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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; 

VU – Vilniaus universitetas; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 4  

BENDROJI DALIS 

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 25 jos filialų tenkina ir ugdo gyventojų 

informacinius, edukacinius, kultūrinius, skaitymo, komunikacinius poreikius, užtikrina 

savivaldybės gyventojams lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją, dokumentus, 

naudotis bibliotekų paslaugomis, mokytis, bendrauti ir visapusiškai dalyvauti kultūriniame 

gyvenime, pažinti Radviliškio krašto, Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą, fiksuotą 

įvairiose laikmenose. 

2017 metai – labai svarbūs mūsų miestui: Radviliškio miesto 450 metų ir Radviliškio 

Viešosios bibliotekos 80 metų jubiliejiniai metai. Taip pat gausu buvo ir filialų jubiliejų – Šeduvos 

miesto, Šiaulėnų, Grinkiškio, Palonų, Pakalniškių, Pociūnėlių kaimo bibliotekų. 

Bibliotekose surengta per 938 įvairaus pobūdžio renginių. Rajono kaimai yra saviti savo 

tradicijomis, papročiais, jame gyvenančiais žmonėmis, todėl ir juose esančioms bibliotekoms tenka 

organizuoti renginius, atitinkančius bendruomenės poreikius. 

Minėtų švenčių proga, Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojų iniciatyva, visos 

Radviliškio miesto ir rajono organizacijos buvo kviečiamos prisijungti prie savanoriškos namelių, 

kuriuose gyvena knygos, gaminimo akcijos. Į bibliotekininkų kvietimą atsiliepė trijų Radviliškio 

miesto organizacijų atstovai.  

Simboliška, kad į pirmojo Knygų namelio atidarymo šventę radviliškiečiai buvo pakviesti 

rugsėjo 1-osios išvakarėse. Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis pasidžiaugė, 

kad pirmasis namelis buvo pastatytas Radviliškio autobusų stotyje. Viešosios bibliotekos direktorė 

Violeta Šukaitienė pasidalino mintimis apie knygų namelių atsiradimo istoriją, pasidžiaugė 

iniciatyvą palaikiusiais žmonėmis ir padėkojo pirmojo Knygų namelio autoriui, tautodailininkui 

Aleksandrui Filipavičiui. Pastatyti Knygų namelį padėjo Radviliškio miesto seniūnija. Namelyje jau 

gyvena knygos, laukiančios savųjų skaitytojų. 

 Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojai pripildė Knygų namelį. Knygų padovanojo ir 

pirmoji geranoriškai prie iniciatyvos prisidėjo Radviliškio rajono gausių šeimų asociacija „Šeimos 

židinys“ ir jų vadovė Audronė Beresnevičienė. 

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.  

Sėkmingai dalyvauta 2017-ųjų vasarą Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų 

bibliotekos inicijuotos linksmose skaitymo varžytuvėse „Vasara su knyga“. Pripažinta, kad 

ryžtingiausi buvo Radviliškio rajono skaitytojai, perskaitę daugiausiai knygų (893).  

Susumavus 2017 m. veiklos rezultatus, paaiškėjo, kad, lyginant su 2016 m., padaugėjo 

vartotojų bei jų apsilankymų skaičius.  

Sveikindami didžiųjų metų švenčių proga savo skaitytojus ir bendraminčius, Radviliškio 

viešosios bibliotekos kolektyvas galėjo kartu pasidžiaugti, kad, baigiantis 2017 metams, biblioteka 

gavo puikią dovaną – Lietuvos kultūros taryba teigiamai įvertino bibliotekos iniciatyvas, todėl 2018 

metus pasitikome turėdami paskatinimą veikti, kurti. 2018 metais įgyvendinsime tris naujus 

projektus. 

Radviliškio miesto gyventojai taip pat biblioteką įvertino kaip geriausiai dirbančią rajono 

įstaigą. 
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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 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 

SVB 179  180  360  306  12 725 12 767 

 

VB  4  8  14  10  1 800  1 500 

 

MF  4  4  4  4 82  75 

 

KF  171  168 342  292  10 843  11 192 

 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Radviliškio rajone gyvena iš viso 37 112 gyventojų (2016 m. – 37 823), Radviliškio mieste – 

15 589 (2016 m. – 15 864).  

Kaimo bibliotekose skaito 615 pensininkų ir 153 neįgalieji.  

Miesto filiale – 120 pensininkų, 47 neįgalieji. 

Viešojoje bibliotekoje skaito 327 pensininkai ir 71 neįgalieji.  

Iš viso SVB skaito 1062 pensininkai, 271 neįgalieji.  

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

nesisako apie savo neįgalumą.) 

 

1.5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB 

Iš viso SVB yra 26 bibliotekos (VB, miesto filialai – 1, kaimo – 24). 
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SVB sistemoje dirba 65 bibliotekų darbuotojai, iš jų: 

o profesionalūs bibliotekininkai – 53: 

 turintys bibliotekininkystės arba informacijos mokslų išsilavinimą – 31; 

 įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 22; 

o kvalifikuoti specialistai – 7; 

o techniniai darbuotojai – 5.  

Viešojoje bibliotekoje dirba 38 darbuotojai, iš jų: 

o profesionalūs bibliotekininkai – 26:  

 turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 17; 

 įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 9; 

o kvalifikuoti specialistai – 7; 

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. 

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 buvo atliekamas einamasis ir retrospektyvusis fondų komplektavimas.  

2.1. Fondo būklė 

Iš viso SVB fonde yra 298 244 fiz. vnt. 72 797 pav. dokumentų. Per metus fondas sumažėjo 9 

041 fiz. vnt. Viešosios bibliotekos fondas sumažėjo 624 fiz. vnt., Šeduvos miesto filialo – 594 fiz. 

vnt., kaimo bibliotekų fondai – 7 823 fiz. vnt. Per metus grožinės ir šakinės literatūros santykis 

išliko nepakitęs. Periodiniai leidiniai, kaip ir 2016 metais, sudaro 12 procentų nuo viso fondo. 
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2.2. Aprūpinimas dokumentais (be periodinių leidinių) 

 

Vienam gyventojui tenka 7,0 dokumento(2016 m. – 7,1). Iš jų: 

o mieste – 6,1 dokumento (2016 m. – 6,0); 

o kaime – 8,0 dokumento (2016 m. – 8,2).  

Vienam gyventojui tenka 0,2 naujai gauto dokumento (2016 m. – 0,15 ). Iš jų: 

o mieste – 0,15 dokumento (2016 m.– 0,12); 

o kaime – 0,24 dokumento (2016 m.– 0,18). 

Vienam gyventojui tenka 0,14 garsinio ir regimojo dokumento (2016 m. – 0,13). Iš jų: 

o mieste – 0,24 dokumento (2016 m.– 0,23); 

o kaime – 0,04 dokumento (2016 m. – 0,04). 

Vienam gyventojui tenka 0,05 elektroninio dokumento (2016 m. – 0,05). Iš jų: 

o mieste – 0,06 dokumento (2016 m. – 0,08); 

o kaime – 0,04 dokumento (2016 m. – 0,02). 

2.3. Dokumentų gautis (be periodinių leidinių) 

 

Fondai 

Iš viso Grožinė lit. Šakinė lit. 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

SVB 

 
7 446 2 785 5 506 1 660 1 943 1 125 

VB 2 023 1 922 1 139 1 073 884 849 

MF 784 757 516 492 268 265 

KF 4 639  1 503 3 848 1 125 791 378 

 

Per metus miesto filialas gavo 784 fiz. vnt. 757 pav. 

Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 193 fiz. vnt. 170 pav. 

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 

 
298 244 72 797 162 369 54 135 875 46 37 129 12 261 115 

VB 100 848 63 801 46 947 47 53 901 53 10 609 11 90 239 

MF 22 363 16 927 12 038 54 10 325 46 2 415 11 19 948 

KF 175 033 19 266 103 384 59 71 649 41 24 105 14 150 928 
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2.4. Per metus gauta 9 478 fiz. vnt. 186 pav. periodinių leidinių: 

o VB – 1 474 fiz. vnt. 166 pav.;  

o MF – 795 fiz. vnt. 97 pav.; 

o KF – 7 261 fiz. vnt. 132 pav.; 

o Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 303 fiz. vnt. 32 pav. 

 

2.5. Naujai gautų dokumentų procentas fonde (be periodikos) 

o SVB – 2,9 % ; 

o VB – 2,2 %;  

o MF – 3,9 %;  

o KF – 3,1 %.  

o Naujų dokumentų santykis fonde per metus vidutiniškai padidėjo 0,8  

 

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

Finansavimo 

šaltinis 
Gauta lėšų (Eur) 

Tenka lėšų 

vienam 

gyventojui (Eur) 

LR kultūros 

ministerija 
29 740 0,80 

Savivaldybė 14 400 0,39 

Kiti šaltiniai - - 

Iš viso 44 140 1,19 

 

2.7. Dokumentų nurašymas 

 

Fondas 

Iš viso Iš viso 
Inventorinti 

dokumentai 
Periodika 

Fiz. vnt. 

 

Pav. 

 

Fiz. vnt. 

 

Fiz. vnt. 

 

SVB 

 
26 018 621 16 016 10 002 

VB 4 122 517 2 950 1 172 

MF 2 173 22 1 308 865 

KF 19 723 82 11 758 7 965 

 

Nurašymo priežastys: 

o susidėvėję – 14 790 fiz. vnt.; 

o turinio požiūriu nebeaktualūs – 11 033 fiz. vnt.;  

o vartotojų prarasti ir šis faktas atitinkamai įformintas – 54 fiz. vnt.;  



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 9  

o dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 141 fiz. vnt.  

Lyginant su 2016 m. nurašyta 3 207 fiz. vnt. daugiau. Daugiausia nurašyta susidėvėjusių 

leidinių. 

2.8. Fondo naudojimas 

Fondas 

Fondo apyvartos rodiklis 
Fondo panaudojimo 

koeficientas 

Iš viso 

Fondas be 

periodinių 

leidinių 

Grožinė 

 literatūra 

Šakinė 

literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

Grožinė 

 literatūra 

Šakinė 

literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

SVB 0,97 0,58 0,72 0,26 3,70 1,43 0,50 4,00 

VB 1,09 0,77 0,91 0,49 3,86 1,32 0,72 3,36 

MF 1,07 0,68 1,01 0,14 4,24 1,65 0,24 3,91 

KF 0,89 0,46 0,60 0,11 3,60 1,51 0,27 3,93 

 

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

Kitų dokumentų, daugiausia šakinės literatūros, apyvartos rodikliai žemi, ypač kaimo filialuose. Tai 

rodo, kad fonde daug nepaklausių dokumentų. Fondas per lėtai atnaujinamas.  

3. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

2017 metais Radviliškio Viešosios bibliotekos ir visų jos filialų lankytojai naudojosi 

teikiamomis nemokamomis paslaugomis: dokumentų skolinimosi į namus ir vietoje, konsultavimo 

renkantis spaudinius ir ieškant informacijos, atsakymų į pateiktas užklausas gavimo, supažindinimo 

ir naudojimosi elektroniniu katalogu, kartotekos ir informacinės paieškos sistema bibliotekoje, 

naudojimosi kompiuteriais ir internetu bei elektroninėmis duomenų bazėmis, lankymosi 

renginiuose, susitikimuose, parodose. 

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. Skyriuje vartotojai skatinami naudotis 

interaktyviomis paslaugomis: savitarnos įrenginiu pasiimti arba grąžinti leidinius, užsisakyti, 

rezervuoti, prasitęsti dokumentų skolinimosi terminus internetu, taip pat naudotis leidinių grąžinimo 

įrenginiu (DGĮ). 

 

3. 1. Vartotojų telkimas 

 

Radviliškio rajone gyvena 37 112 gyventojų (2016 m. – 37 823).  

Radviliškio mieste gyvena 15 589 (2016 m. – 15 864), Šeduvos mieste – 2 571 (2016 m. – 2 

680). 
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Radviliškio rajono aptarnaujamų bendruomenių gyventojų skaičius – 36 736 (2016 m. – 37 

308). 

2017 metais Viešosios bibliotekos sistemoje buvo užregistruota 196 skaitytojais daugiau negu 

2016 metais. Miesto filiale – 1 skaitytoju daugiau, kaimo filialuose – 321 daugiau, Viešojoje 

bibliotekoje – 126 mažiau.  

Didžiąją skaitytojų skaičiaus augimo dalį sudarė skaitytojai kaimo filialuose. Išvada – 

bibliotekų paslaugos, renginiai pritraukia vis daugiau kaimo žmonių. Taip pat ir pačių 

bibliotekininkių pastangos telkiant skaitytojus, organizuojant šventes, kviečiant ateiti į biblioteką 

bei pasitelkiant knygnešių darbą. 

2017 metais itin didelis dėmesys skirtas vartotojų vaikų telkimui, jų apsilankymui. Padidėjo 

bendras apsilankymų skaičius. 

 

  Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 

o SVB – 27, 9; 

o VB – 24, 9; 

o MF – 31, 7; 

o KF – 29, 9. 

 

Eil. 

Nr. 
Filialas 

Aptarnaujamos 

bendruomenės 

gyventojų 

skaičius 

Vartotojų 

iš viso 

Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai 

registruoti 

Gyventojų 

sutelk. % 

1.  Alksniupiai 1031 254 245 9 24, 6 

2.  Aukštelkai 1174 199 173 26 16, 9 

3.  Baisogala 2255 621 545 76 27, 3 

4.  Beinorava 460 233 218 15 50, 6 

5.  Daugėlaičiai 596 162 151 11 27, 2 

6.  Grinkiškis 890 204 164 40 22, 9 

7.  Kairėnai 489 152 135 17 31, 0 

8.  Kutiškiai 720 181 173 8 25, 1 

9.  Pakalniškiai 477 188 172 16 39, 4 

10.  Palonai 502 187 168 19 37, 2 

11.  Pašušvys 652 153 136 17 23, 5 

12.  Pavartyčiai 830 166 149 17 20, 0 
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13.  Pociūnai 632 188 176 12 29, 7 

14.  Pociūnėliai 611 216 161 55 35, 3 

15.  Raudondvaris 608 181 144 37 29, 8 

16.  Sidabravas 1 045 474 458 16 45, 3 

17.  Skėmiai 504 230 209 21 45, 6 

18.  Šaukotas 940 201 183 18 21, 4 

19.  Šiaulėnai 825 360 332 28 43, 6 

20.  Šniūraičiai 495 145 145 0 29, 3 

21.  Tyruliai 784 298 283 15 38, 0 

22.  Vainiūnai 986 274 204 70 27, 8 

23.  Vėriškiai 686 108 106 2 15, 7 

24.  Žeimiai 348 187 166 21 53, 7 

 Iš viso KF: 18 576 5 562 4 698  543 30, 0  

25. Šeduvos MF 2 571 814 740 74 31, 7 

 Iš viso MF: 2 571 814 740 74 30, 3 

26. 
Viešoji 

biblioteka 
15 589 3 884 3 400 489 24, 9 

 Iš viso SVB: 36 736 10 260 8 838 1 106 27, 9 

 

Bibliotekos aptarnauja joms priskirto mikrorajono gyventojus, tačiau šis suskirstymas yra sąlyginis, 

teritorinis. Keičiantis gyvenimo sąlygoms ir gyventojams tampant mobiliais, bibliotekos vis dažniau 

sulaukia lankytojų ir iš kitų bibliotekų mikrorajonų arba atvirkščiai – dėl tos pačios priežasties juos 

praranda. Tai lemia gyventojo darbo vieta, gydymo, pašto, ugdymo įstaigų, kitų paslaugų teikėjų, kuriomis 

jis naudojasi, buvimo vieta ir panašios priežastys. 

Didžiausią mikrorajono gyventojų procentą 2017 metais sutelkė tos bibliotekos, kurių mikrorajonai 

nėra dideli ir jose lankėsi ir kitų bibliotekų mikrorajono gyventojai. Žeimių filiale – 53,7, Beinoravos – 

50,6. 

Mažiausias sutelkimo procentas – Vėriškių filiale – 15,7. Priežastys – bibliotekininkė dirba 

puse etato, dėl ligos ilgą laiką visai nedirbo. 
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3. 2. Vartotojų skaičius 

 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

3 884 

3 400 

489 

4 010 

3 559 

451 

- 126 

- 159 

+ 38 

Miesto filiale iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

814 

740 

74 

813 

723 

90 

+ 1 

+ 17 

- 16 

Kaimo filialuose iš viso: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

5 562 

4 996 

566 

5 241 

4 698 

543 

+ 321 

+ 298 

+ 23 

Iš viso SVB: 

Perregistruoti 

Naujai registruoti 

 

10 260 

9 131 

1 129 

10 064 

8 980 

1 084 

+ 196 

+ 151 

+ 45 

Vaikų (iki 14 metų) SVB: 

Viešojoje bibliotekoje 

2 731 

1080 

2 788 

1 071 

- 57 

+ 9 

Miesto filiale 

Kaimo filialuose 

179 

1 472 

179 

1 538 

 

- 66 

  

LIBIS programos duomenimis, vartotojų skaičius SVB – 9 136, kaimo filialuose – 5 012, 

miesto filiale – 814, Viešojoje – 3 884. 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 – 28, 2; 

o bedarbiai – 7, 7; 

o pensininkai – 8, 4; 

o moksleiviai – 42, 5; 

o ikimokyklinukai – 5, 1; 

o studentai – 4, 6; 

o neįgalieji – 1, 8; 
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o kiti – 3, 5. 

MF: 

o dirbantieji – 27, 6; 

o bedarbiai – 10, 3; 

o pensininkai – 14, 7; 

o moksleiviai – 35,5; 

o ikimokyklinukai – 2,3; 

o studentai – 3, 7; 

o neįgalieji – 5, 7. 

KF: 

o dirbantieji – 27,5; 

o bedarbiai – 11,3; 

o pensininkai – 10,8; 

o moksleiviai – 39,7; 

o ikimokyklinukai – 3, 8; 

o studentai – 3,1; 

o neįgalieji – 2,9; 

o kiti – 0,9. 

3. 3. Lankomumas 

 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 69 295 68 905 + 390 

Miesto filiale 19 492 19 508 - 16 

Kaimo filialuose 127 976 128 186 - 210 

Iš viso SVB 216 763 216 599 + 164 

 

3. 4. Lankomumo rodiklis 

 2017 m. 2016 m. 

Bendras lankomumo rodiklis SVB 21,1 21, 5 

Viešojoje bibliotekoje 17,8 17, 2 

Miesto filiale 23, 9 24, 0 

Kaimo filialuose 23, 0 24, 5 

 

Virtualių apsilankymų skaičius – 19 892 (2016 m. – 27024), lankytojų – 8 934.  

Virtualių apsilankymų skaičius sumažėjo. To priežastis – Viešosios bibliotekos darbuotojai 

kasdien teikia konsultacijas, kaip naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis, sudaro sąlygas 

skaitytojams savarankiškai užsisakyti, prasitęsti, rezervuoti reikalingus leidinius, susipažinti su 
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naujai gautomis knygomis. 

Besilankydamas bibliotekos interneto svetainėje, skaitytojas taip pat gali rasti informaciją 

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

Viešojoje bibliotekoje apsilankymų rodiklis didesnis, nes biblioteka domisi vis daugiau 

gyventojų, atvykstančių čia apžiūrėti parodų, auga ekskursijų skaičius, susidomėjimas renginiais, 

naudojimasis interneto paslaugomis. 

Naudodamiesi Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) vartotojai 

užsisakė 715 ir rezervavo 1 972 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 290 352 

(2016 m. –

294 743) 

97,3 

96, 0 

156 185 

(2016 m. –

173 024) 

53,8 

58, 7 

134 167 

(2016 m. –

121 719) 

46,2 

41, 3 

VB 110090 

(2016 m. 

–113 332) 

36,9 

36,8 

53063 

(2016 m. 

– 64 258) 

48,2 

57, 3 

57027 

(2016 m. 

– 49 074) 

51,8 

42, 7 

MF 23 853 

(2016 m. –

24 290) 

8,0 

7, 9 

15 871 

(2016 m. – 

16 225) 

66,5 

69, 7 

7 982 

(2016 m. – 

8 065) 

 

 

33,5 

30, 3 

KF 156 409 

(2016 m. –

157 121) 

52,4 

51, 1 

87 251 

(2016 m. –

92 541) 

55,8 

65, 9 

69 158 

(2016m.– 

64 580) 

44,2 

34, 0 

  

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis be periodikos 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 121 344 41,8 31 094 10, 7 

VB 47 108 42, 8 22029 20, 0 

MF 12 140 50, 9 1 463 6, 1 

KF 62 096 39, 7 7 602 4, 9 
   

Periodinių leidinių išduotis 

 Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. % 

SVB 137 914 47, 5 

VB 40953  37, 2 

MF 10 250 43, 0 

KF 86 711 55, 4 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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2017 metais išduotis SVB sistemoje, palyginus su 2016 m. (294743), sumažėjo 4 391. 

Viešojoje bibliotekoje– 3 242 (2016 m. – 113 332), kaimo filialuose – 712 (2016 m. – 157 121), 

miesto filiale – 437 (2016 m. – 24 290). Priežastis – gyventojai mažiau skaito, daugiau naudojasi 

interneto paslaugomis.  

3. 6. Skaitomumo rodiklis 

o SVB – 28,3 (2016 m. – 29,3);    

o VB – 28,3 (2016 m. – 28, 3);    

o Miesto filiale – 29, 3 (2016 m. – 29, 9);  

o Kaimo filialuose – 28, 1 (2016 m. – 30, 0). 

   

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 381 167 100 100 67 

VB 61 58 18 18 40 

MF 16 10 8 8 2 

KF 304 99 74 74 25 

 

3. 8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

2017 metais apmokyti ir konsultuoti 4 135 gyventojai. 

Iš jų: 

o 46 dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose; 

o 415 dalyvavo kituose mokomuosiuose renginiuose; 

o 3 674 suteiktos skaitmeninio raštingumo konsultacijos. 

Ekskursijose, apmokymuose, kaip naudotis fondu, paslaugomis, įranga SVB – 1009 dalyvių, 

209 val.: 

o VB – 952 dalyviai, 60 val.; 

o KF – 42 dalyviai, 148 val.; 

o MF – 15 dalyvių, 1 val. 

Apmokymai, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis SVB – 328 dalyviai, 99 val.: 

o VB – 94 dalyviai, 12 val.: 

o KF – 232 dalyviai, 81 val.: 

o MF – 2 dalyviai, 6 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 išsiųsta užsakymų – 25;  

o gauta dokumentų – 24 originalai.   

5. RENGINIAI 

 Renginiai 2017 m. Lankytojų 

skaičius 
Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 938 130 420 388 30 079 

VB 281 20 156 105 8 352 

MF 35 3 20 12 563 

KF 622 107 244 271 12 812 

 

Per metus Radviliškio viešojoje bibliotekoje apsilankė 86 ekskursijos, kuriose dalyvavo 2 008 

lankytojai. Dailės ir fotografijų parodų lankytojų buvo 823. 

 

5.1. Renginiai Viešojoje bibliotekoje 

 

Radviliškio viešoji biblioteka per visus 2017-uosius surengė 281 renginius, tarp jų – 105 

parodas. Čia vyko konferencijos, seminarai, susitikimai. 

2017-tieji LR Seimo buvo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros, Tautinio kostiumo, Piliakalnių, 

rašytojos Ievos Simonaitytės, poeto Kazio Bradūno, Reformacijos, Sporto metais. Daugelis renginių 

ar kita veikla buvo organizuojami taip, kad išryškintų šių metų svarbą, išskirtinumą. 

Dar 2016 metais Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ragino Vasario 16-ąją 

švęsti originaliai ir išradingai. 2017 m. Radviliškio rajone ši šventė paminėta kitaip. Prie Lietuvos 

laisvės kovos sąjūdžio memorialo Miknių-Petrėčių sodyboje LR Seimo nariai, LR krašto apsaugos 

ministerijos, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Šiaulių įgulos kariai, Krašto 

apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės kariai savanoriai ir karinių oro 

pajėgų Oro gynybos bataliono kariai, Lietuvos šaulių sąjungos jaunieji šauliai, jaunimas, partizanai, 

jų artimieji, svečiai iš Vilniaus bei nemažas būrys Radviliškio rajono gyventojų paminėjo 68-ąsias 

1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo metines. 

Su Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osiomis ir 68-osiomis Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 

tarybos Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo metinėmis susirinkusius pasveikino Seimo 

nariai Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, kiti svečiai. Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis 

ir vicemeras Kazimieras Augulis džiaugiasi, kad minėjimas atokioje sodyboje kasmet pritraukia 
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galybę svečių, kurių gretose – itin daug jaunimo. 

Pagal Viešosios bibliotekos projektą „Minaičiai – Lietuvos laisvės kovų istorinė sostinė“, 

istorinį momentą atkūrė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai ir rekonstruktorių klubo 

„Partizanas“ nariai. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo rekonstruotas 1949 metų Lietuvos Laisvės 

Kovos Sąjūdžio suvažiavimo fragmentas, kai vasario 16 d. buvo pasirašyta Nepriklausomybės 

deklaracija ir kiti svarbūs dokumentai. Po mini spektaklio, apie istorinę akimirką susirinkusiems 

papasakojo renginyje dalyvavęs Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis 

specialistas, istorikas dr. Darius Juodis. 

Sodybos šeimininkė Minaičiuose, įvykių liudininkė Julijona Mikniūtė-Petrėtienė visiems 

susidomėjusiems pasakojo apie 1949 metų žiemą, įvykius jų sodyboje. 

Renginyje muzikinius kūrinius atliko Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, 

vadovaujamas kapelmeisterio Pranciškaus Memėno, Radviliškio miesto kultūros centro režisieriaus 

Vaidoto Katučio ir Šiaulių universiteto gimnazijos folkloro studija „ČIŪTO“ (vadovai Rasa ir 

Kęstutis Stoškai). Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, Radviliškio rajono 

savivaldybė. 

 

      
Viešosios bibliotekos projektas „Minaičiai – Lietuvos laisvės kovų istorinė sostinė“ 

 

Viešojoje bibliotekoje surengta Lietuvių kalbos kultūros metams skirta konferencija, kurioje 

dalyvavo Šiaulių universiteto dėstytojai – kraštietė, docentė daktarė Rūta Kazlauskaitė ir docentas 

daktaras Juozas Pabrėža. 

Pranešimą „Lietuvių kalbos, jos tarmių garbinga praeitis ir gyva dabartis“ skaitė lektorius J. 

Pabrėža. Jis papasakojo apie tarmes ir pateikęs išsamų žemėlapį, argumentuotai įrodė, kad jų yra ne 

tik keturios, bet ir daugiau. 

Šiaulių universiteto dėstytoja Rūta Kazlauskaitė skaitė pranešimą „Kas yra kalbos kultūra, 

arba „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“ (J. Jablonskis)“. Konferencijos metu veikė 

literatūros paroda „Kalboje gimtojoje – tautos dvasia ir gyvybė“. 

Paminint Kazio Bradūno metus, Viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su 

antropologe, etnologe rašytojo Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaite-Aglinskiene. Į susitikimą 

rinkosi poetinio žodžio mylėtojai, bibliotekos lankytojai su kuriais K. Bradūno dukra dalijosi savo 

vaikystės prisiminimais, pasakojo apie tėvą, ugdžiusį meilę tėvynei, kalbai, apie šeimos gyvenimą 

užsienyje. Susitikimo su rašytojo dukra E. Bradūnaite-Aglinskiene metu bibliotekoje skambėjo K. 

Bradūno eilės, buvo pasakojama apie autoriaus gyvenimą Baltimorėje (Čikaga) ir grįžimą atgal. 

Bibliotekos lankytojus itin sužavėjo trumpas filmas apie rašytoją, besiruošiantį grįžti į Lietuvą. 
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Sporto metams bei Radviliškio miesto 450 m. sukakčiai paminėti Viešojoje bibliotekoje buvo 

suorganizuotas susitikimas su kraštiete, tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos viceprezidente 

Laima Janušonyte-Steinhoff. Tai ypatinga asmenybė ir kraštietė, žinoma Lietuvoje ir visame 

pasaulyje. Ji ilgą laiką dirbo Lietuvos televizijos sporto redakcijos vadove. Nuo 2004 iki 2013 metų 

buvo Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentė, Lietuvos sporto federacijų sąjungos 

Vykdomojo komiteto narė. 2005 metais Marakeše L. Janušonytė-Steinhoff išrinkta Pasaulio sporto 

žurnalistų federacijos(AIPS) viceprezidente – pirmąja moterimi viceprezidente AIPS istorijoje. 

 Susitikime dalyvavo sporto žurnalistės draugai ir pažįstami, jos mokytojai, ugdę ir vedę ją 

sporto bei žurnalistikos profesijos keliu. Kraštietės apsilankymu susidomėjo ir jaunosios kartos 

atstovai, siejantys ateitį su sportu ar žurnalistika. Išvykusi iš Radviliškio L. Janušonytė-Steinhoff 

liko sava gimtajam miestui ir jo žmonėms. Bibliotekos darbuotojų nuomone, šis susitikimas – tai 

vertinga dovana miestui, pažyminčiam 450 metų sukaktį, ir visiems radviliškiečiams. 

 

     
Susitikimas su Laima Janušonyte-Steinhoff 

 

Renginių ciklą, skirtą Radviliškio miesto 450-ąjam jubiliejui, Viešoji biblioteka pradėjo 

bibliotekos konferencijų salėje atidaryta radviliškiečio tautodailininko Eugenijaus Arbušausko bei 

jo mokinių Užgavėnių kaukių ekspozicija. Be kaukių, čia eksponuojama kitų šio gražiadarbio 

eksponatų – medžio drožinių, rankraščių, piešinių, leidinių, kuriuose puikuojasi jo rankdarbiai bei 

fotografijos, užfiksavusios smagiausias Užgavėnių akimirkas. 

Kovo 17-ąją Radviliškio Viešoji biblioteka šventė savo 80 metų jubiliejų. Ramią, sparčiai 

pavasarėjančią dieną vėjyje besiplaikstančiais spalvotais balionais ir originaliais paveikslais 

languose Viešoji biblioteka kvietė į savo jubiliejines iškilmes – „Šlama puslapiai knygų tyloj...“, 

kurių jau ir pavadinimas žadėjo, kad renginyje bus prisimenama šios įstaigos istorija, apžvelgiama 

dabartis, dalijamasi mintimis apie knygą ir jos skleidžiamą šviesą. 

Šventės vedantieji, jaunieji renginio moderatoriai, įkūniję viduramžių metraštininkus, 

susirinkusiems liudijo metraštininkų darbo svarbą ir reikšmę. Versdami aštuonias simbolines 

bibliotekos istorijos knygas, Baltasis ir Juodasis metraštininkai dalyvius tarsi lydėjo aštuonis 

žingsnius nueitu dešimtmečių keliu, primindami bibliotekos raidą, pagerbdami joje dirbusius ir 

dirbančius žmones, rėmėjus, bičiulius, atspindėdami šiandieninę jos veiklą. 
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Prisiminimais ir sveikinimais dalijosi Radviliškio rajono savivaldybės atstovai, viešnios iš 

Nesvyžiaus centrinės rajoninės Pavlo Pronuzo bibliotekos, Plungės ir Kelmės bibliotekų 

darbuotojai, rajono švietimo ir kitų įstaigų atstovai, garbūs asmenys, bibliotekos rėmėjai, partneriai, 

draugai, kiti svečiai. Šventės dieną sulaukta pasveikinimo iš kraštiečio, Seimo nario, profesoriaus 

Vytauto Juozapaičio. Visus iškilmių dalyvius atliktais kūriniais linksmino Lietuvos nacionalinio 

operos ir baleto teatro solistas, grupės „El Fuego“ narys Tomas Pavilionis, pelnęs daugelį svarių 

apdovanojimų. 

 

     
Bibliotekos 80 metų jubiliejus 

 

Viešoji biblioteka, antrus metus sėkmingai įgyvendindama savo projektą, organizavo rajoninę 

šventę-mugę „Pavasarinis knygų kermošius“. Tai – Radviliškio miesto 450 ir Viešosios bibliotekos 

80 metų jubiliejinių renginių dalis. Šiais metais šventė organizuota aikštėje prie Radviliškio 

kultūros centro. Ir šį kartą suburtos kaimo bibliotekos ir bendruomenės drauge pristatė savo veiklą, 

išmanumą, kūrybiškumą. Renginio pagrindinis akcentas – knyga. Lietuvos leidyklos pristatė savo 

naujausias knygas. „Pavasariniame knygų kermošiuje“ nuotaikingą koncertą dovanojo Radviliškio 

muzikos mokyklos akordeonistai, Radviliškio miesto kultūros centro vaikų dainavimo studija 

„Džiada“ bei aktorių trupė „Teatriukas“ ir jos muzikinė programa visai šeimai.  

 

     
„Pavasarinis knygų kermošius“ 
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Viešoji biblioteka radviliškiečius pakvietė į savo projektinį renginį „Švęskime Europos dieną 

kartu!“. Šventė prasidėjo prie Viešosios bibliotekos Europos vėliavos pagerbimu ir Radviliškio 

rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės ir Viešosios bibliotekos 

direktorės Violetos Šukaitienės sveikinimais.  

Radviliškio kultūros centro vaikų šokių kolektyvas „Šelmiukai“, įtraukdami ir žiūrovus, 

pašoko šokių su Europos, Lietuvos bei Radviliškio vėliavomis. 

Po to šventės dalyviai Viešojoje bibliotekoje apžiūrėjo Radviliškio lopšelio-darželio Eglutė 

auklėtinių piešinių parodą „Gimtinė mūsų – Europoje“, kuri parengta dar prieš savaitę. Lopšelio-

darželio ugdytiniai žaidė dėlionę „Atrask Europos miestą“, spalvino, piešė, rašė linkėjimus Europai 

ir puošė simbolinį Europos medį. Informacijos-kraštotyros skyrius virto mini kūrybinėmis 

dirbtuvėmis. Čia buvo galima išbandyti šviečiančius molbertus, piešiant tema „Aš pažįstu Europą“. 

Vėliau Radviliškio Lizdeikos, Vaižganto gimnazijos moksleiviai rinkosi į bibliotekos konferencijų 

salę, kurioje atidarytas menų festivalis „Europos laivas plaukia“, supažindinta su jo programa, vyko 

susitikimas su Erasmus+ programos dalyviais.  

 

     
 

 
Europos diena Viešojoje bibliotekoje 

 

 Europos kalbų dienai paminėti Viešoji biblioteka taip pat organizavo šventę, kurioje, po 

trumpo pasakojimo apie kalbų dienos atsiradimo istoriją ir minėjimo tradicijas, susirinkusiems buvo 

rodoma Radviliškio Lizdeikos gimnazijos bendruomenės sukurta laida „Klausimėlis“, surengta 

viktorina. Viktorinoje rungėsi keturios komandos: Knygos mylėtojų senjorų klubas „Beržė“, 

Radviliškio rajono literatų klubas „Jonvabalis“, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos klubas 

„Tolerancija“ ir bibliotekos savanoriai. 

Metų pabaigoje, lapkričio 13–19 dienomis, daugelyje Lietuvos bibliotekų nušvito žvakių 
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šviesa. Skaitytojai turėjo galimybę dalyvauti Šiaurės šalių asociacijos „Norden“ kuruojamame 

projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Kaip ir kiekvienais metais, buvo organizuojami garsiniai 

skaitymai, į kuriuos tradiciškai įsijungė ir Radviliškio viešoji biblioteka bei jos filialai. 

Šiemet Šiaurės šalių bibliotekų savaitė kvietė vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius pakeliauti po 

salas, esančias Šiaurės šalyse. Metų tema atsispindėjo visose Šiaurės šalių bibliotekų savaitės 

renginiuose. Gruodį Suomija minėjo 100-ąsias nepriklausomybės metines, todėl šia proga Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitė išskirtinį dėmesį skyrė būtent suomių literatūrai. 

Viešojoje bibliotekoje buvo surengtas vėlyvnaktis – „Slėpininga rudens naktis knygų 

namuose“. Renginys prasidėjo paslaptingais vakaro skaitymais konferencijų salėje, skendinčioje 

žvakių šviesoje. Dalyvavo Lizdeikos gimnazijos mokytoja Gintauta Dauneckytė, Šiaulių dramos 

teatro aktorė Lina Bocytė, kurios skaitė Bernardo Brazdžionio ir kitų žinomų lietuvių rašytojų eiles. 

Po skaitymų vėlyvnakčio lankytojai pabiro po visus bibliotekos skyrius, kuriuose jų laukė įvairi 

programa: Viešosios bibliotekos Mažojoje galerijoje vyko Radviliškio dailės mokyklos mokytojų 

vedami knygos iliustravimo užsiėmimai, Informacijos-kraštotyros skyrius kvietė į filmų, susijusių 

su Radviliškio kraštu, peržiūrą, Skaitytojų aptarnavimo skyrius paruošė orientacines užduotis, 

Vaikų literatūros skyriaus žaislotekos darbuotojos savaip užėmė jaunuosius skaitytojus – sekė 

pasakas, kvietė žaisti. Pabaigoje visi skubėjo į salę stebėti tikrais faktais paremto filmo „Liūtas“. 

 

Per metus organizuoti knygų pristatymai ir susitikimai su žymiais žmonėmis (12) 

Sausio 26 d. Radviliškio viešojoje bibliotekoje vyko gyva istorijos pamoka. Itin gausiai 

konferencijų salės auditorijai buvo pristatytas istorikų Tomo Baranausko ir Gintauto Zabielos 

parengtas ir iliustruotas leidinys „Saulės mūšio pėdsakų paieškos“. Klausimus, susijusius su 

leidiniu, atvykusiems knygos autoriams pateikė ir diskusiją su jais vedė Lietuvos kariuomenės 

Karinių oro pajėgų vyriausias puskarininkis, seržantas majoras Alvydas Tamošiūnas. Svečiai 

Tomas Baranauskas ir Gintautas Zabiela išsamiai papasakojo apie archeologinius kasinėjimus, kitus 

tyrimo darbus spėjamoje mūšio vietoje, apžvelgė pagrindines leidinio temas, atsakė į klausytojų 

klausimus. 

Knyga „Saulės mūšio pėdsakų paieškos“ – tyrimo projekto rezultatus apibendrinantis 

leidinys, kuriame aptartas Saulės mūšio istorinis kontekstas, eiga ir reikšmė, ypatingą dėmesį 

skiriant mūšio vietos lokalizavimui. Apžvelgus ir įvertinus ankstesnes versijas, iškelta nauja Saulės 

mūšio vietos versija – Ilguočių kaimas, esantis prie Radviliškio. 

Kovo 23 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko ilgai lauktas susitikimas su socialinių mokslų 

daktare, rašytoja Valentina Šereikiene. Ji klausytojams pristatė tris savo knygas „Tėvo Stanislovo 

saulė“, „Tėvo Roko paslaptis“ ir „Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą“. Į knygų 

pristatymo renginį atvyko su teologijos daktaru, kunigu Vincentu Tamošausku ir kapucinų 

misionieriais Milda Globyte bei Vaidu Venslovu. Viešnia V. Šereikienė pristatė kiekvienos iš 

minėtų savo knygų turinį, pagrindines temas ir sandarą. Svečiai įteikė jų pagamintą lentelę ir 

pasiūlė, kad jos pagrindu 2018 metais, minint Tėvo Stanislovo 100-ąsias gimimo metines, būtų 

sukurta memorialinė lenta ir pritvirtinta prie namo Radviliškyje, kur gimė, augo šis iškilus mūsų 

kraštietis. 
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Susitikimas su socialinių mokslų daktare, rašytoja Valentina Šereikiene ir teologijos daktaru, kunigu 

Vincentu Tamošausku  

 

Balandžio 19 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko istorikės Nijolės Gaškaitės knygos 

„Pasipriešinimo istorija“ pristatymas. Renginio pradžioje skambėjo jaunosios partizanų poetės 

Dianos Glemžaitės eilėraščio „Mes mokėsim numirt“ posmai. Apie knygą kalbėjo Lizdeikos ir 

Vaižganto gimnazijų istorijos mokytojai. Knygos turinį plačiąja prasme ir struktūrą įvertino 

atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, kuris parengė įdomių ir informatyvių skaidrių pristatymą, 

pateikė informacijos apie knygos autorę, pakomentavo jos požiūrį į to meto įvykius, apžvelgė 

partizaninio karo ir partizanų apygardų kūrimosi etapus, skaitė okupacinės valdžios įstatus. Buvo 

parodyta nemažai unikalių nuotraukų ir dokumentų. Tai jau trečiasis, papildytas humanitarinių 

mokslų daktarės Nijolės Gaškaitės knygos „Pasipriešinimo istorija“ leidimas. Jame pateiktos 

žymesnių partizanų biografijos, spausdinami ir jų laiškai, dienoraščiai, atsiminimai, kūrybiniai 

bandymai, atsišaukimai, kai kurie dokumentai. 

 „Justino Marcinkevičiaus laikas“ – tai knygos pavadinimas, kurią parašė daugumai gerai 

žinomas gydytojas, istorikas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos 

valstybės atstatymo akto signataras, Europos sąjungos komisaras, atsakingas už maisto saugą ir 

sveikatą, Vytenis Povilas Andriukaitis. Pakviestas į Viešąją biblioteką atvyko kartu su Europos 

Komisijos atstovybės Lietuvoje politikos grupės atstove Laima Pilukaite bei „Santaros“ žurnalo 

vyr. redaktoriumi Romualdu Norkumi. Knygos autorius nuotaikingai pasakojo, kodėl atsirado ši 

knyga, kodėl jis išdrįso rašyti apie poetą. Ne tik todėl, kad labai gerbė, asmeniškai pažinojo, daug su 

juo bendravo ir labai mėgo jo poeziją. Knygoje „Justino Marcinkevičiaus laikas“ – autoriaus 

samprotavimai apie šį poetą bei jo kūrybą, skatinantys skaitytoją plačiau, giliau pamąstyti apie 

praėjusį, esamą ir būsimą laikmetį. 

Lapkričio 30 d. įvyko susitikimas su žinoma aktore Doloresa Kazragyte. Teatro ir kino aktorė, 

rašytoja D. Kazragytė pristatė savo naująją knygą „Švytintis rūkas“, susirinkusiems pasakojo 

gyvenimiškus nutikimus, linksmino vaidinimais. 

Radviliškio Viešosios bibliotekos išleista antroji literatų klubo „Jonvabalis“ narės Stasės 

Kilbauskienės kūrybos knyga „Takas praeitin“, kuri buvo pristatyta bibliotekos skaitytojams. 

Knygoje spausdinamos dvi apysakos: „Meilė niekada nesibaigia“ ir „Kelias iš akmenų“ bei medikų 
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darbo prisiminimais paremta dalis „Skambink 03!“. Į S. Kilbauskienės knygos pristatymą susirinko 

būrys autorės gerbėjų, kolegų, draugų ir artimųjų, kurie sveikino ir džiaugėsi nauja knyga bei ragino 

autorę kurti toliau. 

 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai Viešojoje bibliotekoje 

17-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė „Tu esi biblioteka“ kvietė į jas pažvelgti skaitytojų, 

lankytojų, vartotojų akimis. Kokie žmonės į biblioteką ateina? Ko jie tikisi? Kuo domisi? 

Tradicinės bibliotekų savaitės metu, balandžio 24–28 dienomis, mūsų rajone organizuota 

daug įvairių renginių. 

Balandžio 24 d. Viešojoje bibliotekoje Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Kascėnienė iškilmingai paskelbė Nacionalinės bibliotekų 

savaitės pradžią. Mintimis apie biblioteką ir jos veiklą pasidalijo buvusi ilgametė Viešosios 

bibliotekos direktorė, dabartinė Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Januševičienė. 

Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasveikino visus su bibliotekoms svarbia švente. 

Atidarymo renginį pagyvino išradingi Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytinių 

pasirodymai, kuriuos kuravo mažųjų vadovė Dovilė Pranaitytė bei Radviliškio Lizdeikos 

gimnazijos mokinių, vadovaujamų režisierės Rasos Atkočiūnienės ir muzikos mokytojo Egidijaus 

Kablio, muzikinė programa. 

Balandžio 25 d. Viešosios bibliotekos Žaislotekoje viešėjo gražiadarbė, gera vaikų draugė 

Žydra Jomantienė. Ji rodė ir mažuosius pamokė, kaip iš medžiagos skiaučių galima sukurti įvairių 

grožybių. Viešnios padedami, popietės dalyviai darė gėles iš medžiagos. Visų darbeliai buvo 

suklijuoti į bendrą paveikslą. 

Balandžio 26 d. popietėje „Mano vaikystės knyga“ Žaislotekos lankytojai susitiko su 

bibliotekos Knygų mylėtojų klubo „Beržė“ nare Danguole Dabašinskiene. 

Balandžio 26 d. Viešąją biblioteką aplankė cirko artistė, kraštietė Odeta Pečiukevičiūtė-

Janečkova. Susitikimo metu ji papasakojo apie spalvingą ir tuo pačiu sudėtingą artisto gyvenimą, 

pasidalijo prisiminimais iš gimtajame Radviliškyje praleistų metų. 

Balandžio 27 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje surengtas edukacinis užsiėmimas „Klausk 

bibliotekos kaip geriausio draugo“. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu veikė šios parodos: Viešosios bibliotekos konferencijų 

salėje – kraštiečio Jono Varno ir kitų autorių karikatūrų paroda „Apie rimtus – linksmai“, Vaikų 

literatūros skyriuje – Radviliškio Jaunimo mokyklos 8–10 klasių moksleivių metalo ir medžio darbų 

paroda „Mes galim“ bei Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos mokinių piešinių 

paroda „Mamų portretai“. 

Viešojoje bibliotekoje vyko ir tradicinės akcijos – savaitė be delspinigių, nemokami 

Skaitytojų pažymėjimai, skaitytojų vaišinimas kava ir arbata. 

 

Poezijos renginiai 

Graži tradicija tęsiasi – tarptautiniu tapęs kasmetinis literatūrinis festivalis „Poezijos 

pavasaris“ vėl užsuko į Radviliškio kraštą. 53-osios šios poezijos šventės paukštė gegužės 27-ąją 

sklandė Radviliškyje, Pašušvyje ir Baisogaloje. 

Viešojoje bibliotekoje susitikti su susirinkusiais atvyko poetė Inger Elisabeth Hansen ir 

rašytojas Toigeir Schjerven iš Norvegijos, poetė, prozininkė Ineza Juzefa Janonė, aktorė Olita 
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Dautartaitė, vertėja Nora Strikauskaitė, poetai Vainius Bakas ir Julius Žėkas. Susirinkusiems 

„Poezijos pavasario 2017“ dalyvius pristatė šios grupės vadovas, poetas Julius Žėkas. Visi svečiai 

paskaitė savo ar kitų autorių kūrybos tekstus. Kaip vėliau įspūdžiais dalijosi renginyje dalyvavę 

radviliškiečiai, jiems buvo labai įdomu pasiklausyti poetinio žodžio norvegų kalba, palyginti 

originalo ir lietuviškojo vertimo skambesį, išgirsti lietuvių poetų naujų eilėraščių, pasigrožėti, kaip 

Bernardo Brazdžionio, Eugenijaus Matuzevičiaus poeziją skaito jau daug kartų tokioje šventėje 

radviliškiečius aplankanti aktorė Olita Dautartaitė. Šiemet tradicinis renginys dalyvius nudžiugino 

dovanota galimybe pabūti tikrai prasmingos, lyrinės, įsimintinos poezijos prieglobstyje, drauge 

pasiklausyti radviliškiečio saksofonininko Svajūno Taučiaus atliekamų kūrinių. Bibliotekoje veikė 

šiemečio „Poezijos pavasario“ dalyvių kūrybos paroda. 

 

     
„Poezijos pavasaris 2017“ 

 

2017 m. buvo išleista kraštietės poetės Ritos Dambrauskaitės (1949–2017) eilėraščių knyga 

„Kaip debesų ėjimas“. Gruodžio 7-ąją Viešojoje bibliotekoje vyko šios knygos pristatymas – buvo 

rodomas trumpas filmas apie R. Dambrauskaitę, dalijamasi asmeniniais prisiminimais, skaitomos 

eilės. Vakarą vedė knygos sudarytojas, žurnalistas, režisierius, aktorius, knygų leidėjas, Lietuvos 

cirko metraštininkas, iliuzionistas, renginių vedėjas ir amžinybėn išėjusios rašytojos R. 

Dambrauskaitės vyras Alvidas Jancevičius, R. Dambrauskaitės eilėraščius skaitė aktorė Gražina 

Urbonaitė. 

Gruodžio 14-ąją Viešojoje bibliotekoje vyko Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ 

nario Petro Valantino eilėraščių rinkinio „Ilgesys parves namo“ pristatymas. Pagrindinės kūrybos 

temos – namų ilgesys, gyvenimas Vilniuje, jauno vaikino svajos. Pats kraštietis, poetas P. 

Valantinas kalbėjo apie savo naująją knygą, perskaitė keletą eilėraščių ir susirinkusiems dainavo 

gerai žinomas lietuviškas dainas.  

Ilgai Lietuvos sostinėje gyvenęs, tačiau prieš metus gimtinėn grįžęs, P. Valantinas yra išleidęs 

šiuos poezijos rinkinius: „Pasauli, mylimas ligoni“ (1994 m.), „Lietaus brolis“ (1995 m.), „Esi, kad 

būtum“ (2008 m.), „Žagarės lauktuvės“ (2015 m.) ir penktoji knygelė – „Ilgesys parves namo“, kuri 

išleista Radviliškio viešosios bibliotekos ir pasirodė šiais metais. 
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5.2. Parodos Viešojoje bibliotekoje 

 

Viešosios bibliotekos Paveikslų galerijoje surengta 18 parodų: „Perėjęs ir sniegą, ir 

vandenį, ir ugnį...“ (Eugenijaus Arbušausko ir jo mokinių Užgavėnių kaukių paroda); „Gražu, 

gražiau, gražiausia“ (Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos bendruomenės narių kūrybiniai 

darbai); „Tautvydės teptukai kalba kitaip“ (Tautvydės Dorofėjūtės darbų paroda); 

„Personifikacijos“ (Sigito Pransuičio tapybos darbai); „Apie rimtus – linksmai“ (Kraštiečio Jono 

Varno ir kitų autorių karikatūrų paroda); „Dulkės: užmirštoji Egipto architektūra“ (Ksenijos 

Nikolskajos fotografijos); „Pastatai ir laikas. Radviliškio viešosios bibliotekos buveinės kaita“; 

„Senoji Prūsa“ (Arvydo Každailio 65 ofortų ciklo paroda); „Nebylūs gyvosios miesto istorijos 

liudininkai“ (Daiktų, rastų rekonstruojant Radviliškio miesto aikštę, paroda); „Lietuvos vėjo 

malūnai“ (Raimondo Gurskio fotografijų paroda); „N-? Pasidalyti moteriškumu“ (Radviliškio 

rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Menų studijos moterų kūrybinių darbų 

paroda); „Kunigo Jono Augusto fotografijos“; „Minčių gimnastika“ (šiauliečio menininko 

fotografo Sauliaus Jankausko tapybos darbai); „Kurkime kartu 2017“ kūrybinėse dirbtuvėse-

stovykloje Radviliškio rajono dailininkų sukurtų darbų paroda; „Šiaudinių sodų magija“ (Bronės 

Gricienės šiaudinių sodų paroda); „Lietuvos kultūros vaizdai Balio Buračo nuotraukose“ (LR 

Seimo kanceliarijos parengta fotografijų paroda, skirta B. Buračo 120-ajam jubiliejui); „Olės 

Plungienės raštuotų pirštinių paroda“. 

Parodos Kraštotyros skaitykloje: „Mūsų svečias – poetas Petras Valantinas“; „Klaipėdos 

krašto rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai; „Ievai Simonaitytei – 120“; 

„Dailininkui, marinistui Edvardui Malinauskui – 80“; „Rašytojui, žurnalistui Vytautui 

Alantai (Jakševičiui) – 115“; „Kovo 8-osios atvirukai“, „Kalėdiniai ir naujametiniai 

atvirukai“ (iš D. Dabašinskienės asmeninio archyvo); Radviliškio viešajai bibliotekai dovanoti 

suvenyrai; „Leidiniai apie Ukrainą“; „2017-ieji – Reformacijos metai“. 

Informacijos skaitykloje veikusios parodos: „Tautinis kostiumas – brangus atgimstantis 

pasididžiavimas“ (2017-ieji – Tautinio kostiumo metai); 9 stendų ekspozicija „Minaičiai – 

Lietuvos laisvės kovų sostinė“; „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“; „Lietuvių konferencijai 

– 100“. 

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

Parodos, 2017-ais veikusios Knygos muziejuje: „Knygos – Radviliškio bibliotekos 

vienmetės“ (Viešajai bibliotekai – 80 metai); „Miestas – amžino žydėjimo šviesoje“ (Radviliškiui 

– 450); „Literatūros kritikui, vertėjui, humanitarinių mokslų daktarui Jonui Linkevičiui – 

90“. 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje paruoštos 49-ios knygų, publikacijų parodos, jose eksponuota 

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

„Dokumentika liudija Sausio 13-ąją“; „Prozininkui Rimantui Šaveliui – 75“; „Poetui, 

prozininkui, eseistui, vertėjui Jurgiui Kunčinui – 70“; „Jau lazdą padėjau, kelionė baigta...“ 

(Klaipėdos krašto rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai Ievai Simonaitytei – 120); 

„Poetui, redaktoriui, kultūros veikėjui Kaziui Bradūnui – 100“; „Poetui, prozininkui, 

dramaturgui, spaudos darbuotojui, muziejininkui, literatūros kritikui Bernardui Brazdžioniui – 

110“; „Kalboje gimtojoje – tautos dvasia ir gyvybė“ (Vasario 21-oji – Tarptautinė gimtosios 

kalbos diena); „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915 – 

1952)“ (Vasario 16-ąjai – paroda iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro); 
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„Bibliotekininkui, knygotyrininkui, kultūros istorikui, mokslininkui Levui Vladimirovui – 105“; 

„Prozininkui, dramaturgui, dailininkui Romualdui Lankauskui – 85“; „Lietuvos rašytojui, 

prozininkui, dramaturgui, muziejininkui, visuomenininkui, farmacininkui Antanui Vienuoliui 

(Žukauskui) – 135“; „Belaukdami gamtos nubudimo, įsileiskime į savo širdį šiek tiek šviesos ir 

tikros šilumos!“ (knygų paroda apie Tėvą Stanislovą); „2017-ieji – Piliakalnių metai“; „2017-ieji 

– Reformacijos metai“; „2017-ieji – Tautinio kostiumo metai“; „Velykų laikas mums teikia 

Prisikėlimo pažadą ir viltį...“; „Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“; 

„Prozininkui, publicistui, vaikų literatūros kūrėjui Jonui Mikelinskui – 95“; „Poetui, prozininkui 

Oskarui Milašiui – 140“; „Poezijos pavasaris 2017“ (knygų ir publikacijų paroda); „Birželio 14-oji 

– Gedulo ir vilties diena“; „Rašytojui, dramaturgui, prozininkui, Kovo 11-osios Akto signatarui, 

vaikų literatūros kūrėjui Kaziui Sajai – 85“; „Poetei, vertėjai Juditai Vaičiūnaitei – 80“; „Sunkus 

tiesos kelias...“ (Rugpjūčio 23-oji – Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena); „Poetui, dailininkui, 

grafikui Kaziui Šimoniui – 130“; „Mokytojau, nuostabi tavo paskirtis...“ (Rugsėjo 1-oji – 

Mokslo ir žinių diena); „Prozininkui, dramaturgui, eseistui, vaikų ir paauglių literatūros kūrėjui 

Vytautui Bubniui – 85“; „Širdis tava mokykloj pasilieka...“ (Spalio 5-oji – Tarptautinė Mokytojų 

diena); „Prozininkui, dramaturgui, lietuvių literatūros klasikui Vincui Krėvei-Mickevičiui – 135“; 

„Maironis mums – daugiau negu poetas...“ (poetui, dramaturgui, dvasininkui Jonui Mačiuliui 

Maironiui – 135); „Aplink tik Rimtis ir ramybė...“ (Lapkričio 1-oji – visų Šventųjų diena, 

lapkričio 2-oji – Vėlinės); „2017-ieji – Sporto metai“; „Į duris beldžiasi šventos Kalėdos ir 

Naujieji...“.  

 

Parodos Vaikų literatūros skyriuje: 

Jos čia rengiamos stenduose bei parodų spintoje. Per metus iš viso surengta 37 parodų, kurių 

autoriai – rajono moksleiviai ir mokytojai, lopšelio-darželio (toliau l/d) ugdytiniai. 

„Tautodailės simbolika šiuolaikinėmis grafikos ir tapybos priemonėmis“ (Radviliškio 

miesto mokyklų mokinių, dalyvaujančių NVŠ (Neformalusis vaikų švietimas) programoje, karpinių 

paroda; „Akmenėlis turi širdį“ (V. Kudirkos pagrindinės mokyklos 4b klasės mokinių darbų 

paroda); „Snaigių šokis“ (l/d „Žvaigždutė „Boružėlių“ grupės ugdytinių darbeliai, mokytoja 

Legeckienė, Jarašiūnienė); „Žiemos pasaka“ (l/d „Žvaigždutė“ „Drugelių“ grupė, mokytoja R. 

Mateliūnienė); Žydros Jomantienės kūrybinių darbų paroda (radviliškietės paroda); „Kuriu 

vitražą“ (V. Kudirkos 4a klasės mokinių kūrybinių darbų paroda); „Žvaigždėto dangaus 

paslaptys“ (Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių piešinių paroda, mokytoja R. 

Šimkuvienė); „Lietuvių skaičiuočių pynė“ (baigiamojo respublikinio piešinių konkurso paroda, 

mokytojos R. Morkūnienė, R. Jasiulienė, I. Svinkūnienė); „Popieriaus karpiniai ir darbeliai“ (V. 

Kudirkos pagrindinės mokyklos Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus neformaliojo 

švietimo būrelio 3–4 klasių mokinių darbų paroda, mokytoja I. Jančauskaitė); „Skaitykim. 

Džiaugsmą ir paguodą gera knyga pasauliui duoda“ (leidinių paroda Tarptautinei vaikų knygos 

dienai); „Aš galiu“ (Jaunimo mokyklos 8–10 klasių mokinių medžio-metalo darbų paroda, 

mokytojas D. Grigaliauskas); „Spalvinga jaunystė“ (Pakalniškių pagrindinės mokyklos 9 klasės 

mokinių dailės-technologijų kūrybinių darbų paroda, vadovė Vigita Lansbergė); V. Kudirkos 

pagrindinės mokyklos 2c klasės mamų portretų paroda, mokytoja R. Valčiukienė; „Gimtinė mūsų 

– Europoje“ (l/d „Eglutė“ auklėtinių piešinių paroda, auklėtojos L. Vaičiulytė, R. Bubliauskienė); 

„Gražiausias kūrinys mano miestui“ (NVŠ ugdymo tautodailės technika, mokytoja G. Stugienė); 
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„Radviliškio dailės mokyklos mokinių keramikos darbų paroda“; „Tau, mano Radviliški“ 

(Vaižganto progimnazijos 8a klasės mokinių fotografijų paroda, mokytoja V. Apšegienė); 

„Vaižganto progimnazijos 6–8 klasių pirštininių lėlių paroda“, mokytoja S. Zakienė); „Mes prieš 

smurtą ir patyčias“ (l/d „Žvaigždutė“ bendruomenės paroda); „Mažais žingsneliais link šv. 

Kalėdų“ (Lietuvos specialiųjų-lavinamųjų klasių paroda, Gražinos pagrindinės mokyklos 

specialiųjų klasių mokytojos); „Radviliškio dailės mokyklos kūrybinių darbų paroda“, skirta šv. 

Kalėdoms ir Naujiesiems metams. 

Parodos Vaikų literatūros skyriaus Žaislotekos Pasakų kambaryje: „Pavasario paukščiai“ 

(l/d „Eglutė“ „Želmenėlių“ grupės vaikų piešinių paroda, auklėtoja L. Vaičiulytė); „Radviliškietės 

Žydros Jomantienės pasiūtų žaislų paroda“; „Darbščiosios rankelės“ (l/d „Žvaigždutė“ „Ančiukų“ 

grupės ugdytinių piešinių paroda, auklėtojos A. Aleknaitė ir N. Červonikova); „Pradžiuginkime 

dar kartą“ (V. Kudirkos progimnazijos 1c klasės mokinių darbelių, sukurtų iš antrinių žaliavų, 

paroda, mok. V. Skvarnavičienė); „Žiema žiemužė“ (l/d „Eglutė“ „Spinduliukų“ grupės vaikų 

darbelių paroda, vyr. auklėtoja R. Rudzita); „Žiemiška Šiaulių miesto vaikų globos namų „Šaltinis“ 

auklėtinių karpinių paroda“, vadovė – užimtumo specialistė I. Vaitiekūnaitė); „Mūsų paukščiai 

giesmininkai“ (l/d „Žvaigždutė“ „Viščiukų“ grupės vaikų piešinių paroda, auklėtoja J. Bložienė); 

„Himnas varlėms“ (Gruzdžių socializacijos centro auklėtojos R. Gaidamavičiūtės varlių kolekcijos 

paroda). 

 

5.3. Renginiai Viešosios bibliotekos filialuose 

Per 2017 metus kaimo bibliotekose suorganizuoti 657 renginiai, iš jų – 283 parodos. 

2017-aisiais šešiuose Viešosios bibliotekos filialuose buvo minimos įkūrimo metines. 

Jubiliejines šventes savo bendruomenėms surengė Šeduvos, Grinkiškio, Šiaulėnų, Pakalniškių, 

Pociūnėlių, Palonų filialai. 

Pavartyčių filiale buvo surengta bibliotekos įkurtuvių naujose patalpose šventė „Bibliotekos 

durys atviros Tau!“.  

Šeduvos miesto bibliotekos jubiliejinis vakaras „80 metų kartu“ vyko Šeduvos kultūros ir 

amatų centre. Šventę pradėjo Šeduvos miesto bendruomenės pirmininkė Livita Tvarevičienė poeto 

Petro Valantino eilėmis, sukurtomis bibliotekos 80-mečiui. Sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono 

meras Antanas Čepononis. Perskaitytas bibliotekos įkūrėjo Jono Venckūno dukros Gailutės 

Venckūnaitės-Jurčikienės sveikinimo laiškas. Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė 

pasveikino filialą su švente ir įteikė padėkos raštus geriausiems bibliotekos skaitytojams, 

padėjėjams ir rėmėjams. 

Šiaulėnų bibliotekos 80 metų jubiliejinis renginys – „Praeitį menam, ateitį kuriam“, į kurį 

Šiaulėnų bibliotekos atvyko pasveikinti LR Seimo nariai Asta Kubilienė bei Aurimas Gaidžiūnas. 

Daug gražių žodžių apie biblioteką, knygą ir jos reikšmę žmogaus gyvenime sulaukta iš Radviliškio 

rajono savivaldybės atstovų, įstaigų, bendruomenės atstovų. Šiaulėnų miestelio garbės pilietis 

Augenijus Jurgauskas šventės dalyviams priminė apie iškiliausius Šiaulėnų krašto žmones, jų indėlį 

į kultūrą bei švietimą, akcentavo ir bibliotekos svarbą. 
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Paminėtas Šiaulėnų bibliotekos 80 metų jubiliejus 

 

Grinkiškyje paminėta dviguba šventė: Grinkiškio miestelio bibliotekos 80-ties ir Grinkiškio 

mokyklos bibliotekos 70-ties metų jubiliejus. Biblioteka Grinkiškio kultūrinio gyvenimo istorijoje 

ypač svarbi ne tik dėl savo misijos, bet ir dėl išgyvento laiko. Ji, čia duris atvėrusi 1937 metais, 

atlaikė visus istorinio laiko virsmus ir niekada neuždarė durų. Dabartinės bibliotekininkės Danutė 

Dauknienė ir Virginija Urbonavičienė labai pasistengė, kad abiejų bibliotekų jubiliejaus šventė 

taptų įsimintinu miestelio kultūrinio gyvenimo įvykiu. Jau vien pasiruošimas dvigubai sukakčiai 

tapo reikšmingas, subūręs bendram darbui abi bibliotekas, gyvenančias po tuo pačiu stogu, 

gimnazijos administraciją, gimnazijos ir kultūros namų meno kolektyvus, seniūniją bei aktyvius 

skaitytojus. 
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Grinkiškio miestelio bibliotekos 80-ties ir Grinkiškio mokyklos bibliotekos 70-ties metų jubiliejus 

 

Pociūnėlių bibliotekos 70-oji jubiliejinė šventė „Laiko rato sūkuryje“ paliko daug įsimintinų 

akimirkų. Tikrąjį bibliotekos gyvavimo kelią, istoriją, veiklą apžvelgė bibliotekininkė Elena 

Jankūnienė, dirbanti bibliotekoje 18 metų. Nutilus šventiniam šurmuliui, Pociūnėlių biblioteka 

toliau sukasi laiko rate, pradėdama skaičiuoti aštuntąjį veiklos dešimtmetį. 

Palonų biblioteka krašto žmones sukvietė į savo 60 metų jubiliejinę šventę „Bibliotekos 

istorijos puslapiai“. Joje prisiminta bibliotekos istorija, prisiminimais pasidalijo 35-erius metus šioje 

bibliotekoje dirbusi Vitalija Kaupienė.  

Pakalniškių kaimo bibliotekoje surengta bibliotekos 60 metų jubiliejinė šventė „Atminties 

takais“. 

 

      
Pakalniškių kaimo bibliotekos 60 metų jubiliejinė šventė 

 

Jubiliejiniais metais šioje bibliotekoje buvo gausu renginių. Tautinio kostiumo metus 

Pakalniškių kaimo biblioteka paminėjo renginiu „Tautinis rūbas kitaip“, kuriame buvo pristatyta 

Pakalniškių kaimo gyventojos Vitos Vasiliauskaitės rankdarbių paroda. 

 Ši biblioteka literatūriniu renginiu „Raginėnų piliakalnio legendos“ paminėjo ir Piliakalnių 

metus. Pranešimą skaitė netoliese esančio Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio 

vyriausiasis fondų saugotojas Sigitas Senulis. Svečias, remdamasis istorine medžiaga, papasakojo 

apie Raginėnų archeologijos paminklų kompleksą, apie iki mūsų dienų šioje teritorijoje išlikusias 

senovės gyvenvietes, pilkapynus, senkapius, mitologinius akmenis. 

Alksniupių biblioteka surengė popietę „Tautinio kostiumo spalvos“, skirtą Tautinio kostiumo 

metams. Bibliotekon sugūžėjo būrelis Alksniupių pagrindinės mokyklos moksleivių ir jų mokytoja 
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Virgina Krugelienė, kuri šį renginį vedė vilkėdama tautinį kostiumą. Renginys buvo labai 

turiningas, nes mokytoja vaikams paaiškino, kodėl šie metai paskelbti dar ir Lietuvių kalbos 

kultūros, ir Piliakalnių metais. Renginio dalyviai sužinojo, kad Aukštaitijos kaimiečių, ypač moterų, 

liaudiški drabužiai laikomi pačiais archajiškiausiais. Susipažinę su visų regionų tautinių kostiumų 

istorijomis, popietės pabaigoje visus linksmino šios mokytojos vadovaujamas liaudies šokių 

ansamblis. 

Alksniupių bibliotekoje vyko popietė „Kalba yra didis tautos statytas paminklas“, skirta 

Lietuvių kalbos kultūros metams. Dalyvavo kuriantys Alksniupių kaimo žmonės, Alksniupių 

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Zita Kučienė.  

Tyrulių bibliotekoje įsimintinas renginys – „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirtas Lietuvių 

kalbos kultūros metams ir Knygnešio dienai paminėti. Čia skaitytojų būrys susirinko į biblioteką 

paklausyti buvusios mokyklos mokytojos Vilijos Kojelytės kūrybos. 

2017-aisiais buvo paskelbti ir Sporto metai, kurie įgalino bibliotekininkes ieškoti įdomių 

žmonių, rengti susitikimus su jais. Raudondvario bibliotekoje buvo organizuotas susitikimas su 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus 

kūno kultūros mokytoja, sporto klubo „Salikalnis“ pirmininke, pasaulio čempione Genovaite 

Kazlauskiene. Mokytoja pasidalijo įspūdžiais iš 2017 m. balandžio 20–30 dienomis Auclende, 

Naujojoje Zelandijoje, vykusių pasaulio sporto meistrų veteranų žaidynių. 

 

      
Susitikimas su Genovaite Kazlauskiene 

 

Beinoravoje vyko jau tradicija tapęs renginys – „Beinoravos sporto šventė 2017. Dienos 

svajonės pildosi“. Šventėje, kurią organizavo kraštietė, Lietuvos ultramaratonininkė, tarptautinė 

futbolo federacijos teisėja Vaiva Kurpytė-Skipitienė, dalyvavo Beinoravos kaimo bendruomenės 

nariai, bibliotekos ir kultūros namų darbuotojai, daugiau nei 200 kaimo gyventojų ir svečių. Tai 

vienas didžiausių renginių Beinoravos krašto istorijoje. Įvairios sportinės varžybos, kuriose 

dalyvavo sportininkai ne tik iš Beinoravos krašto, bet ir iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Pakruojo, 

Šilutės, Smilgių, Sidabravo, Naujamiesčio, Perekšlių, Pociūnų, Palonų, Vadaktų, Prasčiūnų. Visoms 

sporto rungtims teisėjavo profesionalūs teisėjai, tarp kurių buvo ir Rasa Imanalijeva – Lietuvos 

moterų futbolo žvaigždė, spėjusi susirinkti visus aukščiausius įvertinimus Lietuvos futbole kaip 

žaidėja, o dabar siekianti aukštumų ir pripažinimo teisėjavimo srityje. Kol suaugusieji dalyvavo 
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sportinėse varžybose, mažiausieji džiaugėsi atrakcionais bibliotekos kiemelyje, dalyvavo 

kūrybinėse dirbtuvėlėse, išmėgino rankos taiklumą smiginio-loterijos rungtyje. Vakare vyko 

oficialesnė renginio dalis, kurios metu buvo minimos 431-osios Beinoravos kaimo vardo metinės. 

 

     
„Beinoravos sporto šventė 2017. Dienos svajonės pildosi“ 

 

Beinoravos biblioteka, per metus į savo renginius pritraukusi net 977 lankytojus, jiems 

pateikė ypač įdomių susitikimų, įvairių švenčių. Vasario 26 d. bibliotekoje vyko susitikimas su 

Labdaros paramos fondo SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugijos nare, globos programų vystymo 

vadove, Bolivijos vaikų dienos centro savanore Milisenta Misevičiūte ir kraštiete savanore 

Prancūzijoje Jolita Mataityte. Renginio tema – savanorystė Lietuvoje ir užsienio šalyse. Viešnios 

įdomiai ir vaizdžiai pristatė savanorystės užsienio šalyse patirtį, suteikė daug informacijos apie 

savanorystės galimybes, papasakojo apie savanorių teikiamą naudą ne tik visuomenei, bet ir pačiam 

sau, pasidalijo savo įspūdžiais, pasakojo apie keliones po įvairias šalis. 

Beinoravos bibliotekos ir kultūros darbuotojai visus poezijos ir muzikos mylėtojus sukvietė į 

poezijos ir muzikos vakarą „Tu priimki mane į sūpuokles, – noriu dangų su vėju pasiekti“ (P. 

Liubertaitė). Į vakarą susirinkę beinoraviškiai ir svečiai klausėsi nuostabių posmų, kuriuos skaitė 

Sidabravo, Vadaktų ir Beinoravos krašto kūrėjai bei skaitovai. Be poezijos skambėjo ir širdys 

virpinančios saksofono melodijos, kurias susirinkusiems dovanojo saksofonistas Henrikas 

Staškauskas.  

Pašušvio kultūros namuose paminėta Kovo 11-oji ir vyko renginys, skirtas lietuvių kalbos 

sklaidai bei prestižui stiprinti. Jame dalyvavo Grinkiškio seniūnijos garbūs žmonės, kraštiečiai, 

kuriems yra svarbus lietuviškas žodis, poezijos grožis ir kalba. Jie savo kurtomis eilėmis atvėrė 

savo širdis, išsakė liūdesį, džiaugsmą, nerimą. Pašušvio miestelio bibliotekininkė, Vaitiekūnų 

pramogų ir šokių salės kultūros specialistė Lina Lydikaitienė paskaitė J. Marcinkevičiaus eilėraštį 

„Gimtoji kalba“. 
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Šventė Pašušvio kultūros namuose 

 

Kairėnų ir Grinkiškio filialų bei Grinkiškio pramogų ir šokių salės darbuotojai Grinkiškio 

kultūros namuose surengė popietę „Žodžių puokštė gimtinei“, skirtą Lietuvių kalbos kultūros 

metams. Kadangi popietė vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, buvo 

prisiminta 1990 metų kovo 11-oji. Mokytojai Audra ir Klemas Indrėkai pasidžiaugė, kad turime 

tokią gražią ir labai seną lietuvių kalbą. 

Šeduvos bibliotekoje vyko susitikimas su fotomenininku-kūrėju Virginijumi Sungaila. 

Svečias į biblioteką atsivežė fotografijų parodą „Atspindžiai vandenyje“ ir pristatė eilėraščių knygą 

„Paslapties piligrimas“. Virginijaus Sungailos kūryba publikuojama kultūros ir meno žurnaluose 

„Durys“, „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Dienovidinis“. 

Šeduvos miesto filiale pristatyta iškilios kraštietės mokslininkės, mokytojos ir poetės Stasės 

Dzenuškaitės kūryba. Gausiai susirinkusiems šeduviams pažintinę-poetinę programą parengė 

aktorius, muzikos teatro režisierius ir pedagogas maestro Rimantas Vaitkevičius. Pastaruosius 

dvylika metų S. Dzenuškaitė savo gyvenimą susieja su poetine kūryba, buvo išleistos penkios jos 

poezijos knygos. 

Šeduvos bibliotekoje įvyko susitikimas su žurnaliste Inga Liutkevičiene, kuri pristatė knygą 

„15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ Liutkevičienė – žurnalistė, redaktorė, 

autobiografinių, populiariosios medicinos, psichologijos knygų autorė, bendraautorė ir sudarytoja. 

Per 15 darbo ir draugystės metų pažinusi režisierę Galiną Dauguvietytę ir iš arti mačiusi ją įvairiose 

situacijose Inga Liutkevičienė vadinama Galinos Dauguvietytės biografe.  

Knygoje „15 metų su Galina Dauguvietyte“ autorė atskleidė kiek kitokią režisierę, plačiau 

papasakojo apie Dauguviečių giminės istoriją, penkias netikras Galinos seseris. Knygoje – 

režisierės kasdienybė, įpročiai, paskutinė jos svajonė... 

Baisogaloje prisimintas knygnešys Juozas Zauka. Miestelio bibliotekoje vyko renginys 

„Pagarbos ir padėkos odė knygnešiams“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams. Jaunieji 

bibliotekos renginio dalyviai sužinojo knygnešių, kurie padėjo išsaugoti kalbą, raštą, atgauti 

valstybingumą, pavardžių, susipažino su kraštiečio knygnešio J. Zaukos biografija. 
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Šaukote paminėtas Šatrijos Raganos 140-ųjų gimimo metinių jubiliejus. Gausiai 

susirinkusiems Šaukoto kultūros namų salėje bibliotekininkė Vida Pužaitienė pasakojo apie 

rašytojos gyvenimą Šaukote, jos vaikystę, studijų metus, pedagoginę bei visuomeninę veiklą, 

kūrybą. Skaitytos ištraukos iš rašytojos apysakos „Sename dvare“. Koncertavo Šiaulių rajono 

kultūros centro Bridų filialo Pakapės romansų atlikėjų grupė „Vėjūnė“ (vadovas Julius 

Muliarčikas). 

Skėmių biblioteka metų pabaigoje pakvietė į Gerumo angelo rytmetėlį, į kurį rinkosi Skėmių 

mokyklos mokytojos ir mokinukai, nešini savo gerumo darbeliais, kuriuos paliko bibliotekoje, kad 

jie būtų išdalinti kiekvienai skėmiečių šeimai. Rytmečio metu buvo kalbama apie gerumą, vaikai 

išsakė daug gražių žodžių vieni kitiems. 

 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai filialuose  

17-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius organizavo ir Viešosios bibliotekos 

filialai. 

Balandžio 24 d. Šiaulėnų biblioteka surengė nuotaikingą susitikimą su rašytoju Vladu 

Kalvaičiu, kuris pristatė savo knygą „Pasakėčios vaikams ir ne vaikams“. Kartu su rašytoju atvyko 

ir Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas, kuris aptarė rašytojo 

gyvenimo bei kūrybos kelią. 

Balandžio 25 d. Beinoravos bibliotekoje surengtas vaikų talentų konkursas „Kuo aš 

ypatingas“. Jame dalyvavo Sidabravo gimnazijos 1–4 klasių mokiniai. 

Pašušvio bibliotekoje kiekvieną bibliotekų savaitės dieną buvo organizuotas vis kitoks 

renginys ar susitikimas. Parengta Pašušvio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinio Manto Špoko 

kūrybinių darbų paroda „Sambūvis“. Joje pristatyti 18 paveikslų – originalių, įspūdingų, žavinčių 

spalvų darna, minties gilumu. Organizuotas susitikimas su Grinkiškio kredito unijos administracijos 

darbuotoja. Pirmą kartą šioje bibliotekoje lankėsi Pašušvio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai, lydimi pedagogės Elenos Klevinskienės. Vaikai susipažino su biblioteka bei 

jos tvarka, klausėsi garsinių skaitymų, su dideliu susidomėjimu žiūrėjo ir klausėsi garsinės pasakos 

„Trys paršiukai“. Paskutiniąją savaitės dieną į Pašušvio bibliotekoje organizuotą popietę atvyko 

Grinkiškio ambulatorijos vyresnioji bendruomenės slaugytoja Birutė Grigaliūnienė. 

Baisogalos bibliotekoje vyko popietė „Mes iš pasakų...“. Į ją atvyko Baisogalos gimnazijos 

penktokai su bibliotekininke Rimante Stasiukoniene. Su moksleiviais diskutuota, kas jiems yra 

pasaka. Vaikai turėjo atlikti įvairias užduotis. Pasiskirstę vaidmenimis, pasipuošę atributika, vaidino 

pasaką „Ropė“. 

Kutiškių bibliotekoje parengta knygelių paroda „Mano pasaka“. Tai – Kutiškių daugiafunkcio 

centro vaikų darželio „Mažylių“ grupės vaikučių kartu su tėveliais ir auklėtoja pačių sukurtos 

knygutės, pasakos. Iš viso sukurtos 7 knygutės, kuriomis labai džiaugėsi patys kūrėjai bei parodėlės 

lankytojai. 

Pakalniškių biblioteka organizavo literatūrinį rytmetį „Augu skaitydamas“. Jame dalyvavo 

pakalniškių pagrindinės mokyklos darželio grupės „Žiedeliai“ vaikučiai su auklėtojomis Laima 

Didaronkiene ir Irena Duriene. Vaikai supažindinti su biblioteka, pademonstruotos ten esančios 

didžiausia ir mažiausia knyga, taip pat grojančios knygos. Vaikučiams paskaityta eilėraščių apie 

knygas, o A. Matučio eilėraštis „Tuoj ir rytoj“ skambėjo, panaudojant lėles. 

Grinkiškio bibliotekoje Jono Poderio gimnazijos trečiokai ir jų mokytoja Rasa Poškienė 
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dalyvavo surengtoje viktorinoje „Skaitai – kaupi žinias“. Viktorinos tikslas – patikrinti, kiek vaikai 

žino apie perskaitytas knygas. Klasė buvo suskirstyta į dvi komandas, jos labai aktyviai atsakinėjo į 

klausimus ir abi užduotis baigė lygiosiomis. 

Pavartyčių bibliotekoje įvyko Ievos Simonaitytės knygos „Vilius karalius“ aptarimas. Į 

renginį atėjo aktyviausios bibliotekos skaitytojos Bronė Ožinskienė, Danutė Briedienė, Gražina 

Slioserienė. Ši knyga aptarti pasirinkta neatsitiktinai – 2017-ieji buvo paskelbti Ievos Simonaitytės 

metais. 

Pociūnėlių biblioteka kartu su Pociūnėlių pagrindinės mokykla įsijungė į akciją „Perskaitei – 

padovanok. Dovanoji knygą bibliotekai – dovanoji draugui“. Akcijos metu moksleiviai lankėsi 

Pociūnėlių bibliotekoje, bendravo su bibliotekininkė Elena Jankūniene. Bibliotekai buvo 

padovanotos kelios įdomios, vaikų mėgiamos knygos. 

Sidabravo biblioteka savaitės metu suaugusiesiems parengė popietę „Tautinių rūbų kostiumai 

praeityje ir dabartyje“, o vaikučiams skirta pirmoji viešnagė į biblioteką – „Biblioteka mums – kaip 

namai“. 

Skėmių kaimo bibliotekoje pravesta popietė „Džiaugsmą ir paguodą gera knyga duoda“. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu rajono bibliotekose vyko viktorinos, piešinių, knygų 

parodos, atvirų durų dienos. Visi tie renginiai parodė, kad skaitytojai, lankytojai gana įvairūs, 

skirtingi, bet juos visus vienija draugystė su knyga ir biblioteka. 

 

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. 

Pakalniškių bibliotekoje lankytojai galėjo grožėtis fotografijų paroda „Kalbantis laikas, 

sustingęs nebyliame triukšme“. Tai šeduviečio Tado Svetiko, gyvenančio Londone, darbai. 

Fotografijose – Londono gatvės, žmonės, miesto šurmulys, naktis, diena, spalvos, nuotaika ir daug 

kitų miesto gyvenimo vaizdų. 

 

 
Londono miesto atspindžiai 
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Šaukoto bibliotekoje didelio susidomėjimo sulaukė tolimųjų reisų vairuotojo Stasio Vaivados 

fotografijų paroda „Europos keliais“, kurioje užfiksuoti patys gražiausi Ispanijos, Vokietijos, 

Prancūzijos ir kitų Europos šalių vaizdai. Taip pat bibliotekos patalpose lankytojai galėjo 

pasigrožėti Kunigiškių bendruomenės gražiadarbių kūrinių paroda (kryželiu siuvinėti paveikslai bei 

origamio lankstiniai). 

Pavartyčių kaimo bibliotekoje asociacijos Pavartyčių bendruomenės moterys parengė pirmąją 

savo darbų parodą, skirtą šv. Velykoms. Čia buvo eksponuojami dekupažo technikos akcentais 

papuošti kiaušiniai bei įvairių spalvų ir dydžių verbos. Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę 

pasigrožėti šių moterų kūrybos darbų parodomis, parengtomis artėjant Kalėdoms. Pasitelkusios 

fantaziją bei kruopštumą, iš nenaudojamų plastiko butelių, popieriaus, folijos, karoliukų, kartono, 

kavos pupelių siūlų pagamino kalėdinius varpelius, stilizuotas eglutes, dekoravo butelius.  

 

 
Kalėdinių darbų parodos fragmentas 

 

Šioje bibliotekoje savo rankdarbių parodą surengė Pakalniškių kaimo gyventoja Vita 

Vasiliauskaitė. Surengusi 4 parodas Pakalniškių bibliotekoje, savo darbelius pristatė Pavartyčių 

bibliotekos lankytojams. Parodoje buvo eksponuojami kryželiu siuvinėti 5 paveikslai, skirtukai 

knygoms, kilimėliai. 

Kutiškių bibliotekoje parengta Irenos Dumskienės darbų paroda. Joje – dirbiniai iš molio ir 

odos. Irena Dumskienė – Radviliškio miesto gyventoja, kurios darbai dažnai eksponuojami ir 

Radviliškio miesto kultūros centre. Kutiškių bibliotekoje lankytojus džiugino kovo–balandžio mėn. 

Metų eigoje buvo eksponuojama ir medžio drožėjo bei keramikos darbų puoselėtojo 

Aleksandro Filipavičiaus (Šiaulėnai) kūrybos darbų paroda. Tai 7-oji autoriaus darbų paroda, kurią 

tautodailininkas pristatė vis kitoje Radviliškio rajono bibliotekoje. Beveik mėnesį Pavartyčių 

bibliotekoje buvo eksponuojami 28 tautodailininko darbai iš molio, akį traukė ir 12 medžio 
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drožinių. Nuo 2015 m. A. Filipavičius yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, aktyviai 

dalyvauja rajono, regiono tautodailės parodose, amatų mugėse. Pats didžiausias drožinys skirtas 

Šiaulėnų miestelio 520-ajam jubiliejui. 

 

5.4. Akcijos, iniciatyvos 

Per 2017-uosius surengta daug gražių akcijų. Gegužės 5-ąją tradiciškai Radviliškio rajone 

surengta akcija „Sustabdyta minutė – knygai“ 

Ankstyvą gegužės 5-osios rytą būrys mokinių ir mokytojų, kitų radviliškiečių rinkosi į 

tradicinę Radviliškio viešosios bibliotekos akciją „Sustabdyta minutė – knygai“, taip pat kartu 

paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šiemet, Radviliškio 450-ojo jubiliejaus metais, 

tuose renginiuose pagerbtas kraštietis, rašytojas, poetas, prozininkas ir satyrikas Vladas Kalvaitis.  

Pirmiausia vyko jam skirta atvira pamoka „Kai skruzdę bėgančią girdi – turbūt tada ir gimsta 

eilės?!“ Pamoką vedė Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytoja ekspertė Rita Šimkuvienė ir IT 

mokytoja metodininkė Jolanta Kvedarienė. Ši pamoka buvo tarsi įžanga į pačią skaitymo akciją, 

kuri, vykusi Viešosios bibliotekos kiemelyje, buvo skirta Vlado Kalvaičio kūrybai. Dešimt minučių 

apie pusė šimto dalyvių, susibūrę į didesnes ar mažesnes grupeles, gavo specialiai šiai akcijai 

parengtus lankstinukus ir susipažino su juose atspausdintais tekstais. Kada buvo paskelbtas garsinio 

skaitymo startas, bibliotekos kiemelyje visi skaitė šio kraštiečio kūrinių ištraukas.  

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

kaimo bendruomenės. 

Tradicine akcija „Sustabdyta minutė – knygai“ siekiama priminti ir įrodyti knygos, skaitymo 

svarbą ir jaunuolio, ir vyresniosios kartos žmogaus gyvenime, skatinama tam visada surasti laiko. 

 

 
 

      
Tradicinė akcija „Sustabdyta minutė – knygai“ 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 37  

Radviliškio viešąją biblioteką pasiekė labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų 

dovanojimo akcija. 

Geriausiais 2016 metų vaikiškų knygų rinkiniais pasipildė visi Radviliškio rajono mokyklų 

bibliotekų bei Viešosios bibliotekos filialų knygų fondai. Visiems įteikta po 18 naujų akcijos knygų. 

Balandžio 22 dieną per Lietuvą nuvilnijo jau tradicine tapusi aplinkos tvarkymo akcija 

„Darom 2017“. Tai buvo jubiliejinė, dešimtoji nacionalinė tvarkymosi akcija, į kurią dalyviai 

kviečiami šūkiu „Darom ir gamta padėkos“. Akcijos tikslas – dar kartą suvienyti žmones, skatinti 

bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, aplinkosaugos problemas. Nors oras ir nedžiugino, 

pūtė žvarbus vėjas, tačiau Radviliškio krašto žmonės neliko abejingi šiai akcijai. 

Kovo 20–25 dienomis Baisogalos bibliotekoje vyko akcija „Pasižadėjimas žemei“. Jos tikslas 

– atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti 

kiekvieną gyventoją prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Akcijos organizatoriai – Baisogalos 

biblioteka ir kultūros namai – kvietė gyventojus pasirašyti Žemės dienai skirtame stende ir taip 

išreikšti savo meilę Žemei, pasižadėjimą ją saugoti ir puoselėti. 

 

     
Baisogalos bibliotekoje vyko akcija „Pasižadėjimas žemei“ 

 

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

„Atrask vaikystės biblioteką“ Radviliškio viešosios bibliotekos globėju tituluota visuomeninės ir 

politinės veiklos veikėja Virginija Baltraitienė. Kraštietei įteiktas Radviliškio viešosios bibliotekos 

Baisogalos filialo oficialus Globėjo pažymėjimas bei atidaryta globėjai paskirta knygų lentyna. V. 

Baltraitienė Baisogalos bibliotekai padovanojo per 20 knygų. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su jaunimo garantijos iniciatyvos projektu „Atrask 

save“. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose aktyviai savanoriavo 7 jauni žmonės. 

Su UAB „ETKC“ pasirašytas susitarimas dėl praktinio mokymo, pagal kurį praktiką atliko 35 

gyventojai, nepasirengę darbo rinkai. 
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6. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų vaikų skaičius 

 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros  

skyriaus vartotojai 

 

Iš jų – vaikai iki 14 

metų 

1917 

 

 

1080 

1 945  

 

 

1 071 

- 28 

 

 

+ 9 

Miesto filiale iš viso 

vaikų iki 14 metų 

 

179 

 

179  

 

 

Kaimo filialuose iš viso 

vaikų iki 14 metų 

 

1 472 

 

1 538 

 

- 66 

Iš viso vaikų iki 14 m. 

SVB 

 

 

2731 

 

2 788 - 57 

 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lentelės dalyje pateikiami visi vartotojai, 

kuriuos aptarnauja šis skyrius. Tai vyresni vaikai ir suaugę žmonės, jų 2017 metais skyriuje buvo 

837. 2017 metų darbo su vaikais pagrindinės kryptys – vartotojų vaikų telkimas, skaitymo 

skatinimas, vaikų informacinių įgūdžių tobulinimas ir kūrybinio laisvalaikio organizavimas. Darbe 

su mažaisiais bibliotekos lankytojais buvo ieškoma naujovių, užmegzti ryšiai su kitomis 

institucijomis, su kuriomis buvo vykdomi projektai. Bendradarbiauta su Radviliškio rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, parapijos bažnyčia, nepilnamečių 

reikalų inspekcija, rajono Švietimo skyriumi, miesto mokyklomis, vaikų globos namais, lopšeliais-

darželiais, neįgaliųjų draugija, dienos užimtumo centru, kaimų bendruomenėmis. Didelę teigiamą 

įtaką daro Vaikų literatūros skyriaus Žaislotekos veikla. Bendraujama su pačių mažiausiųjų 

skaitytojų tėveliais, kurie dar vaikiškuose vežimėliuose savo vaikučius atsiveža į biblioteką. Knygą 

populiarinama lėlių teatro, žaislų pagalba. Veikia Žaislotekos vaikų teatriukas „Mažieji 

Boružiukai“. 

 

Vaikų apsilankymų skaičius 

 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros 

skyriuje iš viso 

 

30105 

 

27 765 

 

+ 2 340 
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 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

 

 

Vaikų iki 14 m.  

 

 

27 000 

 

 

23 184 

 

 

+ 3 816 

Miesto filiale 5 703 5 239 + 464 

Kaimo filialuose 55 822 58 336 - 2 514 

Iš viso SVB 

vaikų iki 14 m. 
88 525 86 759 + 1 766 

 

Vaikų iki 14 m. lankomumo rodiklis 

 2017 m. 2016 m. 

Viešojoje bibliotekoje 25, 0 21, 6 

Miesto filiale 31, 9 29, 3 

Kaimo filialuose 37, 9 37, 9 

Iš viso SVB 32, 4 31, 1 

 

Sumažėjusio vaikų lankymosi priežastys kaime: vaikai prarado susidomėjimą kompiuteriais, 

koks buvo 2016 ar 2015 metais. Vaikai dažnai lankosi bibliotekose, tačiau juos labiau domina 

technologijos. O bibliotekose nėra tiek naujoviškos įrangos, kad būtų galima kryptingai sudominti 

vaikus. Bibliotekos įvairiais būdais skatina vaikus skaityti ar bent jau lankytis bibliotekos 

renginiuose. Kai kuriuose filialuose vaikų padaugėjo dėl aktyvesnio bendradarbiavimo su kaimo 

bendruomene, ten esančiomis mokyklomis ar darželiais. 

Viena iš pasiteisinusių priemonių – projektinė veikla. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyrius įgyvendino projektą „Nauja veikla bibliotekoje“ – apie japonų stalo teatrą Kamishibai. 

Vyko tęstinis „Vabaliukų“ projektas mažiausiems vaikučiams. Kaip partnerė Vilniaus miesto 

centrinei bibliotekai, Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius įgyvendino tęstinį projektą 

„Atvirumo s@la bibliotekoje. Tai kompiuterinio raštingumo įgūdžių stiprinimas naudojant e-

bibliografinį žaidimą socialinėje rizikoje esantiems vaikams ir suaugusiems jų šeimos nariams. 

Akivaizdūs skaičiai rodo, kiek padidėjo apsilankymų Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriuje. 
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Iš viso išduota dokumentų skaitytojams vaikams 

 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

 VB Vaikų literatūros 

skyriuje iš viso 

49 793  

 

 

46 689 

 

 

+ 3 104 

 

Miesto filiale 

 
3 777 3 840 - 63 

Kaimo filialuose 

 

 

34 274 

 

39 310 

 

- 5 036 

Iš viso SVB 87 844 

 

89 839 

 

- 1 995 

 

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

labai nebenori skaityti, naujos vaikiškos literatūros trūkumas kai kuriose kaimo bibliotekose. 

Skaitomumas 

 

 2017 m.  2016 m.  

Viešojoje bibliotekoje 26,0 24, 0 

Miesto filiale 21, 1 21, 5 

Kaimo filialuose 23, 3 25, 5 

Iš viso SVB 24, 6 25, 6 

 

 6.1. Renginiai vaikams 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

VB Vaikų lit. 

skyriuje 

Iš jų – Žaislotekoje 

151 

 

76 

20 

 

33 

94 

 

31 

37 

 

12 

Miesto filiale 16  10 6 

Kaimo filialuose 305 63 158 84 
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 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

Iš viso SVB 472 83 262 127 

 

Vaikų renginių lankytojų skaičius Vaikų literatūros skyriuje – 6 563 ( 3 042 – Žaislotekoje). 

Ekskursijų – 86 (Žaislotekoje – 57). 

 

Viešosios bibliotekos renginiai vaikams 

Iš viso 2017 m. Viešojoje bibliotekoje buvo organizuotas 151 renginys vaikams. Šiuose 

renginiuose buvo 6 563 bibliotekos lankytojai. 

Ketvirtą kartą organizuotame konkurse „Skaičiuočių pynė“, kuris 2017 tapo tarptautiniu, 

dalyvavo jaunieji piešėjai iš Šiaulių miesto ir rajono, Joniškio miesto ir rajono, Vilniaus, Ukmergės, 

Panevėžio ir Mažeikių miestų, Radviliškio miesto ir rajono bei Ukrainos Umanės miesto. 

Šis konkursas – bendras Gražinos pagrindinės mokyklos bei Viešosios bibliotekos projektas. 

Iš viso komisija įvertino 293 piešinius, kuriuos atsiuntė per 30 švietimo įstaigų. Vien ukrainiečiai 

atsiuntė 51 darbą. Šiųmetinio konkurso tema – raganos ir piktosios dvasios. 

Laimėtojų apdovanojimo renginyje dalyvavęs rajono vicemeras Kazimieras Augulis atsinešė 

daug dovanų, kurios iškeliavo į Ukrainą ir pasiekė rajono draugus. Radviliškio viešoji biblioteka ir 

jos direktorė Violeta Šukaitienė dovanomis ir padėkomis pagerbė kiekvienos grupės –

priešmokyklinio ugdymo grupių, I–II ir III–IV klasių prizininkus. Savivaldybės Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus vedėja Larisa Paurienė įteikė padėkas kiekvienos grupės prizininkams už 

nuotaikingiausią piešinį. 

Vaikų literatūros skyrius tradiciškai pažymi Tarptautinę vaikiškos knygos dieną, 2017 m. 

vyko popietė „Knygos – proto vaikai“. Skyriaus skaitytojai rinko skaitomiausių knygų penketuką, 

buvo supažindinti su geriausiomis 2016 metų Lietuvoje išrinktomis knygomis, parengta jų paroda. Į 

renginį atvyko Lizdeikos gimnazijos moksleiviai ir parodė vaikams spektaklį „Karalaitė garbanėlė“ 

pagal R. Radzevičiaus pjesę (vadovė R. Atkočiūnienė ir E. Kablys). 

Tarptautinė vaikų gynimo dienos šventė „Mūsų vaikai – mūsų sparnai“ buvo paminėta 

bibliotekos kiemelyje. Programą paruošė Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ „Želmenėlių“ 

grupė (auklėtoja L. Vaičiulytė). Parodytas spektaklis „Skaitom“. 

Viešojoje bibliotekoje kartu su socialiniais partneriais miesto lopšelio-darželio „Eglutė“ 

„Želmenėlių“ grupe surengė Šeimos dienai skirtą popietę „Diena, kuri kviečia ir jungia“. Paskatinti 

šauniosios auklėtojos Laimutės Vaičiulytės, vaikai nuo rudens „augino“ savo skaitymo medžius. 

Kadangi tai – tik šešiamečiai, skaitymo „virusu“ turėjo užsikrėsti visi šeimos nariai – tėveliai, 

seneliai, vyresnieji broliai, sesės... Knygų personažas Mikė Pūkuotukas spaudė rankytes visiems 

vaikams, linkėjo ir toliau bičiuliautis su knyga, įteikė bibliotekos Skaitytojo pažymėjimus. 

Susirinkusieji žiūrėjo nuotaikingą Viešosios bibliotekos „Boružėlės“ lėlių teatro pasirodymą 

„Žvėreliai apie skaitymo naudą“. 
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Laima Vaičiulytė sveikino vaikučius 

 

Būsimieji pirmokai, Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai, rugpjūčio 30 dieną rinkosi į kasmet 

organizuojamas tradicines palydas, kurios vyksta bibliotekoje, pasitinkant naujus mokslo metus. 

Šventinis rytmetis buvo labai nuotaikingas, nes mažųjų skaitytojų laukė bibliotekininkių paruoštos 

pramogos: nuotaikinga istorija apie meškučius, kurie ruošėsi į mokyklą, pirmoji linksma 

matematikos pamoka, lėlių teatro „Boružėlė“ spektakliukas „Žvėrys eina į mokyklą“ (scenarijus G. 

Lukšaitės), dalijami kelialapiai į mokyklą – visa tai maloniai nuteikė vaikučius didelei gyvenimo 

šventei. 

 

 
Rytmetys „Su knyga – į mokyklą“ 

 

Lapkričio mėn. 23 d. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi rašytoja Ilona Ežerinytė. Ji 

jauniesiems skaitytojams pristatė savo knygą „Šunojaus diena“. Ši I. Ežerinytės knyga 2016 metų 

nacionaliniame vaikų literatūros konkurse pelnė pirmąją vietą. 
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Vaikų literatūros skyriuje lankėsi rašytoja Ilona Ežerinytė  

 

Lapkričio mėnuo buvo turtingais renginiais vaikams. Vaikų literatūros skyriaus žaislotekoje 

sukosi inscenizuota „Pasakų karuselė“. Šiurpes vaikams iš knygos „7 siaubo naktys“ skaitė pats jų 

autorius, Radviliškio Psichikos sveikatos centro socialinis darbuotojas, bibliotekos bičiulis Vytautas 

Mikalauskis. Šiurpės – tai pasakojimai, kurie skirti ugdyti atsparumą stresui. Anot rašytojos 

Virginijos Šukytės, šiurpės padeda vaikams įgauti drąsos, o baugulys, išgyventas klausantis 

pasakojimo, naikina pasąmonės baimes. 

 

 
Viešosios bibliotekos bičiulis Vytautas Mikalauskis skaitė šiurpes vaikams 

 

Lapkričio 17 d. Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi Radviliškio Vaižganto progimnazijos 

priešmokyklinių grupių auklėtiniai. Vaikams buvo paruošta staigmena – pasaka, kurią sekė 

profesionali Lietuvos pasakotoja Milda Varnauskaitė. Ši pasakotoja yra baigusi Mezrab pasakotojų 

mokyklą Amsterdame ir dabar gyvena Olandijoje, tačiau kartais atvyksta ir į Lietuvą, dalyvauja 

pasakotojų festivaliuose. Tąkart mažiesiems skaitytojams bibliotekoje buvo sekama pasaka pagal L. 

Žutautės knygą „Kakė Makė ir dantukų fėjos puota“, tačiau ne įprastai, o naudojant stebuklingą 
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pasakų dėžutę. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos vaikams pristatė bibliotekoje įgyvendintą 

projektą, kurio pagrindas – Kamishibai teatras. Šis pasakojimo būdas kilęs Japonijoje. Tokio tipo 

teatrui reikalinga nedidelė, nešiojama stalo širma pasakoms ir įvairioms istorijoms pasakoti bei 

kurti. Taip, rodydama mažus knygų paveiksliukus, M. Varnauskaitė vaikams sekė pasaką apie Kakę 

Makę. 

 

     
Svečiavosi profesionali Lietuvos pasakotoja Milda Varnauskaitė 

 

Šiaurės šalių savaitės skaitymams ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams 

organizatoriai paruošė M. Kunnas „Lobių sala“, paaugliams ir jaunimui – M. Turtschaninoff 

„Maresė“ knygų ištraukas. 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitės garsiniai skaitymai 

prasidėjo Vaikų literatūros skyriuje, tęsėsi konferencijų salėje. Į skaitymus atvyko Gražinos 

pagrindinės mokyklos ikimokyklinukai (mokytoja V. Jasinskaja) ir tos pačios mokyklos 7 klasės 

moksleiviai (mokytoja A. Mackevičienė). 

 

     
Mažieji klausytojai Vaikų literatūros skyriuje ir vyresnieji skaitovai VB konferencijų salėje 

 

Vaikų literatūros skyriaus Žaislotekoje vyko Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Ji prasidėjo 

kūriniu „Skamba varpeliai“, kurį smuiku atliko Liepa Mikalauskaitė. Žaislotekoje Kalėdų eglės 

puošmenas gamino patys vaikai, kuriems padėjo mokytoja Žydra Jomantienė. Žaisliukus vaikai 

kūrė iš dirbtinio veltinio, kartono bei kitų atliekamų medžiagų. 

Apie kitus renginius Žaislotekoje žiūrėti skyriuje Netradicinės darbo formos. 
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Renginiai vaikams kaimo bibliotekose 

Kaimo bei miesto filialuose 2017 m. buvo organizuotas 321 renginys vaikams, iš jų 90 – 

parodų. 

2017-aisiais bibliotekos daug renginių paskyrė LR Seimo paskelbtiems teminiams metams, 

bibliotekų jubiliejams. 

Vasario 16-ąją Baisogalos biblioteka prisijungė prie nacionalinės iniciatyvos „Vasario 16-ąją 

švęsk linksmai ir išradingai“. Kartu švęsti Lietuvos atkūrimo dieną bibliotekininkai pasikvietė 

Baisogalos mokyklos-darželio 2a klasės mokinius ir mokytojas. Vaikai atvyko puikiai nusiteikę, 

pasipuošę pačių darytomis trispalvėmis gimtadienio kepurėlėmis. Svečius pasitiko tautiniais rūbais 

apsirengusi bibliotekininkė Viktorija Golcienė. Vaikučiai atliko poetinę kompoziciją ir dainą 

„Lietuvos istorijos repas“. Nustebino ir jų pačių padaryta dovana bibliotekai – knyga apie Lietuvą, 

gėlės, pražydusios tautinėmis spalvomis, balionai, sagės, atvirukai. 

 

     
Vasario 16-osios šventė Baisogalos bibliotekoje 

 

Šiltas ir mielas literatūrinis rytmetys „Kaip Jonelis raides pažino”, skirtas Lietuvių kalbos 

kultūros metams, įvyko Pakalniškių kaimo bibliotekoje. Šioje bibliotekoje paminėta ir Pasaulinė 

poezijos diena – ta proga surengta literatūrinė popietė „Minčių smiltelės – skambančios eilės...”. 

Popietės dalyviai susitiko su literate Rita Japkevičiene, kuri vienintelė rajone rašo vaikams. Autorė 

Pakalniškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniams ir darželio vaikučiams pristatė savo 

naujausią knygelę „Vaikeliui iš mano širdelės”. Rita Japkevičienė yra Kaimo rašytojų sąjungos, 

Šiaurės krašto literatų draugijos, Radviliškio literatų klubo „Jonvabalis” narė. Yra išleidusi knygas 

„Tamsos užkalbėjimas”, „Dvi jūros”. 

Pakalniškių kaimo bibliotekoje vyko tradicinė Vaikų knygos šventė „Tame įstabiame knygų 

pasaulyje”. Joje dalyvavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos darželio ugdytiniai ir 1–4 klasių 

mokiniai su auklėtojomis.  

Labai aktyvios buvo ir vaikų vasaros atostogos. Kiekvieną šeštadienį jaunieji Pakalniškių 

skaitytojai rinkosi į biblioteką, kur vykdavo garsiniai skaitymai „Vasaros rytmetėliai su knyga”. 

Bibliotekoje vaikai skaitydavo lietuvių autorių eilėraščius apie vasarą, atostogas, tėvynę, saulę ir 

jūrą. Kadangi bibliotekoje vasaros dienas leisdavo įvairaus amžiaus vaikai, tai ir knygelės buvo 

skaitomos nesudėtingo turinio, su spalvingomis iliustracijomis. Susitikimų bibliotekoje metu vaikai 

ne tik skaitė ir klausėsi jiems skaitomų knygų, bet ir atliko įvairias užduotis: gamino knygoms 
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skirtukus, spalvino įvairius piešinius, rengė savo knygeles – patys vaikai buvo ir rašytojai, ir 

iliustruotojai, ir leidėjai. Kiekvienas garsinių skaitymų dalyvis pristatė savo knygą susirinkusiems 

draugams.  

Pakalniškių bibliotekoje vaikai šurmuliavo visą vasarą: susirinkę po Žolinių šventės jie iš 

įvairiausių pievose surinktų žolynų gamino paukštukus, vėliau dalyvavo Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės paskelbtame piešinių konkurse „Papuošk medaus dovaną”. 

 

     
„Vasaros rytmetėliai su knyga” Pakalniškių bibliotekoje 

 

Minint Žemės dieną, Pociūnų bibliotekoje vyko valandėlė „Posmai žemei”. Pratęsiant šios 

dienos paminėjimą, visi dalyvavo akcijoje „Padovanokime sparnuočiams naują inkilėlį”.  

 

 
Pociūnėlių vaikučiai pasiruošę padėti paukšteliams žiemą 
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Tarptautinę vaikų gynimo dieną Pociūnų kaimo vaikai rinkosi į biblioteką, kur visus pasitiko 

šventiškai pasipuošęs bendruomenės kiemas: jis buvo išpuoštas įvairiaspalviais balionais. Atėjusių 

vaikučių laukė šventinės pramogos ir įvairūs siurprizai, netrūko skambaus vaikiško juoko. Visi 

vaikai kieme noriai dalyvavo įvairiuose žaidimuose, rungtyse, spalvotomis kreidelėmis dabino 

kieme esančias plyteles. Bendruomenė savo kaimo vaikus džiugino saldžiais prizais. 

Puokštę renginių jauniesiems skaitytojams parengė Šeduvos miesto biblioteka. Čia buvo 

surengta edukacinė pamokėlė „Gamta kaip didis poetas”. Joje dalyvavo Šeduvos gimnazijos 3 

klasės mokiniai ir mokytoja Lina Paškevičienė. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su įvairių medžių 

rūšimis, patyrinėti lazdyno, alksnio, beržo žirginių požymius. Labai sudomino S. Paltanavičiaus 

knyga „Lietuvos paukščiai”. Bibliotekos padėjėja vaikams parodė įvairių plunksnų. Užsiėmimo 

pabaigoje smalsieji paskanavo beržo sulos. 

 Pirmą kartą Šeduvos bibliotekoje vykdyta vaikų vasaros poilsio programa, kurią finansavo 

Radviliškio rajono savivaldybė. Veikė stovykla „Atostogauk bibliotekoje”, į kurią buvo pakviesta 

septyniolika I–V klasių mokinių. Vaikai buvo nuvykę į Raginėnų piliakalnį, aplankė Šiaulių P. 

Višinskio viešąją biblioteką, Šiaulių geležinkelio muziejų. Vieną stovyklos dienų skyrė Šeduvai – 

apsilankė šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje, pabuvojo senosiose žydų kapinėse. Sulaukė svečių iš 

Joniškio rajono – Maldenių bendruomenės senųjų amatų puoselėtoja S. Mundrienė mokė vaikus 

pinti juostas, o Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Maldenių filialo lėlių teatras parodė 

vaidinimą „Tinginys Jonas”. 

 

     
 

 
Šeduvos bibliotekoje veikė stovykla „Atostogauk bibliotekoje” 
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Šeduvos bibliotekoje svečiavosi žurnalistė Juventa Mudėnienė, pasivadinusi savo vaikystės 

pravarde – Tite Miku. Mažiesiems bibliotekos skaitytojams ji pristatė novatorišką ir labai patrauklią 

edukacinę programą-spektaklį, sukurtą pagal Titės Miku knygą – „Triušiukų abėcėlė”. Kiekvienai 

raidei skiriama atskira, savarankiška istorija ir ji sekama pasitelkiant teatro elementus, statant 

pasakišką Triušių miestelį. Viešnia vaikams pasakojo ir apie pačią knygą, aiškino, kaip buvo 

kuriamos iliustracijos. Autorė atskleidė, kad visos knygoje pateiktos iliustracijos buvo paruoštos 

fotografuojant gyvus triušius, kuriems pritaikyta speciali aplinka. Edukacinę programėlę stebėjo ir 

joje dalyvavo Šeduvos lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai” vaikai ir 

Šeduvos gimnazijos pradinių klasių moksleiviai. 

 

     
Šeduvos bibliotekoje svečiavosi žurnalistė Juventa Mudėnienė 

 

„Vaikų Velykėlės” – tai šventė, kurią Pakiršinio vaikams organizavo Pakiršinio bendruomenė, 

Vainiūnų biblioteka ir Radviliškio rajono savivaldybės Etninės kultūros ir amatų centras. Sugužėję į 

Pakiršinio dvaro parką vaikai su tėveliais, seneliais kartu su zuikiu ir Velykų bobute diskutavo apie 

kiaušinių marginimo simbolius, žaidė žaidimus, dainavo daineles ir linksmai šoko. Vaikams 

smagiausia buvo žaisti „Kiaušinių medžioklę” – netikėčiausiose vietose ieškoti paslėptų kiaušinių. 

Panašiai smagiai vaikų Velykėles šventė ir Sidabravo bibliotekoje susirinkę vaikučiai ir juos 

aplankiusi Velykų Bobutė. 

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikučiai bei 

pirmokai, džiugiai nusiteikę, skubėjo į Pociūnėlių miestelio biblioteką, kur vyko Mažųjų skaitytojų 

įrašymo į biblioteką šventė „Knygelės ieško draugo”. Šventę surengusi Pociūnėlių bibliotekininkė 

Elena Jankūnienė į svečius dar pakvietė Viešosios bibliotekos lėlių teatrą „Boružėlė”, kuris 

pociūnėliečiams padovanojo du spektakliukus – G. Lukšaitės miniatiūras „Peliukų nuotykiai 

bibliotekoje” ir „Žvėreliai apie skaitymo naudą”. Bibliotekininkė E. Jankūnienė pakvietė mažuosius 

tapti tikrais skaitytojais. Vaikams buvo įteikti Skaitytojo bilietai bei „Knygų šalies” bičiulių 

pažymėjimai. 

Šaukoto bibliotekoje surengta dailės darbelių paroda „Mano draugas pelėdžiukas”, kurių 

autoriai – Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos Šaukoto skyriaus ikimokyklinukai, 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 49  

priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai. Parodos atidarymo metu papasakota apie pelėdų 

gyvenimą, išsiaiškinta, kodėl šis paukštis yra mokslo, žinių ir išminties simbolis. Padeklamuotas 

Anzelmo Matučio eilėraštis „Tuoj ir rytoj”, buvo dainuojamos dainelės apie pelėdą, domėtasi, 

kokiose knygose galima paskaityti apie šiuos paukščius. Organizuotos viktorinos „Ką žinai apie 

savo šalį Lietuvą” ir „Kad žodis neverktų”. 

Tyrulių bibliotekoje gegužės 12–16 dienomis vyko vaikų ir jaunimo piešinių konkursas „Aš 

myliu gamtą”, parengtas pagal Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių 

organizacijų projektų rėmimo konkurso finansuojamą projektą „Vaikų ir jaunimo užimtumo ir 

laisvalaikio skatinimas”. Vaikai noriai piešė pavasarį, gėles, paukščius, medžius, pasakojo apie 

gamtos reiškinius metų laikus, augalus, gyvūnus. 

 

     
Tyrulių bibliotekoje piešinių konkursas „Aš myliu gamtą” 

 

Išradingai filialuose vyko Šiaurės šalių savaitės skaitymai. Tyrulių bibliotekininkė Saulė 

Remeikienė pasitiko vaikus kaip „piratė” ir visus mokė susilankstyti iš laikraščių piratų kepures. 

Pasipuošę kepurėmis ir pažymėti piratų ženklais, visi pateko į tamsią piratų buveinę. Patogiai 

atsisėdę, klausėsi suomių rašytojo Mauri Kunnas knygos „Lobių sala” ištraukos, kurią garsiai 

paskaitė bibliotekos savanorė Samanta Juzėnaitė. 

 

     
Šiaurės šalių skaitymai Tyrulių bibliotekoje 

Grinkiškio miestelio ir Jono Poderio gimnazijos mokyklos bibliotekininkės Virginija 
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Urbonavičienė ir Danutė Dauknienė taip pat nustebino atėjusius gimnazijos moksleivius ir 

mokytojas inscenizuota „piratų sala”, užduotys – pagal žemėlapį surasti „lobį”, garsiniai skaitymai 

prie žvakių šviesos. 

 

 
Nuotaikingi skaitymai Grinkiškio bibliotekoje 

 

Liepos 29–30 dienomis per 30 jaunųjų Beinoravos bibliotekos lankytojų dalyvavo 

turistiniame žygyje prie upės, skirtame Sporto metams. Žygį jau antrus metus iš eilės organizavo 

nuolatinė Beinoravos bibliotekos, kaimo vaikų ir jaunimo rėmėja, kraštietė, Lietuvos 

ultramaratonininkė, tarptautinės futbolo federacijos teisėja Vaiva Kurpytė-Skipitienė. Ji jau trečius 

metus remia Beinoravos biblioteką ir globoja kaimo vaikus, suorganizuodama jiems daug gražių ir 

įspūdingų renginių. Žygio dalyviai – 37 žmonių grupė – ėjo miško ir lauko keliukais link Šuojos 

upės, esančios už 15 kilometrų nuo Beinoravos. Žygiui vadovavo neseniai karinę tarnybą baigęs 

smilgietis Šarūnas Kasperavičius. 

 

     
Beinoravos bibliotekos lankytojų žygis 

 

Beinoravos jaunieji knygų bičiuliai turėjo galimybę susitikti su garsia vaikų rašytoja Igne 

Zarambaite. 2016 metais pasirodė jau antroji autorės knyga „Skudurinukė”, 2017 metais vyresnio 

amžiaus vaikams skirta knyga „Elzė ir senojo dvaro paslaptis”. I. Zarambaitė ne tik rašo knygas 

vaikams, bet ir kuria nuostabaus grožio lėles. 
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Inga Zarambaitė Beinoravoje 

 

Raudondvario bibliotekoje surenta tradicinė šventė būsimiems pirmokams „Tuoj varpeliai 

suskambės”. Į šventiškai pasipuošusią biblioteką rinkosi būsimi mokinukai su savo tėveliais, 

seneliais ir kiemo draugais. Vaikai išgirdo bibliotekininkių sveikinimą, o būsimieji pirmokai gavo 

dovanų: po puikų kelialapį į mokyklą, spalvinimo knygutę ir spalvotų pieštukų. Vaikai pažadėjo 

dažniau lankytis bibliotekoje ir skaityti knygutes. Šventės dalyviai klausėsi dainelių, eilėraštukų 

tradicinio himno „Į mokyklą”. Po nuotaikingo koncerto mažieji palydų dalyviai dalyvavo 

viktorinoje „Pažink ir pamilk knygutę”. Žaidė įvairius žaidimus, kuriuos organizavo Raudondvario 

kultūros namų vyr. kultūros specialistė Marytė Selenienė. 

Metų pabaigoje, prieš didžiąsias šventes, VB filialų bibliotekininkės ruošė vaikams kalėdines 

parodėles, kvietė į eglučių įžiebimo šventes. Beinoravos biblioteka kvietė mažuosius knygos 

bičiulius į kalėdinę šventę „Tą naktį, kai žvaigždėm prisninga”. Prie įžiebtos eglės vaikai klausėsi 

garsiai skaitomos J. Jankaus Kalėdų pasakos „Grigo ratai”. Vėliau mažųjų laukė išradingi žaidimai, 

įdomios užduotys, magiški Kalėdų nakties burtai, kuriuos paruošė dvi „elfės” – Sidabravo 

gimnazijos moksleivės Vaida Janeliūnaitė ir Darija Bazaraitė. 

 

     
Kalėdinė šventė Beinoravoje 

 

Skėmių biblioteka metų pabaigoje parengė gražią popietę „Gerumo angelas”. Skėmių 

mokyklos mokinukai kartu su mokytojomis į biblioteką atėjo nešini savo gerumo darbeliais. Juose – 

palinkėjimai vieni kitiems, kiekvienai kaimo šeimai. 

Sidabravo bibliotekoje per žaidimus vaikai buvo skatinami skaityti. Prieš šventes jie gamino 

savo „Kalėdinį traukinuką”, piešė pasakų herojus, vagonėlius puošė kalėdinėmis dekoracijomis. Po 

švenčių, žinoma, juose rado dovanų. 
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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 9 klubai: 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“, 

Viešosios bibliotekos lėlių teatras „Boružėlė“ ir vaikų teatriukas „Mažieji boružiukai“. 

Radviliškio Viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje vyksta Knygos mylėtojų klubo 

„Beržė“ narių 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 metus. Renginių būta daug ir įvairiausių: susitikimai 

su knygų autoriais, kultūros žmonėmis, buvo rengiamos parodos, filmų peržiūros.  

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

darbuotojų, paminėjo ir apžvelgė Šeduvoje gyvenančio poeto Petro Valantino ir Raudondvaryje 

gyvenusios šviesaus atminimo Rimanto Augulio kūrybą. Paminėta rašytojos, autobiografinių 

apysakų, romanų autorės Ievos Simonaitytės 120 metų sukaktis. Plačiai aptarta išeivijos poeto 

Bernardo Brazdžionio ir Kazio Bradūno kūryba. Popietėje prisiminta Eugenija Šimkūnaitė, mokslų 

daktarė, vaistininkė, liaudies medicinos atstovė. Klubo nariai rinkosi į renginį, skirtą Reformacijos 

500 metų jubiliejui paminėti. Dalijosi ir savo patirtais įspūdžiais – apie Ukrainą, ukrainiečius bei jų 

papročius pasakojo ten pabuvojusi aistringa keliautoja klubo narė Danguolė Dabašinskienė. Klubo 

pirmininkė Janina Kaučikienė pasakojimą pagyvino skaitydama keletą vienos ukrainiečių poetės 

eilėraščių. Visus sudomino ir parengta knygų, įvairių publikacijų paroda apie Ukrainą. Metų 

pabaigoje, prieš didžiąsias šventes, vyko Advento skaitymai. Surengtos senų kalėdinių ir 

naujametinių atvirukų parodos. 

Klubo veiklai paįvairinti rengiamos išvykos. 2017 metais buvo organizuota išvyką į 

Acokavus,kur vyko Balio Buračo 120-ųjų gimimo metinių paminėjimas, susitikimas su Acokavų 

bendruomene. Surengta ekskursija – „Literatūrinė Aukštaitija“: klubo nariai Anykščiuose gėrėjosi 

atnaujintais A. Vienuolio ir A. Baranausko muziejais, pabuvojo prie J. Biliūno kapo, džiugino 

lankytinos vietos ir objektai – medžių lajų takas, angelų muziejus, aplankyta Labanoros regioninis 

parkas, Ignalinos rajono perlas – Palūšė. Šiais metais pabuvota Druskininkuose, Veisiejuose, 

Alytuje, Merkinėje, įsimintina kelionė Tėvo Stanislovo takais. 

„Viena iš sėkmingo klubo veiklos aplinkybių yra ta, kad į jį savanoriškai susibūrė 

bendraminčiai, bendravimo prasmę suradę per knygą“, – tokią mintį išsakė ne vienerius metus 

Trečiojo amžiaus universitetą lankantis A. Krikštanas. Lankantiems klubo užsiėmimus labai tinka 

Just. Marinkevičiaus išsakyta mintis: „Aš visą laiką ieškojau savo gyvenimo prasmės. Labiausiai 

toje neapibūdinamoje gyvenimo terpėje, kuri susidaro iš žvilgsnių, būsenų, atsidusimų, gestų iš 

ženklų, kuriuos perskaityti ir tegali artimų tarpusavio ryšių saistomi žmonės“. Bibliotekoje, kurioje 

ir vyksta klubo užsiėmimai, mums jauku. Mums biblioteka – tai vidiniai dvasios namai. 

Knygos mylėtojų klubas „Beržė“ per metus organizavo 21 renginį, iš jų 5 ekskursijos, 16 

parodų. 
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Jau aštuntus 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 susitikime su aktore Doloresa Kazragyte, jos 

knygos „Švytintis rūkas“ pristatyme. Klubo narės taip pat dalyvavo poetės Ritos Dambrauskaitės 

knygos „Kaip debesų ėjimas“ pristatyme, lankėsi Radviliškio kultūros centre, kur stebėjo Alksniupių 

kultūros namų mėgėjų spektaklį Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“. Organizavo išvyką ir į 

Šiaulių dramos teatrą, kur stebėjo spektaklį „Vardan tos“, pastatytą pagal Petro Vaičiūno pjesę 

„Patriotai“. 

Dalyvauta ir Šaukoto kultūros namuose vykusiame protmūšyje „Lietuvos piliakalniai“, skirtame 

Piliakalnių metams. Renginį organizavo Tytuvėnų regioninio parko direkcija. Klubo narės dalyvavo 

rajono bibliotekų „Pavasarinio knygų kermošiaus“ šventėje, kurioje organizavo Šaukoto bibliotekos 

kiemelio veiklą: knygos iliustravimą, knygų skirtukų gamybą, literatūrinę viktoriną ir t.t.  

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

mylėtojus. Klubo nariai bibliotekoje renkasi kartą per mėnesį. Klubo vaikučiai mielai dalyvauja 

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

knygutės. Bibliotekoje įrengta žaisloteka, kurią lanko aplinkinių kaimų ir Šaukoto miestelio vaikai. 

Žaislotekoje organizuojamos dėlionių varžybos, įvairūs žaidimai, konkursai ir kt. 

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

Klubo nariai dalyvauja įvairiuose bibliotekos renginiuose, padeda jiems pasiruošti.  

Gegužės mėnesį klubo nariai dalyvavo susitikime su kraštiete, literatė Zita Kavaliauskaite-

Auryliene. „Eilėraščio taku einu“ – taip pavadintas renginys virto šiltu literatūriniu pašnekesiu, 

kuriame viešnia pasidalijo gyvenimo Šeduvoje prisiminimais, paskaitė savo eilėraščių bei prozos. 

Autorė nėra išleidusi atskiros savo knygos, bet jos eilėraščiai spausdinti Šiaulių rajono literatų 

asociacijos almanachuose „Rapsodija“, „Blyksniai“. Šias knygas viešnia padovanojo Šeduvos 

miesto bibliotekai, 

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

propagavimu. Sėkmingai veikia jogos būrelis, kur moterys ne tik sportuoja, medituoja, bet ir rengia 

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

Beinoravos bibliotekoje dar 2013 metais įkurtas dramos būrelis „Kibirkštėlė“ nutraukė veiklą, 

nes vaikai išaugo, išvyko mokytis kitur, nauja karta pasekėjų kol kas nesusibūrė.  

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. Šiais metais gauta dovanų – naujai pasiūtos teatrinės lėlės, kurias pasiuvo ir bibliotekos 

lėlių teatrui padovanojo radviliškietė Žydra Jomantienė. Pasakų kambaryje, pasinaudojant 

teatrinėmis lėlėmis, pristatytos Vaikų literatūros skyriuje naujai gautos knygos. Ekskursijų 

lankytojams parodytas Genovaitės Lukšaitės vaidinimas – miniatiūra „Peliukų nuotykiai 

bibliotekoje“ ir tos pačios autorės miniatiūra „Žvėreliai apie skaitymo naudą“, „Kiškis 

liuoksinėtojas“, „Liuoksi žvėrys į mokyklą“.  

Bendras pasirodymų skaičius 2017 metais – 30. Žiūrovų skaičius – 628. 

Pirmasis 2017 metais lėlių teatro „Boružėlė“ pasirodymas įvyko vasario 10 d. Šiaulėnų 
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miestelio Marcelino Šikšnio gimnazijos Tyrulių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus 

vaikams parodyta miniatiūra „Peliukų nuotykiai bibliotekoje“ ir premjera „Kiškis liuoksinėtojas“.  

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

lopšelius-darželius.  

Spektakliai parodyti Vinco Kudirkos progimnazijos Aukštelkų skyriaus vaikams, Gražinos 

pagrindinės mokyklos vaikų vasaros stovyklos vaikams ir pedagogams, Radviliškio miesto lopšelio-

darželio „Kregždutė“, „Žvaigždutė“ auklėtiniams. Spektakliukai parodyti atvykusiems svečiams – 

Šiaulių logopedinės mokyklos moksleiviams ir juos atlydėjusiems pedagogams, Šiaulių miesto 

sutrikusio intelekto kūdikių namų auklėtiniams ir auklėtojoms, Šiaulių Romuvos progimnazijos 

moksleiviams, Šiaulių Medelyno progimnazijos 3 klasių moksleiviams ir pedagogams. Aplankytas 

ir Pociūnėlių filialas, kur bibliotekininkė suorganizavo Skaitytojo bilieto įteikimo šventę, o 

„Boružėlės“ teatras vaikams padovanojo savo spektaklius. 

Per metus savo žiūrovus džiugino ir „Mažieji boružiukai“. Teatro dienos proga jie suvaidino 

E. Matulaitės kūrinį „Nepaprastas gimtadienis“. Liepos 8 d. „Mažieji boružiukai“ dalyvavo 

jubiliejinėje 450 metų miesto šventėje. Inscenizuotame literatūriniame traukinuke „vežė“ miesto 

svečius ir pasakų herojus. Traukinukas stabtelėjo „Eilėraščio“, „Dainos ir šokio“, „Linkėjimų“ bei 

„Saldžiojoje“ stotelėse, kur vaikai skaitė eilėraščius apie Radviliškį, šoko pačių surežisuotą šokį, 

dainavo. 

Renginiai ir veikla Žaislotekose 

Radviliškio rajono bibliotekose veikia 17 Žaislotekų. Vienos Žaislotekos įrengtos moderniai 

(Viešojoje bibliotekoje, Šiaulėnų, 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. Gruodžio 15 d. šventiškai 

pasipuošusi Šiaulėnų miestelio biblioteka po remonto laukė svečių. Į renginį rinkosi mažiausieji 

bibliotekos lankytojai – vaikai ir kiti miestelio gyventojai bei svečiai. Bibliotekininkė Almutė 

Petrylienė labai džiaugėsi, kad tądien po renovacijos nušvitusi bibliotekos žaisloteka vaikus pasitiko 

jaukiose, šviesiose patalpose su daugybe naujų žaislų. Per metus Žaislotekoje apsilankyta 365 

kartus. 

     
Žaislotekos atidarymas Šiaulėnuose 
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Šeduvos bendruomenė metams baigiantis paskelbė akciją „Dovanok žaislą žaislotekai“. Ji 

buvo skirta Šeduvos bibliotekoje veikiančios Žaislotekos 15-osioms metinėms. Žaislus prieš pat 

Kalėdas atnešė karnavaliniais rūbais apsirengę Šeduvos kultūros namų darbuotojai. 

 

Viešosios bibliotekos Žaislotekos veikla  

Per metus VB Žaislotekoje apsilankyta 8 886 kartus (2016 m. – 8 403), ekskursijų buvo 57 

(2016 m. – 36), ekskursijų lankytojų – 1 049 (2016 m. – 1 075). Žaislotekos nuolatinių vartotojų – 

752 (2016 – 682), iš jų ikimokyklinio amžiaus – 152, 1–4 klasių – 404, 5–8 klasių – 172, 9–10 

klasių – 24, 11–12 klasių – 2. Vartotojų iš kitų skyrių – 92. 

Renginių skaičius – 76 (2016 m. – 83), renginių lankytojų – 3 042 (2016m. – 1 633). 

Iš viso organizuoti 76 renginiai, tarp jų – 57 ekskursijos, 31 pasakų valandėlės, 5 darbelių 

popietės, 26 didesni renginiai, 14 parodų. 

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. 

 2017 metais tęsėsi Žaislotekos bendradarbiavimas su miesto lopšeliais-darželiais „Eglutė“, 

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

priešmokyklinio ugdymo grupe (mokytoja Vera Jasinskaja) ir su tos pačios mokyklos lietuvių 

kalbos mokytoja Aušrele Mackevičiene. 

Renginiais ir susitikimais buvo paminėti Viešosios bibliotekos 80 metų sukaktis, Lietuvių 

kalbos kultūros metai, vaikų rašytojų jubiliejai, vaikų knygos diena ir kt. 

Viešosios bibliotekos jubiliejinių metų proga Žaislotekoje vyko renginių ciklas „Mūsų 

bibliotekos gimtadienis“ – organizuoti susitikimai su buvusiais bibliotekos darbuotojais. Svečiavosi 

ilgametė bibliotekos darbuotoja, kraštotyrininkė, literatė Pranciška Kazlauskaitė, daugelį metų 

bibliotekoje išdirbusi Onutė Venclovienė, buvusi ilgametė bibliotekos direktorė Aldona 

Januševičienė, taip pat apsilankė Aldona Geštautienė – vadovavusi ir dirbusi vaikų rajoninėje 

bibliotekoje.  

Žaislotekoje pravesta pažintinė valandėlė „Telefono aparatai anksčiau ir dabar“. Kartu su 

atvykusiais svečiais iš Lizdeikos gimnazijos 1b klasės gimnazistais ir jų auklėtoja, renginio dalyviai 

išklausė bibliotekininkių papasakotos trumpos informacijos apie pirmąją telefono liniją Lietuvoje, 

kuriai 2017 sukanka 135 metai, apie telefono išradėją A. G. Bellą ir jo pirmąjį sukonstruotą 

telefoną. Visi dalyviai išsiskirstė po „inscenizuotas“ ir sunumeruotas „telefono kabinas“: vieni 

įsikūrė Pasakų kambaryje, kiti – Šeimos, treti – poilsio zonoje. Gimnazistai skaitė ir aptarė pasakas 

kartu su popietės dalyviais. Tą pačią dieną bibliotekoje lankėsi Švedijos Skaros miesto moksleivių 

ir mokytojų delegacija. Čia jie susipažino su bibliotekos skyriais, o tuo pačiu ir apžiūrėjo minėtai 

popietei paruoštą parodą ir joje esančius eksponatus – senų metų telefonus, žavėjosi Vaikų 

literatūros skyriumi, Žaisloteka ir jos Pasakų kambariu.  

 Vyko netradiciniai renginiai: Braškiadienis ir Šokoladienis. Vasaros skaitymus Radviliškio 

viešosios bibliotekos Žaisloteka skyrė sodo karalienei braškei. Vaikučiai klausėsi pasakos įrašo, 

kuriame Kęstučio Kasparavičiaus kūrinį „Braškių diena“ skaitė aktorius Vidas Petkevičius. Patys 

popietės dalyviai deklamavo eilėraščius, skaitė pasakas apie šią uogą. Vaikai sužinojo, kuo braškė 

yra naudinga sveikatai, kad Amerikoje rengiami braškių festivaliai, o Belgijoje yra braškių 

muziejus. „Skaniausia“ popietės dalis, žinoma, buvo pačių braškių valgymas. Ūkininkas iš Velžių 
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kaimo padovanojo uogų šiam smagiam renginiui.  

Žaislotekos lankytojams buvo smagu dalyvauti neįprastiniame autorinių darbų piešime iš 

šokolado. Smaližiai sužinojo daug įdomios informacijos apie mylimiausią skanumyną, skaitė jam 

dedikuotas eiles, klausėsi dainos apie šokoladą, žiūrėjo animacinį filmą „Saldi pasaka“. Domėjosi 

knygomis, kuriose dominuoja šokolado tema. Tai R. Dahlo knyga „Čarlis šokolado rojuje“, A. 

Karosaitės „Šilėnų šarkos šokoladas“, V. Rašicko „Šokoladas iki pirmadienio“, M. Pressler 

„Kartusis šokoladas“ ir S.D. Coe knyga „Tikroji šokolado istorija“. Saldžiomis dovanomis vaikams 

pasirūpino emigrantų šeima iš Anglijos. 

 

     
Mažųjų piešiniai iš šokolado 

 

Paminėtas poeto Vytės Nemunėlio (Bernardo Brazdžionio) 110-asis gimtadienis. Pasakų 

kambaryje atvėrę eilėraščių skrynelę, vaikučiai skaitė poeto eiles, po to panaudodami teatrines lėles, 

žaislotekos lankytojai suvaidino Vytės Nemunėlio kūrinį „Meškiukas Rudnosiukas“. 

Išradingai paminėtas slovėnų vaikų rašytojos Poloncos Kovač gimtadienis, pristatant jos 

knygą „Mažosios burtininkės vaistažolės“. Pasakų kambarys kvepėjo stebuklais, burtais bei 

vaistažolėmis, kurių atnešė ir apie jų naudą pasakojo knygos herojės burtininkės Lenčkos pusseserė 

raganaitė Vinė (Vaikų literatūros skyriaus darbuotoja V. Budraitienė). Patys vaikai ruošėsi knygos 

pristatymui: eilėraščius apie čiobrelį, kraujažolę, pelyną. Vėliau visi ragavo vaistažolių arbatų. 

Organizuota nuotaikinga popietė, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams, vyko valandėlė 

Gimtosios kalbos dienai. Į pastarąją atvyko Lizdeikos gimnazijos bibliotekininkė. Ji skaitė ištraukų 

iš knygelių „Lįsk vabalo blauzdon“ ir „Linksmų plaučių, vieno kaulo“, supažindino vaikus su 

linksmais lietuviškais keiksnojimais. Bibliotekininkė vaikams pasakojo, kad tokie žodžiai yra atėję 

iš praeities, kad juos kūrė patys vaikai, kad anksčiau suaugusieji prie vaikų stengėsi nesiburnoti. 

Renginio dalyviai šauniai sutiko „Bobos ir Diedo kivirčą“ (vaidino Žaislotekos lankytojai Orestas 

Kalėda ir Lukas Jarašūnas). 

Buvo organizuojami valandėlių ciklai „Knygų gimtadieniai“, tai H. K. Anderseno knygoms 

„Nauji karaliaus drabužiai“ ir „Undinėlė“ – 180 metų, valandėlė „Geroji raganėlė“ buvo skirta 

rašytojos Šatrijos raganos 140-mečiui. Ši rašytoja yra mokytojavusi mūsų rajone, Šaukoto 

miestelyje. Rašytojo Vlado Dautarto 90-mečiui aptartas ir garsiai skaitytas jo kūrinys „Einam, tėte, 

pasivaikščiot“, Kazio Binkio knyga „Kiškių sukilimas“. Popietė, skirta Otfrydo Proislerio knygai 

„Raganiukė“. Jai sukanka 60 metų. Vaikučiai žiūrėjo filmą apie minėtą heroję, klausėsi 

bibliotekininkės pasakojimo apie rašytojo biografiją ir kūrybą. Literatūrinė valandėlė „Garsiausia 
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pasaulyje XX a. rašytoja Astrida Lindgren“ praėjo su garsiniais skaitymais lėlių pagalba, rašinėlio 

sukūrimu iš rašytojos knygos antraščių. 

Vyko „Pasakų karuselė“ su bibliotekos bičiuliu Vytautu Mikalauskiu. Šiurpes vaikams iš 

knygos „Septynios siaubo naktys“ skaitė jų autorius. 

Vaikų literatūros skyrius antrus metus vykdė projektą „Vabaliukai“. Nuo kovo iki balandžio 

mėn. bibliotekos konferencijų salėje rytais šurmuliavo būsimieji knygų bičiuliai – vos vienerių 

metukų sulaukę ir šiek tiek vyresni (2–3 metų) mažieji radviliškiečiai. Nuotaikingais, smagiais 

užsiėmimais juos siekta įtraukti į teatrinę-muzikinę veiklą. Vadovaujami režisierės Rasos 

Atkočiūnienės, vaikai dalyvaudavo muzikiniuose-teatriniuose „pusryčiuose“, o po to skubėdavo į 

Žaisloteką.  

 
Vaikų literatūros skyriaus vykdomas projektas „Vabaliukai“ 

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 5 000 €. 
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 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 Povilo Višinskio bibliotekos sukurtame žiniatinklyje 

http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt, tai įgalina regiono bibliotekas bei gyventojus sužinoti 

apie Radviliškio rajono bibliotekų veiklą. Taip pat prisijungėme prie žiniatinklio www.3erdve.lt , 

kuris suteikia galimybę bendrauti su visos 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 Viešojoje bibliotekoje surengtas Europos dienos paminėjimas – 

„Švęskime Europos dieną kartu“; teatralizuotas Šiaulių dramos teatro aktorių ir rekonstruktorių 

klubo „Partizanas“ atkurtos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo akimirkos Minaičių kaime, kai 

buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS) ir pasirašyta Deklaracija, taip pat susitikimai su 

įžymiais žmonėmis, kiti renginiai. 

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. Gražūs tarpusavio ryšiai palaikomi su 

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos nariais. Viešoji biblioteka kasmet jiems suteikia galimybę 

salėje rengti ataskaitinius ar kitus susirinkimus. 2016 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartį, 2017 

m. bibliotekininkų delegacija iš Nesvyžiaus centrinės bibliotekos (Baltarusija) atvyko pasveikinti 

Viešosios bibliotekos su jos 80 metų jubiliejumi. Viešoji biblioteka pasirašė bendradarbiavimo 

sutartis su daugeliu įstaigų, bendrovių, sudaryta sutartis su Ciesio miesto (Latvija) viešąja 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/
http://www.3erdve.lt/
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biblioteka. Aktyviai su vietos bendruomenėmis bendradarbiauja filialai: kartu organizuoja 

tradicines šventes, muges, kitus renginius. Gražiai vyko Šeduvos, Šiaulėnų, Grinkiškio, Pociūnėlių, 

Palonų, Pakalniškių bibliotekų bendrai surengtos jų jubiliejų šventės.  

Ištisus metus ruoštasi Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui – buvo rengiamos parodos, 

įvairūs renginiai, skirti šiai miesto sukakčiai. Radviliškio rajonas pristatytas 5-ojoje tarptautinėje 

turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2017. Radviliškio viešosios bibliotekos 

turizmo informacijos centras atstovavo kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 

Paveldosaugos ir turizmo skyriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais.  

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“ 2017 m. nr. 1 (26) 

ir nr. 2 (27). Surasti autoriai, iliustracijos, suredaguoti ir parašyti straipsniai, santraukos išverstos į 

anglų k, ištaisytos korektūros ir kt. 

  Pirmasis žurnalo numeris buvo skiriamas Radviliškio 450-ąjam jubiliejui. Šia proga leidinys 

pirmą kartą buvo leidžiamas visas spalvotas. Tai įgalino Radviliškio rajono savivaldybės parama jo 

leidybai.  

Išleisti Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ nr. 57 ir nr. 58: surasti 

autoriai, iliustracijos, kompiuteriu surinkti ir spaudai parengti arba parašyti straipsniai, ištaisytos 

korektūros. 

Radviliškio viešoji biblioteka išleido 4 knygas: 

       

„Iškalbingi praeities ženklai. Kultūros paveldo objektai Radviliškio rajone“ – tai pirmoji 

rajone VB išleista tokio pobūdžio knyga. Joje aprašomi į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių 

registrą įtraukti, saugomi objektai, esantys Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje: atspindimi 
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jų istorijos bruožai, vertė ir reikšmė, dabartinė būklė, apsaugos problemos. Pateikiama su tuo 

susijusių tyrinėtojų, vertintojų nuomonių, duomenų, gyventojų pasakojimų, išlikusių legendų, 

nuotraukų. Knyga atskleidžia Radviliškio krašto savitumą, skatina pasididžiavimą gimtine ir norą 

prisidėti prie vertingų jos praeities ženklų išsaugojimo. Pažintinis leidinys skiriamas visiems 

skaitytojams, besidomintiems kultūros istorijos, paveldo temomis. 

VB išleido rajono literatų klubo nario Petro Valantino poezijos knygą „Ilgesys parves 

namo“. Tai – penktasis autoriaus bandymas prisijaukinti poeziją, po 50 metų grįžus į gimtąją 

Šeduvą. Autoriaus parašyti eilėraščiai – tai pagarba gimtinei ir gyvenimui, nepaisant bėdų, 

kasdienės rutinos, ieškant pozityvo, įprasminant savąją esatį. 

Taip pat VB parengė ir išleido rajono literatų klubo narės Stasės Kilbauskienės prozos knygą 

„Takas praeitin“. Tai – antroji šios autorės kūrybos knyga, kurioje spausdinamos dvi apysakos 

„Meilė niekada nesibaigia“ ir „Kelias iš akmenų“ bei medikų darbo prisiminimais paremta dalis 

„Skambink 03!“ (pirmoji apysaka pakartota iš autorės pirmosios knygos „Meilė niekada 

nesibaigia“, VB išleistos 2016 m.). Naująją knygą skaitytojui pristato jos pradžioje spausdinamas 

Grinkiškio krašto lituanistų, šviesuolių Audros ir Klemo Indrėkų įžanginis žodis. 

„Vaikystės pasveikinimas Radviliškiui“ – tai VB išleista nedidelio formato ir apimties 

knyga, kurią sudarė Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Joje sudėti Radviliškio 

miesto, rajono švietimo įstaigų 27 ugdytinių ir moksleivių sukurti eilėraščiai bei dainos, skirti 

Radviliškio miesto 450 metų jubiliejui.  

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

Parengti ir išleisti Šeduvos, Šiaulėnų, Pociūnėlių, Pakalniškių bei Palonų filialų proginiai 

lankstinukai. 

Redaguoti Viešosios bibliotekos raštai, renginių scenarijai, jos ir filialų reklama, medžiaga 

bibliotekos svetainei ir spaudos leidiniams apie Viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklą. 

  

9.2. 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 

 

 Viso 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 789 613 11 203 399 173 2 73 98  

VB 387 384 9 131 244     3 

MF 38 38  10 28      

KF 191 191 2 62 127      

 

http://www.radviliskionaujienos.lt/
http://www.manoradviliskis.lt/
http://www.aukštaitijosgidas.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
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10. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

2017 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 

gyventojus. Populiarinti naujas technologijas, mokyti jomis naudotis, kurti skaitmeninį turinį. 

Kadangi 2017 m. buvo paskelbti Tautinio kostiumo, Piliakalnių, rašytojos Ievos Simonaitytės, 

poeto Kazio Bradūno, pasaulinio garso semiotiko Algirdo Juliaus Greimo, Reformacijos, Lietuvių 

kalbos kultūros, Sporto metais, tad informacinio kraštotyrinio darbo prioritetu tapo šių metų temų 

išskirtinumo atskleidimas per eksponuotas naujųjų ir senųjų leidinių parodas, susitikimus, 

edukacinius užsiėmimus su moksleiviais, popietes su senjorais Knygos mylėtojų klubo Beržė 

nariais. 

Informacijos-kraštotyros skyriuje jau ne pirmus metus vykdoma edukacinė veikla, kurios 

metu moksleiviai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir įgyja naudingos informacijos. 

2017 m., minint Radviliškio 450-ies metų sukaktį, buvo parengtos 2 edukacinės programos – 

„Gimtojo krašto pažinimas“ ir „Šviečiantys piešiniai“. 

Vasario 28 – kovo 1 d. buvo organizuota projektinė savaitė „Mano miestas – Radviliškis“, 

kurios metu vyko 6 edukaciniai užsiėmimai tema „Gimtojo krašto pažinimas“ su Radviliškio 

Vaižganto progimnazijos moksleiviais.  

Balandžio 24 d. organizuotas vienas edukacinis užsiėmimas Radviliškio lopšelio-darželio 

„Žvaigždutė“ Lapiukų grupės auklėtiniams. 

Moksleiviams organizuotos ekskursijos po visus bibliotekos skyrius, Knygos muziejuje 

moksleiviai žiūrėjo dokumentinį filmą apie Radviliškio kraštą, pasitikrino savo žinias viktorinoje 

„Išgirsk, įsidėmėk, išklausyk“. 

Užsiėmimų pabaigoje moksleiviai skaitė eilėraščius apie Radviliškį iš knygelės „Aš – savo 

miestui“, deklamavo savos kūrybos eilėraščius.  

17-oji Nacionalinės bibliotekų savaitė „Tu esi biblioteka“ kvietė į jas pažvelgti skaitytojų, 

lankytojų, vartotojų akimis. Kokie žmonės į biblioteką ateina? Ko jie tikisi? Kuo domisi? Lizdeikos 

gimnazijoje surengtas edukacinis užsiėmimas „Klausk bibliotekos kaip geriausio draugo“. Joje 

dalyvavo pirmųjų klasių gimnazistai, mokytojai, mokyklos bibliotekos darbuotoja. Viešosios 

bibliotekos Informacijos–kraštotyros skyriaus darbuotojai supažindino su bibliotekos internetinės 

svetainės galimybėmis. Pristatė kraštotyros skyrelį svetainėje, paaiškino, kokią informaciją galima 

ten rasti. 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. 

Didelio susidomėjimo šiemet sulaukė iš projekto „Švęskime Europos dieną kartu“ (Europos 

Komisijos atstovybė Lietuvoje) lėšų įsigyti šviečiantys molbertai. Edukaciniuose užsiėmimuose 

„Šviečiantis piešinys“ dalyvavo Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos, Šiaulių logopedinės 

mokyklos, Šiaulių Romuvos gimnazijos, Gražinos pagrindinės mokyklos Vaikų vasaros stovyklos 

moksleiviai, Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Ančiukų“ ir „Lapiukų“ grupės.  

http://www.ibiblioteka.lt/
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 Kraštotyrinių įrašų kūrimas 

 Iš viso iš spaudos leidinių ir knygų sukurti 2 173 analiziniai aprašai. 

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

2 149 bibliografiniai aprašai. 

 Iš žurnalo „Radviliškio kraštas“ parengti 24 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. 

 2017 metais filialų darbuotojos supažindintos su LIBIS analitika, analizinių straipsnių 

paieška. 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius visas skaitytojų aptarnavimo operacijas atlieka SAP 

(Skaitytojų aptarnavimo posistemė) pagalba. Tai – dokumentų išdavimas, grąžinimas, pratęsimas, 

rezervavimas, užsakymas, kt. 

 2017 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 106 (2016 m. – 113) vartotojų. 

 Prie bibliotekos įrengtas dokumentų grąžinimo įrenginys. Per metus juo pasinaudojo 934 

(2016 m. – 994) skaitytojų. 

 Iš kitų bibliotekų ir kitoms bibliotekoms skolintos knygos yra registruojamos TBA 

posistemėje. 

 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 www.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 715 knygų, užsirezervavo 1 972 knygas. 

 Šių paslaugų dėka virtualių lankytojų bibliotekoje buvo 8 934 (2016 m. – 12 050), jie 

apsilankė 19 892 kartus (2016 m. – 27 024). 

 

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 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 63  

kalbų skaityklų, Fonotekos ir Knygos muziejaus. Informaciniai leidiniai saugomi šiame 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“, „Šiaulių kraštas“, „Radviliškio kraštas“. 

 2017 m. buvo peržiūrėtas Informacijos skaityklos fondas ir atrinkti seni, praradę aktualumą 

leidiniai, kurie buvo 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 – 9 106 fiz. vnt., 6050 pav. 

o Kaimo filialuose – 3 387 fiz.vnt. 

o Miesto filiale – 425 vnt. 

 2017 m. fonde yra:  

o 9 106 fiz. vnt., 6 050 pav. 

o Suma – 37 839 Eur 64 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 7 051 fiz. vnt., 6 032 pav. 

o Suma – 37 839 Eur 25 ct. 

o Knygų – 6079 fiz. vnt., 5841 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) – 10 fiz. vnt., 10 pav. 

o Kartografinių dokumentų (išskyrus knygas) – 38 fiz. vnt., 34 pav. 

o Spausdintinių natų dokumentų – 5 fiz. vnt., 5 pav. 

o Rankraščių – 46 fiz. vnt., 42 pav. 

o Kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 3 fiz. vnt., 2 pav. 

o Žurnalų – 2 010 fiz. vnt., 15 pav. 

o Laikraščių – 45 fiz. vnt., 3 pav. 

o Tęstinių – 867 fiz. vnt., 95 pav. 

o Iš viso fonde grožinės literatūros – 287 fiz. vnt., 3 %. 

o Iš viso šakinės literatūros – 8 819 fiz. vnt., 97 %. 

2017 m. gauta: 

o iš viso dokumentų – 181 fiz. vnt.,177 pav. 
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o Suma – 1 808 Eur 99 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 181 fiz. vnt., 177 pav. 

o Suma – 1 808 Eur 50 ct. 

o Knygų – 170 fiz. vnt, 169 pav. 

o Vaizdinių dokumentų, išskyrus knygas – 4 fiz. vnt., 4 pav. 

o Rankraščių – 2 fiz. vnt., 2 pav. 

o Tęstinių – 5 fiz. vnt., 2 pav. 

2017 m. nurašyta:  

o iš viso dokumentų – 353 fiz. vnt., 174 pav. 

o Suma – 368 Eur 59 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 206 fiz. vnt., 174 pav. 

o Suma – 368 Eur 59 ct. 

o Knygų – 204 fiz. vnt., 174 pav. 

o Rankraščių – 1 fiz. vnt. 

o Žurnalų – 75 fiz. vnt. 

o Laikraščių – 72 fiz. vnt. 

o Tęstinių – 1 fiz. vnt. fiz. vnt. 

Nurašymo priežastys:  

o praradę aktualumą dokumentai.  

o 2017 m. išduota – 1263 fiz. vnt. 

o  

Užsienio kalbų ir meno skaityklos fondo formavimas 

         2017 m. fonde yra: 

o iš viso dokumentų – 615 fiz. vnt., 449 pav. 

o Suma – 3 677 Eur 45 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 508 fiz. vnt., 445 pav. 

o Suma – 3 636 Eur 57 ct. 

o Knygų – 446 fiz. vnt., 401 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 – 107 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%. 

 

2017 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 3 fiz. vnt., 2 pav. 

o Suma – 13 Eur 86 ct.  

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 2 fiz. vnt., 2 pav. 

o Suma – 9 Eur 16 ct. 
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o Knygų – 2 fiz. vnt., 2 pav. 

o Žurnalų – 1 fiz. vnt. 

o 2017 m. nurašyta nebuvo. 

o 2017 m. išduota – 102 fiz. vnt.  

Užsienio kalbų skaityklos fonde sukaupta 615 vertingų informacinių mokomųjų leidinių: 

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

Mokomosios priemonės mokantis kalbų savarankiškai, skaitiniai. 

 

Fonotekos fondo formavimas 

2017 m. fonde yra: 

o iš viso dokumentų – 4 122 fiz. vnt., 800 pav. 

o Suma – 4 176 Eur 62 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 4 122 fiz. vnt., 800 pav. 

o Suma – 4 176 Eur 62 ct. 

o Knygų – 3 fiz. vnt., 3 pav. 

o Garsinių dokumentų – 3740 fiz. vnt., 457 pav. 

o Iš jų skaitmeninėse laikmenose – 383 fiz. vnt., 341 pav. 

o Regimųjų dokumentų – 61 fiz. vnt., 52 pav. 

o Iš jų skaitmeninėse laikmenose – 58 fiz. vnt., 49 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 – 152 fiz. vnt., 135 pav. 

o Tęstinių – 1 fiz. vnt., 1 pav. 

o Grožinės literatūros – 53 fiz. vnt., 1,1%. 

o Šakinės literatūros – 4069 fiz. vnt., 99%. 

2017 m. gauta: 

o iš viso dokumentų – 24 fiz. vnt., 24 pav. 

o Suma – 124 Eur 85 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 24 fiz. vnt., 24 pav. 

o Suma – 124 Eur 85 ct. 

o Garsinių dokumentų – 16 fiz. vnt., 16 pav. 

o Iš jų skaitmeninėse laikmenose – 16 fiz. vnt., 16 pav. 

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

o Iš jų skaitmeninėse laikmenose – 4 fiz. vnt., 4 pav. 

o Kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 4 fiz. vnt., 4 pav. 

o Grožinės literatūros – 2 fiz. vnt. 

o Šakinės literatūros – 22 fiz. vnt. 

o 2017 m. nurašyta nebuvo. 

o 2017 m. išduota – 17 fiz. vnt. 

Fonotekos fonde – 4 122 garso ir vaizdo įrašai, kurie saugomi įvairiose laikmenose: vinilinėse 

plokštelėse, garso kasetėse, kompaktinėse plokštelėse, vaizdajuostėse bei elektroniniuose 

dokumentuose. Jau ne vienerius metus lankytojams siūloma nauja paslauga – galimybė žiūrėti kino 
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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.  

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0, 3 (skaičiuojami tik Informacinių leidinių ir Kraštotyros 

skaityklų fondai). 

Šakinės literatūros panaudojimo procentas – 29 % (skaičiuojami tik Informacinių leidinių ir 

Kraštotyros skaityklų fondai). 

Grožinės literatūros panaudojimo procentas – 3 % (skaičiuojami tik Kraštotyros skaityklos 

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. 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kortelių kataloguose yra apie 96 000 kortelių.  

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 7018; 

o VB – 198 908; 

o MF – 33 700; 

o KF – 194 410. 

Automatizuotai parengta įrašų iš viso: 

o SVB – 98 262; 

o VB – 98 262; 

o MF – 0; 

o KF – 0. 

Per 2017 m. automatizuotai parengta įrašų: 

o SVB – 5 007; 

o VB – 5 007; 

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 

kalbomis, sisteminis katalogas. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kortelių kataloguose yra apie 96 000 

kortelių. 

 

10. 4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

Viešojoje bibliotekoje gauta užklausų – 9 485 (2016 m. – 9 612), įvykdyta – 9 485.  

Kaimo filialuose gauta užklausų – 4527 (2016 m. –6 016,) įvykdyta – 4 484. 

Miesto filiale gauta užklausų – 325 (2016 m. – 380) įvykdyta – 325. 

Iš viso SVB gauta užklausų – 14 337 (2016 m. – 16 008), įvykdyta –14 294. 
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Iš jų elektroninėmis priemonėmis:  

o VB – 1271 (2016 m. –827);   

o KF – 65 (2016 m. – 106);  

o MF – 0 (2016 m. – 2); 

o SVB – 1336 (2016 m. – 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 

moksleiviai. Galima daryti išvadą, kad šios literatūros jau užtenka mokyklų bibliotekose arba 

pasikeitė mokytojų reikalavimai, ruošiantis literatūros pamokoms. Didelę įtaką mokymuisi daro 

internetas, kuriame 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, 

įmones, apie mokyklas. 

Buvo įdomių faktų, įvykdant pateiktas užklausas, kaip pavyzdžiui, vyko susirašinėjimas su 

Pakruojo kraštotyrininku V. Medeiniu, kuriam iš senosios rajono spaudos išrinkti, nuskenuoti ir 

nusiųsti straipsniai apie istorinius įvykius Dukto miške. 

Arba štai, vertėja ir rašytoja Marija Čepaitytė, gyvenanti Maskvoje, atsiuntė laišką, kuriame 

teiravosi, kaip anksčiau vadinosi Dariaus ir Girėno gatvė, kurioje gimė Tėvas Stanislovas. Ji 

ruošiasi išleisti knygą rusų, o vėliau ir lietuvių kalba apie Tėvo Stanislovo bendravimą su rusų 

inteligentija Paberžėje sovietiniais metais. Pasiremdami įvairiais šaltiniais, į užklausą buvo atsakyta 

– anksčiau ši gatvė vadinosi Šiaulių. 

Surinkta dokumentinė medžiaga apie Radviliškio bibliotekos nueitą kelią nuo 1937 m. ir 
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išsiųsta Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai, kur buvo rengiama bibliotekų, švenčiančių 

savo jubiliejines sukaktis, ekspozicija. 

Visus metus bendrauta su Panevėžio rajono savivaldybės vyriausiuoju specialistu paveldui 

Petru Juknevičiumi, keičiantis įvairia reikalinga informacija. 

Bendradarbiauta su kultūros ir istorijos žurnalo „Žiemgala“ direktoriumi Vytautu Didžpetriu – 

jam išsiųsta 2018 metų iškilių Radviliškio sukakčių kalendorius. 

Duomenų bazės  

Vartotojams prieinamos Lietuvos ir pasaulio visatekstės elektroninės duomenų bazės, kurias 

prenumeruoja biblioteka. 

Populiariausias buvo „EBSCO Publishing“ duomenų bazių paketas. Vartotojams sukurti 3 

nauji slaptažodžiai, kad jie galėtų namuose naudotis „EBSCO“ duomenų baze.  

Į kitas bendro pobūdžio užklausas buvo atsakoma, naudojantis užsienio duomenų bazėmis: 

„EBSCO Publishing“, 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 per 2017 m. – 481 (2016 m. – 786). Viso fiksuotų interneto  

vartotojų SVB – 9 690 (nauji – 481), KF – 5183(nauji – 194), MF – 494 (nauji – 20),  

VB – 4 013 ( nauji – 267). 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

o Interneto seansų skaičius SVB – 60 458 (2016 m. – 62 771). 

o Interneto seansų skaičius VB – 21 792 821 (2016 m. – 15 199).  

o Interneto seansų skaičius KF – 32 514 (2016 m. – 40 459. 

o Interneto seansų skaičius MF – 6 152 (2016 m. – 7 113). 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis SVB – 1 336. 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis VB – 1 271. 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis KF – 65. 

o Užklausų elektroninėmis priemonėmis MF – 0. 

o Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 6 635. 

o Virtualių apsilankymų skaičius (bibliotekos svetainėje) – 27 122 (2016 m. –27 574). 

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 
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(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. 

2017 metais Radviliškio viešoji biblioteka skelbė naują kraštotyrinį sąjūdį. Juolab, kad 2017-

ieji buvo paženklinti iškiliais jubiliejais: Radviliškio miestui – 450, Viešajai bibliotekai – 80 metų. 

Tad visų, kurie yra išsaugoję vertingų istorinių nuotraukų, dokumentų, kitos su Radviliškio miestu 

bei rajonu susijusios medžiagos, buvo prašoma pasidalyti – atnešti ar atsiųsti į Viešosios bibliotekos 

Informacijos-kraštotyros skyrių. Pateiktos nuotraukos buvo nuskenuotos ir atsispindėjo Facebook 

profilyje „Senasis Radviliškis“. Iš viso eksponuota apie 100 senųjų fotografijų su Radviliškiu. 

Informacijos-kraštotyros skyriaus darbuotojos kartu su Šiaulių televizijos atstovais aplankė ir 

nufilmavo pastatus, kuriuose buvo anksčiau įsikūrusi Radviliškio biblioteka. Surinktos medžiagos 

pagrindu sukurtas filmas apie Radviliškio biblioteką jos 80-ies metų jubiliejaus proga.  

Metų eigoje Viešosios bibliotekos Mažojoje galerijoje buvo eksponuota nuotraukų paroda 

„Pastatai ir laikas: Radviliškio viešosios bibliotekos buveinės kaita“. Nuotraukos atrinktos iš 

Kraštotyros skaityklos fondo. 

Kolekcininkas, žurnalistas Eugenijus Dvoreckis, gyvenantis Vokietijoje, bibliotekai dovanojo 

4 atvirukus su senojo Radviliškio vaizdais, kurie buvo eksponuoti profilyje „Senasis Radviliškis“.  

Parengta darbų: 

o parengta kraštotyros darbų ir aplankų iš viso – 10; 

o iš spaudos leidinių ir knygų sukurta įrašų (analizinių aprašų) – 2 173; 

o parengta kraštotyros aplankų Informacijos-kraštotyros skyriuje – 1; 

o „Piliakalniai Radviliškio rajone“. Medžiagą surinko Rima Giedrienė; 

o redaguota ir sutvarkyta Viešosios bibliotekos filialų kraštotyros darbų – 9; 

o „Palonų bibliotekos metraštis 2010–2015“. Parengė Regina Klimavičienė, Palonų 

filialas; 

o „Pociūnėlių bibliotekos istorija 2011–2015“. Parengė Elena Jankūnienė, Pociūnėlių 

filialas; 

o „Šeduvos bibliotekos metraštis 2010–2014“. Parengė Regina Juknienė, Šeduvos 

filialas; 

o „Skėmių bibliotekos metraštis 2002–2015“. Parengė Elytė Ragaliauskienė, Skėmių 
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filialas; 

o „Alksniupių bibliotekos metraštis 2012–2016“. Parengė Almina Šereivienė, 

Alksniupių filialas; 

o „Grinkiškio bibliotekos metraštis 2011–2017“. Parengė Virginija Urbonavičienė, 

Grinkiškio filialas; 

o „Žeimių bibliotekos metraštis 2011–2015“. Parengė Birutė Stasiulaitienė, Žeimių 

filialas; 

o „Daugėlaičių bibliotekos metraštis 2011–2014“. Parengė Nijolė Mėžinienė, 

Daugėlaičių filialas; 

o „Buvusio Šeduvos rajono istorija“. Parengė Regina Juknienė, Šeduvos filialas.  

 

11.2. Kraštotyros skaityklos fondo formavimas 

2017 m. fonde yra: 

o iš viso dokumentų – 1 306 fiz. vnt., 1 058 pav. 

o Suma – 2 210 Eur 52 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 1 169 fiz. vnt., 1 044 pav. 

o Suma – 2 433 Eur 58 ct. 

o Knygų – 1 026 fiz. vnt., 959 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 – 60 fiz. vnt., 57 pav. 

o Žurnalų – 66 fiz. vnt., 8 pav. 

o Laikraščių – 97 fiz. vnt., 6 pav. 

o Tęstinių – 32 fiz. vnt., 3 pav. 

Iš viso fonde grožinės literatūros – 531 fiz. vnt., 41 %. 

Iš viso fonde šakinės literatūros – 775 fiz. vnt., 59 %. 

2017 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 108 fiz. vnt., 45 pav. 

o Suma – 256 Eur 39 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 49 fiz. vnt., 42 pav.. 

o Suma – 245 Eur 19 ct. 

o Knygų – 40 fiz. vnt., 39 pav. 

o Rankraščių – 2 fiz. vnt., 2 pav. 

o Žurnalų – 2 fiz. vnt. 

o Laikraščių – 62 fiz. vnt., 3 pav. 

o Tęstinių – 2 fiz. vnt., 1 pav. 

o 2017 m. nurašyta: 
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o Iš viso dokumentų – 119 fiz. vnt., 92 pav. 

o Suma – 17 Eur 79 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 119 fiz. vnt., 92 pav. 

o Suma – 17 Eur 79 ct. 

o Knygų – 98 fiz. vnt., 88 pav. 

o Tęstinių – 21 fiz. vnt., 4 pav. 

o Nurašymo priežastys – susidėvėję spaudiniai. 

o 2017 m. išduota – 2071 fiz. vnt. 

2017 m į Kraštotyros fondą iš Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus perduota 2 aplankų kopijos – „Jie aukojo Pergalės deivės statybai Radviliškyje ir Lietuvos 

kariuomenės kovos su bermontininkais prie Radviliškio“ ir „Radviliškio rajono dainų šventės“. 

Gauta įspūdinga knygų siunta iš Vilniaus. Tai – kraštiečio, plačiai žinomo dailėtyrininko, 

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, Radviliškio krašto garbės piliečio, Radviliškio viešosios 

bibliotekos šviesuolio Romualdo Budrio dovana. 

Siuntoje – apie pusė tūkstančio įvairiausių vertingų leidinių lietuvių ir kitomis kalbomis: 

albumų, knygų, rankraščių, žurnalų, atvirukų komplektų. Dauguma jų – meno temomis: 

architektūros, tapybos, grafikos, graviūros, fotografijos, plastinio meno ir kitomis. Spaudiniai 

supažindina su įvairiomis pasaulio šalimis bei jų atstovais. Dovana dvigubai džiuginanti: ir savo 

dydžiu, verte, ir tuo, kad taip akivaizdžiai paliudija kraštiečio išsaugotą meilę gimtinei, ryšį su ja. 

Tai savotiškas pasveikinimas Radviliškiui, mininčiam 450 metų jubiliejų, ir Viešajai bibliotekai, 

sulaukusiai 80 metų. Kai kurie leidiniai iš kraštiečio asmeninės kolekcijos atkeliavo į Kraštotyros 

skaityklos fondą, kiti buvo paskirstyti filialams. 

11.3. Knygos muziejaus fondo formavimas 

2017 m. fonde yra:  

o iš viso dokumentų – 1433 fiz. vnt., 907 pav. 

o Suma – 564 Eur 19 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 1039 fiz. vnt., 897 pav. 

o Suma – 564 Eur 19 ct. 

o Knygų – 965 fiz. vnt., 877 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 – 430 fiz. vnt., 29,5 %. 

Iš viso fonde šakinės literatūros – 1003 fiz. vnt., 70,5 %. 

2017 m. gauta:  

o iš viso dokumentų – 8 fiz. vnt., 5 pav. 

o Suma – 5 Eur 70 ct. 

o Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 8 fiz. vnt., 5 pav. 

o Suma – 5 Eur 70 ct. 

Nurašyta nebuvo. 

Knygos muziejaus fondas palyginti nėra didelis, tačiau jis yra svarbus kultūrinis turtas, 
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tarnaujantis krašto gyventojams. Spaudiniai, saugomi šiame fonde, jau savaime yra vertinga 

paveldo dalis. Patys seniausi Knygos muziejaus leidiniai yra išleisti 1771 ir 1863 metais. 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 muziejaus leidiniai į namus neišduodami, jais vartotojai 

naudojasi vietoje, taip pat senosios muziejaus knygos naudojamos įvairioms parodoms eksponuoti. 

 

11.4. Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvoje 

Radviliškio miesto Garbės pilietė, prof. Elona Vaišnienė, gyvenanti Jungtinėse Amerikos 

Valstijose šiais metais pradžiugino Vaikų literatūros skaitytojus, paskyrusi piniginę paramą – 1000 

USD Žaislotekos projektams įgyvendinti. 

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. 

Neseniai 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 

 2017 metų metodinės veiklos tikslas – tobulinti filialų veiklą, jų patrauklumą vartotojams, 

ugdant ir stiprinant bibliotekų darbuotojų sugebėjimus bei įgūdžius. 

Uždaviniai – tobulinti filialų darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas organizuojant 

mokymus. 

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimas, profesinio 

bendradarbiavimo plėtojimas, gerosios patirties sklaida. 

Teikti individualias konsultacijas bibliotekų veiklos, darbo su informacinėmis 

technologijomis klausimais. 

2017 metais vidutiniškai kiekviena kaimo biblioteka aplankyta 1–2 kartus. Išvykų metu buvo 

konsultuota bibliotekų darbo apskaitos, fondo formavimo, nurašymo, informacijos paieškos ir kitais 

klausimais, sprendžiamos problemos, susijusios su materialinės bazės gerinimu, bibliotekų fondo 

patikrinimu, persikraustymu į naujas patalpas. 

Išanalizuota 2017 metų Viešosios bibliotekos ir filialų veikla ir rezultatai, kurie pasiekti 

įgyvendinant Viešosios bibliotekos 2017 m. Veiklos planą, patvirtintą bibliotekos direktoriaus 2017 

vasario 13 d. įsakymu Nr, 513(17).  

Bibliotekos tekstinė ir statistinės ataskaitos, kurios nustatyta tvarka pateiktos LNMMB, 

Šiaulių regiono bibliotekai ir Radviliškio rajono savivaldybei. 

Veiklos rezultatai, tobulinimosi sritys buvo aptariami darbuotojų pasitarimuose. 2017 m. 
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periodiškai apie VB filialų veiklą informacija buvo teikiama VB direktoriui. Reikalinga informacija 

– rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, regiono bibliotekai. 

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. 

2017 metais paruošta instrukcija dėl gyventojų mokymų/konsultavimo dokumentų pildymo 

pagal naujus reikalavimus. 

Parengtas žymių datų kalendorius 2018 m., skirtas planavimo darbui.  

Atliktas Sidabravo filialo fondo patikrinimas.  

Rajono bibliotekose gyventojų kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai jau nebe tokie 

populiarūs, kokie buvo prieš kelerius metus, kai kaimuose atsirado viešoji interneto prieiga. 2017 

metais apmokyti 46 gyventojai individualiai, 415 – grupėse ir 4 135 suteikta skaitmeninio 

raštingumo konsultacijų. 

Padėta organizuoti kaimo bibliotekų jubiliejų šventes: Šiaulėnų, Grinkiškio, Šeduvos– 80 

metų, Pociūnėlių – 70 metų, Palonų, Pakalniškių – 60 metų. Šiems renginiams paruoštos padėkos, 

kvietimai. Padedama parengti bei išleisti lankstinukus, skirtus bibliotekų jubiliejams. Viešosios 

bibliotekos ir filialų atstovai dalyvauja jų šventėse. 

Nuolat palaikomas ryšys su filialų darbuotojomis, naudojant elektroninį paštą, telefono ryšį.  

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas 

Seminarai/mokymai: 

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko seminarų ciklas – „Viešieji ryšiai 

bibliotekoje: profesinis etiketas ir patrauklaus organizacijos įvaizdžio formavimas“ (20 ak. val., 

lektorė dr. Ilona Valantinaitė) ir „Moderni įstaiga: nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki 

įvaizdžio kūrimo“ (8 ak. val., lektorė Lidija Laurinčikienė). Dalyvavo 15 Viešosios bibliotekos ir 22 

jos filialų darbuotojai;  

Mokymai „Vaizdinės medžiagos naudojimas bibliotekos veikloje. Vaizdinės medžiagos 

apdorojimas su programa „Move Maker“ ir „IPAD planšečių galimybės tavo poreikiams“ . 

Dalyvavo 19 Viešosios bibliotekos filialų darbuotojų ir VB metodininkė A. Miknienė. 

 

Mokymai, profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų 

Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo 

neformaliojo ugdymo skyriaus organizuoti mokymai: 

Seminare „Bibliotekos renginių organizavimas“ dalyvavo VB renginių organizatorė D. 

Jankutė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja N. Pakštienė; 

Mobiliosios programėlės „Būk detektyvas“ panaudojimas ugdymo procese dalyvavo 

Informacijos-kraštotyros skyriaus bibliografė V. Simaitienė; 

Seminare „Teatrinė raiška kiekvieno mokytojo ir kultūros darbuotojo darbe“ dalyvavo Vaikų 

literatūros skyriaus darbuotojos J. Šilinskienė ir A. Sinušaitė; 

Seminare „Lyderių laikas 3. Specializuotų knygų lyderystės tema pristatymas“ dalyvavo 

Informacinio-kraštotyros skyriaus vedėja D. Paulauskienė ir šio skyriaus bibliografė R. Ruseckienė. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje: 
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Tarptautinėje konferencijoje „Neįgalus žmogus: visuomenėje, šeimoje, bibliotekoje“ 

dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė V. Maceikienė, Informacinio-

kraštotyros skyriaus bibliotekininkė R. Giedrienė ir Šeduvos filialo vyresnioji bibliotekininkė A. 

Tamošiūnienė; 

Seminare „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių 

priskyrimo ir ženklinimo metodikos ir rekomendacijų pristatymas“ dalyvavo Informacinio-

kraštotyros skyriaus vedėja D. Paulauskienė ir bibliotekininkė R. Giedrienė; 

Seminare „Elgesio ir emocinių sunkumų/sutrikimų turintis vaikas/paauglys. Kaip sutarti 

bibliotekoje?“ dalyvavo Informacijos-kraštotyros skyriaus bibliografė R. Ruseckienė. 

Seminare „Pokyčių valdymas“ dalyvavo VB direktorės pavaduotoja V. Marcinkienė ir 

Komplektavimo skyriaus vedėja V. Mikalkėnienė; 

Seminare „Kaip bendrautu su asmenimis, turinčiais negalią (klausos, regos, intelekto, fizinę, 

judėjimo, autizmo spektro, psichikos) dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo vyriausioji bibliotekininkė 

R. Zavadskienė; 

Seminare „Vaikai, turintys intelekto, įvairiausių sutrikimų. Kaip sutarti bibliotekoje? 

Dalyvavo Šeduvos filialo vyresnioji bibliotekininkė A. Tamošiūnienė. 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje: 

Seminare „Vaikų ir paauglių literatūra Lietuvoje 2016 metais“ dalyvavo Vaikų literatūros 

skyriaus bibliotekininkė R. Bielskienė; 

Vilniaus miesto A. Mickevičiaus bibliotekoje „Skaitymo iššūkio festivalyje 2017“ dalyvavo 

R. Bielskienė; 

Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekos projekto „Atvirumo sa@la“ 

baigiamajame renginyje dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus vedėja N. Pakštienė ir Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė R. Zavadskienė; 

Valstybinio turizmo departamento seminare „Turizmas prieinamas visiems: iššūkiai ir 

galimybės“ dalyvavo VB kultūrinės veiklos vadybininkė L. Bimbirienė; 

VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vykusioje konferencijoje „Neatskleistos 

bibliotekininkų galios: kur jų ieškoti? Dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja N. 

Stankuvienė; 

Informacinio skyriaus vedėja D. Paulauskienė dalyvavo ES informacijos tinklo Lietuvoje 

koordinaciniame susitikime Kaune – „2017 m. Europos Sąjungos šiandienos aktualijos ir ateitis. 

EKA komunikacijos veiklų aptarimas“. 

 

Išvykos 

Lapkričio 22–25 d. Radviliškio rajono savivaldybės ir jos viešosios bibliotekos atstovai buvo 

išvykę į Baltarusiją, kur vyko susitikimas su bendradarbiavimo partnerius. Kelionės metu buvo 

paruošta ekskursija po miesto rotušę, Nesvyžiaus pilies kompleksą, aplankytas Kraštotyros 

muziejus, įvyko susitikimas su Nesvyžiaus centrinės rajoninės Pavlo Pronuzo bibliotekos direktore 

I. Vitko ir bibliotekos darbuotojais, patirtas žmonių svetingumas. Pasidalinta profesine informacija, 

naujais sumanymais, projektų idėjomis. 

Organizuota išvyka-kelionė po Trakų žemę. Išvykos tikslas – dalyvauti „Bibliotekininką 

globojančio“ angelo šventinimo ceremonijoje. Lietuvos bibliotekininkai ir jų bičiuliai buvo 

kviečiami prisidėti prie gražios iniciatyvos – Angelų kalvoje pastatyti bibliotekininkus globojantį 
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angelą. Ši idėja 2017 m. buvo įgyvendinta: vyko VIII sakralinės muzikos festivalis, kurio metu ir 

buvo pašventintas Bibliotekininką globojantis angelas. Nuo šiol visi bibliotekininkai ir bibliotekos 

turi savo Angelą sargą. Kitas šios išvykos metu aplankytas objektas – Užutrakio parkas ir dvaras. 

Romantiškasis Užutrakis lankytojus vilioja ne tik gražiai tvarkoma gamta, bet ir atnaujintais rūmais. 

Apžiūrėję dvarą bibliotekininkai aplankė Trakų pilį, o vykstant namo užsuko ir į Kernavę, kur 

gėrėjosi rudeniškais piliakalnio vaizdais, apžiūrėjo atkurtą XIII amžiaus gyvenvietę. 

Viešosios bibliotekos darbuotojai aplankė vieną gražiausių Radviliškio rajono ūkių. Vos keli 

kilometrai nuo miesto centro, Eibariškių kaime, ūkininkauja Ievos ir Dainiaus Šiurnų šeima, kuri 

augina keliasdešimt mėsinių Hailendų veislės galvijų, egzotinių elnių-danielių, ožkų, avių, žirgų, 

ponių bei kitų gyvūnų. Bibliotekos darbuotojai buvo maloniai nustebinti šios kelionės – jie galėjo 

ne tik pamatyti, paglostyti, bet ir iš savo rankų pašerti švelniakailius ir raguotuosius ūkio 

gyventojus. Išvyka kiekvienam suteikė progą pabūti vasaros aidus skleidžiančioje gamtoje, 

pabraidyti po aukštą žolę, užuosti subrendusių žolynų kvapą. 

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, ūkvedys D. Grigaitis.  

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 bibliotekininkėms organizuoti teoriniai ir 

praktiniai mokymai temomis: LIBIS analitika, analizinių straipsnių paieška bibliotekos kataloge, 

kaip užsisakyti ir susirasti knygą elektroniniame kataloge ir kt. 

 

Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose: 

2017 m. VU teisės klinika vykdė ir toliau tebevykdo projektą „Nemokama teisinė pagalba 

Lietuvos regionuose“, kuriuo įdiegta nuotolinio konsultavimo sistema įvairių regionų seniūnijose, 

bibliotekose ir mokyklose atidarant prieigos taškus. Į VU teisės kliniką gali kreiptis visi, susidūrę su 

iškilusiais teisiniais klausimais ir užsiregistravę konsultaciją virtualiu būdu. 

Viešosios bibliotekos Knygos muziejaus patalpose tam tikslui buvo atidarytas prieigos taškas: 

bendruomenei reikalingas kompiuteris su interneto ryšiu, mikrofonas su ausinėmis ir kompiuterine 

vaizdo kamera. 

2017 m. siekdama skleisti ir populiarinti skaitmeningas kultūros vertybes, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešoji biblioteka parengė paraišką finansavimui „Šiaulių regiono istorija gyvai ir 

virtualiai“. Radviliškio viešoji biblioteka tapo šio projekto partnere ir pasirašė bendradarbiavimo 

sutartį. 

 12. 1. Projektinė veikla 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Finansuota 

suma 

Projektą parengė Projektą 

finansavo 

1. „Minaičiai – Lietuvos laisvės 

kovų istorinė sostinė“ 

3700 € Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės 

veiklos vadybininkė 

 

Lietuvos kultūros 

taryba 

2. „Pavasarinis knygų kermošius“ 3500 € Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės 

Lietuvos kultūros 

taryba  



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 76  

veiklos vadybininkė 

3. „Švęskime Europos dieną kartu“ 700 € Informacijos-

kraštotyros skyrius 

Europos 

Komisijos 

atstovybė 

Lietuvoje 

4. Knygos „Kultūros paveldas 

Radviliškio rajone“ leidyba  

2500 € Rima Giedrienė 

(Informacijos-

kraštotyros sk.) 

Jolanta Kvedarienė 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybė 

5. „Laikas gyvena knygose“ 500 € Lietuvos 

bibliotekininkų 

draugijos 

Radviliškio skyrius 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybė 

6. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programa  

„Viešieji ryšiai“ 

800 € Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės 

veiklos vadybininkė 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybė 

7. Kūrybinės dirbtuvės-stovykla 

„Kurkime kartu 2017“ 

600 € Radviliškio rajono 

literatų draugija 

„Jonvabalis“ 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybė 

8. „Nauja veikla bibliotekoje“ 600 € Vaikų literatūros 

skyrius 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybė 

9. „Vabaliukai“ 240 € Vaikų literatūros 

skyrius 

Radviliškio 

miesto Garbės 

pilietė prof. 

Elona Vaišnienė 

(JAV) 

10. Vaikų vasaros stovykla 2017 150 € Šeduvos miesto 

filialas 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybė 

 

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. 

 

VB Vaikų literatūros skyrius, bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybės centrine 

biblioteka, įgyvendino tęstinį projektą „Atvirumo s@la bibliotekoje“.  

  

2017 m. parengti projektai, kuriems finansavimas neskirtas: 

1. „Radviliškis – geležinkelio sukurtas miestas“ – pateiktas Lietuvos kultūros tarybai;  

2. „Radviliškio krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai“ – pateiktas Lietuvos kultūros tarybai. 

 

Kaimo filialai taip pat aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant respublikinius ir savo 

bendruomenių projektus: 

1. Alksniupių, Pakalniškių bei Raudondvario filialai kartu parengė projektą, skirtą Piliakalnių 

metams – „Raganių-žolininkų šventė“ – projektas finansavimo negavo. 

2. Beinoravos filialas parengė projektą „Respublikinės bėgimo varžybos kraštietės Vaivos 
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Kurpytės-Skipitienės taurėms laimėti“ – projektas finansavimo negavo. 

3. Šaukoto filialo bibliotekininkė parengė bei vykdė Papušynio kaimo bendruomenės laimėtą 

projektą „Tegul bendrumas mus vienija“. 

4. Baisogalos filialas dalyvavo baigiamajame projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ 

etape. Pasibaigus šio projekto konkursui „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“, Baisogala 

apdovanota III vieta. Bendruomenių apdovanojimai vyko Dotnuvos seniūnijos Vainotiškių kaime, 

Kėdainių rajone. 

Baisogalos bibliotekininkės aktyviai įsijungė į bendruomenės jau antrus metus 

organizuojamame projekte – žaidime „Šaukštu proto neįkrėsi“. Sudarytoje „Naktikovos“ 

komandoje Baisogalos ir Palonų filialų darbuotojos. 

5. 2017 m. asociacija „Tyrulių bendruomenė“, bendradarbiaudama su Tyrulių biblioteka, 

Tyrulių seniūnija, įgyvendino Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių 

organizacijų projektų rėmimo konkurso finansuojamą projektą „Vaikų ir jaunimo užimtumo ir 

laisvalaikio skatinimas“. Pagal jį Tyrulių bibliotekoje gegužės 12–16 dienomis vyko vaikų ir 

jaunimo piešinių konkursas „Aš myliu gamtą“. 

13. PERSONALAS 

SVB – 65 darbuotojai, iš jų profesionalūs bibliotekininkai – 53, turintys bibliotekininkystės, 

informacijos mokslų išsilavinimą– 31, įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 

22, kvalifikuotų specialistų – 7, techninių darbuotojų – 5.  

Bibliotekos darbuotojų iš viso: 

o SVB – 65; 

o VB – 38; 

o MF – 2; 

o KF – 25. 

Profesionalūs bibliotekininkai iš viso: 

o SVB – 53; 

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 – 22; 

o VB – 9; 

o MF –  

o KF – 13. 

Kvalifikuoti specialistai:  

o SVB – 7; 
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o VB – 7; 

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 – 1; 

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 – 18.    

Kitas:             

o SVB – 10;     

o VB – 8    

o MF –    

o KF – 2.   

Darbuotojų kaitos problemos 

2017 m. į senatvės pensiją išleista viešosios bibliotekos redaktorė Gražina Dunauskienė. Į jos 

vietą priimta Lina Abromavičienė. 

 Kultūrinės veiklos vadybininke priimta Lidija Bimbirienė, dizainere-maketuotoja – Greta 

Simonavičienė.  
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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. 

Tyruliuose, 

Šiaulėnuose atliktas 

žaislotekai skirtos 

patalpos remontas 

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 
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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; 

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 – 673 123 € (2016 m. – 629 696 ); 

o iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos) – 642 994 € (2016 m. – 602 096 ); 

o periodikos prenumeratai – 14 399 € ( 2016 m.– 14 590); 

o už mokamas paslaugas – 5 000 € (2016 m.– 4 000); 

o fizinių, juridinių asmenų parama – 13 339 € (2016 m. – 12 700); 

o programų, projektų lėšos – 11 790 € (2016 m. – 10 900). 

  Išlaidos €  

o Iš viso – 673 123 € (2016 m. – 629 696): 

o darbo užmokesčiui – 507 155 € (2016 m. – 487 795); 

o dokumentams įsigyti – 44 140 € (2016 m. – 44 132); 

o knygoms – 29 740 € (2016 m. – 29 528); 

o periodikos prenumeratai – 14 400 € (2016 m. – 14 590); 

o elektroniniams dokumentams – 0 (2016 m. – 14); 

o kompiuterinei programinei įrangai, jai palaikyti ir kt. – 6 253 (2016 m. – 12 547); 

o kitos išlaidos – 115 575 (2016 m. – 85 222). 
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16. IŠVADOS 

Sėkmės 

Per 2017 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 Ciesio (Latvija) 

centrine biblioteka. Radviliškio viešoji bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir Ciesio centrinės 

bibliotekos direktorė Natalija Krama pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta dalytis ir 

skleisti gerąją patirtį, dalyvauti bendruose projektuose.  

Šventiškai paminėti Radviliškio Viešosios bibliotekos, Šeduvos miesto, Šiaulėnų ir 

Grinkiškio filialų 80 metų , Pakalniškių, Palonų – 60 metų, Pociūnėlių – 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.  

Mokymai 

Rugsėjo 14 d. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 

vyko mokymai „Projektų finansavimas. Atminties institucijos“, kuriuos vedė Lietuvos kultūros 

tarybos projektų administratorė Lina Žilytė. Šiuose mokymuose dalyvavo Radviliškio viešosios 

bibliotekos atstovai – direktorė V. Šukaitienė ir kultūrinės veiklos vadybininkė J. Kvedarienė. 
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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 santraukomis. 

Panaudotos nuotraukos iš Viešosios bibliotekos archyvų. 

Redagavo Viešosios bibliotekos redaktorė Lina Abromavičienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta 

Radviliškio rajono savivaldybės  

viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės 

2018 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 6B(18) „Dėl žodinės ataskaitos tvirtinimo“  

 


