 49-ios knygų, publikacijų parodos, jose 

eksponuota 809 knygos, 49 žurnalai, straipsniai iš laikraščių, kiti dokumentai. 

Literatūros parodos rengiamos įvairioms datoms paminėti – valstybinėms ir kalendorinėms 

šventėms, rašytojų jubiliejams, pasaulinėms dienoms, taip pat susitikimų su bibliotekos svečiais 

progomis. Pavyzdžiui, Jono Marcinkevičiaus literatūrinės premijos įteikimo iškilmėms parengta 

paroda „Rašytojas, poetas, prozininkas, satyrikas Vladas Kalvaitis“, leidusi lankytojams susipažinti 

su šio premijos laureato kūryba. Akcijos „Lietuva skaito“ susitikimui su aktoriumi Rimantu 

Bagdzevičiumi parengta knygų, publikacijų paroda. Ypač daug dėmesio sulaukė skyriaus  parengta 

paroda „Mūsų viešnia – žurnalistė, rašytoja Ramunė Sakalauskaitė“, skirta knygos „Gyvenimas, 

koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymui. 

Išskirtinio dėmesio sulaukė  ir Karčemų kaimo bendruomenės „Kaimynai“ projekto „Lino 

gijos jungia kartas“ dalyvių rankdarbių paroda, palankių atsiliepimų sulaukė daugelis kitų. 

 

6. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

                                                Vartotojų vaikų skaičius 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

VB  Vaikų literatūros  

skyriaus vartotojai 

 

Iš jų – vaikai iki 14 

metų 

1 855 

 

 

979 

1 945  

 

 

1 071 

+ 90 

 

 

+ 92 

Miesto filiale iš viso 

Vaikų iki 14 metų 

 

175 

 

179  

 

- 4 

Kaimo filialuose iš viso 

Vaikų iki 14 metų 

 

1 605 

 

1 538 

 

- 67 

Iš viso vaikų iki 14 m. 

SVB 

 

 

2 759 

 

2 788 

 

+ 29 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lentelės dalyje pateikiami visi vartotojai, 

kuriuos aptarnauja šis skyrius. Tai vyresni vaikai ir suaugę žmonės, jų 2016 metais skyriuje buvo 

874. 

                                          Vaikų apsilankymų skaičius 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Apsilankymų VB 

Vaikų literatūros 

 

27 613 

 

27 765 

 

+ 152 
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 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

skyriuje iš viso 

 

 

Vaikų iki 14 m.  

 

 

 

 

 

 

23 184 

 

 

 

 

Miesto filiale 4 297 5 239 + 942 

Kaimo filialuose 62 376 58 336 - 4 040 

Iš viso SVB 

Vaikų iki 14 m. 

94 286 

 

91 340 

86759 

- 2 946 

 

 

                                     Vaikų iki 14 m. lankomumo rodiklis 

 2015 m. 2016 m. 

Viešojoje bibliotekoje 14, 9 21, 6 

Miesto filiale 24, 5 29, 3 

Kaimo filialuose 38, 9 37, 9 

Iš viso SVB 34, 2 31, 1 

 

 

Sumažėjusio vaikų lankymosi priežastys:  

vaikai prarado susidomėjimą kompiuteriais, koks buvo 2015 ar 2014 metais. Dauguma jų turi 

išmaniuosius telefonus, namuose įsigijo kompiuterius, todėl pritraukti vaikus darosi vis sunkiau. 

Kompiuteriniai žaidimai tapo malonesniu užsiėmimu negu skaitymas. Mažėja vaikų, gyvenančių 

kaime, skaičius. 

 

                 Iš viso išduota dokumentų skaitytojams vaikams iki 14 m.  

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

 VB Vaikų literatūros 

skyriuje iš viso 

 

44 733 

 

 

46 689 

 

+ 1 956 
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 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Vaikams iki 14 m. 39 250 

 

Miesto filiale 

 
3 874 3 840 - 34 

Kaimo filialuose 

 

 

44 770 

 

39 310 

 

- 5 460 

Iš viso SVB 

Vaikams iki 14 metų 
93 377 

89 839 

82 400 
- 3 538 

 

Išduoties sumažėjimą kaimo filialuose lėmė tai, jog sumažėjo apsilankymų skaičius, vaikai 

labai nebenori skaityti. 

                                                    Skaitomumas 

 

 2015 m.  2016 m.  

Viešojoje bibliotekoje 45,7 36, 6 

Miesto filiale 22, 1 21, 5 

Kaimo filialuose 27, 9 25, 6 

Iš viso SVB 33, 8 25, 6 

 

 6.1. Renginiai vaikams 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

VB Vaikų lit. 

skyriuje 

Iš jų – Žaislotekoje 

114 

 

83 

26 57 31 

Miesto filiale 17 1 11 5 

Kaimo filialuose 275 50 149 76 

Iš viso SVB 406 77 217 112 

 

Vaikų renginių lankytojų skaičius VB – 4 734 ( 1 075 – Žaislotekoje). Ekskursijų į 

Žaisloteką – 36, lankytojų 746. 
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Viešosios bibliotekos renginiai vaikams 

Iš viso – 114, renginių lankytojų – 4 734. 

Sausio 10 d. Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatras „Boružėlė“ Radviliškio Švč. Mergelės 

Marijos Gimimo bažnyčioje parapijiečiams parodė spektaklį „Kalėdų dovana“ pagal Birutės 

Pūkelevičiūtės kūrinį. Už jį mačiusiųjų vardu padėkojo dekanas, klebonas Tadas Rudys ir 

padovanojo bibliotekos atstovams religinių leidinių. 

Kovo 16 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos 

komisariato pareigūnai kartu su Viešosios bibliotekos darbuotojais suorganizavo popietę 

„Patyčioms – ne“, į kurią susirinko būrys miesto moksleivių. Renginio tikslas – apjungus dvi 

skirtingas prevencijos formas, vaidybinę veiklą ir tradicinę paskaitą, aktualizuoti patyčių temą, 

įtraukti į diskusiją moksleivius, suteikti jiems teorinių žinių apie patyčias. 

Popietę pradėjo Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo studija „Atžalynas“, vadovaujama 

bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės. Vaikai suvaidino ištrauką iš E. Malūko romano 

„Šiukšlyno žmonės“. 

Renginyje dalyvavę socialiniai pedagogai ir organizatoriai džiaugėsi netradiciniu renginio 

formatu. 

Kovo 28 d. įvyko baigiamasis renginys – Lietuvių skaičiuočių pynė 2016“. Jis surengtas  

kartu su Gražinos pagrindinės mokyklos moksleiviais. Šis konkursas organizuojamas jau trečius 

metus iš eilės. Pagrindinis tikslas – ugdyti vaikų kūrybinius sugebėjimus, skatinti domėjimąsi 

lietuvių smulkiąja tautosaka, auginti aktyvų skaitytoją. Konkurso partneriai: Radviliškio rajono 

savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius, Radviliškio viešoji biblioteka. 

Kiekvienais metais susidomėjimas šiuo konkursu didėja. Šiais metais pateikti 372 įvairiomis 

priemonėmis ir įvairia technika atlikti vaikų darbai pagal šešias lietuvių skaičiuotes. Juos siuntė ne 

tik mūsų rajono, bet ir Šiaulių miesto bei rajono, Mažeikių ir Ukmergės rajonų švietimo įstaigos. 

Vaikų literatūros skyrius ketvirtą vasarą iš eilės jaunuosius knygos bičiulius pakvietė  

prasmingai praleisti atostogas. Bibliotekininkų surengta vaikų vasaros užimtumo stovykla „Knygos 

bičiulių vasara 2016“  buvo skirta nuolatiniams bibliotekos skaitytojams, savanoriams, padėjėjams. 

Suplanuotos keturios stovyklavimo dienos: pirmoji  – „Kūrybinė diena“, kurioje per žaidimus vyko 

dalyvių susipažinimas, stovyklos kapitono rinkimai; antroji stovyklos diena – išvyka į Šiaulėnuose 

įrengtą Šiaulės apžvalgos bokštą, Šiaulėnų krašto muziejaus, bažnyčios, koplyčios lankymas; 

trečiąją dieną stovyklautojams surengta išvyka į Šeduvą, diena pavadinta „Istorijos žinių diena 

Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje Šeduvoje“; ketvirtoji diena – edukacinis žaidimas „Radviliškio 

rajonas“, kurio metu buvo galima pasitikrinti žinias apie savo rajoną, stovyklautojai smagiai 

pasibuvo žaidimų kambaryje „Straksius“. Septyniolika stovyklautojų aptarė stovyklos 

linksmiausius, vyko apdovanojimai.  
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                           Vasaros stovyklą atidarant                                      Stovyklautojai Šiaulėnuose aplankė 

                                                                                                                       paminklą Baliui   Buračui 

 Vaikų literatūros skyrius šauniai įsiliejo į projekto „Vasara su knyga“ įgyvendinimą. Projekto 

laikotarpiu – birželio 1–rugsėjo 8 d. – skyrius suorganizavo 11 renginių, kuriuose apsilankė 225 

vaikai. Renginiai vyko pagal iš anksto darbuotojų sudarytą planą. Vaikai skaityti buvo kviečiami 

prie pagrindinių miesto objektų – garvežio, miesto fontano, kultūros centro, miesto parke esančio 

serpantino. Surengtas „Raganų TV šou“, kuriame vyko knygų reklama, pabūta  Šeduvoje, kur kartu 

su šeduviečiais skaitytos ištraukos iš E. Brajinskienės knygos „Tetirvins subild“. 

   

  

Vaikų vasaros skaitymai prie Radviliškio miesto simbolio – garvežio 

 

Balandžio mėn. 4 d., minint Tarptautinę vaikų knygos dieną, viešojoje bibliotekoje surengta 

šventė  „Skaitykim. Džiaugsmą ir paguodą gera knyga pasauliui duoda“. Skaitytojai iš anksto rinko 

skaitomiausių knygų penketuką.  Jie buvo supažindinti su geriausiomis 2015 m. Lietuvoje 

išrinktomis knygomis, parengta jų paroda. Renginyje pristatytos knygos, kurių autoriams, vertėjams 

ar dailininkams šiemet įteikti Tarptautinės knygos tarybos Lietuvos skyriaus apdovanojimai. 
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 Į renginį pažymėti vaikiškos knygos dieną atvyko Vaižganto progimnazijos pradinukai. 

Lizdeikos gimnazijos teatras vaikams parodė vaidinimą apie brolį ir sesę muses. Gimnazijos teatro 

režisierė Rasa Atkočiūnienė ir spektaklyje vaidinantis Robertas Cilinginovas į vaidinimą įtraukė ir 

visus šventės dalyvius.  

  

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Pakštienė               Lizdeikos gimnazijos gimnazistų pasirodymas 

renginyje vaikams pristatė knygas                   

 

„Visi vaikai yra vienodai svarbūs“ – taip vadinosi Vaikų gynimo dienai skirta šventė 

Viešosios bibliotekos kiemelyje. Čia visą programą parodė lopšelio-darželio „Eglutė“ „Želmenėlių“ 

grupė (auklėtoja Laima Vaičiulytė). Buvo sekama pasaka po pasakos, o pasakų herojų vaidmenis 

atliko „Želmenėlių“ auklėtiniai. 

                 

              Vaikų šventė bibliotekos kiemelyje                                Auklėtoja Laima Vaičiulytė sekė pasakas 

Balandžio 7-osios popietę Viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko Bibliotekų 

metams skirtas renginys – susitikimas su tautodailininke, lėlių siuvimo meistre Asta Liaudanskiene 

iš Šiaulių.  

Persikūnijusi į Boružės personažą, viešnia pristatė vaikams savo pasiūtus darbus – pasakų 

veikėjus, interjerines ir skritulines lėles, lėles-dėžutes, lėlių kompozicijas, įspūdingąją „Pasakų 

knygą“, kuri netrukus atgijo. Verčiant tos knygos puslapius, A. Liaudanskienė kartu su vaikais sekė 

pasaką apie Pagranduką. 

Pasakų kambaryje buvo eksponuojama autorės lėlių paroda „Spalvinga žaislų šalis“. 
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A. Liaudanskienės lėlės demonstruotos Viešosios  bibliotekos konferencijų salės scenoje 

 

Šeimos dienai buvo skirtas renginys „Diena, kuri kviečia ir jungia“, organizuotas kartu su 

lopšelio-darželio „Eglutė“ „Želmenėlių“ grupės vaikais ir jų tėveliais, auklėtojomis. Tą dieną vaikai 

atvedė savo tėvelius į biblioteką. Buvo apdovanoti gausiausiai savo „skaitymo medžius“ išauginę 

grupės vaikai. Susirinkusiesiems parodyta G. Lukšaitės miniatiūra „Žvėreliai apie skaitymo naudą“. 

Darželinukai įsigijo bibliotekos Skaitytojų pažymėjimus. 

Organizuotos ir literatūrinės valandėlės. Viena jų – „Kas tau, vasarėle, pasidarė?“ buvo 

skirta poetės dalios Kudžmaitės 60-ajam  gimtadieniui. Renginyje garsiai skaityti eilėraščiai, 

pasakota apie šią poetę, jos gyvenimą ir kūrybą. Vaikai praplėtė savo akiratį, turėjo galimybę lavinti 

skaitymo įgūdžius ir mokytis įveikti auditorijos baimę. Už pačius mažiausius, dar nemokančius 

skaityti, eilėraščių paskaitė jų mamos. 

Kaip ir kasmet, suorganizuotas tradicinis renginys būsimiesiems pirmokams „Kur kuždasi 

knygos“. Tai buvo rytmetys mažiesiems, kuriame įteikti kelialapiai į mokyklą, būsimiesiems 

pirmokams padovanotas spektakliukas „Peliukų nuotykiai bibliotekoje“. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitymuose dalyvavo Gražinos pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinukai (mokytoja V. Jasinskaja), V. Kudirkos pagrindinės mokyklos 2 klasės mokiniai 

(mokytoja R. Valčiukienė). Buvo skaitoma „Gurmano vasara“ ištrauką iš norvegų rašytojos Stian 

Hole knygos. 

 

Renginiai vaikams kaimo bibliotekose 

Kaimo bei miesto filialuose renginių vaikams organizuota 292, iš jų 81 – paroda. 

2016-aisiais bibliotekos daug renginių paskyrė Bibliotekų metams, iniciatyvai „Vasara su 

knyga“.  

Žeimių biblioteka kartu su bendruomene surengė popietę vaikams „Bibliotekininkas ir kitos 

profesijos“. Vaikai, susirinkę bendruomenės kiemelyje, buvo supažindinti su policininko profesija. 

Popietėje dalyvavo Šiaulių apskrities Radviliškio rajono policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė Lina Laužadienė. Viešnia pateikė klausimų iš kelių eismo taisyklių, parodė, kaip 

nuimami pirštų antspaudai. Vaikai apžiūrėjo imituotą nusikaltimo vietą, ieškojo „įkalčių“. 

Didžiausią įspūdį jiems paliko tarnybinis automobilis, sirenos. Vaikai smalsiai apžiūrėjo 

automobilio bagažinę, susipažino su ten laikomais įrankiais, galiausiai buvo pavežioti. 
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Žeimių kaimo vaikams smalsu buvo susipažinti su policininko profesija 

Įsimintiną šventę „Dienos svajonės pildosi“ , skirtą Bibliotekų metams, Beinoravos vaikams 

surengė kraštietė, nuolatinė Beinoravos bibliotekos rėmėja, Lietuvos ultramaratonininkė, 

Tarptautinės futbolo federacijos kategorijos teisėja Vaiva Kurpute-Skipitienė. 

Ši šventė organizuota jau antrus metus. Dalyvavo per 80 beinoraviškių, iš kurių 65 – vaikai. 

Bibliotekos kiemą puošė 300 balionų. Šventėje mažyliai kartu su mamytėmis dalyvavo įrengtose 

kūrybinėse dirbtuvėlėse: piešė, lipdė, karpė, kūrė meninius darbelius. Vyresnieji vaikai varžėsi 

bėgimo, krepšinio, futbolo varžybose. 

 Visi šventės dalyviai gavo po balto popieriaus lapą, ant kurio užrašė savo svajones ir sudėjo 

į šventės simboliu tapusią svajonių dėžę. 

   

Šventės metu prie bibliotekos Beinoravos kaimo          Renginyje buvo gera ir papramogauti, ir pasivaržyti 

vaikams surengtas stalo teniso turnyras                                     
 

Pakalniškių bibliotekoje dailininkė Sigutė Ach jauniesiems lankytojams surengė seminarą. 

Seminaro pradžioje vaikai žiūrėjo edukacinį filmuką apie spalvas, tapybą ir originalią „sigutišką“ 

piešimo techniką. Vaikai turėjo galimybę tai, ką matė ekrane, pabandyti įgyvendinti patys. 

Menininkė skatino vaikus eksperimentuoti, drąsiai reikšti savo mintis tiek vaizdais, tiek žodžiais. 

Susitikimai su knygų autoriais 

Besibaigiant Metų knygų rinkimams, vasario 19 dieną Baisogalos mokykloje-darželyje 

įvyko susitikimas su jaunuoju rašytoju Tomu Dirgėla. Renginį organizavusios Baisogalos filialo 

bibliotekininkės pasakojo apie Metų knygos rinkimus, pristatė svečią ir jo knygą „Apie raganą 

Šiokiątokią“. Knyga Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus 

pripažinta reikšmingiausiu 2014 m. debiutu, taip pat apdovanota už stilingiausias iliustracijas 

(iliustruotoja Dalia Karpavičiūtė). 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/media/articles/1484/zoomed_apziuri automobili.jpg
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Baisogaloje svečiavosi rašytojas Tomas Dirgėla 

 

Šeduvos miesto bibliotekoje viešėjo poetė Zita Gaižauskaitė. Ji susitiko su Šeduvos 

gimnazijos antrųjų klasių mokiniais ir Pakiršinio mokyklos-darželio ugdytiniais. 

Susitikimą poetė pradėjo savo skambiomis eilėmis ir, iš krepšio ištraukusi žvėrelių kaukes, 

vieną po kito kvietė vaidinti vaikus. Jiems puikiai sekėsi įsijausti į vaidmenis, viešnia nepaprastai 

šiltai bendravo su vaikais, deklamavo, vaidino savo eilėraščius. Po susitikimo vaikai galėjo įsigyti 

Z. Gaižauskaitės knygelių su jos pačios palinkėjimais. 

Vasario 15 d. į savo gimtąjį Sidabravo kraštą sugrįžo profesoriaus Vlado Žuko sūnus 

Vaidotas Žukas. Jis šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, įteikė apdovanojimus 

Sidabravo gimnazijos moksleiviams, gražiausių piešinių autoriams, pelniusiems jo vardo premijas. 

Vlado  Žuko memorialiniame kambaryje pristatyta Sidabravo gimnazistų piešinių paroda. Ji   

eksponuojama bibliotekoje. Piešinių tema – „Rudens spalvos ir interpretacijos pagal Mikalojų 

Konstantiną Čiurlionį“. 

 

Vaidotas Žukas Sidabravo bibliotekoje 

 

Minint Bibliotekų metus, Sidabravo biblioteka vaikams suorganizavo renginį „Vasara su 

knyga“. Jis padovanotas birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Prie bibliotekos esančiame 

parkelyje, beržų pavėsyje, sukurta jauki aplinka, kur išdėlioti spalvingi suoliukai, pasakų 

personažai, rankdarbiai, pagalvėlės... Vesti renginį atskubėjo moksleivės, įsikūnijusios į Skudurinės 

Onutės ir Pinokio vaidmenis. Kaip visada, viešėjo ir daugybę pasakų sukaupusi Pasakų senelė (Zita 
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Nosavičienė). 

Šaukoto bibliotekoje įvyko susitikimas su įžymiu dailininku, grafiku, karikatūristu Jonu 

Varnu, gimusiu Papušynio kaime, Šaukoto krašte. Renginyje dalyvavo Šaukoto bendruomenės 

vaikų dienos centro „Antrieji namai“ ugdytiniai bei auklėtojos, kiti bibliotekos lankytojai. 

Susitikime dailininkas pasidalijo prisiminimais apie vaikystės metus gimtajame Papušynyje, 

mokslo metus Šaukoto mokykloje, gyvenimą tremtyje Sibire. Klausantis kraštiečio įdomaus 

linksmo pasakojimo, laikas netruko prabėgti. Humoro jausmo nestokojantis dailininkas 

bibliotekininkei įteikė savo gamybos medalį „Už nuopelnus“. Šaukoto biblioteką su šiuo dailininku 

sieja artimi ryšiai nuo 2011m. vasaros, kai biblioteka laimėjo konkursą „Skaitmeniniai 

bendruomenių pasakojimai“ ir kai buvo gauta skaitmeniniai vaizdo kamera bei fotoaparatas. 

Bibliotekos komanda sukūrė trumpą filmuką apie šį gerbiamą kraštietį ir parodė šiame susitikime. 

              

                    Šaukoto bibliotekoje – susitikimas                            Bibliotekininkei Vidai Pužaitienei - Jono Varno             

                    su dailininku Jonu Varnu (centre)                             sukurtas medalis 

     

Pavartyčių mokyklos-darželio ir bibliotekos kiemelyje vyko garsiniai skaitymai „Pakviesk į 

širdį vasaros žydėjimą“. Šis renginys buvo skirtas skelbiamiems  „Vasara su knyga“ skaitymams. 

Susirinko Šeduvos gimnazijos Pavartyčių skyriaus mokiniai, lankantys vasaros stovyklėlę, jų 

mokytoja, Pavartyčių lopšelio-darželio vaikučiai su auklėtojomis. 

Palonuose įdomiai paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Rytmetys „Knyga – pasaulį 

girdanti upė“ nuvedė vaikučius į pasakų kūrėjo Hanso Christiano Anderseno pasakų labirintus. 

Vaikučių laukė staigmena – lėlių spektakliukas pagal K. Kubilinsko pasaką „Vilkas uodegą 

prišalo“. Mažiesiems žiūrovams be galo patiko dekoracijos ir B. Likpetrienės siūtos lėlės.   

Baisogalos filialo vyresnioji bibliotekininkė Viktorija Golcienė susitiko su gimnazijos 6 

klasių moksleiviais. Jiems pristatytas projektas „Saugus eismas bendruomenėse“. Edukacinėje 

pamokoje kalbėta apie atšvaitą. Bibliotekininkė rodė ir pasakojo, kokie gali būti atšvaitai ir kaip 

taisyklingai juos pritaikyti, aiškino, kad jie gali būti panaudojami ir kaip stiliaus dalis. 

 Spalio 28 d. organizuotas atšvaitų madų šou „Aš matomas, aš stilingas“. Renginys vyko 

netradicinėje aplinkoje – Baisogalos ugniagesių būstinėje. Buvo akivaizdu, kad atšvaitas tinka 

visur: ant kuprinės, kepurės, skėčio, akinių, rankos ar kojos... Madas sutiko demonstruoti 

Baisogalos gimnazijos 6-osios klasės moksleivės. Po renginio mokiniai turėjo galimybę susipažinti 

su gaisrininkų įranga ir ekipiruote, kurią pademonstravo ugniagesių komandos nariai. 
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Baisogalos vaikų madų šou 

Lapkričio 3 d. į Beinoravos biblioteką rinkosi jos mažieji bičiuliai. Čia vyko pasakų popietė  

„Kai už lango ruduo braukia žvarbią ašarą – į svečius mes kviečiam pasaką“. Pasakas skaitė 

bibliotekos savanorės Justina Guigaitė ir Vaida Janeliūnaitė. Vaikai, susėdę ant atsineštų pagalvėlių, 

šalia pasidėję ar apsikabinę savo mylimiausią žaislą, klausėsi pasakų. 

 Tai buvo antrasis savanorių renginys, dovanotas mažiesiems Beinoravos bibliotekos 

lankytojams. Spalio 8 d. šauniosios savanorės vaikus buvo sukvietusios į šventę „Šeštadienis be 

interneto“. Tąsyk vaikai žaidė įvairius žaidimus, rungtyniavo estafetėse, sportinėse varžybose. 

Lapkričio 19 d. Beinoravos bibliotekoje vyko piešimo popietė vaikams, kurios dalyviai   

piešė savo kaimą. Jų piešinių paroda, pavadinta  „Mano gimtinės spalvos”, skirta Beinoravos vardo 

paminėjimo jubiliejui.  

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirti renginiai nuvilnijo per daugelį kaimo 

bibliotekų. 

Šaukoto bibliotekoje balandžio 26 d. surengta „Pelėdžiuko“ klubo gimtadienio šventė, nes 

prieš 3 metus, kaip tik Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, ir buvo įkurtas šis klubas. 

Pakalniškių bibliotekoje balandžio 27 d. įvyko tradicine tapusi vaikų knygos šventė 

„Vaikystė knygose gyvena“. Renginyje dalyvavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 

ugdymo grupės „Žiedeliai“, priešmokyklinės grupės „Ežiukai“ vaikučiai su auklėtojomis. Šventės 

svečiai – Alksniupių pagrindinės mokyklos vaikų lėlių teatras „Pelėdžiukas“, kuris parodė spektaklį 

– Jono Mačiukevičiaus „Ančiukas krypčiukas“. Po pasirodymų abiejų mokyklų mokiniai dalyvavo 

viktorinoje apie knygas ir skaitymą.  

Beinoravos bibliotekoje balandžio 28 d. vyko viktorina vaikams „Ką žinai apie savo kaimo 

biblioteką“. Viktorinoje dalyvavo 6–10 metų vaikai. Jiems buvo pateikti klausimai iš Beinoravos 

bibliotekos istorijos. 

Skėmių bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu atidaryta vaikų piešinių paroda 

„Mano knygelės“. Taip pat surengta popietė-viktorina „Versi knygos lapus ir stebuklai pabus“, 

kurioje dalyvavusios „Žiniukų“ ir „Gudručių“ komandos turėjo atsakyti į daug šmaikščių klausimų. 

Pociūnų bibliotekoje kvietė skaitomiausių knygų paroda „Atrask savo knygą“, viktorina „Ką 

žinau apie knygą“, knygų tvarkymo akcija. 

Šiaulėnų bibliotekos lankytojams surengta pasakų popietė. 

Birželio 17 d. Beinoravos bibliotekos lankytojai dalyvavo turistiniame žygyje, kurį 
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organizavo nuolatinė Beinoravos bibliotekos rėmėja, kraštietė, Lietuvos ultramaratonininkų 

rinktinės narė, tarptautinės futbolo federacijos teisėja Vaiva Kurpytė-Skipitienė. Į žygį keliavo 16 

paauglių nuo 12 iki 17 metų. Numatytu laiku visi renginio dalyviai rinkose prie bibliotekos, kur jie 

buvo supažindinti su žygio taisyklėmis, instruktažu, vyko ekipiruotė, daiktų dalybos, rikiuotė. 

Vėliau grupė žygeivių 10–11 km ėjo lauko keliukais link Kiršino upės. Maždaug po dviejų valandų 

atvykus į numatytą vietą, pailsėjus ir papietavus, jaunuolių laukė teritorijos įvertinimas, 

pasiskirstymas užduotimis, poilsio, aktyvios veiklos bei maisto ruošimo zonų įkūrimas. Po pietų 

visi žygio dalyviai susėdo ant tiltelio į upę, kur visiems padalyta skirtingų žanrų, netgi skirtingų 

kalbų knygų. Apie 10 min. vyko knygų skaitymai. Vėliau žygeivių laukė aktyvūs žaidimai, taktiniai 

taiklumo, miklumo, gudrumo ir draugiškumo išbandymai, įvairios pratybos. Vakare prie laužo visi 

dalijosi įspūdžiais, pasakojo linksmas istorijas. Orui subjurus teko palikti stovyklos teritoriją. 

 

Beinoravos žygeiviai 

 

7. NETRADICINĖS DARBO FORMOS 

Rajono bibliotekų veikloje pasiteisino ir vis labiau įsitvirtina netradicinės darbo formos. Jas 

palankiai vertina skaitytojai, lankytojai, joms entuziazmo nestokoja ir patys bibliotekininkai. 

7.1. Klubai 

Rajono bibliotekose veikia 12 klubų: Tėviškėnų, Radviliškio VB literatų „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 „Smalsučiai“, Beinoravos vaikų dramos būrelis „Kibirkštėlė“ ir 

rankdarbių mėgėjų klubas „Idėjų skrynelė“, Viešosios bibliotekos lėlių teatras „Boružėlė“ ir vaikų 

teatriukas „Mažieji boružiukai“. 

Radviliškio Viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje vyksta  Knygos mylėtojų klubo 

„Beržė“ susitikimai.  Šis klubas atviras bet kokio amžiaus ir išsilavinimo žmonėms, norintiems 

turiningai praleisti laiką, lavinti savo mąstymą, plėsti akiratį, domėtis literatūra. 

 Turininga veikla klubo nariai paminėjo Bibliotekų metus. Renginių būta daug ir įvairiausių: 

susitikimai su knygų autoriais, kultūros žmonėmis, parodos, filmų peržiūros. 

Šio klubo atstovai dalyvavo pirmojoje Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje 2016. 

Bibliotekos komanda, pasivadinusi „Knygos bičiuliai“ (kapitonė Alma Balčiauskienė), jėgas 

pirmiausiai išbandė pirmajame olimpiados ture, kur dalyviai turėjo atlikti tris užduotis: perskaityti 

duotą tekstą, padeklamuoti nurodytą eilėraštį mintinai ir sudėti knygas pagal abėcėlę. Laimėję 1-ąjį 
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etapą, klubo nariai dalyvavo 2-ajame etape, kuriame, vykusiame Martyno Mažvydo bibliotekoje, 

gynė krašto garbę. 

„Beržės“ nariai, padedami Skaitytojų aptarnavimo ir Informacijos-kraštotyros skyrių 

darbuotojų, paminėjo ir apžvelgė prozininkės, eseistės, dramaturgės Jurgos Ivanauskaitės kūrybą. 

Pristatyta Viktorijos Daujotytės-Pakerienės knyga Tragiškas meilės laukas (apie Sigitą Gedą). 

Plačiai aptarta radviliškiečio rašytojo Jono Marcinkevičiaus kūryba. Paminėta vyskupo, istoriko, 

rašytojo Motiejaus Valančiaus 215 metų sukaktis ir parengta jam skirta paroda. Be knygų aptarimų, 

kūrėjų jubiliejų paminėjimų, kino filmų peržiūrų, klube rengiami susitikimai su autoriais, įdomiais 

žmonėmis. „Beržės“ nariai dalyvavo susitikime su Joana Ulinskiene-Mureikiene, kuri pristatė savo 

knygą Likimo išbandymai. Docentas Marius Šidlauskas supažindino su knyga Vartai į abi puses. 

Radviliškietė, buvusi Pociūnų tarybinio ūkio specialistė T. R. Karvelienė pristatė savo knygą 

Atsakomybė apie Burbiškio dvaro ir parko atkūrimą. 

Klubo veiklai paįvairinti rengiamos išvykos. Tokia organizuota į poeto, visuomenininko, 

knygnešio Jono Krikščiūno-Jovaro muziejų Šiauliuose. Įgyvendinant Lietuvos bibliotekininkų 

draugijos Radviliškio skyriaus projektą „Laikas gyvena knygose“, surengta išvyka į Naisius. 

Aplankyti literatūros muziejus – poeto Zigmo Gėlės namai, Baltų dievų muziejus po atviru 

dangumi, Inkilų muziejus. Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje žiūrėta Naisių vasaros teatro sceninė 

kompozicija su dainomis ir giesmėmis „Krintant žvaigždelei la la la“. 

 

„Beržės“ narių išvyka į Naisius 

 Įsimintina pažintinė išvyka Šeduvos žydų tragiškos istorijos ir Tėvo Stanislovo gyvenimo 

keliais. Išvykos dalyviai aplankė senąsias žydų kapines, Paberžę, apžiūrėjo Paberžės dvarą. Sustoję 

Kėdainiuose, išvykos dalyviai pasivaikščiojo po senamiestį, buvusią turgaus aikštę, apsilankė  

vienoje iš žydų sinagogų. 

Klubo „Beržė“ nariai gražų gegužės mėnesį vyko į pažintinę-poilsinę kelionę po Dzūkiją. 

Aplankyta M. K. Čiurlionio muziejus ir  paminklas, Ledo arena, Veisiejai bei neseniai įkurtas 

Veisiejų nacionalinio parko muziejus, daug kitų gražių Lietuvos vietų. 

Metams baigiantis, Kraštotyros skaitykloje surengta mažo formato knygelių paroda „Knygos 

mažos – mintys gilios“. Į ją klubo nariai sunešė ilgus metus rinktas knygeles. Parodoje pristatyta  

daugiau kaip šimtas unikalių leidinių, su kuriais galėjo susipažinti lankytojai. 

Knygos mylėtojų klubas „Beržė“ per metus organizavo 22 renginius bei susitikimus. 
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Jau septintus  metus Šaukoto kaimo bibliotekoje veikia knygos mylėtojų klubas „Gomerta“.  

Klubo nariai  aktyviai dalyvavo bibliotekos organizuojamuose renginiuose, veiklą paįvairino išvykomis. 

Šiais metais jie buvo atvykę į Viešąją biblioteką, kur dalyvavo susitikimuose su aktoriais Gražina 

Baikštyte, Rimante Krilavičiūte, Sigitu Jokubausku, klausėsi aktoriaus Rimanto Bagdzevičiaus 

skaitomos poezijos. Klubo narės dalyvavo rajono bibliotekų „Pavasarinio knygų kermošiaus“ šventėje, 

kurioje organizavo Šaukoto bibliotekos kiemelio veiklą: knygos iliustravimą, knygų skirtukų gamybą, 

literatūrinę viktoriną ir kt. 

 Ketvirtus metus  Šaukoto bibliotekoje veikia „Pelėdžiukų“ klubas, kuris jungia mažuosius 

knygos mylėtojus. Klubo nariai bibliotekoje renkasi kiekvieną pirmadienį. Klubo vaikučiai mielai 

dalyvauja įvairiuose konkursuose, viktorinose, skaitymuose. Jiems pirmiesiems pristatomos naujai 

gautos knygutės. Balandžio 26 d. bibliotekoje vyko „Pelėdžiukų“ klubo gimtadienio šventė 

Šeduvos bibliotekoje veikiantis „Knygos mylėtojų klubas“ gyvuoja jau septynioliktus metus. 

Šiais metais jis pasipildė dviem naujais nariais. Klubo nariai dalyvauja įvairiuose bibliotekos 

renginiuose, padeda jiems pasiruošti.  

Kovo mėnesį klubo nariai susitiko su Šeduvos amatų ir kultūros centro režisiere Izolina 

Staniuliene, kuri pasakojo įspūdžius iš kelionės po JAV. Taip pat klube klausytasi lektoriaus, 

taikomosios sociologijos magistro Prano Beniko paskaitos „Skaitymas, kaip biografinė 

aktualizacija“. 

Kairėnų bibliotekoje veikiantis klubas „Entuziastai“ savo veiklą papildė sveikos gyvensenos 

propagavimu. Praėjo veikti jogos būrelis, kur moterys ne tik sportuoja, medituoja, bet ir rengia 

valandėles apie sveiką gyvenseną, mitybą, kviečia sveikatinimo veikla užsiimančius lektorius. 

Organizuota išvyka į „Karpynę“. 

Beinoravos bibliotekoje dar 2013 metais įkurtas dramos būrelis „Kibirkštėlė“ šiemet 

atnaujino ir patobulino vaidinimą F. L. Baumo „Nuostabusis Ozo šalies burtininkas“, kuris 

parodytas šventės „Pavasarinis knygų kermošius“ metu, taip pat Šniūraičių kaime šventėje 

„Sparnuota vaikystė“. Savo veiklą tęsė ir rankdarbių klubo „Idėjų skrynelė“ nariai. Jie organizavo 

du užsiėmimus kaimo gyventojams ir mokė pasidaryti dirbinių iš odos.  

Viešosios bibliotekos lėlių teatro „Boružėlė“ veikloje dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus 

darbuotojos Vilija Budraitienė, Nijolė Pakštienė, Audronė Sinušaitė ir Jolanta Šilinskienė. Visada 

geranoriškai talkino ir 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, pasinaudojant teatrinėmis lėlėmis, pristatytos Vaikų literatūros 

skyriuje naujai gautos knygos. Ekskursijų lankytojams 4 kartus  parodytas Genovaitės Lukšaitės 

vaidinimas – miniatiūra „Peliukų nuotykiai bibliotekoje“ ir tos pačios autorės miniatiūra „Žvėreliai 

apie skaitymo naudą“. Miniatiūra pagal Juozo Erlicko kūrinį „Kolumbo gimtadienis“ – 2 kartus, 

Birutės Pūkelevičiūtės kūrinys „Kalėdų dovana“ – 3 kartus. 

Bendras pasirodymų skaičius 2016 metais – 23. Žiūrovų skaičius – 707. 

Pirmasis 2016 metais lėlių teatro „Boružėlė“ pasirodymas įvyko sausio 10 d. Radviliškio 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Parapijiečiams parodytas spektaklis „Kalėdų dovana“, 

sulaukęs palankių atsiliepimų. 

„Boružėlės“ teatras su spektakliukais keliavo po Radviliškio miesto mokyklas bei vaikų 

lopšelius-darželius. Dalyvavo projekte „Į vaikų globos namus – su knyga“. Viešoji biblioteka 
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Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ auklėtiniams padovanojo 37 Skaitytojo pažymėjimus. 

Teatro „Boružėlė“ artistės susirinkusiesiems suvaidino miniatiūrą „Kolumbo gimtadienis“.  

Spektakliai parodyti ir Tyrulių bibliotekoje, Vaižganto progimnazijos, V. Kudirkos, 

Gražinos pagrindinių mokyklų mokiniams ir mokytojams, Šiaulių logopedinės mokyklos 

moksleiviams ir juos atlydėjusiems pedagogams. 

Pakalniškių pagrindinės mokyklos moksleiviams, Daugėlaičių bibliotekos jauniesiems 

bičiuliams surengta pažintinė ekskursija į Viešąją biblioteką, čia jų laukė ir lėlių teatro pasirodymai. 

Radviliškio miesto laisvalaikio ir poilsio parke vykusiame „Pavasariniame knygų 

kermošiuje“ miesto gyventojams  spektakliai parodyti už naujos širmos, kurią bibliotekai už 

projektines lėšas pagamino „Pixolain“ įmonė.  

Per metus savo žiūrovus džiugino ir „Mažieji boružiukai“. Kovo mėn., savanorėms Ievai  

Ručytei ir Ugnei Šiurnaitei padedant, pastatyta ir parodyta miniatiūra „Lapė – Velykų vagis“. 

Lapkričio mėn. jaunieji aktoriai suvaidino Genovaitės Lukšaitės premjerinį kūrinį „Juk visi pažįstat 

lapę“. 

 

„Mažieji boružiukai“ šventė 5 m. gimtadienį 

 

Renginiai ir veikla žaislotekose 

Radviliškio rajono bibliotekose veikia 17  žaislotekų.  Vienos žaislotekos įrengtos moderniai 

(Viešojoje bibliotekoje, Šeduvos miesto, Tyrulių, Raudondvario, Beinoravos, Šaukoto filialuose), 

jose – patogūs, minkšti baldai, knygų lentynos, pritaikytos mažesniems lankytojams, yra 

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 mėgsta pabūti, pažaisti. Visų žaislotekų poreikis akivaizdus: vaikai nori čia praleisti laiką 

žaisdami, piešdami, bendraudami. 

Šiaulėnų filialas džiaugėsi baigtu įgyvendinti Šiaulėnų bendruomenės projektu „Žaislotekos 

atnaujinimas“. Projekto dėka nupirkta žaislų bei žaidimų už 500 eurų. Dabar beliko laukti 

bibliotekos remonto, kad lankytojai galėtų įgyvendinti savo svajonę turėti modernią biblioteką, kur 

galėtų ir žaisti, ir skaityti tam pritaikytose vietose.   

Beinoravos bibliotekos Žaisloteką 2016  metais bibliotekos rėmėjų ir geradarių dėka vėl 

pavyko gerokai papildyti žaislais, žaislinėmis knygelėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis. Žaislų ir 

kanceliarinių priemonių dovanojo UAB „Belaidės technologijos“, daugelis gyventojų iš asmeninių 

lėšų nupirko žaislų, sportinio inventoriaus (10 sportinių kilimėlių, 5 pledai),numegzta 11 porų 
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vaikiškų šlepečių.  

Prieš Kalėdas Beinoravos biblioteka sulaukė siuntinio su dovanomis iš Vilniaus. Tuo  

pasirūpino nauja bibliotekos rėmėja, vilnietė, sportininkė, alpinistė Danguolė Bičkūnienė su 

kolegomis. Siuntinyje – knygos, žaislai, stalo žaidimai, dėlionės, taip pat geros kokybės rūbai ir 

avalynė. Knygos, stalo žaidimai, kiti žaislai palikti bibliotekai, o rūbai ir avalynė išdalyti sunkiau 

besiverčiančioms šeimoms. 

Per metus čia sulaukta 1 123 (2015 m.– 1 067)  lankytojai. 

Viešosios bibliotekos Žaislotekos veikla  

Per metus čia apsilankyta 8 403 kartus (2015 m. – 8 313), ekskursijų buvo 36, ekskursijų 

lankytojų – 1 075 (2015 m. – 8 542). Žaislotekos nuolatinių vartotojų – 682 (2015 – 724), iš jų 

ikimokyklinio amžiaus – 134, 1–4 klasių – 350, 5–8 klasių – 172, 9–10 klasių – 23, 11–12 klasių – 

3. Vartotojų iš kitų skyrių – 90. 

Renginių skaičius – 83 (2015 m. – 98), renginių lankytojų – 1 633 (2015m. – 1 347). 

Iš viso organizuoti 83 renginiai, tarp jų – 36 ekskursijos, 44 pasakų valandėlės, 7 darbelių 

popietės, 29 didesni renginiai, 10 parodų, 6 DVD filmų peržiūros. 

Žaislotekos lankytojams išduota iš viso – 7 632 (2015 m. – 7 495), grožinės literatūros – 40, 

šakinės – 7 592, kitų dokumentų – 423 (knygų – 46, periodikos – 371, garsinių dokumentų – 5, 

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. 

 2016 metais tęsėsi Žaislotekos bendradarbiavimas su miesto lopšeliais-darželiais „Eglutė“, 

„Žvaigždutė“, „Kregždutė“, vaikų globos namais „Nykštukas“, Gražinos pagrindinės mokyklos 

priešmokyklinio ugdymo grupe (mokytoja Vera Jasinskaja). 

Sausio 14 d. Žaislotekos lankytojai dalyvavo literatūrinėje popietėje, kuri buvo skirta 

gamtininko, fotografo, rašytojo, radijo laidų vedėjo S. Paltanavičiaus 60 metų jubiliejui. Popietėje 

dalyvavęs savanoris tėtis Pranas pasakojo vaikams apie Lietuvoje žiemojančius paukščius, rodė, 

kaip pasigaminti lesyklėlę. Veikė S. Paltanavičiaus knygų ir kitų leidinių paroda. Vaikai iš rašytojo 

knygų pavadinimų kūrė rašinėlį, kurį siuntė pačiam rašytojui. 

Vaikai pamėgo popietes su savo augintiniais. Žaislotekos lankytoja Violeta Asačiovaitė 

atvyko su savo augintiniu vėžliuku Gena. Vaikai žiūrėjo senosios animacijos filmą „Liūtukas ir 

vėžlys“, skaitė ištraukas iš Kosto Kubilinsko „Vėžlio mokslai, „Varlė karalienė“ ir kitų kūrinių.  

Popietės vyko su vaikų augintiniais jorkšyro terjere Bella, vėžliuku ir kalyte, triušiuku 

Pūkiu.  

Žaislotekos lankytojai startavo projekte „Vasara su knyga“. Garsiniai knygų skaitymai vyko 

prie miesto fontano. Vaikai skaitė savo pasirinktas knygas, po to visi vaišinosi ledais. Vėliau 

pasirinkta kita skaitymo vieta – prie miesto simbolio garvežio. Ten Vaikų literatūros skyriaus 

skaitytojai smagiai praleido valandėlę, skaitydami knygas apie laiką ir laikrodžius. 

Vienas iš didžiausių Žaislotekos renginių buvo vaikų vasaros stovykla „Knygos bičiulių 

vasara 2016“.  
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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. 

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 4 000 €. 

 

 9. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

 

 VB savo įvaizdžio formavimo svarbiausiomis sąlygomis laikė kokybišką, gyventojų poreikius 

atitinkančią, įvairiomis formomis organizuojamą veiklą,  tinkamą vartotojų aptarnavimą, gerai 

sukomplektuotą, atsakingai tvarkomą ir kuo patogiau vartotojams  prieinamą dokumentų fondą, 

bibliotekininko asmenybę, kompetenciją, bendravimą. Per metus siekėme kuo aukštesnės teikiamų 

paslaugų kokybės, rūpinomės aplinkos jaukumu, estetika, kompetentingu lankytojų ir skaitytojų 

aptarnavimu. Visa tai Radviliškio viešoji biblioteka nuolat stengiasi užtikrinti, kartu orientuodamasi 

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 beveik apie visus filialus 

 Informacija apie Radviliškio viešosios bibliotekos bei jos filialų veiklą nuolatos teikiama 

Šiaulių P. 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 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/
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Lietuvos bibliotekomis. 

 Gerai vertinama VB leidybinė veikla, kuria, taip sėkmingai plėtojama, gali pasigirti reta šalies 

biblioteka. Ypač palankių atsiliepimų iš šalyje ir kitur gyvenančių kraštiečių, kitų skaitytojų  

sulaukiama dėl VB  kartu su kraštiečiais visuomeniniais pagrindais leidžiamo kultūros ir istorijos 

žurnalo „Radviliškio kraštas“. VB taip pat reguliariai leidžia bibliotekininkams skirtą laikraštį 

„Mes“, kraštiečių knygas, lankstinukus, kita. Tai garsina šį kraštą, žmones ir jų darbus, tuo pačiu 

skleidžia žinią apie bibliotekas, naujas jų darbo formas, gerina jų įvaizdį ir patraukia, sudomina 

žmones. 

 Įvaizdžiui didelės reikšmės turi kokybiški, įvairūs, skirtingoms gyventojų kategorijoms 

pritaikyti renginiai, kurių per metus ypač pagausėjo. Ir rajono Savivaldybės, ir gyventojų gerų 

įvertinimų sulaukė pirmą kartą VB mieste surengtas „Pavasarinis knygų kermošius“, teatralizuoti V. 

Šekspyro sonetų skaitymai, susitikimai su įžymiais žmonėmis, kiti renginiai. 2016-aisiais dar labiau 

suaktyvėjo VB projektinė veikla. Savą indėlį įvaizdžio formavime įneša ir  bibliotekoje veikiantis 

Turizmo informacijos centras. Tai pritraukia besidominčiųjų krašto lankytinomis vietomis, istorija, 

dabartimi, dėmesį ir padeda jiems sužinoti reikalingą informaciją. 

  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. Palaikomi ryšiai su kitomis įstaigomis, 

plėtojamas bendradarbiavimas su 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  

Aukštelkų, Raudondvario, Vėriškių bibliotekų bendrai surengtos jų jubiliejų šventės. 

 Įvaizdį gerina bibliotekoje ir jos filialuose rengiamos akcijos, tarp jų – ir tradicinės (skaitymo 

akcija „Sustabdyta minutė – knygai“), veikiantys klubai, skirti įvairioms lankytojų amžiaus 

grupėms.  

 

9. 1. Viešosios bibliotekos Leidybos sektoriaus veikla 

 

  Leidybine veikla siekta pagrindinio tikslo: pasinaudojant bibliotekos turima leidybos teise ir 

galimybėmis, supažindinti visuomenę su krašto istorijos ir kultūros iškiliausiais įvykiais, 

asmenybėmis, tradicijomis, paveldu bei nūdienos savitumu, telkti, skatinti kultūriniam darbui 

kraštiečius, pristatyti jų darbus, kūrybą, padėti išsaugoti krašto istorijos bei kultūros vertybes, kaupti 

kraštotyrinę medžiagą, prisidėti ugdant meilę gimtinei, pasididžiavimą Radviliškio kraštu. 

 Tai įgyvendinant, išleisti kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ 2016 m. nr. 1 (24) 

ir nr. 2 (25): surasti autoriai, iliustracijos, suredaguoti ir parašyti straipsniai, santraukos išverstos į 

anglų k, ištaisytos korektūros ir kt. 

Išleisti Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ nr. 55 ir nr. 56: 

surasti autoriai, iliustracija, kompiuteriu surinkti ir spaudai parengti arba parašyti straipsniai, 

ištaisytos korektūros. 

Parengta ir išleista rajono literatų klubo „Jonvabalis“ narės Stasės Kilbauskienės knyga 

„Meilė niekada nesibaigia“. 

Parengta ir išleista rajono literatų klubo „Jonvabalis“ narės Ritos Japkevičienės knyga 

„Vaikeliams iš mano širdelės“. 
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Redaguotas ir išleistas Šaukoto krašto almanachas „Kūrybos atspindžiai“. 

Redaguoti knygos „Šeduvos miestely aušrele auša. Šeduvos krašto senosios dainos“ ir jos 

kompaktinės plokštelės tekstai.  

Redaguotas ir išleistas atvirukų rinkinys „Radviliškio kraštas – dailėje ir eilėse“. 

Parengti ir išleisti Aukštelkų, Vėriškių bei Raudondvario filialų proginiai lankstinukai. 

Redaguoti tekstai savivaldybės leidiniui „Radviliškio rajono lankytinos vietos“. 

Parengta Radviliškio krašto istorinė medžiaga, įžymių kraštiečių sąrašai 2017 m. leidiniui 

„Radviliškio kraštas“ (VšĮ „Auros projektai“ leidžiama serija „Žymūs žmonės“).  

Parengtas tekstas, nuotraukos istorine tematika apie Šeduvos krašto knygnešius ir 

daraktorius  J. Linkevičiaus sudarytai monografijai „Šeduva“ („Versmės“ leidyklos leidinių serija 

„Lietuvos valsčiai“), dalyvauta šios knygos pristatyme Šeduvoje. 

Redaguoti Viešosios bibliotekos raštai, renginių scenarijai, projektų paraiškos, jos ir filialų 

reklama, Turizmo informacijos centro leidiniai, medžiaga bibliotekos svetainei ir spaudos 

leidiniams apie Viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklą. 

Dalyvauta Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotoje kvalifikacijos kėlimo 

išvykoje į Suomijos bibliotekas, VB organizuotoje išvykoje į naująją Latvijos nacionalinę 

biblioteką.  

  

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 bei jos filialų veiklą. Informacija teikiama ir į internetinius 

puslapius: www.radviliskionaujienos.lt, www.manoRadviliskis.lt, www.aukštaitijosgidas.lt, 

http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com 

 

 

 Vis

o 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai Ne bibliotekos darbuotojų 

straipsniai 

Radijo,  

TV 

reporta-

žai 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoje 

Viet. 

Spaud. 

Intern. 

šalt. 

Iš 

viso 

Respub 

spaud. 

Vietinėj 

spaud. 

Internet 

šalt. 

SVB  406 6 165 235 147 5 82 60  

VB  240 5 88 147     1 

MF  16  3 13      

KF  150 1 74 75      

 

10. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

  2016 metais Informacijos-kraštotyros skyriaus pagrindiniai tikslai buvo užtikrinti vartotojų 

prieigą prie įvairių informacinių šaltinių, panaudojant tradicinius išteklius ir modernias 

technologijas. Populiarinti unikalų kraštotyros fondą, aktyviai vystyti kraštotyros veiklą, siekiant 

kuo platesnės kraštotyros informacijos sklaidos. 

  Skyrius vykdė užsibrėžtus pagrindinius uždavinius – formuoti informacinės, šakinės bei 

kraštotyrinės literatūros fondą. Aptarnauti mokymosi bei savišvietos tikslais besilankančius 

http://www.radviliskionaujienos.lt/
http://www.manoradviliskis.lt/
http://www.aukštaitijosgidas.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
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gyventojus. Populiarinti naujas technologijas, mokyti jomis naudotis, kurti skaitmeninį turinį. 

 Kadangi 2016 m. buvo paskelbti Bibliotekų metais, informacinio kraštotyrinio darbo 

prioritetu tapo bibliotekos išskirtinumo atskleidimas per eksponuotas naujųjų ir senųjų leidinių 

parodas, susitikimus su moksleiviais, senjorais, supažindinant juos su bibliotekos veikla, 

funkcijomis, populiarinant unikalų kraštotyros fondą. 

 Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Lizdeikos gimnazijoje surengta informacijos pamoka 

„Mokykla–informacija–biblioteka“. Joje dalyvavo pirmųjų klasių gimnazistai, mokytojai, mokyklos 

bibliotekos darbuotoja. Viešosios bibliotekos Informacijos–kraštotyros skyriaus darbuotojai  

supažindino su bibliotekos internetinės svetainės galimybėmis. Moksleiviams aiškinta, kaip knygos 

užsakomos, rezervuojamos, kaip pratęsiamas išdavimo laikas internetu. Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus darbuotoja pristatė interaktyvių paslaugų portalą www.ibiblioteka.lt, paskatino jaunuolius 

naudotis elektroninėmis knygomis.  

 Kraštotyrinių įrašų kūrimas 

 Iš viso iš spaudos leidinių ir knygų sukurti 2277 analiziniai aprašai. 

 Iš rajono periodinių leidinių parengti ir nusiųsti į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką  

1404 bibliografiniai aprašai. 

 Iš žurnalo „Radviliškio kraštas“ parengti 42 analiziniai aprašai Radviliškio VB 

elektroniniam katalogui. 

 Viešosios bibliotekos elektroniniam katalogui parengti 145 analiziniai aprašai iš gautų 

knygų ir spaudos. 

  

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. 

 2016 metais priimtos naujos Aukštelkų ir Vainiūnų filialų darbuotojos supažindintos su 

LIBIS programos darbo pagrindais: skaitytojų registracijos ir skaitytojų aptarnavimo, vartotojų 

aptarnavimo ataskaitų posistemėmis. 

 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. 

 2016 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.

  Minėta paslauga pasinaudojo 113 (2015 m. – 184) vartotojų. 

  Prie bibliotekos įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys. Per metus juo pasinaudojo 994 

(2015 m. – 1000) skaitytojų 2 854 kartus (2015 m. – 2 786). 

  Iš kitų bibliotekų ir kitoms bibliotekoms skolintos knygos yra registruojamos TBA 

posistemėje. 

http://www.ibiblioteka.lt/
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 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 698 knygas, užsirezervavo 2 735 knygas. 

 Šių paslaugų dėka virtualių lankytojų bibliotekoje buvo 12 050 (2015 m. – 12 539), jie 

apsilankė 27 024 kartus (2015 m. – 20 857). 

   

10. 2. Informacinis fondas (Kraštotyros skaityklos, 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. 

            Informaciniame fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai, kai kurie jų yra vieninteliai 

egzemplioriai bibliotekoje. Dauguma leidinių – žinynai, enciklopedijos, vertingesni meno leidiniai 

yra įmagnetinti – jie neišduodami į namus. 

          Fondas komplektuojamas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Daugiausia dėmesio buvo 

skiriama naujų informacinių leidinių – žodynų, žinynų, enciklopedijų – užsakymui. 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. 

          Knygų fondas buvo kruopščiai tvarkomas. Nuolat registruojami ir tvarkomi gaunami 

periodiniai leidiniai: „Radviliškio naujienos“, „Mūsų kraštas“, „Radviliškio kraštas“. 

           2016 m. buvo peržiūrėtas Informacijos skaityklos fondas ir atrinkti seni, praradę aktualumą 

leidiniai ir nurašyti. 

          Gavus naujas knygas, jos buvo peržiūrimos, iš jų išrenkama informacija apie kraštiečius, 

įvairi kita medžiaga, susijusi su Radviliškio kraštu. 

          Nauji leidiniai visiems skyriaus fondams komplektuoti buvo užsakomi, peržiūrint 

Komplektavimo skyriaus atsiųstą „Expres“ informaciją.     

Informacinio fondo formavimas 

o SVB  – 13 090 fiz. vnt. 

o VB Informacijos skyriaus fonde –  9 278 fiz. vnt. 

o Kaimo filialuose –  3 387 fiz.vnt. 

o Miesto filiale – 425 vnt. 
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 2016 m. fonde yra:  

o 9 278 fiz. vnt., 6 047 pav. 

o Suma – 36 399 Eur  73 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 7 076 fiz. vnt., 6 029 pav. 

o Suma – 35 750 Eur  34 ct. 

o Knygų – 6113 fiz. vnt., 5846 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 – 2 085 fiz. vnt., 15 pav. 

o Laikraščių – 117 fiz. vnt., 3 pav. 

o Tęstinių – 863 fiz. vnt., 93 pav. 

o Iš viso fonde grožinės literatūros – 291 fiz. vnt., 3 %. 

o Iš viso šakinės literatūros – 8 987 fiz. vnt., 97 %. 

2016 m. gauta: 

o iš viso dokumentų  – 109 fiz. vnt.,105 pav. 

o Suma – 1 394 Eur 99 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 108 fiz. vnt., 104 pav. 

o Suma – 1 387 Eur 99 ct. 

o Knygų – 106 fiz. vnt, 103 pav. 

o Tęstinių – 2 fiz. vnt., 1 pav. 

2016 m. nurašyta:  

o iš viso dokumentų – 373 fiz. vnt., 35 pav. 

o Suma – 87 Eur 73 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 50 fiz. vnt., 35 pav. 

o Suma – 87 Eur 73 ct. 

o Knygų – 50 fiz. vnt.,  35 pav. 

o Žurnalų – 318 fiz. vnt. 
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o Laikraščių: 5 fiz. vnt. 

Nurašymo priežastys:  

o praradę aktualumą dokumentai.  

 

Užsienio kalbų ir meno skaityklos fondo formavimas 

     2016 m. fonde yra: 

o iš viso dokumentų –  612 fiz. vnt., 447 pav. 

o Suma – 3 663 Eur 59 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 5 006 fiz. vnt., 443 pav. 

o Suma – 3 627 Eur 41 ct. 

o Knygų – 444 fiz. vnt., 399 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 – 106  fiz. vnt., 4 pav. 

o Tęstinių – 1 fiz. vnt., 1 pav. 

o Grožinės literatūros – 12 fiz. vnt., 2%. 

o Šakinės literatūros – 600 fiz. vnt., 98%. 

2016 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 10 fiz. vnt., 6 pav. 

o Suma – 76 Eur 61 ct.  

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 6 fiz. vnt., 6 pav. 

o Suma – 57 Eur 81 ct. 

o Knygų – 6 fiz. vnt., 6 pav. 

o Žurnalų – 4 fiz. vnt.  

Nurašyta  nebuvo. 

Užsienio kalbų skaityklos fonde sukaupta per 500 vertingų informacinių mokomųjų leidinių: 

žodynų, gramatikų, žinynų, enciklopedijų, metodinė literatūra kalbų mokytojams, mokiniams ir 

mokytojams, mokomosios priemonės mokantis kalbų savarankiškai, skaitiniai. Iš šios skaityklos 

leidiniai išduodami į namus. 
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Fonotekos fondo formavimas 

2016 m. fonde  yra: 

o iš viso dokumentų –  4 098 fiz. vnt., 776  pav. 

o Suma – 4 051 Eur 77 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 4 098 fiz. vnt., 776 pav. 

o Suma – 4 051 Eur 77 ct. 

o Knygų – 3 fiz. vnt.,  3 pav. 

o Garsinių dokumentų – 3724 fiz. vnt., 441 pav. 

o Iš jų skaitmeninėse laikmenose – 367 fiz. vnt., 325 pav. 

o Regimųjų dokumentų – 57 fiz. vnt., 48 pav. 

o Iš jų skaitmeninėse laikmenose – 54 fiz. vnt., 45 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 – 148 fiz. vnt., 131 pav. 

o Tęstinių – 1 fiz. vnt., 1 pav. 

o Grožinės literatūros – 51 fiz. vnt., 1,1%. 

o Šakinės literatūros – 4047 fiz. vnt., 99%. 

2016 m. gauta: 

o iš viso dokumentų –  16 fiz. vnt., 16 pav. 

o Suma – 60 Eur 95 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 16 fiz. vnt., 16 pav. 

o Suma – 60 Eur 95 ct. 

o Garsinių dokumentų – 10 fiz. vnt., 10 pav. 

o Iš jų skaitmeninėse laikmenose – 9 fiz. vnt., 9  pav. 

o Regimųjų dokumentų – 4 fiz. vnt., 4 pav. 

o Iš jų skaitmeninėse  laikmenose – 2 fiz. vnt., 2 pav. 

o Kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 2 fiz. vnt., 2 pav. 

o Grožinės literatūros – 6 fiz. vnt. 

o Šakinės literatūros – 10 fiz. vnt. 

o 2016 m. nurašyta nebuvo. 

Fonotekos fonde – apie 4 tūkst. garso ir vaizdo įrašų įvairiose laikmenose: vinilinėse 

plokštelėse, garso kasetėse, kompaktinėse plokštelėse, vaizdajuostėse bei elektroniniuose 
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dokumentuose. Jau ne vienerius metus lankytojams siūloma nauja paslauga – galimybė žiūrėti kino 

filmus. Tai – vaidybiniai, dokumentiniai Lietuvos ir pasaulio režisierių filmai. Daugiausia įgarsinti 

lietuviškai ar su lietuviškais subtitrais. Yra galimybė žiūrėti filmą grupėmis pačioje Fonotekos 

patalpoje ar bibliotekos konferencijų salėje. 2016 metais Lizdeikos gimnazijos moksleiviai žiūrėjo  

filmą „Skrydis per Lietuvą“, Knygos mylėtojų klubo „Beržė“ nariai pasirinktą filmą žiūrėjo 

bibliotekos konferencijų salėje. 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0, 4 (skaičiuojami tik Informacinių leidinių ir 

Kraštotyros skaityklų fondai). 

Šakinės literatūros panaudojimo procentas – 36 % (skaičiuojami tik Informacinių leidinių ir 

Kraštotyros skaityklų fondai). 

Grožinės literatūros panaudojimo procentas – 39 % (skaičiuojami tik Informacinių leidinių ir 

Kraštotyros skaityklų fondai).  

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 tiek vartotojai, tiek bibliotekos 

darbuotojai. Po renovacijos ši kartoteka atnaujinta 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.  

 Suskaičiuota, kad Viešosios bibliotekos kraštotyros kartotekoje yra 49 239 bibliografiniai 

įrašai/kortelės, kurie saugomi ir galbūt ateityje bus suskaitmeninti. 

 Katalogų įrašų (aprašų) elektroniniame, korteliniame kataloguose iš viso: 

o SVB – 42 2011; 

o VB –  89 234; 

o MF – 33 700; 

o KF – 194 410. 

 Automatizuotai parengta įrašų iš viso: 

o SVB –  97 901; 

o VB  –  97 901; 

o MF –  0; 

o KF –  0. 

 Per 2016 m. automatizuotai   parengta įrašų: 

o SVB – 5 575; 

o VB – 5 575; 

o MF – 0; 

o KF – 0.  

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje esantys kortelių katalogai ir kartotekos 

neberedaguojami: abėcėliniai lietuvių ir rusų kalbų katalogai, antraščių kartotekos lietuvių ir rusų 
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kalbomis, sisteminis katalogas. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kortelių kataloguose yra apie 96 000 

kortelių. 

 

10. 4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

Viešojoje bibliotekoje gauta užklausų – 9 612, įvykdyta – 9 612.  

Kaimo filialuose gauta užklausų – 6 016, įvykdyta – 5 974. 

Miesto filiale gauta užklausų – 380, įvykdyta – 380. 

Iš viso SVB gauta užklausų – 16 008, įvykdyta  –15 966. 

Iš jų elektroninėmis priemonėmis:   

o VB – 827;   

o kaimo filialuose – 106;  

o miesto filiale – 2; 

o SVB – 935.  

 

Užklausų tematika 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos-kraštotyros, Vaikų literatūros 

skyriuose atsakyta 9 612 bibliografinių užklausų: 

o Bendrasis skyrius – 843; 

o Filosofija, psichologija – 763; 

o Religija, teologija – 269; 

o Visuomenės mokslai – 1 457; 

o Gamtos mokslai – 192; 

o Taikomieji mokslai, medicina, technika – 1 006; 

o Menas, fotografija, žaidimai, sportas – 534; 

o Kalbotyra, filologija, literatūros mokslas – 297; 

o Grožinė literatūra – 3 151; 

o Geografija, biografijos, istorija – 1 100. 

 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitytojos moterys domėjosi įvairiais rankdarbiais, sodo 

darbais, maisto gaminimo receptais. Jas taip pat domino psichologinė literatūra, knygos apie 

nėštumą bei vaikų auginimą. 

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

prisiminimus. Labai populiarios skaitytojo Vytauto Mikalauskio padovanotos fantastikos knygos 

bei detektyvai rusų kalba, nes tokių knygų rusų kalba Lietuvos leidyklos neleidžia. 

 Daugiausia užklausų gauta apie grožinę literatūrą. Skaitytojai kasdien  prašo surasti 

pageidaujamą romaną ar apsakymų knygą. 

 Mažėja užklausų iš literatūros kritikos srities. Anksčiau jų labai dažnai prašydavo 
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moksleiviai. Galima daryti išvadą, kad šios literatūros jau užtenka mokyklų bibliotekose arba 

pasikeitė mokytojų reikalavimai, ruošiantis literatūros pamokoms. Didelę įtaką mokymuisi daro 

internetas, kur moksleiviai randa jiems reikalingą informaciją. 

 Informacijos-kraštotyros skyriuje daugiausia užklausų gauta kraštotyros tematika. Tai 

užklausos apie miestelių kilmę, apie asmenybes, paminklus, lankytinus objektus, apie gatves. 

Vartotojams prieinamos Lietuvos ir pasaulio visatekstės elektroninės duomenų bazės, kurias 

prenumeruoja biblioteka 

 Populiariausias buvo „EBSCO Publishing“ duomenų bazių paketas. Šiek tiek naudotasi ir 

„Naxos Music library“ duomenų baze. Vartotojams sukurti 5 nauji slaptažodžiai, kad jie galėtų 

namuose naudotis „EBSCO“ duomenų baze. Užregistruota 50 prisijungimų ir 550 paieškų. 

Į kitas bendro pobūdžio užklausas buvo atsakoma, naudojantis užsienio duomenų bazėmis: 

„EBSCO Publishing“, „Naxos Music Library“, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, 

Informacinių leidinių, Kraštotyros skaityklų, užsienio literatūros fondų, Fonotekos ir Knygos 

muziejaus leidiniais bei bibliotekos elektroniniu katalogu. 

            

 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 – 100. 

  Interneto vartotojų iš viso – 786. 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

o Interneto seansų skaičius SVB  – 62 771. 

o Interneto seansų skaičius  VB –15 199.  

o Interneto seansų skaičius  KF – 40 459. 

o Interneto seansų skaičius  MF –7 113. 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis SVB  – 935. 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis VB  –  827. 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis KF  –   106. 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis MF – 2. 

o Virtualių apsilankymų skaičius (bibliotekos svetainėje) – 27 574 (2015 m. – 20 857), 

lankytojų – 12 050 (2015 m. – 12 539). 
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  11. KRAŠTOTYROS VEIKLA 

11.1. Veiklos turinys ir kryptys 

Kraštotyros veiklos 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. 

Informacijos-kraštotyros skyriuje komplektuojami kraštotyros dokumentai, vadovaujantis 

IFLA rekomendacijose nurodyta bibliotekų pareiga rinkti viską, kas gali būti naudinga krašto 

istorijos studijoms. Jokios dokumentų formos negali būti pamirštos. Todėl knygos bei kita 

spausdinta medžiaga – fotografijos, žemėlapiai, garsiniai bei vaizdo dokumentai, nepublikuoti 

darbai, brošiūros, laikraščiai ir žurnalai, susiję su Radviliškio kraštu – renkami ir saugomi nuolat. 

Orientuotis Kraštotyros ir Leidybos skyrių kraštotyros dokumentų masyve padeda Lietuvos 

integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS), Radviliškio viešosios bibliotekos elektroninis 

katalogas, Nacionalinis bibliografijos duomenų bankas, pradėtas kurti 2001 m. ir kraštotyros 

kartoteka, kurioje yra kraštotyros straipsnių bibliografijos aprašai nuo 1957 m. 

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, nuolat nauja informacija papildomas 

kraštiečių sąrašas, „Naujienų” skiltyje rašomi straipsniai apie kraštotyros veiklą, vykusias 

kraštotyrines informacines pamokas moksleiviams ir kita. 

2016 metais peržiūrėti ir perskaičiuoti visi kraštotyros fonde esantys senieji laikraščiai: 

„Raudonoji žvaigždė”, „Leninietis”, „Komunizmo aušra” nuo 1957 metų. Sudarytas išsamus 

sąrašas numatomų skaitmeninti laikraščių bei kraštotyros darbų. Šis sąrašas nusiųstas į Šiaulių 

apksrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką.  

 Parengta darbų: 

o parengta kraštotyros darbų ir aplankų iš viso – 6; 

o iš spaudos leidinių ir knygų sukurta įrašų (analizinių aprašų) – 2 277; 

o parengta kraštotyros aplankų Informacijos-kraštotyros skyriuje – 1; 

o „Vytautas Tomkus. Aš vis dar Tadas Blinda...“ Medžiagą surinko Rima Giedrienė; 

 

o redaguota ir sutvarkyta Viešosios bibliotekos filialų kraštotyros darbų – 5; 

o „Beinoravos bibliotekos metraštis. 2014“. Parengė Rima Lukoševičiūtė, Beinoravos 

filialas; 

o „Raudondvario bibliotekos kronika 2014–2015“. Parengė Dara Bagušienė, 

Raudondvario filialas; 

o „Mano rankdarbiai. Sidabravo gimnazijos mokytoja Regina Grybova“. Parengė 

Regina Grybova; 
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o „Skėmių bibliotekos istorija“. Parengė Elytė Ragaliauskienė, Skėmių filialas; 

„Juozas Zauka, chorvedys, režisierius, knygnešys. 1862–1943“. Parengė Alvyda 

Žižniauskienė, Baisogalos filialas. 

 

11.2. Kraštotyros skaityklos fondo formavimas 

2016  m. fonde yra: 

o iš viso dokumentų – 1 317 fiz. vnt., 1 105 pav. 

o Suma – 2 210 Eur 52 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 1 239 fiz. vnt., 1 094 pav. 

o Suma – 2 206 Eur 18 ct. 

o Knygų – 1 084 fiz. vnt., 1 008 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 – 10 fiz. vnt., 10 pav. 

o Rankraščių – 58 fiz. vnt., 58 pav. 

o Žurnalų – 64 fiz. vnt., 8 pav. 

o Laikraščių – 35 fiz. vnt., 3 pav. 

o Tęstinių – 51 fiz. vnt., 6 pav. 

Iš viso fonde grožinės literatūros – 537 fiz. vnt., 41 %. 

Iš viso fonde šakinės literatūros – 780 fiz. vnt., 59 %. 

2016 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 31 fiz. vnt., 26 pav. 

o Suma – 146 Eur 16 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 31 fiz. vnt., 26  pav.. 

o Suma – 146 Eur 16 ct. 

o Knygų – 20 fiz. vnt., 20  pav. 

o Spausdintinių natų dokumentų – 4 fiz. vnt., 4 pav. 

o Rankraščių – 2 fiz. vnt., 2 pav. 
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o Žurnalų – 2 fiz. vnt. 

o Laikraščių – 3 fiz. vnt. 

o Tęstinių – 1 fiz. vnt. 

o 2016 m. nurašyta nebuvo. 

o Miesto filiale – 56 fiz. vnt. 

o Kaimo filialuose – apie 500 fiz. vnt. 

11.3. Knygos muziejaus fondo formavimas 

2016 m. fonde yra:  

o iš viso dokumentų – 1425 fiz. vnt., 902 pav. 

o Suma – 558 Eur 49 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 1031 fiz. vnt., 892 pav. 

o Suma – 558 Eur 49 ct. 

o Knygų – 957 fiz. vnt., 872 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 %. 

2016 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 12 fiz. vnt., 12 pav. 

o Suma – 14 Eur 80 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 12 fiz. vnt., 12 pav. 

o Suma – 14 Eur 80 ct. 

Nurašyta nebuvo. 

Knygos muziejaus fondas palyginti nėra didelis, tačiau jis yra svarbus kultūrinis turtas, 

tarnaujantis  krašto gyventojams. Spaudiniai, saugomi šiame fonde, jau savaime yra vertinga 

paveldo dalis. Senų ir retų spaudinių fondas padeda kurti ir teigiamą Viešosios bibliotekos įvaizdį, 

nes ir po šiuolaikinės bibliotekos stogu turi atsirasti vietos knygai, liudijančiai valstybės ir tautos 

brandą. 

 Viešosios bibliotekos Knygos muziejus pasipildė senais ir vertingais leidiniais iš šeduvio 

Petro Dūdėno kolekcijos. Tai leidiniai Lietuvos kariuomenės, kultūros, religijos, kitomis temomis 

net nuo 1928 metų. Nemaža dalis – šalies rajonų laikraščiai, žurnalai, atvirukai, kalendoriai, 

bukletai, dainų švenčių ženkliukai, plakatai, knygos. Viskas stropiai įrišta, sutvarkyta. 

Viešosios bibliotekos darbuotojai iš šio geradario parsivežė vertingų senųjų leidinių: 

laikraščių „Lietuvos ūkininkas“ (1931–1936 m.), „Naujas žodis“ (1929 –1990 m.), „Žiburėlis“ 
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(1923 m.), žemaičių savaitraščio „Žemaitis“ (1928 m.) komplektus, žurnalų „Ekrano naujienos“ 

(1961 m.), „Kinas“ (1956, 1958, 1959 m. ) ir kitų. 

 

11.4. Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvoje 

 Radviliškio miesto garbės pilietė, dr. Elona Vaišnienė, gyvenanti Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, vėl pradžiugino radviliškiečius skaitytojus, padovanojusi San Franciske (JAV) 

gyvenančio istorijos tyrinėtojo, advokato Donato Janutos knygų „Lietuviški takai“ (Vilnius, 2015). 

 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. Susirašinėjama su 

Gregorijumi Tokeriu, gyvenančiu Izraelyje, kurio tėvai gyveno Radviliškyje. 

 Rugsėjo mėnesį bibliotekoje lankėsi Moshe Landsman ir Leah Shakdiel iš Jeruzalės. Jie 

domėjosi žydų bendruomenės gyvenimo ir savo giminės istorija Radviliškyje, nes Moshe 

Landsmano senelis gyveno šiame mieste. Svečiams pateikta medžiaga apie žydų gyvenimą 

Radviliškyje, straipsniai iš spaudos, fotonuotraukų. Jie džiaugėsi, radę nemažai informacijos apie 

žydų gyvenimą ir savo šeimą bibliotekos leidžiamame žurnale „Radviliškio kraštas“.  

 Nuolatiniai ryšiai Viešąją biblioteką sieja su Vilniaus ir Kauno radviliškėnų  bendrijomis.  

2016 metais Vilniuje surengtas ten gyvenančių radviliškėnų sambūris „Tėviškė – širdžių namai“. 

   

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.  Teikta praktinė pagalba vietoje, kontroliuota filialų veikla, teiktos 

konsultacijos bibliotekinio darbo, darbo su kompiuteriais klausimais. 

Išanalizuota 2016 metų Viešosios bibliotekos ir filialų veikla ir parengta 2016 metų 

ataskaita. 

2016 metais paruošta instrukcija dėl gyventojų mokymų/konsultavimo dokumentų pildymo 

pagal naujus reikalavimus. 

Parengtas žymių datų kalendorius 2017 m., skirtas planavimo darbui.  

Viešosios bibliotekos specialistai teikia konsultacijas filialų bibliotekininkams, 

Informacijos-kraštotyros skyrius konsultuoja, kaip parengti įvairius kraštotyros darbus: metraščius, 

kronikas, istorijas. Konsultuota, kaip naudotis LIBIS Analizinės bibliografijos posistemiu, norint 

susirasti reikalingą straipsnį. 

Atliktas Vainiūnų filialo fondo patikrinimas.   

Rajono bibliotekose gyventojų  kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai jau nebe 

tokie populiarūs, kokie buvo prieš kelerius metų, kai kaimuose atsirado viešoji interneto prieiga. 

Vis dėl- to 2016 metais  apmokyti 57 gyventojai individualiai, 175 – grupėse ir  4 633 suteikta 

skaitmeninio raštingumo konsultacijų. 

Padėta organizuoti kaimo bibliotekų jubiliejų šventes:  Aukštelkų –  70 metų, Vėriškių – 60 
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metų ir Raudondvario – 30 metų. Šiems renginiams paruoštos padėkos, kvietimai.  

Padedama parengti bei išleisti lankstinukus, skirtus bibliotekų jubiliejams. 

Aukštelkų bei Vainiūnų filialų naujai priimtoms darbuotojoms organizuota stažuotė Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje.  

Filialų darbuotojai dalyvavo išvykoje į Rygos nacionalinę biblioteką.  

Nuolat palaikomas ryšys su filialų darbuotojomis, naudojant LYNC bendravimo programą, 

elektroninį paštą.  

 

     Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas 

Seminarai: 

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko seminaras „Viešosios bibliotekos 

fondų ir informacijos išteklių kūrimas, apskaita ir sauga“. Dalyvavo nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos bei Radviliškio viešosios 

bibliotekos ir jos filialų darbuotojai. 

Mokymai, profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų 

Profesinę kvalifikaciją 21 Viešosios bibliotekos ir 6 filialų darbuotojai kėlė tokiu būdu: 

tarptautinis išvažiuojamasis Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotas šalies 

viešųjų bibliotekų atstovų susitikimas „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse “ Suomijos 

bibliotekose, dalyvavo Viešosios bibliotekos Leidybos skyriaus redaktorė G. Dunauskienė; 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija Ukrainoje, Slavskės mieste, organizavo 

tarptautinę konferenciją  „Šiuolaikinė biblioteka – nuolatinis nepertraukiamas informavimas ir 

Europos orientyrai“,  dalyvavo  VB direktorės pavaduotoja V. Marcinkienė; 

Estijos bibliotekininkų asociacijos organizuotoje Jaunųjų bibliotekininkų stovykloje    

Harjuma Huraste apskrityje dalyvavo D. Jankutė, VB renginių organizatorė; 

Baltarusijoje, Nesvyžiuje, įvykusiame susitikime darbo patirties klausimais dalyvavo VB 

direktorė V. Šukaitienė, darbuotojos R. Giedrienė, D. Paulauskienė, A. Sinušaitė; 

„Inovacijos kultūros įstaigose: dalijimosi patirtimi sesija“ Biržuose, dalyvavo D. Jankutė, 

VB renginių organizatorė; 

Vilniuje, Lietuvos kultūros institute, ES programos „Europos piliečiams“ informaciniame 

seminare dalyvavo D. Jankutė, VB renginių organizatorė; 

valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose 

Lietuvos turizmo informacijos centrų darbuotojams dalyvavo VB kultūrinės veiklos vadybininkė L. 

Bagučanskytė; 

Vilniaus universiteto bibliotekos ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

Knygotyros ir dokumentotyros instituto organizuotame moksliniame -praktiniame seminare 

„Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijoje patirtys ir 

problemos“ dalyvavo  V. Mikalkėnienė, Komplektavimo skyriaus vedėja, N. Stankuvienė, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, N. Pakštienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, D. 

Paulauskienė, Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja; 

projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymuose „Klientų patirties valdymas veiklos 

procesuose organizacijoje“  dalyvavo VB direktorė V. Šukaitienė; 
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Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje surengtuose mokymuose „Virtuali bendruomenė 

kuria realias bendruomenes. Socialinių tinklų panaudojimas“ dalyvavo D. Paulauskienė; 

16-ojoje Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės šventinėje konferencijoje, Pasaulinės 

knygos ir autorinių teisių dienos minėjime dalyvavo VB direktorė V. Šukaitienė, jos pavaduotoja V. 

Marcinkienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja N. Stankuvienė, Daugėlaičių ir Žeimių filialų 

bibliotekininkės N. Mėžinienė ir B. Stasiulaitienė; 

projekto „Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi seminare Vilniuje, viešbučio 

„Panorama“ konferencijų centre, dalyvavo VB direktoriaus pavaduotoja V. Marcinkienė, 

Informacijos-kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė V. Simaitienė; 

seminare „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijose“ 

Vilniuje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja V. Marcinkienė; 

seminare „Internetinės lietuvių dokumentinių filmų sinematekos pristatymas“ Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje dalyvavo VB maketuotojas-dizaineris Š. Ramonas; 

seminare „Bibliotekos skaitmeninė kolekcija: teorija ir praktika“ Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio bibliotekoje dalyvavo vyresnioji bibliotekininkė R. Giedrienė; 

Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vykusioje konferencijoje „Bibliotekos 

socialiniams pokyčiams: skaitau–mokausi–kuriu“ dalyvavo VB direktorė V. Šukaitienė, jos 

pavaduotoja V. Marcinkienė; 

projekto „Bibliotekos pažangai 2“ baigiamojoje konferencijoje Lietuvos nacionalinėje 

Martyno Mažvydo bibliotekoje dalyvavo VB vyresnioji bibliotekininkė R. Zavadskienė,  vyresnioji 

metodininkė A. Miknienė; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame seminare 

„Rankraštinių dokumentų komplektavimas, tvarkymas ir katalogavimo ypatumai“ dalyvavo 

Komplektavimo skyriaus darbuotojos V. Mikalkėnienė ir S. Mataitytė; 

stažuotėje „Skaitytojų aptarnavimas viešojoje bibliotekoje“ Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio bibliotekoje dalyvavo Aukštelkų ir Vainiūnų filialų vyresniosios bibliotekininkės V. 

Pliatkienė ir E. Ryšytė; 

praktiniame seminare „Naujos „EPALE“ galimybės, sprendžiant šiandien aktualias 

suaugusiųjų švietimo problemas‘ Šiaulių kolegijoje dalyvavo Viešosios bibliotekos kultūrinės 

veiklos vadybininkė J. Kvedarienė; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje surengtuose mokymuose 

„Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“ dalyvavo 

Informacijos-kraštotyros skyriaus darbuotojos D. Paulauskienė, R. Giedrienė; 

seminare „Darbo teisė“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje dalyvavo 

VB direktorė V. Šukaitienė, jos pavaduoja V. Marcinkienė; 

mokymuose „Atvirumo s@la bibliotekoje“ Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje 

bibliotekoje dalyvavo VB darbuotojos R. Zavadskienė, R. Ruseckienė; 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame seminare „Vaiko lūkesčių 

biblioteka“ dalyvavo N. Pakštienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje organizuotame seminare „Virtualių 

parodų kūrimas“ dalyvavo L. Skačkauskaitė, A. Balčiauskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

vyresniosios bibliotekininkės; 

patirties dalijimosi seminare Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 
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dalyvavo VB direktorė V. Šukaitienė ir Baisogalos filialo vyresnioji bibliotekininkė A. 

Žižniauskienė; 

projekto „Bibliotekos pažangai 2“ strateginio planavimo sesijoje dalyvavo VB direktoriaus  

pavaduotoja V. Marcinkienė ir  Šeduvos miesto filialo vyresnioji bibliotekininkė A. Tamošiūnienė; 

Radviliškio V. Kudirkos pagrindinėje mokykloje vykusioje konferencijoje „Kaip ir kodėl 

kinta kalba“ dalyvavo VB redaktorė G. Dunauskienė, Informacijos-kraštotyros skyriaus  vedėja D. 

Paulauskienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė A. Balčiauskienė; 

mokymuose „Streso ir įtampos valdymas“ Radviliškio rajono savivaldybėje dalyvavo VB 

buhalterijos darbuotojos A. Monkienė ir E. Utakienė. 

Išvykos 

Organizuota  išvyka-kelionė į Latviją. Čia rajono bibliotekininkai aplankė  prieš porą metų 

pastatytą Latvijos nacionalinę biblioteką Rygoje. 

Bibliotekos veikloje – ir išvykos į filialus, kurias rengėme vidutiniškai po 1,4 karto. Išvykų 

metu teikėme konsultacijas ir atlikome kontrolę. Išvykose dalyvavo VB direktorė V. Šukaitienė, 

vyresnioji metodininkė A. Miknienė, Komplektavimo skyriaus darbuotojos, kompiuterininkas R. 

Trumpikas, ūkio dalies vedėja S. Krivickienė.  

Domėjomės ir teikėme konsultacijas visais bibliotekų darbo klausimais, ypatingą dėmesį 

skyrėme bibliotekoms, kuriose pradėjo dirbti nauji darbuotojai. 

Visų 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 

Buvo užpildyta keletas tyrimo anketų: 

„Neformaliojo ir savaiminio mokymosi Europos viešosiose bibliotekose“ tyrimo anketa,  

kurį vykdo  Europos bibliotekų informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuras. 

 Tarptautinio projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ tyrimo anketa, kuri yra 

tarptautinio tyrimo apie suaugusiųjų ugdymą bibliotekose dalis. 

Anketa „Kultūros sektoriaus teikiamų informacijos paslaugų vertinimo poreikis ir 

galimybės“. 

Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose: 

Jau 17-ąjį kartą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizavo suaugusiųjų mokymosi 

savaitę „Mokymosi spalvos“. Savaitė buvo skirta mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, 

praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei atskleidimui. Tą savaitę 

Informacijos-kraštotyros skyriuje parengta knygų paroda „Informacinės technologijos – raktas į 

žinias ir  pažinimą“. 

Dalyvauta projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ atstovavimo seminare/dirbtuvėse 

„Kuo šiandien labiausiai didžiuojasi bibliotekos?“ Vilniuje. 

Radviliškio viešosios bibliotekos pasiūlyta sėkmės istorija „Japoniška animacija Tyrulių 

bibliotekoje“ buvo pripažinta geriausia ir pasiūlyta pristatyti visiems to seminaro/dirbtuvių 

dalyviams. 

 Trumpa sėkmės istorija – Tyrulių filiale eksponuoti savo darbus buvo pakviestas jaunas 

kūrėjas Tautvydas Bačiulis. Pristatyti jo piešiniai „Japoniška animacija“ parodoje sulaukė dėmesio, 
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po to jis buvo pakviestas į parodą Šiauliuose. Taip įsibėgėjo Tautvydo svajonė tapti animatoriumi ir 

aplankyti Japoniją.  

Dalyvauta pirmojoje nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje, surengtoje Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai2“ iniciatyva, kuria buvo siekiama 

Bibliotekų metais suvienyti šalies bibliotekas ir jų bendruomenes. 

Radviliškio viešoji biblioteka suorganizavo savo mažąją olimpiadą, kad išrinktų geriausią 

komandą atstovauti finaliniame renginyje Vilniuje. Ten pateko „Knygos bičiulių“ komanda. 

 

 12. 1. Projektinė veikla 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Finansuot

a suma 

Projektą parengė Projektą 

finansavo 

1. „Pavasarinis knygų kermošius“ 2000,0 € Laura Bagučanskytė Socialinės 

integracijos, 

pilietiškumo ir 

bendruomenių 

aktyvumo 

didinimo 

projektas 

2. Knygos ir kompakt. plokšt. 

„Šedvos mestely aušrela auša“ 

6400,0 € Laura Bagučanskytė Lietuvos kultūros 

taryba ir 

Radviliškio r. 

savivaldybė 

3. Kūrybinės dirbtuvės-stovykla 

„Kurkime kartu 2016“ 

900,0 € Vida Marcinkienė Radviliškio r. 

savivaldybės 

administracijos 

Jaunimo ir kitų 

nevyriausybinių 

organizacijų 

paramos fondas 

4. Vaikų vasaros stovykla „Knygų 

bičiulių vasara“ 

100,00 € Vaikų literatūros 

skyrius 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybė 

5. „Laikas gyvena knygose“ 300,00 € Lietuvos 

bibliotekininkų 

draugijos  Radviliškio 

skyrius 

Radviliškio r. 

savivaldybė 

 

  Buvo tęsiamas 2015 m. pradėto „Bibliotekos pažangai2“ projekto „Mes knygų s@loje“ 

biblioterapinis projektas „Atvirumo s@la bibliotekoje“. 

  Konkursą skelbė ir lėšas Vilniaus miesto savivaldybės centrinei bibliotekai skyrė Kultūros 

ministerija. Radviliškio viešoji biblioteka buvo šio projekto įgyvendinimo partnerė. 

 Aktyviai dalyvauta įgyvendinant projektą „Vasara su knyga“. Viešosios bibliotekos ir jos 

filialai skelbė savo renginius bendroje Šiaulių regiono bibliotekų viešinimo kompanijoje Facebook 

paskyroje „Vasara su knyga“, taip pat vietinėje spaudoje. Vien Vaikų literatūros skyrius surengė 11 

renginių, kuriuose apsilankė 225 vaikai. 

Kaimo filialai taip pat aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant respublikinius ir  savo 

bendruomenių projektus: 
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1. Šaukoto filialas kartu su Šaukoto bendruomene parengė projektą „Kūrybos atspindžiai“, 

kurį finansavo (600 €) Radviliškio rajono savivaldybė ir rėmėjai. Išleistas to paties pavadinimo 

Šaukoto krašto almanachas bei organizuotas jo pristatymo šventinis renginys. 

2. Įgyvendintas Šiaulėnų bibliotekos ir bendruomenės projektas „Žaislotekos atnaujinimas“. 

Iš fondo „Šiaulėnų ateičiai“ už 500 € nupirkta įvairių priemonių, žaislų Žaislotekai. 

3. Projektas „Bibliotekos pažangai2“ visose Lietuvos bibliotekose inicijavo interaktyvias 

protų kovas „Bibliomūšis“, kuriose dalyvavo Baisogalos filialas (užimta 42 vieta iš 167), Šeduvos 

miesto filialas (27 vieta iš 167).  

4. Baisogalos filialas jau penktus metus dalyvauja projekte „Eismo saugumas 

bendruomenėse“. 

5. Į projektą „Vasara su knyga“ įsitraukė Viešoji biblioteka ir jos filialai. Organizuota 

renginių: Viešojoje bibliotekoje –11, apsilankė 225 vaikai; filialuose – 69, dalyvių skaičius juose –  

954. 

  

13. PERSONALAS 
 

 SVB – 65 darbuotojai, iš jų profesionalūs bibliotekininkai – 54, turintys bibliotekininkystės, 

informacijos mokslų išsilavinimą– 31, įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 

23, kvalifikuotų specialistų – 6, techninių darbuotojų – 5.  

Bibliotekos darbuotojų iš viso: 

o SVB – 65; 

o VB – 37; 

o MF – 2; 

o KF – 25. 

Profesionalūs bibliotekininkai iš viso: 

o SVB – 54; 

o VB – 26; 

o MF – 2; 

o KF – 25. 

Turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą:  

o SVB – 31; 

o VB – 17; 

o MF –2; 

o KF – 12. 

Įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje: 

o SVB – 23; 

o VB – 9; 

o MF –  
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o KF – 13. 

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 – 39;   

o MF – 2;  

o KF – 2;  

o VB – 35.  

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną: 

o SVB – 26; 

o VB – 2; 

o MF –    

o KF – 23.   

 Bibliotekos darbuotojų (profesionalių bibliotekininkų) išsilavinimas: 

Aukštasis:    

o SVB – 27; 

o VB – 17  ; 

o MF – 1; 

o KF –  5. 

Aukštesnysis:      

o SVB – 28; 

o VB –  9; 

o Miesto filiale – 1;  

o Kaimo filialuose – 17.    

Kitas:                               
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o SVB – 10;     

o VB –     

o MF –    

o KF – 3.   

   

Darbuotojų kaitos problemos 

 2016 m. Viešosios bibliotekos kultūros veiklos vadybininkė Laura Bagučanskytė išleista 

dekretinių atostogų, į jos vietą priimta Jolanta Kvedarienė. 

Renginių organizatorė Vilma Merkytė atleista, jai pačiai prašant, į jos vietą priimta Dovilė Jankutė. 

Dizaineris-maketuotojas Šarūnas Ramonas atleistas, jam pačiam prašant, į jo vietą priimta Irina 

Laiševceva. 

Sekretorė-ūkvedė Sandra Krivickienė atleista, jai pačiai prašant, į jos vietą priimta Gražina 

Adomaitienė. 

Aukštelkų filialo vyresnioji bibliotekininkė Indrė Judeikevičienė atleista, jai pačiai prašant, į 

jos vietą priimta Vitalija Pliatkienė. 

Vainiūnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Rima Ganienė-Oginskienė atleista iš darbo, jai 

pačiai prašant, į jos vietą priimta Eglė Ryšytė. 

 

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, Vėriškiai, 

Tyruliai 

Pavartyčiai 
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Techninis aprūpinimas 

Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius   

 

Kompiuterių 

skaičius 

Kompiuterių naudojimas Kopijavimo 

aparatai 

vartotojams 
Darbuotojams Vartotojams 

SVB 
167 67 100 27 

VB 
58 40 18 2 

MF 
10 2 8 1 

KF 
99 25 74 24 

 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje yra dvi elektroninių knygų skaityklės 

„AmazonKindle“ ir „Cybook Odyssey“,  planšetinis kompiuteris „Samsung Galaxy Tab SM-T700“, 

kuris taip pat skirtas elektroninių knygų skaitymui.  

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas:  

o SVB – 4 062 m
2
; 

o VB – 1 600 m
2
; 

o MF – 168 m
2
; 

o KF – 2 294 m
2
. 

Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti: 

o SVB – 3 844m
2
;  

o VB – 1 600 m
2
; 

o MF – 148 m
2
; 

o KF – 2 096 m
2
. 

Lentynų apskaita 

Lentynų metrų, kuriuos užima visas fondas, skaičius: 

o SVB – 6 421;  

o VB – 2 000; 

o MF – 490; 

o KF – 3 931. 

Lentynų metrų, kuriuos užima atviri fondai, skaičius: 

o SVB – 6 421; 

o VB – 2 000; 
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o MF – 490; 

o KF – 3 931. 

Fotokopijavimo aparatų, tiesiogiai prieinamų vartotojams, skaičius: 

o SVB – 27; 

o VB – 2; 

o MF – 1; 

o KF – 24. 

15. FINANSAVIMAS 
         Bibliotekos lėšos ir išlaidos 

        Gauta lėšų € (eurų): 

o iš viso – 629 696 €  (2015 m. – 572 900 ); 

o iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos) – 602 096 €   (2015 m. – 563 881 ); 

o periodikos prenumeratai – 14 590 €  ( 2015 m.– 14 400); 

o už mokamas paslaugas –  4 000 €  (2015 m.– 5 000); 

o fizinių, juridinių asmenų parama – 12 700 € (2015 m. – 489); 

o programų, projektų lėšos – 10 900 €   (2015 m. – 3 530). 

       Išlaidos €  

o Iš viso – 629 696 €  (2015 m. – 572 900): 

o darbo užmokesčiui –  487 795 €  (2015 m. – 458 828); 

o dokumentams įsigyti –  44 132 €  (2015 m. – 40 929); 

o knygoms –  29 528 €  (2015 m. – 26 529); 

o periodikos prenumeratai – 14 590 €  (2015 m. – 14 400); 

o elektroniniams dokumentams – 14 (2015 m. – 0); 

o kompiuterinei programinei įrangai, jai palaikyti ir kt. –  12 547  (2015 m. – 0); 

o kitos išlaidos –  85 222 (2015 m. – 73 143). 

16. IŠVADOS 

 

Sėkmės 

Per 2016 m. pažengta į priekį visose pagrindinėse Radviliškio viešosios bibliotekos veiklos 

srityse, įtvirtinant biblioteką kaip informacijos, gyventojų traukos ir telkimo centrą. 

Radviliškio viešoji biblioteka pasirašė tarptautinę bendradarbiavimo sutartį su Nesvyžiaus 

(Baltarusija) centrine biblioteka. Sutartį pasirašė valstybinės kultūros įstaigos Nesvyžiaus centrinės 

rajoninės Pavlo Pronuzo bibliotekos direktorė Liudmila Vitko ir Radviliškio rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė. 

Radviliškio viešoji bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir Radviliškio rajono policijos 

komisariato viršininkas Saulius Baltakis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys įsipareigojo 
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bendradarbiauti rengiant bendras veiklas. 

Vilniuje projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ seminare/dirbtuvėse buvo pripažinta 

Viešosios bibliotekos pasiūlyta sėkmės istorija „Japoniška animacija Tyrulių bibliotekoje“.  

Viešosios bibliotekos „Knygos bičiuliai“ turėjo galimybę dalyvauti pirmosios nacionalinės 

bibliotekų olimpiados finaliniame renginyje. 

Vilniuje „Litexpo“ parodų ir kongresų centre vykusioje ketvirtoje tarptautinėje turizmo ir 

aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“ pirmą kartą dalyvavo ir radviliškiečiai. Radviliškio 

informacijos turizmo centras prie Radviliškio viešosios bibliotekos, kultūrinės veiklos vadybininkė 

Laura Bagučanskytė kartu su Savivaldybe parodoje pristatė rajono kraštovaizdžio, paveldo, gamtos 

įvairovę, naujoves bei 16-ąjį Burbiškio dvaro festivalį „Tulpių žydėjimo šventė“. 

Šventiškai paminėti Raudondvario bibliotekos 30 metų, Vėriškių – 60 metų, Aukštelkų – 70  

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. 

2016 m., lyginant su 2015 m., sumažėjo lankytojų interneto skaitykloje. Priežastis – daugelis 

naudojasi internetu namuose ar savo mobiliuose telefonuose. 

Geroji patirtis  

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius įgijo išskirtinės patirties, dalyvaudamas kaip 

partneris, „BP2“ („Bibliotekos pažangai 2“) projekto „Atvirumo s@la bibliotekoje“ kartu su 

Vilniaus miesto centrine biblioteka.  

Tęsėsi patirties dalijimasis tarp rajono bei regiono bibliotekų. 

Gruodžio 19 d. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 

vykusiame Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje Radviliškio viešosios bibliotekos atstovai – 

direktorė V. Šukaitienė ir renginių organizatorė D. Jankutė dalijosi patirtimi surengiant Radviliškio 

mieste „Pavasarinis knygų kermošių“. 
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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. 

Naudotasi filialų metinėmis ataskaitomis, 

naudotasi rajoninėje spaudoje – laikraščiuose „Šiaulių kraštas“, „Radviliškio naujienos“, 

„Radviliškio kraštas“ –  išspausdintų straipsnių apie rajono bibliotekų veiklą santrumpomis. 

Panaudotos nuotraukos iš Viešosios bibliotekos archyvų. 

Redagavo Viešosios bibliotekos redaktorė Gražina Dunauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta 

Radviliškio rajono savivaldybės  

viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės 

2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 9B(17) „Dėl žodinės ataskaitos tvirtinimo“  

 


