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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; 

TAU – Trečiojo amžiaus universitetas; 

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas; 

VšĮ – viešoji įstaiga; 

vnt. – vienetai; 

fiz. – fiziniai, 

pav. – pavadinimas; 

lit.  – literatūra; 

l/d – lopšelis-darželis; 

m. – metai; 

d. – diena. 
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BENDROJI DALIS 

 

Į praeitį nulydėtieji 2019-ieji, kuriuos Seimas buvo paskelbęs iškilių Lietuvos istorijos 

įvykių, asmenybių metais, paliko laiko neištrinamus ženklus visose Radviliškio rajono sferose, tarp 

jų – ir kultūroje. Būdama svarbi jos dalis, per tą laiko atkarpą nuveiktų savo prasmingų darbų 

metraštį ryškiai papildė ir Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Iniciatyvos, projektai, 

naujovės, tradicijų ir šiuolaikinio modernizavimo sąsaja, atitiktis – tokia bibliotekos kasdienybė 

nukreipta geresniam gyventojų aptarnavimui, informavimui, švietimui ir užimtumui.  

Viešoji biblioteka atsakingai įgyvendino savo vieną iš pagrindinių funkcijų – skaitymo 

skatinimą, knygos populiarinimą ir sklaidą. Tai paliudija sėkmingai įgyvendintas projektas 

„Keliauju su knyga“, įgalinęs Šiaurės Lietuvos autobusų stotyse įrengti „Knygų namelius“. Arba 

suburtinio skaitymo renginys „Lietuva skaito“, kai Radviliškio centrinėje aikštėje akcijos dalyviai, 

susiskirstę grupelėmis ar po vieną, skaitė pasirinktą knygą ir prisidėjo prie bendros idėjos – siekti 

vienu metu skaitančių žmonių Lietuvoje rekordo. Viešoji biblioteka, Šeduvos miesto filialas ir 

kaimo filialai aktyviai įtraukė savo skaitytojus į visoje Lietuvoje vykstančius „Vasaros skaitymus“ 

ir geriausiai pasirodė Šiaulių bei Telšių apskrityse.  

Didelio populiarumo sulaukė jau tradiciškai bibliotekos organizuojamas pasakų sekimo 

čempionatas „Vieną kartą gyveno...“, iš rajoninio jau tapęs tarptautiniu. Pavyko ir panašia tema 

organizuota kalėdinė pasakų popietė „Seku, seku pasaką“ Radviliškio miesto centrinėje aikštėje – 

joje pasakas skaitė, sekė bibliotekos darbuotojai ir jos bičiuliai, moksleiviai. Renginys tarsi 

suvienijo kelių kartų atstovus. 

Nepriklausomybės kovų metais bibliotekininkų veikloje ryškiai atsispindėjo tautos istorija. 

Palankių įvertinimų, didelio susidomėjimo sulaukė Viešosios bibliotekos projektas „Prie rymančio 

rūpintojėlio“. Jo rezultatai – pastatytas atminimo koplytstulpis partizanų rėmėjų Sajų sodyboje, 

Balandiškio kaime, Radviliškio rajone, išleistas vienkartinis specialus žurnalas partizanų veiklos 

tema, sudaryta galimybė Radviliškio sporto arenoje pamatyti roko operą „Priesaika“, skirtą 

partizanams atminti, kuri sukvietė net per 1100 mūsų ir kitų rajono gyventojų. Viešojoje 

bibliotekoje vyko susitikimai su Kovo 11-osios akto signataru Donatu Morkūnu, su Arvydu 

Juozaičiu, profesoriumi Liudu Mažyliu, daugeliu kitų žinomų šalies žmonių. 

Bibliotekos iniciatyva Vietovardžių metais 4 rajono seniūnijose įamžinti išnykusių tenykščių 

kaimų pavadinimai, surengta rajoninė konferencija apie krašto vietovardžius, išleista knyga 

„Paslaptingi senovės bylojimai. Radviliškio krašto legendos ir padavimai“. 

Sustiprėjo ryšiai su bendradarbiavimo partneriais, pavyzdžiui, su Nesvyžiaus (Baltarusija) 

Pavlo Pronuzo centrine biblioteka. Pastarosios atstovai dalyvavo minėtame radviliškiečių kolegų 

pasakų sekimo čempionate, Radviliškio bibliotekos delegacija – „Biblionaktyje“, vykusioje 

Nesvyžiaus centrinėje bibliotekoje. 

Viešosios bibliotekos žaislotekos įkūrimo iniciatorė ir rėmėja Elona Vaišnienė toliau globoja 

projektą „Vabaliukų“ mokyklėlė“, Viešosios bibliotekos žaisloteką. Geradarė buvo atvykusi ir 

susitiko, bendravo su projekte dalyvaujančiais vaikučiais bei jų tėveliais, projekto vykdytojais. 

Rėmėja inicijavo ir projekto dalyvių susitikimą su edukatore iš JAV Dana Vainauskiene, kuri vedė 

jiems atskirą užsiėmimą. 

Pernykštėje rajono bibliotekininkų veikloje buvo ryškios pastangos mokyti gyventojus 

naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Ir Viešoji biblioteka, ir jos filialai aktyviai dalyvavo, 
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dalyvauja projekte „Prisijungusi Lietuva“, teminėse transliacijose, kituose mokymuose. Rajono 

bibliotekininkams surengti seminarai-susitikimai kvalifikacijai kelti su Giedriumi Drukteiniu, 

žurnalistu Rimvydu Valatka, sudaryta galimybių tobulintis apskrityje ir šalyje organizuotuose 

seminaruose, pasitarimuose. 

Viešoji biblioteka ir jos filialai organizavo tradicinius renginius „Pavasarinis knygų 

kermošius“ (surengtas jau ketvirtą kartą), „Poezijos pavasaris“, miesto gyventojus ir jų svečius 

antrą kartą pakvietė į spalvingą „Mindaugo“ manipuliaciją menu“ ir kt. Viešojoje bibliotekoje kartu 

su Lietuvos samariečių draugijos Radviliškio skyriumi jau antrus metus surengti lietuviško kino 

vakarai. Jų dalyviai susitiko su kino režisieriais, operatoriais, pamatė jų sukurtas ir prestižiniuose 

festivaliuose įvertintas dokumentines juostas. 

Toliau plėtota leidybinė veikla. Viešoji biblioteka jau 15 metų leidžia kultūros ir istorijos 

žurnalą „Radviliškio kraštas“, bibliotekininkų laikraštį „Mes“, pernai vėl išleido naujų knygų, kitų 

leidinių. Šia savo patirtimi praėjusiais metais dalijosi šalies regionų viešųjų bibliotekų leidžiamų 

leidinių atstovų forume Rokiškyje. 

Per metus Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose būta ir kitų įvairių veiklų, galimybių 

gyventojams susižinoti, tobulėti, šviestis, bendrauti, turiningai pailsėti laisvalaikiu. Visa tai įgalina 

ir geri bibliotekų ryšiai su rajono vadovaujančiomis institucijomis, kitomis įstaigomis, vietų 

bendruomenėmis, rėmėjais, savanoriais, talkininkais. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius Bronius Maskoliūnas  

Radviliškio rajono savivaldybei atsiųstoje padėkoje Radviliškio viešosios bibliotekos bendruomenei 

teigė: „2019 metams pasibaigus, noriu pasidžiaugti, kad Radviliškio rajono savivaldybes viešoji 

biblioteka, vadovaujama direktores Violetos Šukaitienės, 2019 metais aktyviai dalyvavo skaitymo 

skatinimo veiklose, stiprino šiuolaikiškos ir modernios bibliotekos įvaizdį, skatino lankytojų 

savišvietą, kultūrinį ir socialinį sąmoningumą, regiono gyventojų kūrybiškumą, informacinį 

raštingumą, informacinių ir komunikacinių technologijų pažinimą, organizavo neformaliojo 

švietimo veiklas, aktyviai kėlė kvalifikaciją.  

Viešosios bibliotekos indėlis dalyvaujant Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos organizuojamose kultūrinėse veiklose bei įgyvendinant idėjas, bendradarbiavimas 

vykdant įvairius projektus žymiai prisidėjo prie regiono gyventojų atskirties 

mažinimo  ir  bendruomenių  sutelkimo kultūrinei bei visuomeninei veiklai.“ 
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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 

2019 2018 2019 2018 2019 
2018 

 

SVB 197 178 
 

344 
 

13 220 

VB 4 5 15 16 1 406 2 135 

MF 5 5 7 8 120 115 

KF 188 168 247 320 8 873 

 

10 970 

 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Radviliškio rajone gyvena iš viso 35 520  gyventojų (2018 m. – 36 176), Radviliškio mieste –  

15 167 (2018 m. – 15 275).  

Kaimo bibliotekose skaito  781 pensininkas ir 150  neįgaliųjų.  

Miesto filiale – 134  pensininkai,  58 neįgalieji. 

Viešojoje bibliotekoje skaito 366 pensininkų ir 78 neįgalieji.  

Iš viso SVB skaito 1281 pensininkai,  286 neįgalieji.  

         Radviliškio viešoji biblioteka bendradarbiauja su Neįgaliųjų draugija, todėl gegužės 2 d. 

Radviliškio rajono Neįgaliųjų draugijos nariai Viešojoje bibliotekoje susibūrė tradiciškai paminėti 

Motinos dieną ir aptarti 2018 metais nuveiktus darbus. Draugijos pirmininkė Jūratė Bredulskienė 

pristatė 2018 metų veiklos ataskaitą ir pasidžiaugė įvykdytais projektais, atliktais darbais, kurie 

prisidėjo prie neįgaliųjų gerovės kūrimo. Draugijos veikla pasidžiaugė renginyje apsilankęs 

Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir Savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Miškinienė. 
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1.5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB 

Iš viso SVB yra 26 bibliotekos (Viešoji biblioteka, miesto filialai – 1, kaimo filialai – 24). 

SVB sistemoje dirba 65 bibliotekų darbuotojai, iš jų: 

o profesionalūs bibliotekininkai – 53: 

 turintys bibliotekininkystės arba informacijos mokslų išsilavinimą – 30; 

 įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 23; 

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; 

o Knygrišys – 1; 

o Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius – 1; 

o Dizaineris-maketuotojas – 1; 

o Techninis personalas – 5; 

o Ūkvedys – 1. 

 Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius nuo lapkričio 4 d. buvo 

restruktūrizuotas į Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrių, prijungiant interneto, užsienio kalbų 

skaityklas, fonoteką bei informacinį fondą. 

 Nuo lapkričio 4 d. pradėjo funkcionuoti Kraštotyros-leidybos skyrius, kuriame dirba šio 

skyriaus vedėja, bibliotekininkė kraštotyrai, redaktorė, dizainerė, projektų vadovė ir Radviliškio 

turizmo informacijos centro vadybininkė. 
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2. FONDO FORMAVIMAS 

Radviliškio rajono SVB, atsižvelgdama į rajono istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę 

plėtrą, demografinę situaciją, bibliotekos vartotojų reikmes, formuoja universalų dokumentų fondą. 

Komplektuoja jį iš knygų, periodinių leidinių, rankraštinių, vaizdo, garso, kompiuterinių  

dokumentų. Per metus buvo atliekamas einamasis ir retrospektyvusis fondų komplektavimas.  

2.1. Fondo būklė 

 Iš viso SVB fonde yra 284 946 fiz. vnt. 76 322 pav. dokumentai. Per metus fondas sumažėjo 

420 fiz. vnt. Viešosios bibliotekos fondas sumažėjo 1 220 fiz. vnt., Šeduvos miesto filialo – 40 fiz. 

vnt., kaimo bibliotekų fonduose – 840 fiz. vnt. daugiau nei 2018 metais. Grožinės ir šakinės 

literatūros santykis pakito 1 procentiniu punktu šakinės literatūros naudai. Periodiniai leidiniai 

sudaro 15 procentų viso fondo. 

Fon- 

dai 

Fondo dydis 
Grožinė 

literatūra 
Šakinė literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

Fondo dydis 

be periodikos 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. 

Pro

cent

ai 

Fiz. vnt. 

Pro

cent

ai 

Fiz. vnt. 

Pro

cent

ai 

 

    Fiz. vnt 

SVB 

 
284 946 76 322 153 354 54 131  592 46 41 517 15 243 429 

VB 98 715 65 690 45 878 46 52 837 54 10 722 11 87 993 

MF 21 798 17 626 11 893 55 99 05 45 2 260 10 19 538 

KF 164 433 21 003 95 583 58 68 850 42 28  535 17 135 898 

2.2. Aprūpinimas dokumentais (be periodinių leidinių) 

o Vienam gyventojui tenka 6,9 dokumento (2018 m. –7). Iš jų: 

 mieste – 6 dokumentai (2018 m. – 6,1); 

 kaime – 7,6 dokumento (2018 m. – 7,8).  

o Vienam gyventojui tenka 0,18 naujai gauto dokumento  (2018 m. – 0,18). Iš jų: 

 mieste – 0,13 dokumento (2018 m. – 0,11); 

 kaime – 0,24 dokumento (2018 m. – 0,24). 

o Vienam gyventojui tenka 0,14 garsinio ir regimojo  dokumento (2018 m.– 0,14). Iš jų: 

 mieste – 0,25 dokumento (2018 m. – 0,25); 

 kaime – 0,04 dokumento (2018 m.– 0,04). 

o Vienam gyventojui tenka 0,05 elektroninio dokumento (2018 m. – 0,05). Iš jų: 

 mieste – 0,06 dokumento (2018 m. – 0,06); 

 kaime – 0,04 dokumento (2018 m. – 0,04). 

 

 

2.3. Dokumentų gautis (be periodinių leidinių) 

 

 

Fondai 
Iš viso Grožinė lit. Šakinė lit. 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 
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SVB 6  505 2 548 4 661 1 547 1 844 1 001 

VB 1 790 1 629 997 921 795 708 

MF 525 483 363 329 162 154 

KF 4 190 1 493 3 303 1 069 887 424 

 

 Per metus miesto filialas gavo 525 fiz. vnt. 483 pav. 

 Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 175 fiz. vnt. 154 pav. 

 

2.4. Per metus gauta 9 166 fiz. vnt. 168 pav. periodinių leidinių: 

o VB 1190 fiz. vnt. 152 pav.;   

o MF 666 fiz. vnt. 77 pav.; 

o KF 7310 fiz. vnt. 116 pav.; 

o per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 305 fiz. vnt. 25 pav. 

 

2.5. Naujai gautų dokumentų procentas fonde (be periodikos) 

o SVB 2,7 % (2018 m. – 2,5 %); 

o VB 2 % (2018 m. – 1,7 %); 

o MF 2,7 % (2018 m. – 2,6 %); 

o KF 3,1 % (2018 m. – 3 %). 

  Nauji dokumentai bibliotekos fonde sudaro 0,2 % didesnę dalį nei 2018 m.  

 

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

Finansavimo šaltinis Gauta lėšų (Eur) 
Tenka lėšų vienam 

gyventojui (Eur) 

LR Kultūros ministerija 30 643 0,86 

Savivaldybė 13 901 0,39 

Kiti šaltiniai - - 

Iš viso 44 544 1,25 

 

 

2.7. Dokumentų nurašymas 

 

 

Fondas 

Iš viso Iš viso 
Inventorinti 

dokumentai 

Neinventorinti 

dokumentai 

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

SVB 16 091 767 13  367 2 724 
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VB 4 200 599 3421 779 

MF 1 231 19 422 809 

KF 10 660 149 9 524 1 136 

 

 Nurašymo priežastys: 

 

o susidėvėję dokumentai – 12 289 fiz. vnt.; 

o turinio požiūriu nebeaktualūs – 3 666 fiz. vnt.; 

o vartotojų prarasti (šis faktas atitinkamai įformintas) – 91 fiz. vnt.;  

o dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai – 45 fiz. vnt.   

 Lyginant su 2018 m., nurašyta 1 986 fiz. vnt. mažiau. Daugiausia nurašyta susidėvėjusių  

dokumentų.  

 

2.8. Fondo naudojimas 

Fondas 

Fondo apyvartos rodiklis Fondo panaudojimo koeficientas 

Iš viso 

Fondas be 

periodinių 

leidinių 

Grožinė 

literatūra 

Šakinė 

literatūra 

Period. 

leidiniai 

Grožinė 

literatūra 

Šakinė 

literatūra 

Period. 

leidiniai 

SVB 0,93 0,58 0,74 1,16 3,01 0,8 1,2 3,1 

VB 1,01 0,70 0,93 1,04 3,32 1,0 1,0 3,3 

MF 1,10 0,71 1,04 1,18 4,63 0,9 1,1 4,3 

KF 0,88 0,48 0,61 1,25 2,78 0,7 1,4 3,2 
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3. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

2019 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. Prioritetas teikiamas vartotojų savišvietos, 

kultūrinėms, laisvalaikio reikmėms. Skyriuje vartotojai yra skatinami naudotis įvairiomis 

interaktyviomis bibliotekos paslaugomis. Skyrius vykdo projektą „Prisijungusi Lietuva“, kurio metu 

žmonės skatinami drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes ir nepatikimas žinias, 

kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis valstybės teikiamomis e. 

paslaugomis, nuolat tobulinti skaitmeninius įgūdžius. 

 

 3. 1. Vartotojų telkimas 

 

Radviliškio rajone gyvena  gyventojų 35 520 (2018 m. – 36 176).  

Radviliškio mieste gyvena 15 167  (2018 m. – 15 275, Šeduvos mieste – 2 570  (2018 m. –  

2 571). 

Radviliškio rajono aptarnaujamų bendruomenių gyventojų skaičius – 34 929  (2018 m. –  

35 505). 

2019 metais Viešosios bibliotekos sistemoje buvo užregistruota 10 189 skaitytojai (2018 m. – 

10 280), tai 91 skaitytoju mažiau negu 2018 metais. Miesto filiale – 799 (2018 m. – 816), 17 

skaitytojų mažiau, kaimo filialuose – 5 467 (2018 m. – 5 673), tai 206 mažiau, Viešojoje 

bibliotekoje – 3 923 (2018 m. – 3 791), o tai 132 skaitytojais daugiau. 

Tačiau padidėjo bendras lankomumo skaičius SVB sistemoje – 4 452 apsilankymais daugiau, 

tai lėmė padidėjęs Viešosios bibliotekos lankytojų skaičius. 

   

Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 

o SVB – 29, 2 (2018 m. – 28, 9); 

o VB – 25, 9 (2018 m. – 24, 8); 

o MF –31, 1 (2018 m. –31, 3); 

o KF – 31, 8 (2018 m. – 32, 2). 

 

Eil. 

Nr. 
Filialas 

Aptarnaujamos 

bendruomenės 

gyventojų 

skaičius 

Vartotojų 

iš viso 

Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai 

registruoti 

Gyventojų 

sutelk. % 

1.  Alksniupiai 843 255 245 10 30, 2 

2.  Aukštelkai 1143 231 223 8 20, 2 

3.  Baisogala 2158 626 550 76 29, 0 

4.  Beinorava 467 248 236 12 53, 1 
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5.  Daugėlaičiai 586 166 159 7 28, 3 

6.  Grinkiškis 942 199 167 32 21, 1 

7.  Kairėnai 460 158 139 19 34, 3 

8.  Kutiškiai 644 176 167 9 27, 3 

9.  Pakalniškiai 452 187 172 15 41, 4 

10.  Palonai 473 189 167 22 39, 9 

11.  Pašušvys 659 126 112 14 19, 1 

12.  Pavartyčiai 685 167 156 11 24, 4 

13.  Pociūnai 457 190 179 11 41,6 

14.  Pociūnėliai 565 239 232 7 42, 3 

15.  Raudondvaris 503 180 164 16 35, 8 

16.  Sidabravas 851 302 218 84 29, 0 

17.  Skėmiai 493 256 244 12 51, 9 

18.  Šaukotas 920 225 191 34 24, 4 

19.  Šiaulėnai 811 366 330 36 45, 1 

20.  Šniūraičiai 422 138 123 15 32, 7 

21.  Tyruliai 731 308 295 13 42, 1 

22.  Vainiūnai 964 230 204 26 23, 8 

23.  Vėriškiai 647 118 95 23 18, 2 

24.  Žeimiai 316 187 175 12 59, 0 

 Iš viso KF: 17 192 5 467 4 943 524 31, 8 

25. Šeduvos MF 2 570 799 734 65 31, 1 

 Iš viso MF: 2 570 799 734 65 31, 1 

26. Viešoji biblioteka 15 167 3 923 3 479 444 25, 9 

 Iš viso SVB: 34 929 10 189 9 156 1 033 29, 2 

 

Didžiausią mikrorajono gyventojų procentą 2019 metais sutelkė tos bibliotekos, kurių 

mikrorajonai nėra dideli ir jose lankėsi ir kitų bibliotekų mikrorajono gyventojai. Žeimių filiale – 

59, 0, Beinoravos – 53, 1. 

Mažiausias sutelkimo procentas buvo Vėriškių filiale – 18, 2 (2017 m. – 13, 7) ir Aukštelkų 

– 20, 2 (2017 m. – 19,5). Jau kelinti metai būtent šiuose filialuose mažiausiai sutelkiama gyventojų. 

Palyginus su praeitų metų rodikliais, šiais metais jis kiek didesnis, bet priežastys tos, kad 

Vėriškiuose darbuotojas turi pusę etato, studijuoja neakivaizdiniu būdu, todėl sesijų metu biblioteka 

nedirba, be to, kaimas sensta. Aukštelkų bibliotekoje gyventojai mažiau lankosi bibliotekoje, nes, 

pasak bibliotekininkės, dažnas naudojasi savo asmeniniais kompiuteriais, planšetėmis, mobiliaisiais 

telefonais ir iš ten gaunama informacija juos tenkina, vyresnio mažiaus žmonės dėl sveikatos 

nebegali ir nebenori lankytis bibliotekoje.  

 

3. 2. Vartotojų skaičius 

 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje iš viso: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

3 923 

34 79 

444 

3 791 

3 365 

426 

+ 132 

+ 114 

+ 18 
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 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

Miesto filiale iš viso: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

799 

734 

65 

816 

751 

65 

–17 

– 7 

 

Kaimo filialuose iš viso: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

5 467 

4 943 

524 

5 673 

5 170 

503 

 

–206 

–1227 

+ 21 

Iš viso SVB: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

10189 

9156 

1033 

10 280 

9 286 

994 

–91 

–130 

+ 39 

Vaikų (iki 14 metų) SVB: 

Viešojoje bibliotekoje 

2735 

1158 

2 626 

1 097 

+ 109 

+ 61 

Miesto filiale 

Kaimo filialuose 

153 

1424 

 

168 

1 361 

–15 

+63 

  

Vartotojų sudėtis (procentais %) 

VB: 

o dirbantieji – 26, 0; 

o bedarbiai – 6, 4; 

o pensininkai – 9,3; 

o moksleiviai – 47,3; 

o ikimokyklinukai – 4,9; 

o studentai – 3, 4; 

o neįgalieji – 2, 0; 

o kiti – 0, 7. 

MF: 

o dirbantieji – 30, 9; 

o bedarbiai – 9, 1; 

o pensininkai – 16, 8; 

o moksleiviai – 31, 5; 

o ikimokyklinukai – 1, 6; 

o studentai – 2, 7; 

o neįgalieji – 7,2; 

o kiti – 0, 2. 

KF: 

o dirbantieji – 29. 1; 

o bedarbiai – 10, 0; 

o pensininkai – 10,8; 

o moksleiviai – 31, 7; 

o ikimokyklinukai – 2, 8; 

o studentai – 2, 8; 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 14  

o neįgalieji – 2,9; 

o kiti – 9,9. 

3. 3. Lankomumas 

 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 67 764 63 125 + 4 639 

Miesto filiale 20 334 19 321 + 1 013 

Kaimo filialuose 11 4771 115 971 –1 200 

Iš viso SVB 202 869 198 417 + 4 452 

 

3. 4. Lankomumo rodiklis 

 2019 m. 2018 m. 

Bendras lankomumo rodiklis SVB 19, 9 19, 3 

Viešojoje bibliotekoje 17, 3 16, 6 

Miesto filiale 25, 4 23, 5 

Kaimo filialuose 21, 0 24, 5 

 

Bendras lankomumo skaičius padidėjo – 4 452 karto. Priežastys: Viešojoje bibliotekoje 

organizuojami renginiai pritraukia daug gyventojų – tiek vaikų, tiek suaugusiųjų; rodiklį didina ir 

ekskursijų skaičius bei dalyvavimas įgyvendinamame projekte „Prisijungusi Lietuva“, gyventojų 

mokymuose. 

Šeduvos miesto filiale lankomumo skaičiaus padidėjimą lėmė interneto seansų skaičius po to, 

kai iš projekto  „Prisijungusi Lietuva“  buvo gauti 8 nauji kompiuteriai. 

Virtualių apsilankymų skaičius –  6 111, virtualių lankytojų – 2 349. 

 

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

 

 
Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

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

SVB 

26 6253 

(2018 m. –

275 268) 

93, 4 

149 141 

(2018 m. –

149 611) 

56, 0 

 

117 112 

(2018 m. –

125 657) 

44, 0 

 

VB 

98 078 

(2018 m. 

–100 776) 

36, 8 

50 444 

(2018 m. 

– 50 586) 

51, 4 

 

47 634 

(2018 m. 

– 50 190) 

48,6 

 

MF 

24 084 

(2018 m. –23 

383) 

9, 0 

14 862 

(2018 m. – 15 

305) 

61, 7 

9 222 

(2018 m. – 8 

078) 

 

 

38, 3 

 

KF 

144 091 

(2018 m. –

151 109) 

54, 1 

83 835 

(2018 m. –83 

720) 

58, 2 

60 256 

(2018m.– 

67 389) 

41, 8 

  

 Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis be periodikos 

 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 15  

 
Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 112 492 42, 6 28 721 10, 8 

VB 42 941 43, 8 19 531 19, 9 

MF 12  295 51, 0 1 546 6,4 

KF 57256 39, 7 7 644 5, 3 

 

   Periodinių leidinių išduotis 

 
Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. % 

SVB 125 040 47, 0 

VB 35 606 36, 3 

MF 10 243 42, 5 

KF 79 191 54,9 

 

 

3. 6. Skaitomumo rodiklis 

o SVB – 26, 1  (2018 m. – 26,8);    

o VB – 25, 0  (2018 m. – 26, 6);    

o miesto filiale – 30,1  (2018 m. – 28, 6);  

o kaimo filialuose –26, 4  (2018 m. – 26, 6). 

   

3. 7. Darbo vietų skaičius vartotojams, įskaitant kompiuterizuotas 

  

 

Darbo vietų skaičius vartotojams 
Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 

darbuotojams 

Iš viso 

Iš jų: kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Iš viso 
Prijungtų prie 

tinklo 

Su interneto 

prieiga 

SVB 357 159 100 99 59 

VB 66 50 18 17 32 

MF 18 10 8 8 2 

KF 273 99 74 74 25 

 

 3. 8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

2019 metais SVB apmokyti ir konsultuoti 5 904 gyventojai. 

Iš jų: 

o 1 287 dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose; 

o 1 512 dalyvavo kituose mokomuosiuose renginiuose; 

o 3 105 suteiktos skaitmeninio raštingumo konsultacijos. 

SVB vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt. valandų skaičius – 

1462. 
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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 – 17;  

o gauta dokumentų – 16 originalų, 1 kopija; 

o gauta užsakymų iš kitų bibliotekų – 1; 

o išsiųsta – 1originalas.   
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5. RENGINIAI 

 
Renginiai 2019 m. Lankytojų 

skaičius 
Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 1 151 173 530 448 21 690 

VB 392 54 216 122 11294 

MF 50 3 29 18 553 

KF 709 116 285 308 9 843 

 

 

5.1. Renginiai Viešojoje bibliotekoje 

 

Radviliškio viešoji biblioteka per visus 2019-uosius surengė 392 renginius. Per metus 

bibliotekoje apsilankė 70 ekskursijų, kuriose dalyvavo 3 420 lankytojų. Dailės ir fotografijų parodų, 

eksponuotų Paveikslų galerijoje, buvo 17, jų lankytojų – 679. Knygų pristatymų ir susitikimų su 

žymiais žmonėmis – 19, jų lankytojų – 512. 

Iš viso organizuotos 122 įvairios parodos: Konferencijų salės Paveikslų galerijoje, Skaitytojų 

aptarnavimo, Vaikų literatūros bei Informacijos-kraštotyros skyriuose.  

Knygų pristatymai ir susitikimai su žymiais žmonėmis  

Kovo 13-ąją vyko rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus kūrybos vakaras – dokumentinio filmo 

„Stirna“ ir naujos publicistikos knygos „Nepabūgę laisvės“ pristatymas. 

Gegužės 14-ąją daug lankytojų pritraukė literatūrinė-muzikinė kompozicija „Šviesa, 

apsigyvenus širdyje, arba sakmė apie Rūtą Staliliūnaitę“ ir Rūtos Staliliūnaitės knygos „Nejaugi tai 

buvo“ pristatymas. Tai – iškilios teatro, kino ir televizijos aktorės Rūtos Staliliūnaitės (1938–2011) 

knyga, sudaryta po autorės mirties iš jos gausaus ir įvairaus rašytinio palikimo. 

Įvyko susitikimas su Radviliškyje viešėjusia Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Aukse 

Ramanauskaite-Skokauskiene, kuri pristatė jau devintąją savo knygą Lietuvos laisvės kovų tematika 

– knygą-fotografijų albumą „Adolfas Ramanauskas fotografijose“, reikšmingą leidinį Lietuvos 

valstybingumo istorijai. 

Kovo 13 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi Vasario 16-

osios aktą suradęs Lietuvos mokslininkas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, visuomenės 

veikėjas Liudas Mažylis. Mūsų bibliotekoje jis lankėsi jau antrą kartą. Prieš metus moksleiviams ir 

mokytojams bei kitiems radviliškiečiams pasakojo apie 1918 m. vasario 16-ąją ir šiandieninį požiūrį 

į šią reikšmingą Lietuvai datą. Šio apsilankymo metu profesorius atskleidė Vasario 16-osios akto 

svarbą mums visiems, pasakojo apie iškilius mūsų istorijos veikėjus, kurie šį dokumentą pasirašė, 

aiškino, kokią informaciją įamžino  Lietuvos Tarybos nariai, užrašinėję savo veiksmus. 

Spalio 12 dieną į Radviliškio viešąją biblioteką atvyko meno projektais garsėjantys dvyniai 

dailininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Popietėje  „Mokausi gyventi“ broliai susirinkusiems 

Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ auklėtiniams ir kitiems radviliškiečiams papasakojo 

apie vaikystėje patirtą badą, skurdą, gyvenimą vaikų namuose, taip pat apie savo pasiekimus bei 

patirtį. Optimistiškai į gyvenimą žiūrintys abu svečiai dalijosi sėkmės receptu, kaip kurti ir 

konstruoti savo gyvenimus, kai būna labai sunku, kaip paveikti save ir kitus, kaip išeiti iš nemalonių 

aplinkybių. 

Viešojoje bibliotekoje vyko dainų atlikėjos, muzikantės, lektorės, apeigų vedėjos ir 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 18  

organizatorės, etnologės, tautinių tradicijų puoselėtojos dr. Daivos Šeškauskaitės-Skalsos 

fotografijos, tapybos parodos „Lietuviškos apeigos ir simboliai“ pristatymas. Radviliškiečiams 

viešnia ne tik pasakojo apie savo kūrybos darbus, bet ir skaitė paskaitą apie senovės lietuvių 

simbolius, jų reikšmes, priminė įvairias apeigas, tradicijas. Susirinkusius autorė linksmino lietuvių 

liaudies ir savo kūrybos dainomis, kanklių ir gitaros muzika. 

Vyko „G&G Sindikato“ grupės nario Kastyčio Sarnicko knygos „Turnė“ pristatymas, skirtas 

suaugusiesiems; poetės kraštietės Ritos Dambrauskaitės (1949–2017) naujos eilėraščių ir 

prisiminimų knygos „Vėją glaudžiu ir laukus“ pristatymas; susitikimas su aktoriumi Mariumi 

Repšiu ir jo knygos „Heraklis“ pristatymas; Šiaulių humanitarinės studijos „Plėviasparniai“ kūrybos 

rinktinės „Bičkopis“ skaitymai su Šiaulių dramos teatro aktore Lina Bocyte; susitikimas su „Misija 

Sibiras 2019“ dalyve Sandra Šalce; susitikimas su parodos „Atvirlaiškiai Tau“ autore Alina Čapiene 

ir jos kūrybos pristatymas; susitikimas su žurnaliste Rūta Janutiene ir knygos „Ir saugok mus nuo 

piktojo...“ pristatymas; Arvydo Juozaičio knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ pristatymas. 

Kiti renginiai 

Minint Mindaugo karūnavimo dieną, liepos  6-osios išvakarėse Radviliškio miesto aikštėje 

surengtas išskirtinis J. Marcinkevičiaus poemos „Mindaugas“ ištraukos pastatymas. Režisūrinio 

sprendimo dėka istorinė drama pavirto kūrybiniu „Mindaugo“ garso, vaizdo, šviesos ir judesio 

spektakliu. Tai – antrus metus ta pačia proga Viešosios bibliotekos organizuojamas renginys, kuris 

sulaukė ypač didelio žiūrovų skaičiaus ir meninio pasisekimo. Itin atsakingam vaidmeniui projekte, 

„Mindaugo“ vaidybinių situacijų įgyvendinimui buvo pakviesti „Šeiko šokio teatras“ (choreografė 

Agnija Šeiko), aktorius Andrius Bialobžeskis, Radviliškio muzikos mokyklos sakralinės muzikos 

ansamblis „Giesmių giesmelė“ (vadovė Aurelija Stončiuvienė). 

 

 
Liepos 6-osios renginio akimirkos 

 

Kaip ir kasmet Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka vėl kvietė gyventojus ir 

miesto svečius į Europos dienos gimtadienio renginius. Vyko renginių ciklas, kurį pradėjo  

Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje viešėjęs Kauno technologijos universiteto Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas. Lektorius kalbėjo apie „Brexit“, 

moralinių emocijų įtaką politiniams sprendimams. 

Tą pačią dieną Viešojoje bibliotekoje vyko kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės, kuriose visi 

norintieji galėjo išbandyti skirtingas kaligrafijos technikas ir kartu sukurti bendrą plakatą – 

sveikinimą Europos dienos ir Lietuvos Respublikos 15 metų narystės paminėjimui. Užsiėmimus 
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vedė dailininkas, kaligrafas Linas Spurga. 

O Radviliškio miesto aikštėje vyko baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo Radviliškio 

rajono savivaldybės ir rajono partijų skyrių atstovai bei svečiai iš Seimo ir Europos Parlamento. 

Įprasmindama 2019-uosius, Vietovardžių metus, Viešoji biblioteka įgyvendino projektą 

„Nepareisim kaimų takeliu...“ Iki 1989 metų iš Lietuvos žemėlapio buvo išbraukta 5,6 tūkstančio 

kaimų pavadinimų. Neleisti visuomenei pamiršti išnykusių kaimų pavadinimų ėmėsi Radviliškio 

viešoji biblioteka. Baisogalos seniūnijos Pakiršinio dvaro parke atidengta atminimo lenta 

išnykusiems kaimams atminti. Šio darbo imtasi ir dar trijose seniūnijose – Šiaulėnų, Radviliškio bei  

Tyrulių. Šiaulėnuose nauja ąžuolinė skulptūra atidengta priešais Šiaulėnų krašto muziejų. Joje – 10 

išnykusių kaimų pavadinimų. Skulptūros autorius – tautodailininkas Eugenijus Arbušauskas. 

Skulptūros viršuje „šviečiančią“ metalinę saulutę sukūrė radviliškietis tautodailininkas, kalvis 

Stanislovas Špukas. Tyruliuose medinis atminimo ženklas atidengtas prie seniūnijos pastato. 

Atminimo lentos autorius – AB „Didysis tyrulis“. Joje – šešių išnykusių kaimų pavadinimai. 

Daugėlaičių kaimo centre esančiame paminkliniame akmenyje įamžinti keturių išnykusių kaimų 

pavadinimai. 

Įspūdingas buvo baigiamasis Viešosios bibliotekos projekto „Prie rymančio rūpintojėlio“ 

etapas – profesionalų atliekama roko opera „Priesaika“, skirta partizanams atminti. Radviliškio 

sporto areną užtvindė miesto ir kitų vietovių gyventojai. Galimybė nemokamai pamatyti tokio 

pobūdžio bei masto  profesionalų atliekamą kūrinį suvadino daugiau kaip 1 100 žmonių. 

 

  
Roko operos fragmentas ir Sporto arenoje susirinkę žiūrovai 

  

Įgyvendinant šį projektą buvo  išleistas ir leidinys „Prie rymančio rūpintojėlio“, o Balandiškio 

kaime, partizanų rėmėjų Sajų sodyboje, pastatytas koplytstulpis tenykščiams 1949 metų įvykiams 

atminti.   

Viešojoje bibliotekoje jau antrus metus organizuojami kino vakarai. Šiemet jo dalyviai 

susitiko su žinomais kūrėjais – tarptautiniuose festivaliuose įvertintais režisieriumi  Linu Mikuta ir 

filmų operatore, mūsų kraštiete Kristina Sereikaite. Pademonstruoti du socialinės dokumentikos 

filmai – „Pietūs Lipovkėje“ (rež. L. Mikuta) ir „Liza, namo“ (rež. O. Buraja). Abu filmai dalyvavo 

tarptautiniuose kino festivaliuose, yra „Sidabrinės gervės“ nominantai ir laureatai. Filmų 

demonstravimo  renginiai vykdavo antradieniais ir lankytojus kvietė pažiūrėti filmus „Second 

Hand“ (rež. Artūras Jevdokimovas), „Išgyventi vasarą“ (rež. Marija Kavtaradze), susitikti ir su jų 

kūrėjais. 

Kovo 1-oji – pirmoji pavasario diena, atgimstančios gamtos šventė. Pasidžiaugti šia diena gali 
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ir bibliotekininkai, nes kovo 1-ąją minima Tarptautinė bibliotekininkų apkabinimo diena. Šia proga 

Viešojoje bibliotekoje surengta šventė „Aš – jūsų bibliotekininkas“, į kurią buvo sukviesti visi 

rajono bibliotekininkai. Profesinės dienos proga paskelbtos nominacijos už praėjusių metų 

pasiekimus, pasveikintos naujos darbuotojos, neseniai įsiliejusios į bibliotekininkų gretas. Tądien 

bibliotekininkams padėkų ir gražių žodžių netrūko. Bibliotekininkus sveikino Radviliškio rajono 

savivaldybės meras Antanas Čepononis, kuris visiems dėkojo už kruoštų darbą, akcentuodamas, 

kad bibliotekos darbuotojų veikla labai svarbi ir miesto gyventojams, ir kaimo  bendruomenėms. 

 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai Viešojoje bibliotekoje 

Kaip ir kasmet, balandžio 23–29 dienomis visos šalies bibliotekose vyko Nacionalinė 

Lietuvos bibliotekų savaitė „Ateik – sužinok ir išmok“, kurioje tradiciškai dalyvavo ir Radviliškio 

rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei jos filialai, parengę daug įdomių renginių, kitų veiklų 

vaikams bei suaugusiesiems. 

Balandžio 23 dieną Radviliškio viešojoje bibliotekoje vyko grupės „G&G Sindikatas“ nario 

Kastyčio Sarnicko-Kasteto knygos „Turnė“ pristatymas. 

Balandžio 24 dieną Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje surengtas  

edukacinis užsiėmimas „Kiekvienai knygai – po skirtuką“. Į užsiėmimą susirinko Radviliškio vaikų 

globos namų ugdytiniai kartu su socialinėmis darbuotojomis. 

Balandžio 25-osios rytmetį Viešosios bibliotekos žaislotekos lankytojai dalyvavo Radviliškio 

Vinco Kudirkos progimnazijos bibliotekoje – edukaciniame „Indigo“ centre. Čia jie, atsisėdę prie 

erdvinio stalo, spalvino senąsias knygų iliustracijas – fantastinius gyvūnus iš XV–XVIII a. knygų. 

Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę Viešojoje bibliotekoje vainikavo tradicinis renginys 

„Pavasarinis knygų kermošius“. Tai – tęstinis projektas, kurį biblioteka rengia jau ketvirtą kartą. 

Šiemet pirmą kartą jis vyko ne miesto ar rajono erdvėse, o Viešosios bibliotekos skyriuose. 

Renginio metu Viešosios bibliotekos ir visų filialų darbuotojos pristatė įvairių, įdomių veiklų 

bendruomenei, buvo rodomi vaikų knygų kino seansai, veikė Mažoji knygų mugė, svečiavosi 

rašytojai, kurie pristatė savo knygas, vyko apskritojo stalo diskusija. 

Daugiausia dėmesio sulaukė bibliotekos darbuotojų ir bibliotekos bičiulių kartu paruoštas 

spektaklis „Laimė yra lapė“ pagal E. Daciūtės ir A. Kiudulaitės to paties pavadinimo knygą. 

Spektaklio režisierė – Rasa Atkočiūnienė, scenografijos ir kostiumų dailininkė – Olesia Kablienė, 

garso operatorius – Gabrielius Verdingas. Nuotaikingą spektaklį stebėjo Radviliškio lopšelio-

darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniai, Vaižganto mokyklos priešmokyklinių grupių vaikai, kiti 

bibliotekos lankytojai, Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai. 

„Pavasariniame knygų kermošiuje“ dalyvavo žymus biologas, gamtininkas, fotografas, 

rašytojas Salemonas Paltanavičius, kuris pristatė savo knygą „Maži ežiuko sapnai“. Kita rašytoja, 

kuri „Pavasariniame knygų kermošiuje“ taip pat pristatė savo kūrybą ir savo knygą „Ir vienąkart, 

Riči“ – Daina Opolskaitė. Ji – žinoma knygų paaugliams autorė. Jos „Ir vienąkart, Riči“ sulaukė 

neregėto populiarumo – leidykla „Alma litera“ išleido jau trečiąjį, pakartotinį, šios knygos tiražą. 

Po knygų pristatymų „Pavasarinio knygų kermošiaus“ lankytojai buvo kviečiami dalyvauti 

apskritojo stalo diskusijoje „Literatūriniai portretai“ su Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja eksperte Laimute Verbickiene, kuri priminė ryškiausius lietuvių 

rašytojus, papasakojo apie jų vertingiausius kūrinius. 
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Poezijos renginiai 

Gegužės 25 dieną Radviliškio mieste ir rajone skraidė poezijos paukštė – vyko tradicinis 

renginys „Poezijos pavasaris 2019“. Tai – Lietuvos rašytojų sąjungos ir Rašytojų klubo rengiamas 

tarptautinis festivalis, kurio metu poezija skamba ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje, Lenkijoje, 

Liuksemburge, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir kt. 2019 metų gegužės 12–26 

dienomis vyko jubiliejinis „Poezijos pavasaris 2019“, kuris organizuojamas 55 metus iš eilės. 

Tarptautinis poezijos festivalis pradėtas rengti 1965 m.. Šiandien – tai iškiliausias kasmetinis 

literatūrinis renginys Lietuvoje. 

Šiemet Radviliškio viešojoje bibliotekoje svečiavosi keturi poezijos festivalio dalyviai: poetė 

Jūratė Sučylaitė, poetas, eseistas Dainius Sobeckis, aktorė Gražina Urbonaitė, dainų atlikėjas, 

aktorius Vygantas Kazlauskas. Poezijos mylėtojai vienas po kito meniškai skaitė tekstus ir 

kiekvienas jų tarsi kūrė atskirą istoriją, o programą dainuojamąja poezija paįvairino atlikėjas, 

aktorius V. Kazlauskas.  

Tą pačią dieną su poetų komanda susitiko ne tik Radviliškio miesto, bet ir rajono gyventojai, 

nes tradiciškai poezijos paukštė kasmet atskrenda į Pašušvį ir Baisogalą. 

            

5.2. Parodos Viešojoje bibliotekoje 

 

Viešosios bibliotekos Konferencijų salės Paveikslų galerijoje surengta 17 parodų: Virginijaus 

Baukio ir Eriko Hinco kūrybinių darbų paroda „Grįžta radviliškiečiai...“;  fotografijų paroda 

„Laisvės troškimo randai“; tarptautinio socialinio projekto fotografijų paroda „Ypatingas 

grožis“; Alinos Čapienės fotografijų paroda „Atvirlaiškiai Tau“; Armando Čiapo kūrybinių darbų 

paroda „Gyvenimo atspindžiai“; kraštietės Reginos Cemnolonskienės tapybos darbų paroda 

„Gyvenu“; etnologijos mokslų daktarės, liaudies dainų atlikėjos Daivos Šeškauskaitės fotografijos 

ir tapybos darbų paroda „Lietuviškos apeigos ir simboliai“; Radviliškio dailės mokyklos mokinių 

tapybos ir grafikos kūrybinių darbų paroda; parodos „Rugpjūčio 23-ioji – Baltijos kelio diena“; 

„Karūna“, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai; Reginos ir Klemo 

Gelumbauskų medžio darbų paroda „Medžio iliuzija“; paroda „Vaižganto Lietuva“, skirta 

lietuvių rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms; Kristinos Gaivenienės tapybos 

darbų paroda „Teptukų šėlsmas“; Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų 

centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Menų studijos moterų kūrybinių 

darbų paroda „Fatališkas tango“ ir Violetos Stašiūnienės personalinė kūrybinė darbų paroda; 

tautodailininko Edmundo Gaubo medžio darbų paroda „Žvilgsnis į Lietuvos istoriją“; dailininkų 

plenero „Kurkime kartu“ tapybos darbų paroda „Baisogalos paslaptys“; Daivos Mačiūnienės 

paroda „Maži Kalėdų stebuklai“.         

Parodos Viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje: „Nepriklausomybės kovos 

Radviliškio krašte“; „Iškilios praeities dvasia. Minaičiai“ (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 

Tarybos deklaracijai – 70); „Dailininkui, heraldistui, grafikui, iliustratoriui Arvydui Stanislovui 

Každailiui – 80“; „Pedagogui, poetui, prozininkui  Vladui Kalvaičiui – 90“; „Krasaukiška linija 

gyvenime ir mene“; „Garsėję užsienyje, nepripažinti Lietuvoje, užgesinti Sibire“. 

Informacinių leidinių skaitykloje veikusios parodos: „Senojo kaimo keliais“ (2019-ieji – 

Vietovardžių metai); „Naujai gauti leidiniai“.  

Parodos, 2019-aisiais veikusios senųjų leidinių fonde: „Senų knygų lobiai“, „Senųjų 
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lietuviškų spaudinių stotelė“.  

Fonotekoje veikė paroda „Lietuviškosios profesionaliosios muzikos patriarchas Juozas 

Naujalis“ (2019-ieji – Juozo Naujalio metai). 

Užsienio kalbų skaitykloje – „Dovanoti leidiniai“ (Ispanijos karalystės, VFR ambasadų, Italų 

kultūros instituto dovanoti leidiniai). 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje paruošta 40 literatūros parodų, kuriose eksponuota 1 215 

įvairių dokumentų. Tai –  

„Laisvę nelaisvėję apgynę...“ (Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena); „Laisvės kaina niekada 

nebuvo ir nebus per brangi“ (2019-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metai); 

„Neišsižadėję Nepriklausomybės ir Laisvės...“ (Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena); „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“ (Gimtosios kalbos dienai); „Rašytojui, 

vertėjui Juozui Paukšteliui – 120“ (1899–1981); „1990 Kovo 11-oji Lietuvos valstybingumo 

raidoje“; „Rašytojui, politiniam veikėjui Petrui Cvirkai – 110“ (1909–1947); „XIX a. pabaigos ir 

XX a. pradžios lietuvių prozininkui, publicistui, lyrinės prozos pradininkui  Lietuvoje, visuomenės 

veikėjui Jonui Biliūnui – 140“ (1879–1907); „Prozininkui, dramaturgui, eseistui Romualdui 

Granauskui – 80“ (1939–2014); „Knygotyrininkui, bibliofilui, Mažosios Lietuvos knygų ir 

spaudos tyrinėtojui Domui Kaunui – 70“ (1949 04 21); „Lietuvos rašytojui, radijo ir spaudos 

darbuotojui, politiniam bei visuomenės veikėjui Juozui Baltušiui (Albertui Juozėnui) – 110“ 

(1909–1991); „Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“; „2019-ieji – 

Žemaitijos metai“; „Prancūzų rašytojui Onore de Balzakui – 220“ (1799–1850); „Rusų 

romantizmo poetui ir rašytojui Aleksandrui Puškinui – 220“ (1799–1837); „Naikintos, bet 

nenugalėtos kartos kelias...“ (birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena); „Rugpjūčio 23-ioji – 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena“; „Amerikiečių romanistui ir novelistui, Nobelio 

literatūros premijos laureatui Ernestui Hemingvėjui – 120“ (1899–1961); „Lietuvai ir 

lietuvybei“ (2019-ieji – Pasaulio lietuvių metai); „Nepriklausomai Lietuvai“ (2019-ieji – 

Lietuvos šaulių sąjungos metai); „Vokiečių rašytojui, mąstytojui, gamtininkui Johanui Volfgangui 

Getei – 270“ (1749–1832); „Dariau kitiems gera, o pats tapau laimingas...“; „Rašytojui, spaudos 

darbuotojui, literatūros istorikui, kritikui, visuomenės veikėjui, pedagogui, kunigui Juozui Tumui- 

Vaižgantui –150“ (1869–1933); „Metų knygos rinkimai 2019“; „2019-ieji – Vietovardžių metai. 

Ką paliksime ateities kartoms“; „2019-ieji – Laikinosios sostinės atminimo metai“; „2019-ieji 

– Jėzuitų Misijos Lietuvoje metai“; „Šešėliuotas mano kelias...“ (poetei Salomėjai Nėriai – 105. 

1904–1945); „Kalėdų belaukiant...“. 

Parodos Vaikų literatūros skyriuje: 

Radviliškio dailės mokyklos mokinių darbų paroda; Neformaliojo vaikų švietimo grupės 

„Keramika“ moksleivių darbų paroda; „Žiemos spalvos“ (Šiaulių logopedinės mokyklos 

moksleivių kūrybinių darbų paroda); „Dabartis ir ateitis“ (Vaižganto progimnazijos 4a klasės 

moksleivių darbų paroda, mokytoja – Živilė Gelažienė); „Mano spalvotas pasaulis“ (Gražinos 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleivių piešinių paroda, darbų vadovės – mokytojos Vida 

Povilaitienė, Rasa Šimkuvienė; „Judesio ir spalvų jausmai“ (Radviliškio lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ auklėtinių kūrybinių darbų paroda, vadovė – dailės mokytoja Kristina Maselskienė); 

„Kelionė į Šventąją Žemę“ (Gražinos pagrindinės mokyklos 4b klasės moksleivių kūrybinių darbų 

paroda iš antrinių žaliavų, darbų vadovės – mokytojos Vitalija Džiugienė, Rasa Jasiulienė); 

respublikinė vaikų knygų paroda „Galvelę turiu, knygelę kuriu“ (parodos organizatorė – 
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Vaižganto progimnazijos mokytoja Ona Gebenienė); „Margi pavasario raštai“ (Šiaulių 

logopedinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, parodos organizatorė – mokytoja Ingrida 

Miceikienė); „Ei, Velyke! Ei, Velyke, kur mes buvom susitikę“ (Radviliškio l/d „Žvaigždutė“ 

vaikų darbų paroda); „Mūsų spalvotas darželis“ (l/d „Žvaigždutė“ bendruomenės kūrybinių darbų 

paroda, vadovės – auklėtojos Vaida Maraškaitė, Aurelija Norvaišienė); „Ką pasakoja miesto 

gatvės“ (l/d „Žvaigždutė“ „Kiškučių“ grupės vaikų kūrybinių darbų paroda, vadovės – auklėtojos 

Vaida Maraškaitė, Vaida Balčiūnaitė); „Spalvų pasaulis“ (V. Kudirkos progimnazijos dailės 

būrelio  mokinių reljefinių tapybos darbų paroda, mokytoja – D. Šipulskienė); tautodailininkės 

Astos Liaudanskienės kūrybinių darbų paroda „Prakalbink lėles“; „Mandalos ir vabalai“ 

(Neformaliojo vaikų švietimo mokinių darbų paroda, mokytoja – Genė Stugienė); „Augalų 

pasaulyje“ (NVŠ mokinių paroda kvislingo technika, mokytoja – R. Martyšienė); ikimokyklinio 

amžiaus vaikų respublikinio kūrybinio projekto „Mano mylimiausias gyvūnėlis“ darbų paroda, 

organizatoriai – l/d „Kregždutė“ ir auklėtoja Erika Korsakienė; Baisogalos gimnazijos moksleivių 

integruoto informacinių technologijų ir dailės pamokų ciklo-projekto „Drugelių žaismas“ darbų 

paroda; Šiaulių kompleksinių paslaugų namų „Alka“ keremikos darbų paroda „Molio kerai“, 

mokytoja – I. Vaitiekūnaitė. 

Parodos Vaikų literatūros skyriaus žaislotekos Pasakų kambaryje: „Angelų paroda“ (l/d 

„Eglutė“ „Gandriukų“ grupės auklėtojos Gitanos Ramoškienė asmeninė kolekcija); „Gėlių 

kalbėjimas“ (V. Kudirkos progimnazijos 4c klasės mokinių kūrybinių darbų paroda, vadovė – 

Rasmuta Valčiukienė); „Saldainių popieriukai atgijo“ (l/d „Žvaigždutė“ bendruomenės kūrybinių 

darbų paroda, organizatorės – auklėtojos Natalija Červonikova ir Nomeda Gulbinienė; „Prikelk 

antram gyvenimui“ (l/d „Eglutė“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda iš antrinių žaliavų); 

plungiškės Ramutės Gedgaudienės siūtų lėlių paroda; „Kalėdinė dekoracija“ (l/d „Eglutė“ grupės 

vaikų  ir jų tėvelių darbelių paroda). 

5.3. Renginiai Viešosios bibliotekos filialuose 

Per 2019 metus miesto ir kaimo filialuose suorganizuoti 759 renginiai, iš jų – 326 

parodos. 

2019-aisiais trijuose Viešosios bibliotekos filialuose buvo minimos jų įkūrimo metinės. 

Jubiliejines šventes savo bendruomenėms surengė Pavartyčių, Sidabravo, Šaukoto filialai.  

Sidabravo biblioteka minėjo 70 metų savo veiklos jubiliejų. Buvo surengta šventė „Su knyga 

per gyvenimą...“ Ta pačia proga ten atidaryta dailininko Ričardo Ničajaus kūrybinių darbų paroda. 

Pavartyčių biblioteka, minėdama 70-ies metų sukaktį, surengė šventę „Reveransas 

KNYGAI“. Renginį vedė Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos moksleiviai B. Šumskytė ir D. 

Kanaverskis, skaitovė iš Pakruojo rajono, Daugyvenės krašto šviesuolė A. Statkuvienė, 

bibliotekininkė A. Bertulienė.  

Šaukoto biblioteka pakvietė savo skaitytojus ir visą kaimo bendruomenę į jubiliejinę 

bibliotekos 70 metų šventę „Biblioteka – šviesos šaltinis“. 

Šeduvos miesto bibliotekoje vyko nemažai susitikimų su įdomiais, žinomais žmonėmis: 

susitikimas su Lietuvos fotografu, žurnalistu, filmų kūrėju, ilgamečiu Šiaulių televizijos darbuotoju 

Gediminu Beržiniu. Susitikimo tema – „Bendravimo menas“. Abejingų nepaliko ir įvykęs 

susitikimas su žurnaliste, poete, Lietuvos politine bei visuomenės veikėja Dalia Teišerskyte. 

Viešnia susirinkusiems skaitė savo kūrybos eilėraščius, bendraudama su klausytojais, pasakojo apie 
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savo gyvenimo etapus, išgyvenimus. Įdomus buvo susitikimas su tautodailininke, žolininke Rasa 

Žalūdiene. Ji atvyko iš Plungės rajono Varkalių kaimo. Viešnia pasakojo, kaip savo surinktus 

žolelių mišinius derina su vaistininku V. Skirkevičiumi, žolininke J. Balvočiūte, kaip ruošia įvairias 

arbatas, vaistažoles. Be minėtos veiklos, ji dar pina iš žolių. Jos kūryba labai originali. Sukuria 

įvairių dėžučių, skrynelių, vazų ir kitų akiai mielų, buityje naudojamų daiktų. 

Šaukoto bibliotekoje vyko pažintinė popetė apie Indiją – „Indijos spalvos ir skoniai“. Apie šią 

egzotišką šalį pasakojo ten kelis kartus pabuvusi kraštietė Sigita Dailidonytė, gyvenanti Ispanijoje, 

o vasarojanti savo krašte – Šaukote. Susirinkusieji gausiai nuotraukomis iliustruotame pasakojime 

daug sužinojo apie Indijos gamtą, architektūrą, kultūrą, papročius, žmones, kontrastą tarp skurdo ir 

turto. Viešnia papasakojo ir apie indišką maistą bei visus pavaišino pačios pagamintu populiariu 

indišku patiekalu – kičiari. 

Kovo 15 d. Baisogalos biblioteka, kartu su Baisogalos kultūros centru pakvietė baisogaliečius 

paminėti Knygnešio dieną. Jaunieji knygnešiai mokiniai nešė knygas į Baisogalos slaugos ir 

palaikomojo gydymo ligoninę bei Senjorų namus. Prie Baisogalos kultūros centro visi renginio 

dalyviai buvo pakviesti į „Knygų namelio“ atidarymą. 

Pakalniškių kaimo bibliotekoje įvyko popietė „Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga apie 

gėles“. Paskaitą apie gėles skaitė kraštietė, buvusi ilgametė Šiaulių universiteto botanikos sodo 

gėlininkystės skyriaus vyr. specialistė Aldona Grišaitė. 

Gegužės mėn. 23 d. Raudondvario kaimo bibliotekoje vyko tradicinis renginys – „Poezijos 

pavasarėlio“ skaitymai. Paskaityti savo kūrybos susirinko gražus būrys kūrėjų – Radviliškio rajono 

literatų klubo „Jonvabalis“ nariai: raudondvarietė Elena Čiganienė-Kiškienė, jos dukra Rita 

Japkevičienė iš Karčemų, Vladimiras Urnežis iš Pakiršinio, Dalia Šalengienė, Stasė Kilbauskienė iš 

Radviliškio ir Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Laima 

Verbickienė. Skaitytuose poezijos posmuose atgijo kūrėjų pasaulis bei noras susivokti ir atrasti 

savąją vietą kūryboje. Renginį paįvairino Raudondvario kultūros namų moterų vokalinis ansamblis 

„Vakarė“, vadovaujamas Svetlanos Verdingovienės. 

Šiaulėnų miestelio bibliotekos skaitytojai rinkosi į susitikimą su garbiais svečiais, kurie 

pristatė naują kraštietės Ritos Dambrauskaitės poezijos knygą „Vėją glaudžiu ir laukus“. Tai – 

antroji knyga, išleista po poetės mirties. Šiaulėnuose Rita praleido jaunystės metus, čia ji baigė 

vidurinę mokyklą ir nuo čia prasidėjo jos kūrybinis kelias. Knygos pristatymo renginyje visus 

žavėjo išraiškingas aktorės Gražinos Urbonaitės skaitymas, betarpiškas bendravimas su 

klausytojais. Vakarą paįvairino jaunimo teatro aktorė Jonė Dambrauskaitė. Ji atliko keletą dainų, 

sukurtų pagal Ritos Dambrauskaitės eilėraščius. R. Dambrauskaitės knygų sudarytojas – jos vyras 

Alvidas Jancevičius – žurnalistas, režisierius pirmiausia naujos knygos pristatymą numatė būtent 

Šaukote, kur ir gimė poetė. Knygos pristatyme dalyvavo poetės brolis Jonas Dambrauskas, kiti 

giminaičiai bei Šaukoto krašto žmonės, gerai pažinoję Ritą bei jos šeimą. 

Pavartyčiuose vyko literatūrinė popietė „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį... 2019“, kurioje 

dalyvavo rajono literatė, poetė Rita Japkevičienė. Ji – Nepriklausomų rašytojų sąjungos, Šiaurės 

krašto literatų draugijos, Radviliškio literatų klubo „Jonvabalis“ narė. Poetė yra išleidusi knygas 

„Tamsos užkalbėjimas“, „Dvi jūros“, poezijos knygelę vaikams „Vaikeliui iš mano širdelės“. 

Gedulo ir vilties dieną, kai Lietuvoje minimi žuvusieji tremtyje, į Sidabravo kultūros namus 

bibliotekininkė kartu su kultūros namų specialistėmis pakvietė 5–7 klasių moksleivius susitikti su 

buvusiais tremtiniais Alfonsa Šukiene, Natalija Staškūniene ir jų broliu Vladu Plikūnu. Visi jie 
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buvo ištremti ir gyveno  Krasnojarsko  srities Partizansko rajone. Į popietę atvyko ir Šeduvos 

pirminės sveikatos priežiūros centro Sidabravo padalinio bendrosios praktikos slaugytoja Stanislava 

Breivienė. Beveik visa jos šeima buvo ištremta. Sidabravo bibliotekininkė Jūratė Kurandienė – taip 

pat buvusio tremtinio dukra. Tądien prie Sidabravo miestelio paminklo žuvusiesiems atminti buvo 

uždegtos žvakelės, mirusieji pagerbti tylos minute. Vėliau buvę tremtiniai aplankė Sidabravo 

muziejų ir biblioteką. 

Metų pradžioje Vėriškių filialo bibliotekininkė Rūta Grigaitienė subūrė bendruomenę į 

renginį viktoriną „Ar žinai eismo taisykles“. Tai projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“, 

kurį organizuoja LR automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, renginys. 

Lapkričio mėn. Grinkiškio seniūnijos bibliotekininkės, kultūros darbuotojos visus pakvietė į 

popietę „Kaip bus, kaip nebus, bet žemaitis nepražus“, skirtą Žemaitijos metams paminėti. Savo  

kūrybą žemaitiškai skaitė Pašušvio ir Grinkiškio kūrėjai Irena Širvinskienė, Klemas Indrėkus. 

Renginio metu buvo atliekamos žemaičių dainos (saviveiklininkų grupė „Sarva“), bibliotekininkės 

pakvietė dalyvauti viktorinoje „Išversk į lietuvių kalbą“. 

Radviliškio rajono bibliotekose vyko ir Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai, 

skirti įvairaus amžiaus skaitytojams ir lankytojams. 

Šeduvos miesto biblioteka paskelbė akciją „Laiškas knygai“. Ši akcija – tradicinė, 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu skaitytojai rašo laišką knygai nuo 2015 metų. Tai – mintys 

apie knygą, biblioteką, bibliotekininką. Šioje bibliotekoje parengta paroda „Literatūrinė vaistinė“. 

Knygas pasirinkę ir perskaitę skaitytojai galėjo rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, kaip 

gydyti dvasines žaizdas. 

Šiaulėnų filiale atidaryta šiaulėniškės Girmantės Sakalauskaitės-Mažeikienės rankdarbių 

paroda „Nertos dekoracijos“. 

Šaukoto biblioteka Nacionalinės bibliotekų savaitės proga Papušynio kaimo bendruomenei 

organizavo protų mūšį. Renginys buvo skirtas Žemaitijos ir Vietovardžių metams.     

             

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 kaimo bibliotekoje surengta šviesaus atminimo Vitolio Januševičiaus fotografijų 

paroda „Kinija iš arti“. Šioje parodoje įamžintos kelionės į Kiniją akimirkos. Fotografijos atskleidė  

ir iš arčiau supažindino su šios šalies kultūra, gyvenimo ritmu, žmonėmis, miestais: Huašanu, 

Šanchajumi, Hagdžou, Sindžou, Sianu ir Pekinu. Parodoje buvo eksponuota 61 fotografija. Šioje 

bibliotekoje jau antrąją fotografijų parodą „Iš kelionių albumo“ surengė Pakalniškių kaimo 

gyventoja Diana Špakauskienė. Ji yra aistringa keliautoja ir neabejinga gamtos grožiui, todėl 

kelionėse stengiasi užfiksuoti jai patinkančius vaizdus. Pristatytoje fotografijų parodoje savitu 

autorės žvilgsniu buvo įamžinti kalnai, upės, upių kriokliai, miškai, įvairių miestų senamiesčių 

vaizdai. Pakalniškių kaimo bibliotekoje buvo eksponuota ir fotografijų paroda „Kelionių 

akimirkos“. Pristatytos 122 fotografijos anapilin išėjusios Rasos Remeikaitės, kuri taip pat mėgo 

keliauti. Nuotraukose atsiskleidė įvairių šalių miestų dvasia kavinėse, turguose, parkuose, 

vidiniuose kiemuose, pamatytos neįprastos freskos, gatvės, ženklai, simboliai, automobiliai, 

žmonės. Parodą surengė Pakalniškiuose gyvenanti jos mama Dalė Remeikienė. Bibliotekoje 
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lankytojų akį traukė Pakalniškių  pagrindinės mokyklos 1–4 klasių mokinių paroda „Piešiu Pepę 

Ilgakojinę“, taip pat lapkričio–gruodžio mėnesiais eksponuota V. Gabenytės-Zacharevičienės 

kryželiu siuvinėtų darbų paroda „Atgyjantys paveikslai“. 

Sausio–vasario mėnesiais Pavartyčių bibliotekos lankytojai galėjo grožėtis „Senių 

besmegenių paroda“. Tai buvo išradingų asociacijos „Pavartyčių bendruomenė“ moterų sukurti 

seniai besmegeniai, pagaminti ne iš sniego, o iš įvairių neįprastų medžiagų. Kurti juos moteris mokė 

Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokytoja Ona Gabenienė. 

Alksniupių filialo nedidelėje, mažas patalpas turinčioje bibliotekoje savo medžio drožybos 

darbus eksponavo alksniupiškis tautodailininkas Edvardas Kurnickas. Taip pat šią biblioteką 

tapybos darbais papuošė Radvilonių kaimo gyventoja Janina Liubavičienė. 

Baisogalos filiale lankytojus maloniai nuteikė Baisogalos gimnazijos mokinių darbų paroda 

„Drugelių žaismas“ (mokytojos – A. Kudžmaitė ir A. Daukšienė).  

Radviliškio krašto tautodailininkų Albinos Filipavičienės, Aleksandro Filipavičiaus ir Birutės 

Banienės keliaujanti darbų paroda „Molis suveda ir sušildo“ džiugino Pociūnų, Beinoravos, 

Pakalniškių, Šiaulėnų bibliotekų lankytojus. Tautodailininkai vedė ir edukacinius užsiėmimus – 

pasakojo apie kūrybos procesą, kurio metu molis virsta įdomiais keramikos darbais. Dalyviai galėjo 

ir patys iš molio nusilipdyti po sau patinkantį darbelį. 

5.4. Akcijos, iniciatyvos 

2019 metais surengta daug gražių akcijų ir kitų iniciatyvų.  

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Radviliškio viešoji biblioteka 

kvietė miesto ir rajono gyventojus į Radviliškio miesto Aušros aikštę kartu dalyvauti skaitymo 

akcijoje. Šiemet vietoje tradicinės bibliotekos skaitymo akcijos „Sustabdyta minutė – knygai“ 

Radviliškio viešoji biblioteka, prisijungdama prie Lietuvos leidėjų asociacijos organizuojamo visą 

Lietuvą apimančio renginio „Lietuva skaito“, surengė viešą suburtinį skaitymą (flashmobą), kurio 

metu akcijos dalyviai, susiskirstę grupelėmis arba po vieną, apie 10 minučių tyliai skaitė pasirinktą 

knygą. Taip radviliškiečiai prisidėjo prie vienos iš „Lietuva skaito“ renginio idėjų, kuria siekta 

daugiausia vienu metu skaitančių žmonių Lietuvoje rekordo. Iš viso Radviliškio Aušros aikštėje 

vienu metu skaitė 237 asmenys. 

Prie skaitymo akcijos tą pačią dieną prisijungė ir Radviliškio viešosios bibliotekos filialai. 
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6. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

 

2019 metų darbo su vaikais pagrindinės kryptys – vartotojų vaikų telkimas, skaitymo ir 

knygos populiarinimas, skaitymo skatinimas, vaikų informacinių įgūdžių tobulinimas ir kūrybingo 

laisvalaikio organizavimas. 

Viešoji biblioteka įsikūrusi pačiame miesto centre. Vaikų literatūros skyrius yra antrame 

bibliotekos aukšte, o jo žaisloteka – pirmame.  

Radviliškio mieste yra keturios mokyklos, vaikų globos namai, trys lopšeliai-darželiai. Visi 

moksleiviai ir darželinukai gali naudotis bibliotekos fondais, internetu ir kitomis teikiamomis 

informacinėmis paslaugomis. 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius bendradarbiavo  su Šiaulių P. Višinskio 

viešąja biblioteka, Radviliškio  rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Radviliškio parapijos bažnyčia, Nepilnamečių reikalų 

inspekcija, miesto mokyklomis, Radviliškio vaikų globos namais, lopšeliais-darželiais, Neįgaliųjų 

centru, Dienos užimtumo centru, kaimo bendruomenėmis. 

2019 metais Vaikų literatūros skyriaus rodikliai šoktelėjo. Skaitytojų, besilankančių šiame 

skyriuje, padaugėjo 305, o vaikų atėjo 229 daugiau nei 2018 metais. Ir vaikų iki 14 metų į 

skaitytojų gretas įsirašė net 61 daugiau nei praėjusiais metais. Tai įrodo, kad pastangos, 

organizuojant renginius, ekskursijas ir vykdant projektus, davė konkrečių rezultatų. 

Gana daug publikacijų apie skyriaus veiklą būta spaudoje, internetinėje erdvėje, keletas 

straipsnių – respublikinėje spaudoje. Vykdyti 3 projektai: 1–3 metų vaikams „Vabaliukų“ 

mokyklėlė“, Kultūros paso edukacija – stalo teatras „Kamishibai“ bei vasaros stovyklos „Atrask 

save bibliotekoje“. 

Zonoje „Be suaugusiųjų“ skaitytojai rasdavo vietą pabūti skyriuje, paskaityti žurnalą, pažaisti 

įvairių stalo žaidimų. Vestos 30 ekskursijų moksleiviams, organizuotos įvairiausios jų darbų 

parodos. 

Literatūros išduota mažiau – 636, o lankytojų padaugėjo 1 300. Septynios kompiuterinės 

darbo vietos su internetine prieiga, skirtos vaikams, buvo didelė trauka ir paskatinimas lankytis 

bibliotekoje. Interneto  apsilankymų skaičius – 5 817, tai yra 674 daugiau negu praėjusiais metais. 

Vartotojų vaikų skaičius 

 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros 

skyriaus vartotojai 

 

Iš jų – vaikai iki 14 metų 

2 273 

 

 

1 158 

1 968 

 

 

1 097 

+ 305 

 

 

+ 61 
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 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

Miesto filiale iš viso 

vaikų iki 14 metų 
153 168 –15 

Kaimo filialuose iš viso 

vaikų iki 14 metų 
1 424 1 361 + 63 

SVB iš viso vaikų iki 14 m. 2735 2 626 + 109 

 

 

Vaikų apsilankymų skaičius 

 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros skyriuje iš viso 

 

 

Vaikų iki 14 m. 

26 788 

 

 

17 100 

 

25 488 

 

 

1 6802 

+ 1300 

 

 

+ 298 

Miesto filiale 5 485 5 975 –490 

Kaimo filialuose 44 759 45 858 –1 099 

Iš viso SVB 

Vaikų iki 14 m. apsilankymų 
67 344 68 635 –1 291 

 

 

 

Vaikų iki 14 m. lankymosi rodikliai 

 2019 m. 2018 m. 

Viešojoje bibliotekoje 14, 8 15, 3 

Miesto filiale 35, 8 35, 6 

Kaimo filialuose 31, 4 33, 7 

Iš viso SVB 24,6 26,1 

 

 

Iš viso išduota dokumentų skaitytojams vaikams 

 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros 

skyriuje vaikams iki 14 m. 
36 051 36 178 –127 

Miesto filiale 3 147 3 233 –86 

Kaimo filialuose 28 054 29 462 
–1 408 

 

Iš viso SVB 67252 68  873 –1 621 

 

Vaikų išduoties rodikliai ryškiai sumažėjo kaimo filialuose. Tam įtakos turėjo  retesnis vaikų 
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lankymasis bibliotekose ir mažesnis vaikų domėjimasis tradiciniais bibliotekos informaciniais 

ištekliais. 

 

Skaitomumas 

 

 2019 m. 2018 m. 

Viešojoje bibliotekoje 31, 1 22, 5 

Miesto filiale 20, 6 19, 2 

Kaimo filialuose 19, 7 21, 6 

Iš viso SVB 24,6 29, 3 

 

 6.1. Renginiai vaikams 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

VB Vaikų lit. skyriuje 

 

Iš jų – Žaislotekoje 

184 

 

117 

35 

 

29 

119 

 

77 

30 

 

11 

Miesto filiale 20 - 16 4 

Kaimo filialuose 308 64 148 96 

Iš viso SVB 512 99 283 130 

 

Vaikų renginių lankytojų skaičius Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje – 6 490  (iš 

jų žaislotekoje – 3 555, ekskursijų lankytojų – 989, parodų lankytojų – 865, „Boružėlės“ teatro 

lankytojų – 800, renginių lankytojų – 901).  

Viešosios bibliotekos renginiai vaikams 

Iš viso 2019 m. Viešojoje bibliotekoje buvo organizuoti 184 renginiai vaikams. Juose 

dalyvavo 6 490 bibliotekos lankytojų. 

Šiais metais Tarptautinės vaikų knygos dienos proga Radviliškio viešojoje bibliotekoje 

svečiavosi Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro lėlių teatras „ČIZ“, kuris mažiesiems 

radviliškiečiams parodė spektaklį „Gražiausios Šarlio Pero pasakos“ ir pristatė edukacinę programą 

„Lėlė – raktas į vaiko širdį“. 

  
Svečių pasirodymas 
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Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Pakštienė moksleiviams 

pristatė geriausias 2018 metų vaikų ir paauglių knygas, kurios gavo vardines premijas. 

 

  
Nijolė Pakštienė pristato knygas vaikams 

 

Prieš keletą metų Radviliškio miesto garbės pilietės Elonos Vaišnienės pasiūlytas ir 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje vykdytas „Vabaliukų“ projektas išaugo į „Vabaliukų“ 

mokyklėlę“. 2019 metų gegužės mėnesį Viešojoje bibliotekoje šis projektas buvo vykdomas jau 

kaip Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus projektas, kurį finansavo Radviliškio 

rajono savivaldybė. Mažieji radviliškiečiai, kurie dar nelanko lopšelio-darželio (1–2 metų) dalyvavo 

muzikinėse-žaidybinėse pamokėlėse. Jas vedė nuotaikingas personažas – Saulytė (režisierė R. 

Atkočiūnienė). Dalyvių laukė įvairūs užsiėmimai ir susitikimai su specialistais, pavyzdžiui, aktore 

K. Savickyte-Damanskiene, režisiere bei judesio korekcijos pedagoge. „Vabaliukų“ mokyklėlėje“ 

svečiavosi miesto lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ logopedė I. Simonavičienė, kuri parodė, kaip 

tėveliai kartu su vaikais gali linksmai pasimokyti pažinti kūno dalis, tarti garsus. 

Gegužės 31 d. Radviliškio viešoji biblioteka antrą kartą visuomenei pristatė tarptautinį 

projektą – pasakų sekimo čempionatą „Vieną kartą gyveno...“, kuriame dalyvavo ir pasakas sekė 

Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos pasakoriai. 

Renginio viešnia ir komisijos pirmininkė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė susirinkusiesiems 

skaitė paskaitą „Pasakos – mūsų gyvenimo bendrakeleivės: išmintis, patirtis ir sekimo tradicijos“. 

Renginį vedė Šiaulių dramos teatro aktorius, trupės vadovas Vladas Baranauskas, kuris pristatė ir 

kitą viešnią, komisijos narę, legendinės laidos „Labanakt, vaikučiai“ vedėją Bernadetą Lukošiūtę-

Tetą Betą. Šiemet buvo renkami net du pasakų sekimo čempionai – vaikų ir suaugusiųjų grupėse. 

Vaikų grupės pasakų sekimo čempionu tapo Vaida Molytė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Eglesių filialo skaitytoja. Mergaitę paruošė bibliotekininkė Virginija Jankauskienė. 

Suaugusiųjų grupės pasakų sekimo čempiono vardas atiteko Reginai Martyšienei, kuri atstovavo 

Radviliškio lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“. 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 31  

    
Tarptautinio pasakų sekimo čempionato „Vieną kartą gyveno...“ dalyviai. 

Centre stovi vaikų grupės pasakų sekimo nugalėtoja Vaida Molytė (Akmenė). Dešinėje esančioje 

nuotraukoje – Regina Martyšienė (kairėje) su Broniumi Juzukoniu ir bibliotekos direktore Violeta 

Šukaitiene. 

 

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Ta proga Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriaus bibliotekininkės vaikams organizavo edukaciją „Prakalbink lėles“, kurią vedė 

tautodailininkė Asta Liaudanskienė. Lėlių kūrėja A. Liaudanskienė mažiesiems bibliotekos 

lankytojams pristatė įvairių rūšių pačios kurtas lėles: dviveides, dėžutines, knygines bei kitas. 

Šeimos dienai Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke vyko Viešosios bibliotekos 

organizuoti garsiniai skaitymai „Pabūkime pavasarinėje pienių pievoje“. Skaitymuose dalyvavo 

bibliotekos bičiuliai – Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniai ir jų auklėtojos. Šiuose 

skaitymuose, kurių metu skambėjo įvairūs pasakojimai apie geltonskruostes pienes, jų pūkus, kitas 

pievų gėles, pavasarį, dalyvavo ir Radviliškio viešosios bibliotekos Alksniupių, Pociūnėlių, 

Baisogalos, Raudondvario  filialai. 

Rugjūčio 29 d. Viešojoje bibliotekoje vyko tradicinė šventė „Iš bibliotekos į mokyklą“. 

Šiemet į mokyklą buvo palydėtas gausus būrelis Radviliškio viešosios bibliotekos skaitytojų –

būsimųjų pirmokų. Tai – tradicinis renginys, kurio metu kasmet bibliotekos darbuotojos sukviečia 

mažuosius bibliotekos bičiulius linksmai praleisti laiką ir taip juos išlydi į mokyklą. 

Šiaurės šalių literatūros skaitymai tradiciškai kvietė skaityti vaikus ir suaugusiuosius. Vaikų 

literatūros skyriuje buvo skaitoma „Pepė švenčia gimimo dieną“ iš Astrid Lindgren knygos „Pepė 

Ilgakojinė“. Skaityme ir Pepės gimtadienio šventėje dalyvavo Radviliškio Gražinos pagrindinės 

mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai bei jų mokytojos Vera Jasinskaja, Vigilija 

Pikelienė. 

Lapkričio 15 d. diskutuota su Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinukais apie 

toleranciją. Diskusijos pavadinimas – „Tolerancijos laivas“. Po diskusijos, gaminome iš popieriaus 

simbolinius laivelius, kurie negali „susidurti“. 

Gruodžio mėn. Vaikų literatūros skyriuje vyko edukacija „Mobili inovatyvių technologijų 

laboratorija jaunimui“, kurioje dalyvavo 17 Radviliškio dienos užimtumo centro narių. Edukacijos 

metu dalyviai kūrė virtualios realybės aplinką su programa „CoSpaces Edu“. 

„Seku seku pasaką“ – renginys Radviliškio miesto aikštėje, kuriame buvo sekamos pasakos 

miesto vaikams. Tai buvo dovana vaikučiams šv. Kalėdų proga. Pasakas sekė kelios kartos: vaikai 
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(B. Juzukonis), tėvai (V. Mikalauskas, L. Vaičiulytė), seneliai („Beržės“ klubo narės, R. 

Japkevičienė) ir pačios Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos (N. Pakštienė, A. Sinušaitė, J. 

Šilinskienė).  

Buvo įgyvendinama Kultūros paso programa „Kamishibai“ – interaktyvus pasakų sekimo 

būdas“. Įvyko pasirodymai: V. Kudirkos progimnazijos moksleiviams, Šiaulių logopedinio darželio 

mokiniams, Radviliškio Vaižganto progimnazijos trims pradinėms klasėms. „Kamishibai“ – 

vaizdinė pasakų pasakojimo forma, jungianti rankomis pieštą vizualiką ir gyvą žodį. Po pasakojimo 

yra aptariama, kas išliko atmintyje. Paskui vaikai patys piešia ir pasakoja minėtu būdu. Vaikų 

literatūros skyrius yra paruošęs pasakojimus pagal šias knygas: C. Fries „Atsikrausto kiaulė“, C. 

Flood „Įkyrūs triušiukai“, Maironio „Jūratė ir Kastytis“, L. Žūtautės „Kakė Makė ir dantukų fėja“, 

lietuvių liaudies pasaka „Ropė“. Po tokių užsiėmimų įteikiami Jaunojo pasakų pasakoriaus 

„Kamishibai“ būdu pažymėjimai. 

Radviliškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skaitytojai dalyvavo piešinių konkurse 

„Traukiniu iš praeities į ateitį“, skirtame pirmojo nepriklausomos Lietuvos traukinio iš Kaišiadorių 

geležinkelio stoties į Radviliškį 100-mečiui paminėti. Į šį konkursą įsijungė Kaišiadorių ir 

Radviliškio vaikai bei jaunimas. Mūsų bibliotekos skaitytojų piešiniai buvo įvertinti ir laimėjo dvi 

prizines vietas atskirose vaikų amžiaus grupėse. Prizinė vieta 7–14 m. grupėje atiteko Gabijai 

Toleikytei už piešinį „Istorija pro traukinio langus“ . 

 

Renginiai vaikams kaimo bibliotekose 

Kaimo bei miesto filialuose 2019 m. buvo organizuoti 328  renginiai vaikams, iš jų  – 100 

parodų. 

2019-aisiais bibliotekos daug renginių paskyrė LR Seimo paskelbtiems teminiams metams, 

bibliotekų jubiliejams, įsijungė į akcijas, iniciatyvas. 

Šniūraičių bibliotekoje vasario 18 d. vyko piešinių konkursas-akcija „Šventė mano kieme“, 

skirta Vasario 16-ajai. Į biblioteką susirinkusiems šniūraitiškiams bibliotekininkė Rūta Vilkaitė 

papasakojo apie šią svarbią datą. Vaikai buvo pakviesti dalyvauti piešinių konkurse, pavadintame 

„Šventė mano kieme“.  Bibliotekos bičiuliai piešė savo namus su iškelta Lietuvos vėliava, kiemą, 

savo šeimą. Vėliau bibliotekos patalpose buvo surengta vaikų piešinių paroda. 

Vasario 22 d. Pociūnų kaimo biblioteka surengė popietę-viktoriną „Gražiausia kalba – 

gimtoji“, kurios metu organizuotos įvairios užduotys. Viktorinoje netrūko užduočių, kur reikėjo 

pagalvoti, prisiminti lietuvių kalbos pamokas. 

Pavartyčių kaimo bibliotekoje surengta viktorina „Ką aš žinau apie Žemaitiją. Išsaugokim 

žemaičių kalbą“. Ji buvo skirta Žemaitijos metams – 2019-aisiais sukako 800 metų, kada 

rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Žemaitijos vardas. Viktorinoje dalyvavo  Pavartyčių 

kaimo vaikų dienos centras „Avilys“. Viktorina, kurios klausimus parengė Pavartyčių biblioteka, 

padėjo suvokti, kokia unikali savo kalba, tarmėmis yra mūsų Lietuva. 

Kovo 20-ąją minima Žemės diena – tai astronominis pavasaris. Tačiau ne tik tai norėta 

akcentuoti Šeduvos bibliotekoje, rengiant popietę „Mūsų žemė – didelis vieškelis, o mes – tik 

keliautojai“. Vis aktualesnė problema žmonijai tampa aplinkos tarša. Į renginį, skirtą Žemės dienai, 

atskubėjo Šeduvos gimnazijos pirmokai su mokytoja Lina Paškevičiene. Vaikai žiūrėjo skaidres 

apie aplinkos taršą, buvo pateikta įdomių faktų apie tai. Renginio pabaigoje mažieji bibliotekos 

lankytojai pamatė G. Lukšaitės miniatiūrą „Šiukšlino peliukai uoliai“ ir mokėsi teisingai surūšiuoti 
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šiukšles, kurių primėtė peliukai. 

2019-aisiais, kurie buvo paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais, filialuose nuvilnijo renginių 

banga. Šeduvos miesto bibliotekoje ta tema surengta popietė „Dalinęs šviesias mintis“. Dalyvavo 

Šeduvos gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai ir bibliotekos skaitytojai. 

Literatūrinė popietė – Vaižganto skaitymai „Ieškojau laimės kitiems“ – surengta 

Raudondvario kaimo bibliotekoje. 

Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines renginiu „Prie žemiškos laimės ir tiesos 

vedęs išpažintojus“ paminėjo Beinoravos biblioteka ir jos lankytojai. Susirinkusieji po pokalbio 

apie didžią asmenybę turėjo galimybę peržiūrėti dokumentinį filmą „Tumo kodeksas“. 

Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje šio literatūros klasiko, kunigo metinėms buvo skirtos šv. 

Mišios. Tai neatsitiktina – šioje bažnyčioje jis yra kunigavęs, bendravęs su tikinčiaisiais, kitais 

krašto žmonėmis. Po proginių pamaldų jų dalyvius Sidabravo vyr. bibliotekininkė Jūratė 

Kurandienė pakvietė į biblioteką, kur prisijungė ir Sidabravo gimnazijos 2-osios klasės mokiniai su 

mokytoja Janina Skubriene. Mintimis apie J. Tumo-Vaižganto gyvenimą ir kūrybą pasidalijo 

Sidabravo gimnazijos bibliotekininkė Aušra Staškūnienė. Apibendrinant renginį, akcentuotas J. 

Tumo-Vaižganto paliktas reikšmingas indėlis, priminta, kad kiekvienas kultūringas ir išsilavinęs 

žmogus turi žinoti, prisiminti savo tautos žymius veikėjus, jų nuveiktus darbus. 

Pakalniškių kaimo bibliotekoje vyko tradicinė vaikų knygos šventė „Atverk knygelės duris“. 

Renginyje dalyvavo vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas. Tai – jaunas ir talentingas rašytojas, per 

kelerius metus parašęs ir išleidęs net keturias knygas vaikams: „Ulfas ir stebuklinga barzda“, 

„Ugnikalniukas ieško draugų“, „Slaptoji Kornelijaus Van Drebelio misija“ ir „Ulfas ir povandeninis 

miestas“. Rašytojas trumpai papasakojo ir pristatė kiekvieną savo knygą, iliustruodamas jas 

piešiniais ir dainuodamas apie knygų herojus savo sukurtas daineles, kartu įtraukdamas į šį smagų 

procesą ir susirinkusius vaikus. 

Baisogalos bibliotekoje vyko du susitikimai su vaikų poete Zita Gaižauskaite. Į pirmąjį 

sugužėjo Baisogalos darželio-mokyklos darželinukai bei Palonų daugiafunkcio centro 

ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai. Poetė mažuosius svečius pasitiko kaip Pavasario teta Zita. 

Viešnia atvyko su lagaminu, kuriame slėpėsi įvairių žvėrelių kaukės. Jas išdalijusi vaikams, kvietė 

suvaidinti jos knygelių personažus. Taip visi kartu inscenizavo eiliuotą pasaką „Varliuko 

Kvaksiuko kelionė“ ir dar daug kitų. 

 
Vaikų poetė Zita Gaižauskaitė su baisogaliečiais vaikučiais 
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Balandžio 19 d. Beinoravos bibliotekoje vyko „Pižamų vakarėlis – naktis bibliotekoje 4“. Šis 

jaunimo pamėgtas renginys jau ketvirtus metus iš eilės yra organizuojamas Beinoravos bibliotekos 

rėmėjos, kraštietės, sportininkės Vaivos Kurpytės. Susirinkęs jaunimas, paaugliai ruošėsi vakarui,  

pasipuošę skirtingomis kojinėmis. Vakarėlio pradžioje susirinkusieji pasivaišino karštomis picomis 

ir pasiruošė ilgai nakčiai. Vyko diskusija tolerancijos tema. Jaunuoliai pasidalijo nuomonėmis, 

kokia yra tolerancijos prasmė. Vėliau prasidėjo komandinis žaidimas, visi atlikinėjo užduotis, žaidė 

draugystės žaidimus, kurių pagrindas – pasitikėjimas ir bendrumas. Buvo prisimintos „Raudonos 

nosys“ ir šios akcijos prasmė. Vėliau dalyviai žiūrėjo filmus, dainavo karaokė, pasakojo siaubo 

istorijas. Kaip patys jie sakė, vakaras įrodė, kad bibliotekoje galima ne tik skaityti, žaisti, šokti, 

dainuoti, žiūrėti filmus, bet ir sutikti senus draugus ar rasti naujų.  

Filialų bibliotekininkės prisijungė prie gegužės 17 d. Radviliškio viešosios bibliotekos 

organizuojamų garsinių skaitymų „Pabūkime pavasarinėje pienių pievoje“, skirtų Šeimos dienai. 

Gegužės 15 dieną Alksniupių kaimo biblioteka ir Alksniupių pagrindinės mokyklos aštuntokai su 

auklėtoja Zita Kučiene geltonoje pienių jūroje surengė popietę „Pienių žydėjimas“. Aštuntokai 

skaitė ir deklamavo J. Degutytės, S. Nėries, L. Degėsio ir kitų poetų eiles. Skaitė ištraukas  iš R. 

Bredberio knygos  ,,Pienių vynas" , dainavo S. Povilaičio dainą ,,Švelnus pūkeli“. Diskutavo apie 

gyvenimą, jo akimirkas ir laikinumą. 

Tą pačią dieną garsinius skaitymus tema „Pienių žydėjimas“ organizavo ir Pociūnėlių 

biblioteka. Dienos centro „Spindulėlis“ vaikai su mokytoja G. Petrėtiene maloniai sutiko dalyvauti 

garsiniuose skaitymuose apie pienes. 

Prie Baisogalos kultūros centro vyko garsiniai skaitymai „Pienės žydėjimas“. Bibliotekininkė 

A. Žižniauskienė ir V. Golcienė susirinkusiesiems skaitė apie pienes ir jų pūkus. Popietės dalyviai, 

pasipuošę pienių karūnomis, sukūrė gražią, šventinę pienių pievelę. 

Raudondvario biblioteka taip pat prisijungė prie garsinių skaitymų lauke „Pienių žydėjimas“. 

Išskirtinio dėmesio sulaukė Mažulių kaimo Valantinų šeima, kurios net trijų kartų atstovai dalyvavo 

skaitymuose: anūkės, mama ir močiutė. 

  
Alksniupiuose ir Baisogaloje (dešinėje) vykę skaitymai „Pienių žydėjimas“ 

 

Nacionalinės bibliotekų savaitės  renginiai 

Pakalniškių kaimo bibliotekoje įvyko literatūrinis rytmetys „Skaitau – tobulėju“, kuriame  

jaunieji bibliotekos skaitytojai dalyvavo nuotaikingoje viktorinoje „Iš kokių mes pasakų?“ 

Kutiškių filialas į bibliotekų savaitės renginį pakvietė Kutiškių darželio grupės vaikus ir jų 

auklėtojas. Vaikučiai iš nupieštų ir iškarpytų detalių kūrė savo pasaką. 

Pavartyčių kaimo mažieji bibliotekos skaitytojai parengė savo piešinių parodėlę „Pavasario 

linksmybės“. Bibliotekoje veikė ir literatūrinė paroda „Neskaitysi – nežinosi“. 

Skėmių bibliotekininkė Ramutė Smailienė organizavo popietę „Knyga – ne tik džiaugsmas 
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skaityti, bet ir dalytis“ bei viktoriną „Knygelės ieško draugo“. Į renginį atvyko Skėmių dienos 

centro vaikai su mokytoja Renata Armoniene. 

Palonų kaimo filialas Nacionalinės bibliotekų savaitės metu duris atvėrė patiems mažiausiems 

Palonų dienos centro vaikučiams, kurie, susipažinę su biblioteka, žaidė lavinamuosius žaidimus.  

„Šiaurės šalių literatūros savaitės“ metu filialai taip pat organizavo įvairių renginių. 

Alksniupiuose vaikai klausėsi Astrid Lindgren „Pepė švenčia gimimo dieną“ (skaitė bibliotekininkė 

Almina Šereivienė). Paskui jie piešė tai, kas labiausiai įsiminė iš girdėto teksto. Savo piešiniais 

papuošė biblioteką. 

Pociūnėlių filiale rinkosi kaimo pagrindinės mokyklos 6-osios klasės mokiniai kartu su 

mokytoja Roma Buivydiene. Šviečiant žvakėms, prie stalelio, papuošto Šiaurės šalių vėliavėlėmis, 

visi klausėsi skaitymų. Vėliau bibliotekininkė Elena Jankūnienė surengė viktoriną, kurios klausimai 

apie Šiaurės šalis paragino pakartoti geografijos žinias. 

Į Palonų kaimo biblioteką Šiaurės šalių skaitymams sugužėjo būrelis Palonų daugiafunkcio 

centro ikimokyklinukų grupės „Pelėdžiukai“ vaikų. 

Pavartyčių bibliotekoje skaitymuose dalyvavo Pavartyčių vaikų dienos centras „Avilys“ su 

vadove Irena Gvazdauskiene. Renginiui pasibaigus, bibliotekininkė Anelė Bertulienė visus dalyvius 

pavaišino Pepės Ilgakojinės gimtadienio bandelėmis. 

Baisogalos biblioteka pakvietė Baisogalos mokyklos-darželio pirmokus susipažinti su Šiaurės 

šalimis ir skandinavų literatūra. Skaitymuose dalyvavo ir pradinukų tėvai. 

Aukštelkuose pradinių klasių vaikai patys skaitė ištraukas iš Astrid Lindgren knygos „Pepė 

Ilgakojinė“. 

Pakalniškių kaimo filiale organizuotuose skaitymuose dalyvavo Pakalniškių pagrindinės 

mokyklos 1–4-ųjų klasių mokiniai su mokytojomis Vilma Kleiniene, Angele Kryževičiene. 

Susirinkusiesiems papasakota ir apie šių metų Šiaurės šalių savaitės plakato autorių – vaikų 

rašytoją, dailininką Barburą Oskarssoną. 
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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 8 draugėn susibūrę klubai, grupės: Tėviškėnų, Radviliškio VB 

literatų „Jonvabalis“, Radviliškio TAU (Trečiojo amžiaus universitetas) knygos bičiulių „Beržė“, 

Šeduvos miesto filialo „Knygos mylėtojai“, Šaukoto filialo „Gomerta“ ir mažųjų knygos mylėtojų 

„Pelėdžiukai“, Viešosios bibliotekos lėlių teatras „Boružėlė“ ir vaikų teatriukas „Mažieji 

boružiukai“.  

Viešoji biblioteka bendradarbiauja su Vilniaus ir Kauno radviliškėnų bendrijomis, dalyvauja 

jų sambūriuose. Kraštiečiai ir šių bendrijų nariai geranoriškai prisideda prie bibliotekos leidžiamo 

kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ parengimo.  

 Literatų klubas „Jonvabalis“ jungia 12 rajono kūrėjų. 2019 m. pasipildė 1nariu. Klubo narys 

Vladimiras Urnežius 2019 m. išleido 2 poezijos knygeles. Literačių Ritos Japkevičienės ir Rūtos 

Stakvilevičienės eilės 2019 m. publikuotos Facebook grupės išleistame almanache vaikams „Yra 

tokia šalis“. Ritos Japkevičienės eilės pateko į Pasaulio lietuvių almanachą-albumą „Apkabinkim 

rankom pasaulį“. Literatės Stasės Kilbauskienės kūryba kelis kartus buvo publikuota krašto 

spaudoje. Jonvabaliečiai dalyvavo kasmetiniame „Baltojo balandžio“ festivalyje Kuršėnuose. 

Literatė R. Stakvilevičienė tapo „Jautriausių eilių“ nominante. 2019 m. „Jonvabalio“ klubo nariai 

kartu su Šiaulių ir Kelmės literatais surengė muzikos-poezijos popietę „Tegul eilės ir muzika jungia 

mūsų širdis“. 

Trečiojo amžiaus universiteto grupei „Beržė“ vadovauja mokytoja Janina Kaučikienė. Du 

kartus per mėnesį 16 senjorų renkasi Radviliškio viešojoje bibliotekoje. Darbai čia planuojami 

pusmečiais. 2019 m. „Beržėje“ iš viso įvyko 46 renginiai. Iš jų – prie apvalaus stalo VB 

Kraštotyros-leidybos skyriuje 19 teminių užsiėmimų, knygų pristatymų. Organizuotos 7 

ekskursijos, išvykos. Aplankyti 2 kino filmai, 3 spektakliai. Parengta 17 parodų, jose publikuoti 294 

dokumentai. Skaitytos ir aptartos knygos apie L. Tolstojų („Pabėgimas“ iš rojaus“), apie Kražių 

skerdynes (J. Marcinkevičius), apie rašytoją J. Tumą-Vaižgantą (jo 150-osioms gimimo metinėms), 

Lietuvos gamtininką T. Ivanauską, rašytoją švietėją S. Daukantą, lenkų-lietuvių poetą A. 

Mickevičių (220-osioms gimimo metinėms). Domėtasi vaikų rašytojų – V. Petkevičiaus, P. 

Mašioto, B. Brazdžionio, Vyt. Landsbergio – knygomis, apie jas parengti pranešimai, jos aptartos. 

Paminėtos Tėvo Stanislovo 100-osios gimimo metinės. 15 kartų dalyvauta Viešosios bibliotekos 

organizuotose renginiuose. Aplankytos įžymios Lietuvos vietovės: Trakai, Žemaitija (Užventis, 

Kražiai, Kuršėnai, Telšiai), senasis Vilnius, senoji laikinoji sostinė Kaunas, keliauta Panemune. 

Užsiėmimuose dalyvavo nemažai svečių, tarp jų – literatų klubo „Jonvabalis“ nariai, buvę 

tremtiniai (gydytoja I. Palionienė), VB Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos, Radviliškio V. 

Kudirkos progimnazijos moksleiviai, Radviliškio rajono savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo 

poskyrio vedėjas V. Simelis. Pasak „beržiečių“, svarbiausias atradimas – įsitikinimas, kad jie 

reikalingi vieni kitiems. 

Jau dešimtus metus Šaukoto bibliotekoje renkasi knygos mylėtojų grupelė, pasivadinusi 

„Gomerta“. Moterys ne tik aktyviai dalyvauja bibliotekos organizuojamuose renginiuose, bet savo 

veiklą paįvairina išvykomis. Kovo mėn. trys narės (D. Dovidaitytė, M. Klingienė, V. Pužaitienė) 

vyko į Pašušvio biblioteką, kur savo poeziją skaitė renginyje, skirtame Pasaulinei poezijos dienai. 

Gegužės mėn. vėl organizavo išvyką į Pašušvio kultūros namus, kur stebėjo literatūrinę-muzikinę 

kompoziciją „Šviesa, apsigyvenusi širdyje, arba sakmė apie Rūtą Staliliūnaitę“, skirtą žymiai 
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lietuvių aktorei atminti. Liepos mėn. knygos mylėtojai lankėsi Šiluvoje, kur stebėjo spektaklį  

„Tylos monologai“, skirtą anapilin iškeliavusiam garsiam režisieriui Eimuntui Nekrošiui. Visos 

klubo moterys aktyviai dalyvavo skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga 2019“. 

Šeduvos miesto bibliotekoje „Knygos mylėtojų“ klubas šventė savo įkūrimo 20-metį. Ta 

proga surengta popietė „Skubėdamas laikas neša metus“. 

 

Renginiai ir veikla žaislotekose 

Radviliškio rajono bibliotekose veikia 14 žaislotekų ir keletas žaidimų kampelių. 

Kaimo ir miesto filialų žaislotekose vaikai apsilankė 12 410 kartų. 

 Pačios didžiausios, turinčios atskirą patalpą ar nemažą tam skirtą vietą, yra Šiaulėnų, 

Raudondvario, Tyrulių, Šeduvos, Sidabravo bibliotekų žaislotekos. 

Raudondvario žaisloteka, veikianti nuo 2002 metų, šiais metais turėjo 724 lankytojus (2018 

metais buvo 465). Lankytojų žymiai padaugėjo, nes čia pradėjo lankytis Raudondvario dienos 

centro vaikai.  

Tyrulių filialo žaisloteka gyvuoja 14 metų, atnaujinta 2018 metais. Tai – atskira patalpa 

mažiausiems vaikams. Čia yra nauji baldai, apšvietimas, daug naujų žaislų. Apšiltinus laukinę 

sieną, paklojus kiliminę dangą, žaislotekoje vaikams tapo šilta ir jauku. Į žaisloteką noriai ateina ir 

mokyklinio amžiaus, ir patys mažiausi – 3–5 metų – vaikai. Čia vaikai žaidžia įvairius stalo 

žaidimus, dėlioja dėliones, žaidžia su įvairiais žaislais. Šioje žaislotekoje žaidė 26 vaikai, apsilankė 

726 kartus. 

Šeduvos žaislotekos lankytojai šiemet džiaugėsi, iš Viešosios bibliotekos žaislotekos gavę 

dovanų stalo futbolą ir vaikišką virtuvėlę. Šeduvoje lankėsi 31 vaikas, 6 iš jų – ikimokyklinio 

amžiaus. 

Skėmių filialo mažieji svajoja gauti naujų žaislų ar stalo žaidimų, kadangi seni jau nusibodę. 

Vaikai mėgsta būti šioje bibliotekoje, nes čia šilta ir jauku. Vasarą į biblioteką ateina daug vaikų, 

kurie atvyksta pas senelius, o biblioteka – labai gera vieta bendrauti, žaisti. Didesni vaikai atsineša 

savo kompiuterius, stalo žaidimus, ir bibliotekoje gyvenimas tiesiog verda. 

Pakalniškių filialo žaisloteka gyvuoja septyniolika metų, bet dabar iš jos beliko žaislų 

kampelis. Per metus čia apsilankė 20 vaikučių 200 kartų. Atsinaujinus ir pasipildžius tinkamais 

žaidimais, žaisloteka atgytų. Šioje bibliotekoje lankosi 64 vaikai. Atvyksta iš kitų mikrorajonų ar 

vasaroti pas senelius. 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus žaislotekos veikla  

Per metus VB žaislotekoje apsilankyta 11 684 kartus (2018 m. – 8 318), ekskursijų buvo 55 

(2018 m. – 62), ekskursijų lankytojų – 989 (2018 m. – 1 110).  Žaislotekos nuolatinių vartotojų – 

672  (2018 – 694), iš jų ikimokyklinio amžiaus – 156, 1–4 klasių – 347 , 5–8 klasių – 153, 9–10 

klasių – 15, 11–12 klasių – 1 . Vartotojų iš kitų skyrių – 88. 

Renginių skaičius – 117 (2018 m. – 98), renginių lankytojų – 901 (2018 m. – 1 337). 

Iš viso organizuota 117 renginių, tarp jų – 55 ekskursijos, pasakų valandėlės – 52, didesni 

renginiai – 29,  parodų – 11. 

Žaisloteka 2019 m. įsigijo naujų žaislų už 214 Eur (iš Kultūros paso gautų lėšų). Žaislų ir 

žaidimų vis dažniau dovanoja žaislotekos lankytojai. 

Tradiciškai ketvirtadieniais vykdavo pasakų popietės, kurių metu vaikai turėjo galimybę 
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sužinoti apie rašytojus ir jų kūrybą, išgirsti įdomių pasakų. 

Vyko naujo pobūdžio renginiai. Juos įgyvendinti padėjo rajono verslininkai, išeivių iš 

Lietuvos šeima. Teatrinių lėlių pagalba vaikai supažindinami su naujai išleistomis knygomis. 

Vaikų literatūros skyrius ir jam priklausanti žaisloteka bendradarbiavo su socialiniais 

partneriais – miesto lopšelio-darželio  „Eglutė“ „Smalsučių“ ir „Želmenėlių“ grupėmis. Dalyvavo 

vykdant jų projektą „Skaitau, piešiu, žaidžiu, vaidinu PASAKĄ“. Keturis kartus buvo susitikta  su 

šių grupių vaikais. 

2019 metais, paskelbtais Vietovardžių metais, vyko teminė valandėlė. Joje su vaikais buvo 

dėliojama naujai pagaminta dėlionė, kurioje pavaizduotas rajono žemėlapis, o jame – esamų ir jau 

išnykusių kaimų pavadinimai. 

Juozo Tumo-Vaižganto metams žaislotekos darbuotojos kartą per mėnesį skaitė kūrinius iš J. 

Tumo-Vaižganto knygelių vaikams. Tokių skaitymų surengta 10. 

Įgyvendinant projektą „Vabaliukų“ mokyklėlė“, vyko pavasariniai ir rudeniniai mokyklėlės 

dalyvių užsiėmimai, susitikimai su darželio auklėtoja, logopede, judesio korekcijos pedagoge, 

aktore K. Savickyte-Dumanskiene. 

 Įvyko ir susitikimas su „Vabaliukų“ projekto idėjos autore ir rėmėja Elona Vaišniene iš JAV. 

Pastaroji dar pasiūlė susitikimą ir su Amerikos lietuve Dana Vainauskiene, kuri Bostone vykdo 

panašią savo pačios sukurtą veiklą su „Pipiriukų ratelio“ lietuviukais. Tai – savotiški susitikimai, 

skirti Pasaulio lietuvių metams. Renginį-susitikimą filmavo Z. Savickas, filmuota medžiaga 

bibliotekininkėms ateityje pravers jų veikloje su pačiais mažiausiais lankytojais. 

Vyko pažintinės ekskursijos į žaisloteką, veikė talkininkų klubas „Mažieji boružiukai“. 

Pastarieji metų pabaigoje pristatė lankytojams naują premjerą – T. Dirgėlos kūrinio „Apie raganą 

Šiokiątokią“ ištrauką. 

Veikė vaikų piešinių ir darbelių parodos iš miesto mokyklų bei lopšelių-darželių, taip pat 

suaugusiųjų siūtų dirbinių parodos, atkeliavusios iš Alytaus, Plungės ir Kauno. 

„Skaitymo skrynia“ bibliotekos žaislotekoje buvo atversta visus metus. Pasakų kambaryje 

pristatytos Vaikų literatūros skyriuje gautos naujos knygos. Knygos pristatomos inscenizuotai 

teatrinių lėlių pagalba. 

Vyko pasakų sekimo būdo „Kamishibai“ pristatymai žaislotekoje, miesto lopšeliuose-

darželiuose, iš viso jų buvo 4 (www.ldeglute.lt) 

 Darbelių popietės metu V. Kudirkos progimnazijos moksleivės su tautodailininke Regina 

Martyšiene mokykloje gamino mandalas ir pasiūlė jų gamybos proceso pamokyti žaislotekos 

lankytojus. 

Žaislotekos lankytojams organizuojamos ekskursijos. Balandžio 25-osios rytmetį vaikai 

apsilankė V. Kudirkos progimnazijos bibliotekoje – edukaciniame „Indigo“ centre. Čia svetingai 

pasitiko mokyklos bibliotekininkė, kuri supažindino su centro veikla, aprodė patalpas. Atsisėdę prie 

erdvinio stalo, lankytojai spalvino senąsias knygų iliustracijas – fantastinius gyvūnus iš XV–XVIII 

a. knygų. 

 

Lėlių teatro „Boružėlė“ veikla 

2019 m. lėlių teatro veikloje dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos Rima 

Bielskienė, Vilija Budraitienė, Nijolė Pakštienė, Audronė Sinušaitė ir Jolanta Šilinskienė. 

Užfiksuoti pasirodymų akimirkas padėdavo Viešosios bibliotekos dizainerė Greta Simonavičienė ir 

http://www.ldeglute.lt/
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Santa Gasiūnaitė. 

Bendras 2019 m. pasirodymų skaičius  – 25. Žiūrovų skaičius – 800. 

Teatrinių lėlių pagalba buvo lavinami vaikų skaitymo įgūdžiai, propaguojamas garsinis 

skaitymas. Pasakų kambaryje valandėlių metu pristatytos naujai gautos knygos. Ekskursijų metu 

ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams vaidintos Viešosios bibliotekos darbuotojos 

Genovaitės Lukšaitės sukurtos miniatiūros „Peliukų nuotykiai bibliotekoje“, „Žvėreliai apie 

skaitymo naudą“ ir premjera „Šventėms artėjant“. „Boružėlės“ teatrą vaidinimams kvietėsi miesto 

mokyklos, lopšeliai-darželiai, kaimų bibliotekos. 

 Dalyvauta Žagarėje (Joniškio rajonas) vykusiame tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje 

„Žagarės vyšniuko gimtadienis – 2019.05.09“. Algimanto Raudonikio meno mokyklos salėje 

susirinkusieji pamatė G. Lukšaitės sukurtas miniatiūras. Vaidinome su naujomis lėlėmis, kurias 

pasiuvo tautodailininkė Asta Liaudanskienė iš Šiaulių.  

Vaidinta ir Šeduvos miesto bibliotekos vaikams, Vėriškiuose – tenykščiams mažiesiems 

žiūrovams, svečiams iš Šiaulių rajono Voveriškių pagrindinės mokyklos – 1–2 klasių moksleiviams, 

mokytojoms, Šaukoto vaikų dienos centro „Antrieji namai“ vaikams ir jų vadovėms. 

 

„Mažųjų boružiukų“ pasirodymai 

Gruodžio 19 d. „Mažieji boružiukai“ susirinkusiems žiūrovams pristatė premjerą – ištrauką iš 

Tomo Dirgėlos kūrinio „Apie raganą Šiokiątokią“. Vaidino V. Kudirkos progimnazijos 7 klasių 

moksleiviai, mūsų žaislotekos savanoriai. 

Tvarkoma šiam teatrui skirta patalpa. Ją pertvarkyti, apipavidalinti padėjo tautodailininkė 

Žydra Jomantienė. 
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8. MOKAMOS PASLAUGOS 

Mokamos paslaugos bibliotekoje: 

o Skaitytojo pažymėjimo (plastikinio) ir jo dublikato išdavimas.  

o Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas. 

o Spalvotas spausdinimas lazeriniu spausdintuvu. 

o Spausdinimas juodai baltu rašaliniu spausdintuvu VB ir filialuose. 

o Spalvotas spausdinimas rašaliniu spausdintuvu. 

o Skenavimas. 

o Duomenų įrašymas CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, FDD, kitose laikmenose. 

o Įrišimo paslaugos. 

o Laminavimas. 

o Delspinigiai. 

o Tarpbibliotekinio abonemento paslauga nemokama, skaitytojas moka už pašto 

paslaugas. 

o Fakso paslaugos. 

o Spausdinimas juodai baltu lazeriniu spausdintuvu. 

o Konferencijų salės nuoma (su įranga ar be jos). 

Mokamas paslaugas (kopijavimo) teikė ir filialai, kuriuose yra įsikūrę VIPT.  

 

Už mokamas paslaugas iš viso gauta 8 000 €. 
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9. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

 9.1. Turizmo informacijos centro veikla 

 

 2019 metų sausio–gruodžio mėnesiais Radviliškio turizmo informacijos centrą aplankė 1 867 

turistai iš Lietuvos ir užsienio. Pastebimas turistų srautų didėjimas iš Vokietijos, Ispanijos, Belgijos 

bei Pietų Afrikos. Užsieniečių domėjimąsi Radviliškio kraštu skatina dalyvavimas tarptautinėse 

parodose bei seminaruose. 

 Pasirengta ir dalyvauta tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2019“, vykusioje sausio 25–

27 dienomis parodų rūmuose LITEXPO, Vilniuje. Ten buvo pristatytas improvizuotas partizanų 

bunkeris bei Lietuvos valstybės istorijai svarbių datų minėjimai. 2019 metų vasario 15-ąją 

Minaičiuose, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale, minėtos 70-osios šio sąjūdžio, o lapkričio 

21–22 dienomis – Lietuvos kariuomenės pergalės prieš bermontininkus 100-osios metinės. Parodos 

stende eksponuotas mūšį prieš bermontininkus vaizduojantis radviliškiečio tautodailininko 

Edmundo Gaubo horeljefas „1919. Radviliškio kautynės“. 

 Informacija apie Radviliškio kraštą, konferencijų rengimo galimybes, metinius renginius, 

išskirtines patirtis rajone, teikta turizmo centrus koordinuojančiai organizacijai „Keliauk Lietuvoje“, 

kelionių organizatoriams „Mūsų odisėja“, tinklaraščiui „Šeimos gidas“. 

 Parengtas ir visuomenei pristatytas naujas Radviliškio krašto informacinis puslapis 

https://www.inforadviliskis.lt/. Sukurtas puslapio logotipas, sukelta ir estetiškai pateikta informacija 

apie Radviliškio krašto lankytinus objektus, maršrutus, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigas, 

pramogų galimybes. 

 Informacija apie naują Radviliškio miesto ir rajono informacinį puslapį viešinta Radviliškio 

rajono savivaldybės https://www.radviliskis.lt/, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos https://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/, Lietuvos turizmo https://www.turizmas.lt 

puslapiuose bei Radviliškio turizmo informacijos centro „Facebook“ paskyroje 

https://facebook.com/pages/category/Tourist-Information-Center/Radvili%C5%Alkio-Turinfo-

Centras-440067506204499/. 

 Prisidėta prie Šiaulių turizmo informacijos centro rengiamo projekto „Šiaurės Lietuva: 

kultūrinio turizmo  komunikavimas“. Į sukurtą mobilios aplikacijos „Visit Šiauliai“ duomenų bazę, 

patalpinta informacija apie Radviliškio krašto lankytinus objektus, apgyvendinimo ir maitinimo 

vietas, laisvalaikio praleidimo bei konferencijų rengimo galimybes, sužymėti kelionių maršrutai. 

Sudaryti trys nauji kelionių maršrutai. 

       Parengtas ir įgyvendintas projektas „Išgirsk, pajusk, pažink Radviliškio kraštą“. Informacija 

apie projekto pristatymą skelbta Radviliškio viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

https://radviliskiobiblioteka.lt/lt4099-projekto-qisgirsk-pajusk-pazink-gelezinkelieciu-krastaq-

pristatymas-qpazink-radviliski-virtualiaiq, Turizmo informacijos centro socialiniame tinkle 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1174324482778794&id=440067506204499

&_tn_=-R; naujienų portale „Regionų naujienos“ http://www.regionunaujienos.lt/isbandytas-

virtualios-realybes-turas-po-radviliski/. Naujienų portale „Mano kraštas“ 

https://manokrastas.lt/straipsnis/isbandytas-virtualios-realybes-turas-po-radviliski. 

 

 9. 2. Viešosios bibliotekos Leidybos sektoriaus veikla 

https://www.inforadviliskis.lt/
https://www.radviliskis.lt/
https://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/
https://www.turizmas.lt/
https://facebook.com/pages/category/Tourist-Information-Center/Radvili%C5%25Alkio-Turinfo-Centras-440067506204499/
https://facebook.com/pages/category/Tourist-Information-Center/Radvili%C5%25Alkio-Turinfo-Centras-440067506204499/
https://radviliskiobiblioteka.lt/lt4099-projekto-qisgirsk-pajusk-pazink-gelezinkelieciu-krastaq-pristatymas-qpazink-radviliski-virtualiaiq
https://radviliskiobiblioteka.lt/lt4099-projekto-qisgirsk-pajusk-pazink-gelezinkelieciu-krastaq-pristatymas-qpazink-radviliski-virtualiaiq
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1174324482778794&id=440067506204499&_tn_=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1174324482778794&id=440067506204499&_tn_=-R
http://www.regionunaujienos.lt/isbandytas-virtualios-realybes-turas-po-radviliski/
http://www.regionunaujienos.lt/isbandytas-virtualios-realybes-turas-po-radviliski/
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 Viešosios bibliotekos redaktorius 2019 m. dirbo pagal šios pareigybės reglamentuotas kryptis 

ir patvirtintą darbo planą. Tuo siekta prisidėti prie VB tikslų ir uždavinių įgyvendinimo – 

pasinaudojant bibliotekos turima leidybos teise ir galimybėmis, supažindinti visuomenę su 

bibliotekos veikla, prisidėti prie jos įvaizdžio, vidaus dokumentų ir raštų kokybės gerinimo, krašto 

istorijos ir kultūros iškiliausių įvykių, asmenybių įamžinimo, tradicijų, paveldo išsaugojimo, telkti 

kraštiečius, pristatyti jų kūrybą, darbus, šviesti gyventojus, skatinti pasididžiavimą Radviliškio 

kraštu ir pasiryžimą darbuotis jo gerovės labui. 

 Iki 2019 m. rugsėjo 20 d. VB redaktore dirbusi Lina Abromavičienė parengė ir išleido VB 

kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ 2019 m. nr. 1 (30): parinko temas, autorius, 

iliustraciją, redagavo tekstus. 

 Išleido Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ 2019 m. 61 

nr.: parinko temas, autorius, nuotraukas, redagavo tekstus. 

 Nuo 2019 m. rugsėjo 20 d. redaktore pradėjo dirbti Gražina Dunauskienė. Nuo tada iki metų 

pabaigos parengtas ir išleistas žurnalo  „Radviliškio kraštas“ 2019 m. nr. 2(31). Įvairioms temoms 

jam surasta autorių ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, JAV, parinkta iliustracija, rašyti ir redaguoti 

tekstai, įvesta papildomų rubrikų. 

 Išleistas Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus leidinio „Mes“ 2019 m. nr. 2 (62). Į jį 

įtraukti autoriai ne tik iš Radviliškio rajono, redaguoti, rašyti tekstai, parinkta iliustracija; 

 Viešoji biblioteka išleido knygą „Paslaptingi senovės bylojimai. Radviliškio krašto legendos ir 

padavimai“. Šį spalvotomis iliustracijomis papuoštą 125 puslapių leidinį sudarė bibliotekos 

Informacijos-kraštotyros skyrius. Knyga – viena iš trijų bibliotekos vykdyto projekto „Nepareisim 

kaimų takeliu...“ dalių (kraštotyrinė konferencija, skirta Vietovardžių metams, 4 seniūnijų išnykusių 

kaimų vardų įamžinimas ir ši knyga);. 

 Parengtas ir skaitytas pranešimas Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vykusiame 

šalies regionų VB leidinių leidėjų forume, dalijantis šio darbo patirtimi; 

 Palaikyti ryšiai su kraštiečiais Vilniuje, Kaune: keistasi informacija, tartasi dėl 

bendradarbiavimo. 

 Leidybos sektorius tapo naujo VB skyriaus – Kraštotyros-leidybos – dalimi. 

 

9.3. Bibliotekos darbuotojų straipsniai 

 

 Rajono ir respublikos leidiniams („Tarp knygų“, „Šiaulių kraštas“, „Mūsų kraštas“, 

„Radviliškio naujienos“ ir kt.) VB ir jos filialų darbuotojai rašė ar pateikė informacijų bei 

fotonuotraukų apie Viešosios bibliotekos bei jos filialų veiklą. Informacija teikiama ir į internetinius 

puslapius www.radviliskionaujienos.lt,  www.manoradviliskis.lt, www.radviliskiokrastas.lt,  

  

 www.aukštaitijosgidas.lt,  http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com.,  www.etaplius.lt.   

 

 Iš 

viso 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai Radijo,  

TV 

reporta-

žai 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoje 

Viet. 

spaud. 

Intern. šalt. Iš 

viso 

Respub. 

spaud. 

Viet. 

spaud. 

Internet 

šalt. 

SVB 549 438 7 121 312 111 2 43 66 2 

http://www.radviliskionaujienos.lt/
http://www.manoradviliskis.lt/
http://www.radviliskiokrastas.lt/
http://www.aukštaitijosgidas.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
http://www.etaplius.lt/
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10. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

2019 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 – teikti mokamas ir nemokamas paslaugas 

vartotojams, mokyti bendruomenę naudotis informacija bei interaktyviomis technologijomis. 

Organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymus, individualias konsultacijas pagal gyventojų 

poreikius. Periodiškai atnaujinti informacinių leidinių, užsienio kalbų skaityklų, fonotekos, senųjų 

leidinių, kraštotyros skaityklos fondus. Nuolat atnaujinti kraštotyrinę informaciją bibliotekos 

tinklalapyje, rengti kraštotyrinio turinio parodas. Senųjų leidinių fondo ekspozicijų pagalba 

supažindinti lankytojus su Lietuvos knygos istorija, kultūriniu-literatūriniu paveldu. Įsijungti į 

projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ veiklą 

(kultūros paveldo objektų skaitmeninimas ir sklaida informacinėje visuomenėje), kurį kartu su 

partneriais įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Dalyvauti tarptautiniame 

projekte „Global Education Goes Local“, organizuojant suaugusiesiems ir jaunimui kūrybinius 

užsiėmimus, kaip iš antrinių žaliavų kurti naujus ar atnaujinti senus daiktus ir taip prisidėti prie 

darnaus vystymosi mūsų mieste. Įsijungti į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

vykdomo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklą, kuria siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti 

reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas 

aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Įsijungti į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos inicijuojamą tyrimą „Knygos ženklai Šiaulių krašto viešosiose bibliotekose“. 

Informacijos-kraštotyros skyriuje yra 5 atskiri fondai: informacijos, kraštotyros, užsienio 

kalbų skaityklų, fonotekos ir senųjų leidinių. 

Informacinių leidinių fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai, kai kurie iš jų yra 

vieninteliai egzemplioriai bibliotekoje. 2019 m. į šį fondą gauta 106 fiz. vnt. naujų leidinių. 

Metų pabaigoje Knygų muziejaus fondas perkeltas į kitą vietą, kur yra labiau matomas ir 

sutelktas tinkamoje patalpoje. Dabar jis vadinamas senųjų leidinių fondu.  

Informacijos-kraštotyros skyrius vedė edukacinius užsiėmimus, jų buvo 9. Netradiciškai 

paminėta Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Čia šia proga surengta istorijos 

pamoka, į kurią susirinko V. Kudirkos progimnazijos septintokai. Pamoką vedė istorijos mokytoja 

A. Jagminienė ir Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja D. Paulauskienė, kuri, kalbėdama apie 

Minaičius, moksleiviams priminė, jog šiame Radviliškio rajono kaime 1949 m. vyko Lietuvos 

partizanų vadų suvažiavimas, buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS) ir pasirašyta 

Deklaracija. Vėliau mokiniai buvo pakviesti žiūrėti G. Sviderskytės sukurtą filmą „Partizanų vadų 

suvažiavimas 1949 m.“  

V. Kudirkos progimnazijos 7a klasės mokiniai dalyvavo pamokoje „Istoriniam mūšiui prie 

Radviliškio – 100“. Čia buvo pasakojama apie lemiamas kautynes prieš P. Bermonto-Avalovo 

sutelktas karines pajėgas, apie tai, kad 1919 m. lapkričio mėn. Lietuvos kariuomenės laimėtas mūšis 

buvo vienas svarbiausių nepriklausomybės kovų epizodų, reikšmingas žingsnis į Lietuvos laisvę.  

Tos pačios mokyklos 5b klasės mokiniai turėjo galimybę išgirsti knygos istoriją pamokoje 

„Senos knygos byloja“. Jie įdėmiai klausėsi apie pirmąją pasaulyje išleistą knygą – Gutenbergo 
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bibliją, kurios originalo yra likę vos keletas egzempliorių. 

Viešosios bibliotekos patalpose įsikūrusiose kūrybinėse dirbtuvėlėse Informacijos-kraštotyros 

skyriaus darbuotoja R. Giedrienė organizavo užsiėmimą: gamino sages iš odos su viešniomis iš 

Nesvyžiaus centrinės Pavlo Pronuzo bibliotekos (Baltarusija) ir Ciesiaus centrinės bibliotekos 

(Latvija). 

Vietovardžių metams skirtą konferenciją „Ką paliksime ateities kartoms?“ Viešojoje 

bibliotekoje organizavo Informacijos-kraštotyros skyrius. Pristatyta neseniai išleista bibliotekos 

knyga „Paslaptingi senovės bylojimai. Radviliškio krašto legendos ir padavimai“.   

Organizuota Europos dienos paminėjimas „Sveika, Europa“, renginių ciklas, skirtas tai dienai. 

Gegužės 2 d. Viešojoje bibliotekoje vyko kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės, kuriose visi norintieji  

galėjo išbandyti skirtingas kaligrafijos technikas ir kartu sukurti bendrą plakatą – sveikinimą 

Europos dienos ir Lietuvos Respublikos 15 metų narystės paminėjimui. Užsiėmimus vedė 

dailininkas kaligrafas Linas Spurga. 

   

Kraštotyrinių įrašų kūrimas 

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

 1 422 bibliografiniai aprašai. 

Iš istorijos ir kultūros žurnalo „Radviliškio kraštas“ – 35 įrašai. 

Iš viso parengti 1 457 įrašai. 

  

 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.  

 Naudodamiesi LIBIS sistema, 2019 m. internetu 212 vartotojų užsisakė 901 dokumentą ir 

576 skaitytojai rezervavo 2 636 dokumentus. Tą padaryti jie galėjo, prisijungę prie bibliotekos 

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

Čia jie turi galimybę užsiregistruoti kitoje Lietuvos viešojoje bibliotekoje, įsigyti skaitytojo 

pažymėjimą, pateikti bibliotekos darbuotojams klausimų „Klausk bibliotekininko“ pagalba, 

susipažinti su kitų bibliotekų fondais. 

 Savitarnos paslauga pasinaudojo 67 (2018 m. – 72) vartotojai. 

 Knygų grąžinimo dėže (DGĮ) pasinaudojo 934 (2018 m. – 962) vartotojai. 

 LIBIS katalogo lankomumas: 

 virtualių apsilankymų skaičius – 4 934; 

 seansų skaičius – 38 932; 

 paieškų skaičius – 31 624; 

 atsisiųstų įrašų skaičius – 18 616; 

 atsisiųstų dokumentų skaičius – 59. 

 

 10.2. Informacinis fondas (kraštotyros, užsienio kalbų ir meno skaityklų, fonotekos 

fondų formavimas ir veikla) 

 

 Informacinių leidinių fonde yra saugomi patys vertingiausi leidiniai. Komplektuojant fondą, 

http://www.radviliskiobiblioteka.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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atsižvelgiama į vartotojų poreikius, ko labiausiai reikia, atsakinėjant į vartotojų užklausas. 

Daugiausia dėmesio kreipta į naujų informacinių leidinių – žodynų, žinynų, enciklopedijų – 

užsakymą. Knygų fondai nuolat tvarkomi, ant naujai gaunamų leidinių suklijuoti brūkšniniai kodai, 

į namus neišduodami enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kiti vertingesni leidiniai įmagnetinti. 

2019 m. fonde yra: 

iš viso dokumentų – 90 98 fiz. vnt., 6 151 pav.; 

suma – 39 767 Eur 40 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 7 153 fiz. vnt., 6 137 pav.; 

suma – 39 757 Eur 21 ct; 

knygų – 6  169 fiz. vnt. 5 942 pav.; 

garsinių dokumentų – 2 fiz. vnt. 2 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 2 fiz. vnt. 2 pav.; 

mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 1 fiz. vnt. 1 pav.; 

vaizdinių dokumentų, išskyrus knygas – 11 fiz. vnt. 11 pav.; 

kartografinių dokumentų, išskyrus knygas – 38 fiz. vnt. 34 pav.; 

spausdintinių natų dokumentų – 7 fiz. vnt. 7 pav.; 

rankraščių – 46 fiz. vnt. 42 pav.; 

kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 3 fiz. vnt. 2 pav.; 

žurnalų – 1933 fiz. vnt. 11 pav.; 

laikraščių – 12 fiz. vnt. 3 pav.; 

tęstinių – 876 fiz. vnt. 96 pav. 

 

2019 m. gauta: 

iš viso dokumentų – 106 fiz. vnt. 95 pav.; 

suma – 1426 Eur 45 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 106 fiz. vnt. 95 pav.; 

suma – 1 426 Eur 45 ct; 

knygų – 95 fiz. vnt. 93 pav.; 

spausdintinių natų dokumentų – 1 fiz, vnt. 1 pav.; 

tęstinių – 10 fiz. vnt. 1 pav. 

 

Užsienio kalbų ir meno skaityklos fondo formavimas 

Užsienio kalbų skaityklos fonde sukaupta 639 fiz. vnt. vertingų informacinių mokomųjų leidinių: 

žodynų, gramatikų, žinynų, enciklopedijų, metodinės literatūros kalbų mokytojams, mokiniams ir 

mokytojams, mokomomųjų priemonių besimokantiems kalbų savarankiškai, skaitinių. Galima 

savarankiškai mokytis užsienio kalbų, tobulinti pasirinktą užsienio kalbą arba pradėti mokytis 

naujos kalbos. 

 

2019 m. fonde yra: 

iš viso dokumentų – 639 fiz. vnt. 462 pav.; 

suma – 3 834 Eur 30 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 532 fiz. vnt. 458 pav.; 

suma – 3793 Eur 42 ct; 
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knygų – 475 fiz. vnt. 416 pav.; 

garsinių dokumentų – 44 fiz. vnt. 30 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 33 fiz. vnt. 26 pav.; 

mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 4 fiz. vnt. 3 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 1 fiz. vnt. 1 pav.; 

kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 8 fiz. vnt. 8 pav.; 

žurnalų – 107 fiz. vnt. 4 pav.; 

tęstinių – 1 fiz. vnt. 1 pav. 

 

2019 m. gauta: 

iš viso dokumentų – 54 fiz. vnt. 30 pav.; 

suma – 234 Eur 14 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 54 fiz. vnt. 30 pav.; 

suma – 234 Eur 14 ct; 

knygų – 54 fiz. vnt. 30 pav. 

 

Nurašyta: 

30 fiz. vnt. 17 pav.; 

suma – 77 Eur 29 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę paskaitą – 30 fiz. vnt. 17 pav.; 

suma – 77 Eur 29 ct; 

knygų – 25 fiz. vnt. 15 pav.; 

garsinių dokumentų – 5 fiz. vnt. 2 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 5 fiz. vnt. 2 pav. 

 

Fonotekos fondo formavimas 

Fonotekos fonde – 4 154 garso ir vaizdo įrašai įvairiose laikmenose: vinilinėse plokštelėse, garso 

kasetėse, kompaktinėse plokštelėse, vaizdajuostėse bei elektroniniuose dokumentuose. 

Rekataloguota 310 fiz. vnt. vinilinių plokštelių 

 

2019 m. fonde yra: 

iš viso dokumentų – 4154 fiz. vnt. 830 pav.; 

suma – 4 354 Eur 11 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 4 154 fiz. vnt. 830 pav.; 

suma – 4 354 Eur 11 ct; 

knygų – 3 fiz. vnt. 3 pav.; 

garsinių dokumentų – 3768 fiz. vnt. 483 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 411 fiz. vnt. 367 pav.; 

regimųjų dokumentų – 64 fiz. vnt. 55 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 61 fiz. vnt. 52 pav.; 

mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 163 fiz. vnt. 150 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 89 fiz. vnt. 79 pav.; 

spausdintinių natų dokumentų – 2 fiz. vnt. 2 pav.; 
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kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose – 153 fiz. vnt. 136 pav.; 

tęstinių – 1 fiz. vnt. 1 pav. 

 

2019 m gauta: 

iš viso dokumentų – 17 fiz. vnt. 17 pav.; 

suma – 64 Eur 80 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 17 fiz. vnt. 17 pav.; 

suma – 64 Eur 80 ct; 

garsinių dokumentų – 16 fiz. vnt. 16 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 16 fiz. vnt. 16 pav.; 

regimųjų dokumentų – 1 fiz. vnt. 1 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 1 fiz. vnt. 1 pav. 

2019 m. nurašyta nebuvo. 

 

10. 3. Katalogų ir kartotekų sistema 

Katalogų įrašų (aprašų) elektroniniame, korteliniame kataloguose iš viso: 

o SVB – 479 306; 

o VB – 251 196; 

o MF – 33 700; 

o KF – 194 410. 

Automatizuotai parengta įrašų iš viso: 

o SVB – 105 957; 

o VB – 105 957; 

o MF – 0; 

o KF – 0. 

Per 2019 m. automatizuotai parengta įrašų: 

o SVB – 4 946; 

o VB – 4 646; 

o MF – 0; 

o KF – 0.  

 10. 4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

Viešojoje bibliotekoje gauta užklausų – 11 592 (2018 m. – 10 917), įvykdyta – 11 592.  

Kaimo filialuose gauta užklausų – 4 481 (2018 m. – 4 498,) įvykdyta – 4 372. 

Miesto filiale gauta užklausų – 306  (2018 m. – 305) įvykdyta – 306 . 

Iš viso SVB gauta užklausų – 16 379  (2018 m. – 15 720), įvykdyta – 16 270. 

Iš jų elektroninėmis priemonėmis:  

o VB – 57 (2018m. –1 564);   

o KF – 489 (2018 m. – 232);  

o MF – 0 (2018 m. – 0); 

o SVB –  546 (2018m. – 17  96). 

 

Užklausų tematika VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje: 
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o bendrasis skyrius – 273; 

o filosofija, psichologija – 730; 

o religija, teologija – 173; 

o visuomenės mokslai – 1 165; 

o gamtos mokslai – 120; 

o taikomieji mokslai, medicina, technika – 770;  

o menas, fotografija, žaidimai, sportas – 237; 

o kalbotyra, filologija, literatūros mokslas – 204; 

o grožinė literatūra – 2411; 

o geografija, biografijos, istorija – 582; 

o kraštotyra – 290 (Informacijos-kraštotyros skyriuje) 

Pagal pobūdį:  

o faktografinių – 82; 

o tikslinamųjų – 1 869; 

o adresinių – 3 502; 

o teminių – 1 802. 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos-kraštotyros, Vaikų literatūros 

skyriuose atsakyta 11 502  bibliografinės užklausos. Atlikta 614 paieškų INFOLEX duomenų 

bazėje, elektroninėmis priemonėmis – 57.  

 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,  – 100. 

Interneto fiksuotų vartotojų – 10 712   (2018 m. – 10 173). Iš viso naujų interneto  

vartotojų  per 2019 m. SVB – 648 . 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas: 

o interneto seansų skaičius SVB – 38 932 (2018 m. – 38 906); 

o interneto seansų skaičius VB – 16 547  (2018 m. – 9 727);  

o interneto seansų skaičius KF – 21 102  (2018 m. – 23 890); 

o interneto seansų skaičius MF – 7 142 (2018 m. – 5 289); 

o užklausų elektroninėmis priemonėmis SVB –  490; 

o užklausų elektroninėmis priemonėmis VB – 57; 

o užklausų elektroninėmis priemonėmis KF – 433; 

o užklausų elektroninėmis priemonėmis MF – 0; 

o atsisiųstųjų įrašų skaičius – 18 616; 

o virtualių apsilankymų skaičius (bibliotekos svetainėje) – 49 34. 
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11. KRAŠTOTYROS VEIKLA 

11.1. Veiklos turinys ir kryptys 

Kraštotyros  veiklos pagrindas – informacijos (dokumentų) apie kraštą rinkimas, saugojimas 

ir pateikimas vartotojams. Kraštotyros fonde komplektuojami kraštotyros dokumentai, 

vadovaujantis IFLA rekomendacijose nurodyta bibliotekų pareiga rinkti viską, kas gali būti 

naudinga krašto istorijos studijoms. Knygos bei kita spausdinta medžiaga: fotografijos, žemėlapiai, 

garsiniai bei vaizdo dokumentai, nepublikuoti darbai, brošiūros, laikraščiai ir žurnalai, susiję su 

Radviliškio kraštu – visa tai renkama ir saugoma nuolat. 

Orientuotis Kraštotyros ir leidybos skyriaus kraštotyros dokumentų masyve padeda Lietuvos 

integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Radviliškio viešosios bibliotekos elektroninis 

katalogas, Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas, pradėtas kurti 2001 m., ir Kraštotyros 

kartoteka, kurioje kraštotyros straipsnių bibliografijos aprašai nuo 1957 m. 

 

Parengta darbų: 

kraštotyros darbų ir aplankų iš viso – 11; 

Viešojoje bibliotekoje – 5: 

- „Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2020 m.“ Sudarė Rima Giedrienė; 

- „Radviliškio rajono laikraščio  „Mūsų kraštas“ istorija“. Sudarė Daiva Paulauskienė; 

- „Radviliškio krašto žydai“. Sudarė Daiva Paulauskienė; 

- „2014–2018 m. žurnalo „Radviliškio kraštas“ publikacijų bibliografinė rodyklė“. Sudarė 

Rima Giedrienė, Daiva Paulauskienė; 

- „Bibliotekos kraštotyros darbo rengimo metodika“. Parengė Rima Giedrienė; 

 Daiva Paulauskienė ir Gražina Dunauskienė redagavo, knygrišys Aurelijus Balčiūnas įrišo 7 

filialų kraštotyros darbus: 

- „Daugėlaičių bibliotekos metraštis 2015–2016“. Parengė Nijolė Mėžinienė; 

- „Mažulių kaimo istorija“. Sudarė Dara Bagušienė; 

- „Pakalniškių bibliotekos metraštis 2018“. Parengė Ramutė Smailienė; 

- „Baisogala (praeitis ir dabartis)“. Parengė Alvyda Žižniauskienė; 

- „Skėmių bibliotekos metraštis 2018“. Parengė Elytė Ragaliauskienė; 

-„Skėmių bibliotekos metraštis 2017“. Parengė Elytė Ragaliauskienė; 

- „Šiaulėnų bibliotekos metraštis 2014–2018“. Parengė Almutė Petrylienė. 

 11.2. Kraštotyros skaityklos fondo formavimas 
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Kraštotyros skaitykla 2019 metais pasipildė naujais leidiniais. 

Bibliotekos renginių organizatorė Dovilė Gapšienė Viešosios bibliotekos kraštotyros 

skaityklai padovanojo bakalauro baigiamąjį darbą „Radviliškio rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos teikiamų paslaugų poreikio analizė“. 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja Rima Mockienė tai pačiai skaityklai dovanojo 

parengtą darbą „Eugenija Liumaitė: bibliografijos rodyklė“. 

Į Viešosios bibliotekos kraštotyros skaityklos fondą atsirinkta knygų, kurias dovanojo 

kraštietis Jonas Stankus. 

Šiai skaityklai Šiaulėnų ir Šaukoto klebonas padovanojo „Parapijų atgarsiai 2019“ kalėdinio 

laikraščio nr. 173. 

Bibliotekos bičiulis Alvydas Tamošiūnas padovanojo karinės publicistikos, karo istorijos, 

mokslo žurnalą „Kardas“, 2019, nr. 4. 

Bendradarbiaujant su Staniulio knygynu, Kraštotyros skaitykla įsigijo kelias kraštiečių 

knygas: V. Alanto „Artisto širdis“ (1930 m.) ir J. Jankaus „Egzaminai“ (1938 m.), kurių fonde 

nebuvo. 

2019 m. Kraštotyros skaityklos fonde yra: 

iš viso dokumentų – 1 346 fiz. vnt. 1 107 pav.; 

suma – 2 796 Eur 61 ct; 

dokumentų, įrašytų į visuminę apskaitą – 1 233 fiz. vnt. 1 096 pav.; 

suma – 2 767 Eur 27 ct; 

knygų – 1 059 fiz. vnt. 929 pav.; 

garsinių dokumentų – 1 fiz. vnt. 1 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 1 fiz. vnt. 1 pav.; 

regimųjų dokumentų – 1 fiz. vnt. 1 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 1 vnt. 1 pav.; 

mišrių garsinių regimųjų dokumentų – 11 fiz. vnt. 11 pav.; 

iš jų skaitmeninėse laikmenose – 11 fiz. vnt. 11 pav.; 

vaizdinių dokumentų, išskyrus knygas – 7 fiz. vnt. 7 pav.; 

spausdintinių natų dokumentų – 11 fiz. vnt., 11 pav. 

rankraščių – 72 fiz. vnt. 69 pav.; 

žurnalų – 45 fiz. vnt. 4 pav.; 

laikraščių – 103 fiz. vnt. 7 pav.; 

tęstinių – 36 fiz. vnt. 4 pav. 

 

2019 m. gauta: 

iš viso dokumentų – 38 fiz. vnt. 32 pav.; 

suma –178 Eur 71 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 38 fiz. vnt. 32 pav. 

suma – 178 Eur 71 ct; 

knygų – 21 fiz. vnt. 21 pav.; 

rankraščių – 11 fiz. vnt. 11 pav.; 

žurnalų – 2 fiz. vnt.; 

laikraščių – 4 fiz. vnt.; 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 51  

tęstinių – 2 fiz. vnt.  

2019 metais nurašyta nebuvo 

 11.3. Knygos muziejaus fondo formavimas 

 Knygų muziejaus fondas perkeltas į kitą vietą ir pavadintas senųjų leidinių fondu. Ne vienas 

spaudinys, saugomas šiame fonde, jau savaime yra vertinga paveldo dalis. Patys seniausi leidiniai 

yra išleisti 1771 m. ir 1863 m. 

 Iš senųjų leidinių fondo leidiniai į namus neišduodami, jais vartotojai naudojasi vietoje, taip 

pat senosios muziejaus knygos buvo naudojamos eksponuoti įvairiose parodose. Ekskursijų 

dalyviams visada suteikiama galimybė susipažinti su senųjų leidinių fondu, apžiūrėti pačias 

seniausias knygas, jas palyginti su šiuolaikinėmis, naujai išleistomis. 

 2019 m. gautas laiškas, kuriame Amerikos lietuvių archyvas (ALKA) kreipėsi su pasiūlymu 

dovanoti knygų dublikatų ir pateikė sąrašą, kuris buvo peržiūrėtas ir išsiųstas. Knygų dar laukiame. 

2019 m. fonde yra: 

1491 fiz. vnt. 967 pav.; 

suma – 617 Eur 27 ct; 

knygų – 973 fiz. vnt. 883 pav.; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 1 093 fiz. vnt. 954 pav.; 

suma – 605 Eur 27 ct; 

knygų – 1019 fiz. vnt. 934 pav.; 

spausdintinių natų dokumentų – 2 fiz. vnt. 2 pav.; 

žurnalų – 394 fiz. vnt. 13 pav.; 

laikraščių – 6 fiz. vnt., 2 pav.; 

tęstinių – 70 fiz. vnt. 16 pav. 

 

2019 m. gauta: 

93 fiz. vnt. 82 pav.; 

suma – 62 Eur 05 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 89 fiz. vnt. 79 pav.; 

suma – 50 Eur 05 ct; 
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knygų – 89 fiz. vnt. 79 pav.; 

žurnalų – 4 fiz. vnt. 3 pav. 

 

Nurašyta: 

iš viso dokumentų – 43 fiz. vnt. 28 pav.; 

suma – 21 Eur 17 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą – 43 fiz. vnt. 28 pav.; 

suma – 21 Eur17 ct; 

knygų – 43 fiz. vnt. 28 pav. 

  

 11.4. Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvoje 

Radviliškio miesto Garbės pilietė, prof. Elona Vaišnienė, gyvenanti Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, yra nuolatinė Vaikų literatūros skyriaus skaitytojų, bibliotekos žaislotekos lankytojų 

globėja. Šiais metais ji prisidėjo prie projekto „Vabaliukų‘ mokyklėlė“ finansavimo ir skyrė  100 

JAV dolerių. 

Palaikomi ryšiai su Gregorijumi Tokeriu, gyvenančiu Izraelyje, kurio tėvai buvo gydytojai ir 

gyveno Radviliškyje. Leidžiant kultūros ir istorijos žurnalą „Radviliškio kraštas“ redaktorė Gražina 

Dunauskienė bendrauja su kraštiečiais, gyvenančiais Lietuvoje ir užsienyje. 
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12. METODINĖ VEIKLA 

 2019 metų metodinės veiklos kryptys ir uždavinai: konsultacijos ir konkreti pagalba, 

patarimai, kontrolė, išvykos į filialus, gerosios patirties sklaida, bibliotekininkų profesinės 

kvalifikacijos kėlimas. 

2019 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. 

Bibliotekos tekstinė ir statistinės ataskaitos nustatyta tvarka pateiktos LNMMB, Šiaulių 

regiono bibliotekai. 

Veiklos rezultatai, tobulinimosi sritys buvo aptariami darbuotojų pasitarimuose. 2019 m. 

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.  

2019 metais parengtas žymių datų kalendorius. 

Naujiems darbuotojams parengtos metodinės rekomendacijos/instrukcijos planavimo, 

ataskaitybos, gyventojų mokymų/konsultavimo dokumentų pildymo temomis. Trims naujiems 

darbuotojams organizuota stažuotė į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką.   

2019 metais 1 287 gyventojai dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose. Iš viso per 

2019 metus apmokyti ir konsultuoti 5 904 gyventojai. 

Buvo teikta metodinė-organizacinė pagalba, dalyvaujant iššūkio „Vasara su knyga“ veikloje ir 

pasiekta gerų rezultatų apskrities mastu.  

Padėta organizuoti kaimo bibliotekų jubiliejų šventes: Pavartyčių, Sidabravo ir Šaukoto 70-

ties metų. Šiems renginiams paruoštos padėkos, kvietimai. Padedama parengti bei išleisti 

lankstinukus, skirtus bibliotekų jubiliejams. Nuolat palaikomas ryšys su filialų darbuotojomis, 

naudojant elektroninį paštą, telefono ryšį.  

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas 

Seminarai/mokymai: 

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko skaitmeninių lyderių, konsultantų 

ir bibliotekininkų I ir II ciklų mokymai.  Dalyvavo Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai; 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje seminaruose „Ryšiai su visuomene“ ir „Viešųjų ryšių 

svarba mūsų gyvenime, darbe ir veikloje – kaip juos efektyviai išnaudoti“,  „Ryšiai su visuomene, 

bendravimas su žiniasklaida“ (lektoriai G. Drukteinis ir R. Valatka) dalyvavo viešosios bibliotekos 

ir jos filialų darbuotojai; 

Radviliškio viešojoje bibliotekoje vykusioje konferencijoje „Ką paliksime ateinančioms 

kartoms?“, skirtoje Vietovardžių metams, dalyvavo Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai. 

 

Mokymai, profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų 

Projekto „Global Education Goes Local“ mokymai, organizuojami VšĮ Pasaulio piliečių 
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akademijos – dalyvavo Viešosios bibliotekos darbuotojos V. Balčiūnaitė, R. Giedrienė, S. 

Remeikienė, S. Amalaitė. 

Lapkričio 29 d. vyko 3-iasis Šiaulių krašto turizmo forumas. Dalyvavo Radviliškio turizmo 

centro darbuotoja, Viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė L. Bimbirienė; forume 

aptartas miestų ženklinimas, autentiškumas, galima patiris per inovatyvias technologijas. 

Rugsėjo 5 d. – 6-asis Lietuvos turizmo forumas „Pokyčiai, skatinantys rytdienos turizmą“ 

Vilniuje. Dalyvavo L. Bimbirienė; aptartos pasaulinės turizmo tendencijos ir jų įtaka Lietuvai, 

skaitmeninių turistų poreikiai. 

Balandžio 1–3 dienomis Bulgarijos sostinėje Sofijoje Europos Komisijos organizuotame  apie 

darnaus vystymosi gerosios patirties pasidalijimo renginyje dalyvavo L. Bimbirienė. Aptartos 

globalios visuomenės problemos ir jų sprendimo būdai. 

 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje: 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, 

idėjos, darbai, įvykiai“ dalyvavo Viešosios bibliotekos redaktorė L. Abromavičienė; 

seminare „Informacijos rengimas, viešinimas ir prieinamumas“ – Vaikų literatūros skyriaus 

vedėja N. Pakštienė ir renginių organizatorė V. Balčiūnaitė; 

seminare „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas“ – Viešosios 

bibliotekos darbuotojos R. Zavadskienė ir R. Ruseckienė; 

seminare „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“ – Palonų, Sidabravo filialų 

bibliotekininkės R. Klimavičienė ir J. Kurandienė ir Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

bibliotekininkė V. Budraitienė; 

seminare „Sensoriniai skaitymai: kitoks skaitymas autizmo spektro ir kitų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams“ – Šeduvos filialo bibliotekininkė A. Tamošiūnienė; 

gerosios patirties sklaidos forume „Misija (ne)įmanoma: atvira, empatiška ir prieinama 

biblioteka“ – Viešosios bibliotekos darbuotojos N. Pakštienė ir A. Balčiauskienė; 

mokymuose „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“ – Baisogalos filialo 

bibliotekininkė A. Žižniauskienė ir Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

bibliotekininkė L. Skačkauskaitė; 

mokymuose „Papildyta ir virtuali realybė: skaitymo skatinimas kuriant virtualią istoriją su 

„Cospaces Edu“ programa“ – Vėriškių filialo bibliotekininkė R. Grigaitienė, Palonų filialo 

bibliotekininkė R. Klimavičienė, Grinkiškio filialo – Danutė Dauknienė ir Viešosios bibliotekos 

Vaikų  literatūros skyriaus vedėja N. Pakštienė; 

informaciniame renginyje lektoriams, dalyvaujantiems projekto „Prisijungusi Lietuva“: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ mokymo programose – Viešosios 

bibliotekos ir jos filialų darbuotojai. 

 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje: 

konferencijoje „Biržiškos skaitymai 2019. Bibliotekininkas – edukatorius: vaidmenys, 

kompetencijos ir paslaugų perspektyvos“ dalyvavo Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja V. 

Marcinkienė ir Žeimių filialo bibliotekininkė B. Stasiulaitienė; 

mokymuose „Nuotolinių paslaugų ir užsienio prenumeruojamų duomenų bazių 

administravimas“ – Viešosiosios bibliotekos skyriaus darbuotojos D. Paulauskienė, R. Ruseckienė, 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 55  

R. Giedrienė; 

IT specialistų seminare – Viešosios bibliotekos IT darbuotojas R. Trumpikas; 

 

Kita: 

Radviliškio rajono savivaldybės Paveldosaugos skyriaus organizuotame seminare 

„Nykstantys kaimai išsineša ir žemės vardą“ dalyvavo Informacijos-kraštotyros skyriaus 

darbuotojos D. Paulauskienė ir R. Giedrienė; 

Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre vykusiame Šiaulių 

apskrities Regioninės kultūros tarybos posėdyje – Viešosios bibliotekos kultūros vadybininkė J. 

Kvedarienė; 

Šiaulių knygų mugėje – Viešosios bibliotekos darbuotojos V. Maceikienė, A. Balčiauskienė, 

R. Giedrienė, D. Paulauskienė; 

projekto „Šimtmečio traukinys Kaišiadorys–Radviliškis“ baigiamajame renginyje 

Kaišiadoryse – Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja N. Pakštienė; 

Rokiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 

studijų centro įkūrimo 15-čiui ir Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ 30-čiui  

skirtame forume – Viešosios bibliotekos redaktorė G. Dunauskienė ir Informacijos-kraštotyros 

skyriaus vedėja D. Paulauskienė; 

tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje „Žagarės VYŠNIUKO gimtadienis 2019“ – Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos N. Pakštienė, A. Sinušaitė, J. Šilinskienė, V. 

Budraitienė; 

Lietuvos turizmo informacijos centrų  asociacijos organizuotuose organizavo dviejų dienų 

mokymuose „Turizmo inovacijos: patirtys ir partnerystė“ Biržuose – Viešosios bibliotekos 

kultūrinės veiklos vadybininkė L. Bimbirienė;  

 

Išvykos 

Rugsėjo 12–15 dienomis grupė Viešosios bibliotekos darbuotojų Nesvyžiaus Pavlo Prunuzo 

rajoninės bibliotekos kvietimu vyko į tradicinį tenykštės bibliotekos renginį „Naktis bibliotekoje“ 

(biblionaktis). Šis projektas, prie kurio jungiasi įvairios to rajono kultūros, švietimo įstaigos, 

Nesvyžiaus bibliotekoje organizuojamas jau septintus metus ir kasmet skirtingomis temomis. 

Šiemet pasirinkti Žiulio Verno knygos „Aplink pasaulį per 80 dienų“ motyvai. Mes pristatėme 

Lietuvą, kaip ir baltarusiai, buvome tikri savo šalių atstovai. Dar prieš išvykstant, Radviliškio 

viešosios bibliotekos direktorė ir Nesvyžiaus kultūros skyriaus vedėjas sutarė dėl galimybių jungtis 

prie bendrų projektų. 

Kultūros darbuotojų dienos proga balandžio 15 d. kai kurie bibliotekininkai turėjo galimybę 

išvykti į edukacinę ekskursiją po Dzūkiją – į Birštoną, Punią. 

Lapkričio 28 d. bibliotekos darbuotojai lankėsi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro 

gynybos batalione Radviliškyje. 

 

Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose 

2019 metais Pasaulio piliečių akademija vėl kvietė organizacijas dalyvauti tarptautiniame 

projekte „Global Education Goes Local“ ir organizuoti globaliojo švietimo veiklas, 

supažindinančias su darnaus vystymosi tikslais ir globaliojo pilietiškumo svarba savo 
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bendruomenėse. Projekto tikslais, skatinančiais piliečių, ypač jaunimo, aktyvų dalyvavimą, 

sprendžiant globalias problemas, kurios būtų paremtos jų supratimu ir kritiniu požiūriu į pasaulio 

darnaus vystymosi procesus, susidomėjo net trys Radviliškio miesto organizacijos: Radviliškio 

viešoji biblioteka Lizdeikos gimnazija ir Gražinos pagrindinė mokykla. 

Viešosios bibliotekos darbuotojai įsijungė į Lietuvoje prasidėjusį projektą „Prisijungusi 

Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kuriuo siekiama skatinti 

Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai 

naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. 

Vasario mėn. Viešojoje bibliotekoje, kaip ir daugumoje bibliotekų, buvo organizuota 

„Saugesnio interneto savaitė 2019“. Šių metų akcijos šūkis – „Kurkime geresnį internetą kartu!“ 

Tuo tikslu Informacijos-kraštotyros skyriuje organizuotas žinių patikrinimo testas „Ar esi saugus 

internete?“ 

Kovo mėn. organizuota skaitmeninė savaitė. Lietuvoje šią akciją nuo 2010 m. koordinavo 

asociacija „Langas į ateitį“, o 2019 m. – projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ drauge su partneriais. Tomis dienomis Viešoji biblioteka vedė 

kompiuterinio raštingumo mokymus. 

Spalio mėn. projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizatoriai kvietė dalyvauti teminėje akcijoje 

„Senjorų dienos internete 2019“. 

2019 metų pradžioje Viešoji biblioteka įsijungė į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos projektą „Knygos ženklai Šiaulių krašto viešosiose bibliotekose“. Vadovaujantis 

Knygos ženklo nuostatais, ekslibrisai nuskenuoti, aprašyti ir pateikti ŠAVB Knygos grafikos 

centrui. Ekslibrisus rinko Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai. Iš viso Radviliškio rajono 

knygose rasti 25 skirtingi ekslibrisai. 

 

 12. 1. Projektinė veikla 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Finansuota 

suma 
Projektą parengė 

Projektą 

finansavo 

Skyrė lėšų 

Radviliškio r. 

savivaldybė 

1. 
„Pavasarinis knygų 

kermošius“ 
3700€ 

Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Lietuvos kultūros 

taryba 
1 200 

2. 

„Tarptautinis 

pasakų sekimo 

čempionatas „Vieną 

kartą gyveno...“ 

3 100 € 

Jolanta Kvedarienė, 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Lietuvos kultūros 

taryba 

 

1 000 

3. 
 

„Keliauju su knyga“ 

 

5 800€ 

Jolanta Kvedarienė, 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Lietuvos kultūros 

taryba 
1 000 

4. 

 

„Išgirsk, pajausk, 

pažink 

geležinkelininkų 

kraštą“ 

 

3 400€ 

Lidija Bimbirienė 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Lietuvos kultūros 

rėmimo fondas 

 

1 000 

6. 
„Prie rymančio 

rūpintojėlio“ 
9 140€ 

Jolanta Kvedarienė, 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

Radviliškio rajono 

savivaldybė 

 

1 500 

7. 
„Kūrybinė 

„Mindaugo“ 
7 030 € 

Jolanta Kvedarienė, 

VB kultūrinės veiklos 

Radviliškio rajono 

savivaldybė 

 

2 000 
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manipuliuacija 

menu“ 

vadybininkė 

8. 
 

„Sveika, Europa“ 
950 € 

Informacijos-kraštotyros 

skyriaus bibliografė Rūta 

Ruseckienė 

Europos Komisija 

ir UAB „Gravitas 

Partners“ 

 

9. 
„Global Education 

Goes Local“ 

 

1 200 

 

 Europos komisija  

10. 
„Vabaliukų“ 

mokyklėlė 
600 

Viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros skyrius 
NVO  

11. 
„Ryšiai su 

visuomene“ 
 

Jolanta Kvedarienė, 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

 
 

800 

12. 

Vaikų vasaros 

stovykla „Atrask 

save bibliotekoje“ 

 
Viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros skyrius 
 

 

700 
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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. 

Profesionalių bibliotekininkų iš viso: 

o SVB – 53; 

o VB – 26; 

o MF – 2; 

o KF – 25. 

Turinčių bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą:  

o SVB – 30; 

o VB – 17; 

o MF –2; 

o KF – 11. 

Įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje: 

o SVB – 23; 

o VB – 9; 

o MF –  

o KF – 14. 

Kvalifikuotų specialistų:  

o SVB – 7; 

o VB – 7; 

o MF – 

o KF – 

Techninių darbuotojų:  

o SVB – 5 

o VB – 5 

o MF – 

o KF – 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių visą darbo dieną:  

o SVB – 29;   

o MF – 2;  

o KF – 2;  

o VB – 35.  

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną: 

o SVB – 24; 

o VB – 1; 
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o MF –    

o KF – 23.   

 Bibliotekos darbuotojų (profesionalių bibliotekininkų) išsilavinimas: 

Aukštasis:  

o SVB – 27; 

o VB – 17 ; 

o MF – 1; 

o KF – 7. 

Aukštesnysis:   

o SVB – 28; 

o VB – 9; 

o Miesto filiale – 1;  

o Kaimo filialuose – 16.    

Kitas:             

o SVB – 10;     

o VB – 0    

o MF –    

o KF – 2.   

Darbuotojų kaitos problemos 

2019 m. į senatvės pensiją išleista Šeduvos miesto filialo bibliotekininkė Regina Juknienė, 

Sidabravo filialo bibliotekininkė Nijolė Snockienė.  

Į dekretines atostogas išleista dizainerė-maketuotoja Greta Simonavičiėnė, redaktorė Lina 

Abromavičienė ir renginių organizatorė Dovilė Gapšienė. Į jų vietas priimta Santa Gasiūnaitė, 

Gražina Dunauskienė ir Vaida Balčiūnaitė. 
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14. MATERIALINĖ BAZĖ 

Patalpų būklė: 

 Avarinės patalpos 
Remontuotinos 

patalpos 
Per metus atlikta remontų 

SVB Nėra   

VB   

Kosmetinis remontas atliktas Kraštotyros 

skyriuje, redaktorės kabinete. Įrengta 

Jaunimo studija 

MF    

KF 
 Sidabravas 

Dalinis remontas  atliktas Vainiūnų filiale 

(įrengtas sanmazgas) 

      

     Techninis aprūpinimas 

Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius  

 Kompiuterių skaičius 
Kompiuterių naudojimas Kopijavimo 

aparatai 

vartotojams Darbuotojams Vartotojams 

SVB 159 59 100 27 

VB 50 32 18 2 

MF 10 2 8 1 

KF 99 25 74 24 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas:  

o SVB – 4 080 m
2
; 

o VB – 1 600 m
2
; 

o MF – 168 m
2
; 

o KF – 2 312 m
2
. 

Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti: 

o SVB – 3 862m
2
;  

o VB – 1 600 m
2
; 

o MF – 148 m
2
; 

o KF – 2 114 m
2
. 

Lentynų apskaita 

Lentynų metrų, kuriuos užima visas fondas, skaičius: 

o SVB – 6 411;  

o VB – 2 000; 

o MF – 490; 

o KF – 3 921. 

Lentynų metrų, kuriuos užima atviri fondai, skaičius: 

o SVB – 6 411; 

o VB – 2 000; 

o MF – 490; 
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o KF – 3 921. 

Fotokopijavimo aparatų, tiesiogiai prieinamų vartotojams, skaičius: 

o SVB – 27; 

o VB – 2; 

o MF – 1; 

o KF – 24. 

  



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 62  

15. FINANSAVIMAS 

   Bibliotekos lėšos ir išlaidos 

  Gauta lėšų € (eurų): 

o iš viso – 829 848  € (2018 m. – 770 004 ); 

o iš biudžeto (steigėjo, valstybės lėšos) – 764 792  € (2018 m. – 730 575 ); 

o periodikos prenumeratai – 13 970  € ( 2018 m.– 15 000); 

o už mokamas paslaugas – 8 000 € (2018 m. – 7 500); 

o fizinių, juridinių asmenų parama – 19 736 € (2018 m. – 11 829; 

o programų, projektų lėšos –  37 320€ (2018 m. – 20 100). 

  Išlaidos €: 

o iš viso – 829 848  € (2018 m. – 770 004): 

o darbo užmokesčiui – 582 397 € (2018 m. – 543 166); 

o dokumentams įsigyti – 44 613 € (2018 m. – 45 902); 

o knygoms – 30 643 € (2018 m. – 30 902); 

o periodikos prenumeratai – 13 970  € (2018 m. – 15 000); 

o elektroniniams dokumentams – 0 (2018 m. – 0); 

o kompiuterinei programinei įrangai, jai palaikyti ir kt. – 24 864 (2018 m. – 62 163); 

o sklypams, pastatams, priestatams – ; 

o kitos išlaidos – 177 974  (2018 m. – 149 323. 
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16. IŠVADOS 

Sėkmės 

Populiarėja edukaciniai užsiėmimai su moksleiviais. Džiugina, kad kiekvienais metais 

sulaukiame vis daugiau pageidavimų dalyvauti bibliotekininkų parengtose edukacinėse programose. 

Šventiškai paminėti Radviliškio viešosios bibliotekos Pavartyčių, Sidabravo ir Šaukoto filialų 

70 metų jubiliejai.  

Teigiamai įvertinti projektai „Sveika, Europa“; „Nepareisim kaimų takeliu...“ ir kiti. 

Viešoji biblioteka parengė ir išleido knygą „Paslaptingi senovės bylojimai. Radviliškio krašto 

legendos ir padavimai“. 

 

Problemos  

Vis dar sprendžiama skolininkų problema. Tuo tikslu lankomasi miesto mokyklose, 

bendradarbiaujama ir su policijos įgaliotiniu, Nepilnamečių reikalų inspekcija. 

 

Geroji patirtis:  

Sėkmė lydėjo Viešosios bibliotekos projektą „Keliauju su knyga“, kurio dėka įgyvendinama 

skaitymo skatinimo programa. Tuo tikslu ne tik Radviliškyje, bet ir Šiaurės Lietuvos autobusų 

stotyse įrengti „Knygų nameliai“.  

Sustiprėjo ryšiai su regiono bibliotekomis, bendradarbiavimo partneriais rajone ir užsienyje. 

Paįvairėjusios bendruomenės telkimo formos davė teigiamų rezultatų ir pelnė palankių 

įvertinimų. 
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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, 

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 Gražina Dunauskienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta 

Radviliškio rajono savivaldybės  

viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės 

2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 7B (19) „Dėl žodinės ataskaitos tvirtinimo“  

 


