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        Naudotos santrumpos 

SVB – savivaldybės viešoji biblioteka; 

VB – Viešoji biblioteka; 

MF – miesto filialai; 

KF – kaimo filialai; 

DGĮ – dokumentų grąžinimo įrenginys; 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema; 

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas; 

TAU – Trečiojo amžiaus universitetas; 

TBA – tarpbibliotekinis abonementas; 

TIC – Turizmo informacijos centras; 

VIPT – viešosios interneto prieigos taškas; 

VRSS – vartotojų registracijos statistikos sistema; 

VšĮ – viešoji įstaiga; 

VU – Vilniaus universitetas; 

d. – diena; 

dok. – dokumentas; 

fiz. – fiziniai; 

kt. – kita; 

kv. m. – kvadratinis metras; 

lit. – literatūra; 

l/d – lopšelis-darželis; 

m. – metai; 

mėn. – mėnuo; 

pav. – pavadinimas; 

proc. – procentas; 

vnt. – vienetai. 
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BENDROJI DALIS 

Nepaisant tebesitęsiančios Covid-19 pandemijos, Radviliškio viešosios bibliotekos 

darbuotojams pavyko nuslopinti nerimą, nežinią, kliūčių barjerus ir išlaikyti ryšį su savo 

skaitytojais, lankytojais ir bičiuliais su knyga ir skaitymu. 

Žvelgiant atgal apibendrinančiu žvilgsniu, galima pasidžiaugti, nes akivaizdu, kad ir tokiu 

sudėtingu laikotarpiu nuveikta daug, dirbta kūrybiškai ir atsakingai, dėka vadovų ir visų darbuotojų 

įtemptų pastangų, susitelkimo, atkaklumo bei tvirto, viltingo nusiteikimo ir geranoriškumo. 

Seimas 2021-uosius buvo paskelbęs iškilių Lietuvos istorijos įvykių, svarbių reiškinių, 

reikšmingų kultūros temų metais. Tai atsispindėjo ir Radviliškio viešosios bibliotekos, jos filialų 

darbuose, darniai susiliejo su visa plačia ir įvairiapuse jų veikla. Akcijos, projektai, naujovės, 

tradicijos, šiuolaikinių technologijų pritaikymas ir įvaldymas – tokia bibliotekos kasdienybė buvo 

nukreipta geresniam gyventojų aptarnavimui, informavimui, švietimui ir užimtumui. Metai įrodė, 

kad aktyvėjo, įvairėjo ir filialų veikla, jie parengė svarių, vertingų projektų, kurie sulaukė Lietuvos 

kultūros tarybos, Radviliškio rajono savivaldybės įvertinimo, paramos.  

Viešoji biblioteka ir filialai atsakingai įgyvendino savo vieną iš pagrindinių funkcijų – 

skaitymo skatinimą, knygos populiarinimą ir sklaidą, jaunojo skaitytojo ugdymą. Sėkmingai 

dalyvauta „Vasaros skaitymuose“, surengta įdomių susitikimų, knygų aptarimų, išradingų jų 

pristatymų ir vaikams, ir suaugusiesiems. Didelio susidomėjimo šiemet sulaukė tęstinis, jungtinis 

Pakalniškių, Raudondvario bei Pavartyčių filialų projektas „Kūrybinės dirbtuvės-knygų mugė 

„Knygų magija“, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvare – su 

atvykusiais rašytojais, jų iliustratoriais, su įvairiomis vaikams skirtomis edukacinėmis veiklomis ir 

turiningais pokalbiais. Įgyvendinant projektą „Dalinkis knyga“, rajono seniūnijoms (Grinkiškio, 

Tyrulių, Aukštelkų, Šaukoto, Sidabravo, Šiaulėnų, Skėmių, Radviliškio) dovanoti „Knygų 

nameliai“, skirti mainams skaitiniais poilsio zonose, kad lankytojai ne tik aktyviai leistų laiką, bet ir 

dalytųsi knygomis ir, aišku, jas skaitytų. Dovanotiems „Knygų nameliams“ suteikti unikalūs 

numeriai, dėl ko jie yra matomi pasaulio „Knygų namelių“ žemėlapyje. 

Dėl tebesitęsiančios Covid-19 pandemijos, Radviliškio viešoji biblioteka bei jos filialai ir 

toliau vykdė knygnešystės paslaugą, pasiekdami tas vartotojų grupes, kurios pačios sunkiai galėjo 

pasinaudoti bibliotekos paslaugomis.  

Atsakingai įgyvendintas ketverius metus vykęs gyventojų skaitmeninio raštingumo projektas 

„Prisijungusi Lietuva“, organizuojant gyventojų skaitmeninius mokymus nuotoliniu būdu. Per 

metus apmokyta 64 pradedančiųjų ir 225 pažengusiųjų grupės.  

Puoselėjant tradicijas, ryškų indėlį turėjo šeimų etnokultūrinė stovykla, jos metu vykę 

susitikimai, edukaciniai užsiėmimai ne tik su mūsų krašto tautodailininkais, kurie savo darbais 

žinomi apskrityje, šalyje ir užsienyje. Gyventojai palankiai įvertino Radviliškio viešosios 

bibliotekos Šeduvos ir Alksniupių filialų projekto „Lietuvių etniniai ženklai: praeities ir dabarties 

sąsaja“ veiklas. Šeduvoje vyko amatininkų kiemeliai-dirbtuvėlės, kuriose dalyvavo Šiaulių 

apskrities tautodailininkai, lietuvių etninės kultūros žinovai ir puoselėtojai, savo kūryboje išsaugoję 

etninius simbolius. 

Naudingos įdomesniam gyventojų laisvalaikiui buvo skirtos projektų „Nenuobodžiauk“, 

„Šalčio gėlės lange“, „Vilko ašara“  ir kitos panašaus pobūdžio virtualios pamokėlės. Viešojoje 

bibliotekoje ir jos  filialuose (Šeduvos, Baisogalos), vasarą veikusi „Jaunojo gido“ stovykla, 

organizuoti pokalbiai, edukaciniai užsiėmimai, susitikimai, išvykos į aplinkinius miestus, kuriuose 

susipažinta su lankytinais objektais.  

Pratęsta bibliotekos tradicija rengti pasakų sekimo čempionatus „Vieną kartą gyveno...“ – 

2021 m. jis buvo jau ketvirtas, sulaukė dalyvių ne tik iš rajono, šalies vietovių, bet ir iš užsienio. 

Radviliškio miesto aikštėje, minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo karūnavimo dieną, 

buvo pristatytas jau tradiciniu tapęs Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas 
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„Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“.  

Aktyvi Viešosios bibliotekos leidybinė veikla. Kas pusmetį (nuo 2004 m.) leistas jos kultūros 

ir istorijos žurnalas „Radviliškio kraštas“, Bibliotekininkų draugijos laikraštis „Mes“. Pagal 

Viešosios bibliotekos projektą parengtas ir išleistas vienkartinis žurnalas „Keliaukime po 

Radviliškio kraštą“. 30 metų sukakties proga parengtas ir šleistas „Radviliškio rajono literatūrų 

klubo „Jonvabalis“ narių kūrybos almanachas „Atsigerti šaltinio vandens“. 

Atlikta kitų prasmingų darbų, kurie, nežiūrint Covid-19 pandemijos sąlygų, padėjo toliau 

telkti, šviesti bendruomenę, visiems drauge sklandžiau eiti pažangos ir gėrio, knygos šviesos keliu. 

Metų sunkumuose neišvengta problemų, bet ir jos savaip skatino nenuleisti rankų, susitelkti ir dar 

atkakliau tęsti savo bibliotekinių darbų, siekių estafetę.  
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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 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

SVB 213 230 322 402 10 492 14 463 

VB 4 6 15 18 866 915 

MF 5 5 8 9 135 210 

KF 204 219 299 375 9 491 13 338 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Radviliškio rajone gyvena iš viso 34 297 gyventojų, Radviliškio mieste – 17 576 (Statistikos 

departamento portalo duomenys).  

Kaimo bibliotekose skaito 656 pensininkai ir 158 neįgalieji.  

Miesto filiale – 105 pensininkai ir 38 neįgalieji. 

Viešojoje bibliotekoje skaito 283 pensininkai ir 76 neįgalieji.  

Iš viso SVB skaito 1044 pensininkai ir 272 neįgalieji.  

 

1.5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB 

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

SVB sistemoje dirba 63 bibliotekų darbuotojai, iš jų: 

  profesionalūs bibliotekininkai – 53; 

  turintys bibliotekininkystės arba informacijos mokslų išsilavinimą – 31; 

  įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 22; 

  kvalifikuoti specialistai – 7; 

  techniniai darbuotojai – 5.  

 

Viešojoje bibliotekoje dirba 38 darbuotojai, iš jų: 

   profesionalūs bibliotekininkai – 26:  

  turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą – 17; 

  įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje – 9; 

  kvalifikuoti specialistai – 7; 

  techniniai darbuotojai – 5. 
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Viešosios bibliotekos struktūroje: 

  Administracija – 3; 

  Buhalterija – 2; 

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius – 9; 

  Kraštotyros-leidybos skyrius (skyriaus vedėja, bibliotekininkė, redaktorė, dizainerė-

maketuotoja, projektų vadovė, Turizmo informacijos centro vadybininkė) – 6; 

  Vaikų literatūros skyrius – 5; 

  Komplektavimo skyrius – 4; 

  renginių organizatorius – 1; 

  knygrišys – 1; 

  informacinių sistemų inžinierius – 1; 

  techninis personalas – 5; 

  ūkio dalies vedėjas – 1. 
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2. FONDO FORMAVIMAS 

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

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

Komplektuoja jį 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 270 523 fiz. vnt. 76 704 pav. dokumentų. Per metus fondas išliko 

beveik nepakitęs: sumažėjo vos 68 fiz. vnt., bet pavadinimų daugiau nei 2020 m., 704. Viešosios 

bibliotekos fondas sumažėjo 198 fiz. vnt., Šeduvos miesto filialo – 302 fiz. vnt., kaimo bibliotekų 

išaugo 432 fiz. vnt. Viso fondo grožinės ir šakinės literatūros santykis nepakito. Viešosios 

bibliotekos grožinės literatūros sumažėjo vienu procentu, Šeduvos miesto filialo šakinės literatūros 

sumažėjo vienu procentu, kaimo bibliotekų pakito vienu procentiniu punktu grožinės literatūros 

naudai. Periodiniai leidiniai, kaip ir 2020 m., sudaro 12 procentų nuo viso fondo. 

 

Fondai 
Fondo dydis 

Grožinė 

literatūra 
Šakinė literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

Fondo dydis 

be 

periodikos 

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

SVB 

 

270 523 76 704 152 227 56 118 296 44 32 399 12 238 124 

VB 97 013 68 097 44 969 46 52 044 54 11 005 11 86 008 

MF 20 985 17 928 11 720 56 9 265 44 1 844 9 19 141 

KF 152 525 151 623 95 538 63 56 987 37 19 550 13 132 975 

 

 2.2. Aprūpinimas dokumentais (be periodinių leidinių) 

 Vienam gyventojui tenka 6,9 dokumento (2020 m. – 7,8). Iš jų: 

 mieste – 6 dokumentai (2020 m. – 6,7); 

 kaime – 8 dokumentai (2020 m. – 8,9).  

 Vienam gyventojui tenka 0,45 naujai gauto dokumento (2020 m. – 0,45). Iš jų: 

 mieste – 0,29 dokumento (2020 m. – 0,29); 

 kaime – 0,62 dokumento (2020 m. – 0,62). 

 Vienam gyventojui tenka 0,15 garsinio ir regimojo dokumento (2020 m. – 0,15). Iš jų: 

 mieste – 0,25 dokumento (2020 m. – 0,25); 

 kaime – 0,04 dokumento (2020 m. – 0,04). 

 Vienam gyventojui tenka 0,05 elektroninio dokumento (2020 m. – 0,05). Iš jų: 

 mieste – 0,06 dokumento (2020 m. – 0,06); 

 kaime – 0,04 dokumento (2020 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. 

SVB 7 071 1 542 5 523 950 1 548 592 

VB 1 655 1 388 1 080 849 575 539 

MF 603 565 456 392 147 173 

KF 4 813 981 3 987 736 826 245 

 

 

Per metus miesto filialas gavo 603 fiz. vnt. 565 pav. 

Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 201 fiz. vnt. 184 pav. 
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2.4. Per metus gauta 7 644 fiz. vnt. 149 pav. periodinių leidinių: 

 VB – 1 079 fiz. vnt. 149 pav.;  

 MF – 559 fiz. vnt. 67 pav.; 

 KF – 6 006 fiz. vnt. 72 pav.; 

 Per metus kaimo filialas vidutiniškai gavo 250 fiz. vnt. 20 pav. 

 

2.5. Naujai gautų dokumentų procentas fonde (be periodikos) 

 SVB – 3 % (2020 m. – 3,5 %); 

 VB – 1,7 % (2020 m. – 3,2 %);  

 MF – 2,9 % (2020 m. – 3,0 %);  

 KF – 3,2 % (2020 m. – 3,8 %). 

 

Nauji dokumentai bibliotekos fonde 2020 m. sudarė 0,5 % didesnę dalį, nes buvo gautas 

papildomas 25 758 Eur. finansavimas dokumentams įsigyti iš valstybės biudžeto. 

 

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

Finansavimo šaltinis Gauta lėšų (Eur) 
Tenka lėšų vienam 

gyventojui (Eur) 

LR kultūros ministerija 40 825 1,19 

Savivaldybė 10 002 0,29 

Kiti šaltiniai 10 567 0,31 

Iš viso 61 394 1,80 

 

 2.7. Dokumentų nurašymas 

Fondas 

Iš viso Iš viso 
Inventorinti 

dokumentai 

Neinventorinti 

dokumentai 

Fiz. vnt. 

 

Pav. 

 

Fiz. vnt. 

 

Fiz. vnt. 

 

SVB 14 779 843 7 273 7 506 

VB 2 928 372 2 928    0 

MF 1 464 519   692    772 

KF 10 387 399 3 653 6 734 

 

Nurašymo priežastys: 

 

 susidėvėję dokumentai – 6 816 fiz. vnt.; 

 turinio požiūriu nebeaktualūs – 7 940 fiz. vnt.; 

 vartotojų prarasti (šis faktas atitinkamai įformintas) – 15 fiz. vnt.; 

 dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai – 8 fiz. vnt.   

  

Daugiausia fondas išvalytas nuo nebeaktualių dokumentų. Lyginant su 2020 m. nurašyta buvo 

perpus mažiau. Nurašymo darbų galimybę ribojo nebaigta LIBIS programa.  

Dėl tos pačios priežasties nebuvo galima atlikti fondo patikrinimų. 
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2.8. Fondo naudojimas 

 
Fondo apyvartos rodiklis Fondo panaudojimo koeficientas 

Fondas Iš viso 
Period. 

leidiniai 

Fondas be  

periodinių leidinių 

Period. 

leidiniai 

Fondas be 

periodinių leidinių 

SVB 0,63 1,98 0,45 3 0,7 

VB 0,56 1,31 0,46 2,5 0,5 

MF 0,52 1,25 0,45 2,3 0,9 

KF 0,70 2,42 0,44 3,5 0,6 

 

Didžiausias fondo apyvartos rodiklis yra periodikos fondo. Didžiausias fondo panaudojimo 

koeficientas  yra periodinių leidinių kaimo filialuose. 
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3. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

2021 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 

elektroniniu katalogu ir naudojimuosi juo, taip pat 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, kompiuterinio raštingumo reikmėms. Skyriuje vartotojai yra skatinami 

naudotis įvairiomis interaktyviomis bibliotekos paslaugomis. Skyrius baigė vykdyti projektą 

„Prisijungusi Lietuva“, kurio metu žmonės buvo 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 34 297 gyventojų (2020 m. – 34 881).  

Radviliškio mieste gyvena 17 576 (2020 m. – 17 742), Šeduvos mieste – 2 203 (2020 m. – 2 

537). 

Radviliškio rajono aptarnaujamų bendruomenių gyventojų skaičius – 33 975 (2020 m. – 34 

440). 

2021 metais Viešosios bibliotekos sistemoje buvo užregistruoti 9 000 (2020 m. – 9 373), tai 

373 skaitytojais mažiau negu 2020 metais. Miesto filiale – 604 (2020 m. – 680) 76 skaitytojais 

mažiau, kaimo filialuose – 5 224 (2020 m. 5 219), 5 daugiau, Viešojoje bibliotekoje – 3 172 (2020 

m. – 3 474), 302 skaitytojais mažiau.  

          

Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 SVB – 26, 4 (2020 m. – 27,2); 

 VB – 21, 0 (2020 m. – 22,9); 

 MF – 27, 0 (2020 m. – 26,8); 

 KF – 31, 5 (2020 m. – 31,2). 

 

Eil. 

Nr. 
Filialas 

Aptarnaujamos 

bendruomenės 

gyventojų 

skaičius 

Vartotojų 

iš viso 

Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai 

registruoti 

Gyventojų 

sutelk. % 

1.  Alksniupiai 825 248 229 19 30,0 

2.  Aukštelkai 1 024 242 231 11 23,6 

3.  Baisogala 2 066 530 496 34 25,6 

4.  Beinorava 410 240 231 9 58,0 

5.  Daugėlaičiai 596 164 149 15 27,0 

6.  Grinkiškis 901 206 182 24 22,9 

7.  Kairėnai 455 160 141 19 28,4 

8.  Kutiškiai 625 158 145 13 25,3 

9.  Pakalniškiai 428 153 137 16 35,0 

10.  Palonai 437 191 147 44 43,7 

11.  Pašušvys 592 127 108 19 21,4 

12.  Pavartyčiai 664 147 140 7 22,1 

13.  Pociūnai 425 180 172 8 41,5 
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14.  Pociūnėliai 560 245 244 1 42,3 

15.  Raudondvaris 456 166 148 18 36,0 

16.  Sidabravas 825 287 262 25 34,8 

17.  Skėmiai 490 268 265 3 54,7 

18.  Šaukotas 910 180 173 7 19,8 

19.  Šiaulėnai 868 368 322 46 42,4 

20.  Šniūraičiai 429 144 130 14 33,5 

21.  Tyruliai 731 308 295 13 42,1 

22.  Vainiūnai 904 183 153 30 20,0 

23.  Vėriškiai 625 142 129 13 22,7 

24.  Žeimiai 311 187 182 5 60,3 

 Iš viso KF: 16 557 5 224 4 811  413 31,5  

   25. Šeduvos MF 2 203 604 540 64 27,0 

 Iš viso MF: 2 203 604 540 64 27,0 

   26. Viešoji biblioteka 15 215 3 172 2 834 338 21,0 

 Iš viso SVB: 33 975 9 000 8 185  815 26,4 

 

3.2. Vartotojų skaičius 

 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje iš viso: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

3 172 

2 834 

338 

3 474 

3 187 

287 

- 302 

- 353 

+ 51 

Miesto filiale iš viso: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

604 

540 

64 

680 

621 

59 

- 76 

- 81 

+ 5 

Kaimo filialuose iš viso: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

          5 224 

          4 811 

413 

          5 219 

   4 841 

378 

+ 5 

           - 30 

+ 35 

Iš viso SVB: 

perregistruoti 

naujai registruoti 

9 000 

8 185 

815 

9 373 

8 649 

724 

- 373 

- 464 

+ 91 

Vaikų (iki 14 metų) SVB: 

Viešojoje bibliotekoje 
2 432 

1 257 
2 349 

1 016 
+ 83 

+ 241 

Miesto filiale 

Kaimo filialuose 

107 

1 068 

119 

1 214 

- 12 

- 146 

  

Vartotojų sudėtis (proc.) 

VB: 

  dirbantieji – 26,0; 

  bedarbiai – 4,6; 

  pensininkai – 9,0; 

  moksleiviai, studentai – 58,0; 

  neįgalieji – 2,4; 

  kiti – 0. 
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SVB: 

  dirbantieji – 29,3; 

  bedarbiai – 8,5; 

  pensininkai – 12,0; 

  moksleiviai, studentai – 43,0; 

  neįgalieji – 3,2; 

  kiti – 4,0. 

 

3.3. Lankomumas 

 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 36 576 37 545 - 969 

Miesto filiale 12 966 12 210 + 756 

Kaimo filialuose 167 725 78 490 + 89 235 

Iš viso SVB 217 267 128 245 + 89 022 

 

3.4. Lankomumo rodiklis 

 2021 m. 2020 m. 

Bendras lankomumo rodiklis SVB 24,34 13,7 

Viešojoje bibliotekoje 11,53 10,8 

Miesto filiale 21,46 17,9 

Kaimo filialuose 32,58 15,0 

 

Virtualių apsilankymų skaičius – 103 549 

 

3.5. Išduota dokumentų (fiz., vnt.) 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. 

SVB 169 950 

(2020 m. – 197 555) 

130 968 

(2020 m. – 133 228) 

38 982 

(2020 m. – 64 327) 

VB 55 489 

(2020 m. – 70 478) 

39 062 

(2020 m. – 44 668) 

16 427 

(2020 m. – 25 810) 

MF 10 539 

(2020 m. –  15 537) 

9 871 

(2020 m. – 12 373) 

668 

(2020 m. – 3 164) 

KF 103 922 

(2020 m. – 111 540) 

82 035 

(2020 m. – 76 187) 

21 887 

(2020 m. – 35 353) 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis be periodikos  

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 89 623  52,3 49 848 29,0 

VB 29 300 53,6 25 340 46,3 

MF 6 347 64,3 1 344 13,6 

KF 53 976 50,5 2 3164 21,7 
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Periodinių leidinių išduotis  

 Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. % 

SVB 63 395 36,1 

VB 14 466 26,5 

MF 2 170 22,0 

KF 46 759 43,7 

 

3.6. Skaitomumo rodiklis 

 SVB – 26,8 (2020 m. – 21,0); 

 VB – 26,6 (2020 m. – 20,3); 

 MF – 28,6 (2020 m. – 22,8); 

 KF – 26,6 (2020 m. – 21,4). 

   

3.7. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams ir darbuotojams 

 Iš viso kompiuterizuotų 

darbo vietų skaičius 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius vartotojams 

Kompiuterizuotų darbo 

vietų skaičius darbuotojams 

SVB 164 105 59 

VB 51 19 32 

MF 10 8 2 

KF 103 78 25 

 

3.8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

2021 m. SVB apmokyti ir konsultuoti 2021 gyventojas. SVB vartotojų mokymo naudotis 

paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt. valandų skaičius – 5321.  

Radviliškio viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą ,,Prisijungusi Lietuva“, sėkmingai 

Apmokė 64 pradedančiųjų ir 225 pažengusiųjų grupes. 
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4. PRIEIGA IR SĄLYGOS 

Darbo valandos: 

 VB – 8–18; 

 filialuose (vidutiniškai) – 10–18. 

 

Darbo dienos: 

 VB – I–VI; 

 filialuose (vidutiniškai) – I–VI. 

 

TBA (tarpbibliotekinis skolinimas šalies viduje):  

 išsiųsta užsakymų – 9; 

 gauta dokumentų – 2 originalai, 7 kopijos; 

 gauta užsakymų iš kitų bibliotekų – 0; 

 išsiųsta – 0.   
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5. RENGINIAI  

 Renginiai 2021 m. Lankytojų 

skaičius 
Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 1 245 123 418 701 43 988 

VB 286 8 162 116 11 026 

MF 46 1 25 20 3 557 

KF 913 114 231 565 29 405 

 

Iš viso 2021 m. Viešojoje bibliotekoje buvo organizuoti 286 renginiai. Juose dalyvavo 11 026 

bibliotekos lankytojai. Kaimo bei miesto filialuose buvo organizuoti 959 renginiai. Juose dalyvavo 

32 962 bibliotekos lankytojai.  
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6. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

 

2021 metų darbo su vaikais pagrindinės kryptys buvo šios: vartotojų vaikų telkimas, skaitymo 

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

kūrybingo laisvalaikio organizavimas. Knygų ir kitų dokumentų išdavimas, aprūpinimas knygomis 

ir kita medžiaga, skirta naudotis bibliotekoje. Informacijos paslaugos naudojant spausdintinius ir 

elektroninius šaltinius, skaitytojų konsultavimas ir išankstinio užsakymo paslaugos. 

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

kitomis institucijomis, su kuriomis buvo vykdomi projektai. Ryšiai su mokyklomis yra patys 

svarbiausi tarpinstituciniai Viešosios bibliotekos ryšiai: klasių lankymasis viešojoje bibliotekoje, 

bendras skaitymo ir raštingumo skatinimas, bendrai organizuojami susitikimai su knygų autoriais ir 

kt. 

Daug dėmesio skirta vaikų grupei, turinčiai specialiųjų poreikių mažinant socialinę atskirtį. 

Bendradarbiauta su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 

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

inspekcija, miesto mokyklomis, Vaikų globos namais, lopšeliais-darželiais, Neįgaliųjų centru, 

Dienos užimtumo centru, kaimų bendruomenėmis. 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos aktyviai bendravo su 

mažiausiųjų skaitytojų, kurie biblioteką lanko dar būdami vaikiškuose vežimėliuose mamytėmis. 

Šiam tikslui bibliotekoje buvo įkurtas „Skaitukų būrelis“. 

Džiugu, kad visi miesto lopšelių-darželių auklėtiniai, ypač vyresniųjų grupių, aktyviai lankėsi 

bibliotekoje. Miesto mokyklų moksleiviai rinkosi aplankyti mūsų biblioteką, kaip vieną iš 

pagrindinių lankytinų vietų Radviliškyje. Sulaukta ekskursijų iš rajono mokyklų.   Vykdyta keletas 

edukacinių programų: „Pasakos atgyja“, „Po knygų šalį“, „Pasaką skaitau, pasaką piešiu“.  

Bibliotekininkai vedė užsiėmimus „Kamishibai – interaktyvus pasakų sekimo būdas“ 

užsiėmimus.  

Dalyvauta Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos projekte „Autizmui draugiška biblioteka“, 

sudarėme mūsų bibliotekos sensorinį žemėlapį. Vedėme sensorinius skaitymus su neįgaliaisiais 

vaikais iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos. 

Įgyvendinome vaikų vasaros stovyklos „Jaunojo gido mokykla“ veiklas. 

Knygą populiarinome lėlių teatro pagalba. Didelę teigiamą įtaką daro Žaislotekos veikla – 

tiek užimant vaikus, tiek populiarinant knygą ir skaitymą. 

Dėl koronaviruso paskelbto karantino, ne visus renginius pavyko surengti gyvai, todėl 

nemažai parodų, teatro „Boružėlės“ spektaklių viešinome bibliotekos svetainės puslapyje bei 

bibliotekos „Facebook“ paskyroje. 

 

Vartotojų vaikų skaičius 

 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros  

skyriaus vartotojai 

 

Iš jų – vaikai iki 14 metų 

          1 607 

 

 

          1 257 

          1 808  

 

 

          1 016 

           - 201 

 

 

+ 241 

Miesto filiale iš viso 

vaikų iki 14 metų 
107              119              - 12 

Kaimo filialuose iš viso 

vaikų iki 14 metų 
          1 068            1 214            - 146 

SVB iš viso vaikų iki 14 m.           2 432            2 349            + 85 
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Vaikų apsilankymų skaičius 

 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros skyriuje iš viso 

 

 

                   Vaikų iki 14 m.  

          14 089 

 

 

9 392 

        12 306 

 

 

7 837 

+ 1783 

 

 

+ 1 555 

Miesto filiale 2 037 3 041           - 1 004 

Kaimo filialuose 27 991 23 744 + 4 247 

Iš viso SVB 

vaikų iki 14 m. apsilankymų 
39 420 34 622 + 4 798 

 
Vaikų iki 14 m. lankymosi rodiklis  

 2021 m. 2020 m. 

Viešojoje bibliotekoje 7,4  7,7 

Miesto filiale 19,0 25,5 

Kaimo filialuose 26,2 19,5 

Iš viso SVB 16,2 14,7 

 

Išduota dokumentų skaitytojams vaikams 

 2021 m. 2020 m. Skirtumas 

VB Vaikų literatūros 

skyriuje vaikams iki 14 m. 
16 420 22 089 - 5 669 

Miesto filiale 814 1 834 - 1 020 

Kaimo filialuose 16 564 19 098 - 2 534 

Iš viso SVB 33 798 43 021 - 9 223 

 

Skaitomumas 

 2021 m.  2020 m.  

Viešojoje bibliotekoje 13,1 21,7 

Miesto filiale 7,6 15,4 

Kaimo filialuose 15,5 15,7 

Iš viso SVB 13,89 18,3 

 

6.1. Renginiai vaikams 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

VB Vaikų lit. skyriuje 122 11 63 48 

Miesto filiale 19 0 14 5 

Kaimo filialuose 309 53 121 129 

Iš viso SVB 450 64 198 182 
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Iš viso 2021 m. Viešojoje bibliotekoje buvo organizuoti 122 renginiai vaikams. Juose 

dalyvavo 4 412 bibliotekos lankytojų. Kaimo bei miesto filialuose buvo organizuoti 328 renginiai 

vaikams. Juose dalyvavo 3 450 bibliotekos lankytojų.  
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7. NETRADICINĖS DARBO FORMOS 

7.1. Klubai 

Rajono bibliotekose veikia 7 klubai, grupės: VB – Tėviškėnų, rajono literatų „Jonvabalis“, 

Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) knygos bičiulių „Beržė“, lėlių teatras „Boružėlė“, 

vaikų teatriukas „Mažieji boružiukai“, Šeduvos miesto filialo „Knygos mylėtojai“, Šaukoto filialo 

„Gomerta“.   

Viešoji biblioteka bendradarbiauja su Vilniaus ir Kauno radviliškėnų bendrijomis, dalyvauja 

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

leidžiamo kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ parengimo. Viešoji biblioteka garsina, 

pristato kraštiečių kūrybą ir darbus, padeda parengti jų knygas, straipsnius, susitikimus, sveikina 

jubiliejų progomis ir kita.  

30 metų sukakties proga parengtas ir šleistas Radviliškio rajono literatūrų klubo „Jonvabalis“ 

narių kūrybos almanachas‚ „Atsigerti šaltinio vandens“. Laikas keitė „Jonvabalį“, jo sudėtį, narių 

skaičių, kūrybos stilius, temas, todėl pristatyti šiandieninio klubo kūrybą – ir proga, ir savotiškas 

poreikis, siekiant tęsti kelionę pas savąjį skaitytoją. Knyga pristato 16 „Jonvabalio“ narių (tiek jų 

šiandien yra) kūrybą. Tai – eilėraščių rinktinė, bet joje galima rasti ir vieną prozos kūrinį. Jis skirtas 

tiems, kas neteikia pirmenybės poezijai. Skaitytojui suteikta galimybė greta palyginti du žanrus 

viename leidinyje. 

TAU Radviliškio senjorų grupė „Beržė“, jungianti 16 knygos bičiulių, per ataskaitinį 2021-

ųjų laikotarpį veikė pagal galimybes, nestokodama aktyvumo, noro bendrauti, gilintis į literatūros 

pasaulį ir jo šviesa turtinti save, dvasiškai tobulėti. Į užsiėmimus, kurių šiais metais įvyko12, kaip 

jau įprasta, rinktasi Radviliškio viešojoje bibliotekoje, kur buvo sudarytos patogios ir jaukios 

sąlygos. 

Lėlių teatras „Boružėlė“ knygą populiarino lėlių teatro pagalba. Vaižganto mokyklos pradinių 

klasių moksleiviams ir Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių bei specialiojo ugdymo 

moksleiviams surengė „Boružėlės“ teatro kalėdinius pasirodymus. Nemažai spektaklių buvo 

paviešinta bibliotekos svetainės puslapyje bei bibliotekos „Facebook“ paskyroje.     

Šiemet jau vienuolika metų, kaip Šiaulėnų bibliotekoje veikia Knygos mylėtojų klubas 

„Gomerta“. Beveik visos klubo narės dalyvavo vasaros skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga 2021“. 

Aplankė Šiaurės šalių rašytojų literatūros parodą bei dalyvavo Šiaurės šalių literatūros savaitės 

garsiniuose skaitymuose. Taip pat vyko į Radviliškio kultūros centrą, kur stebėjo Lietuvos 

nacionalinio dramos teatro spektaklį „Durys“. 

  

 Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus Žaislotekos veikla  

Žaisloteka įsikūrusi Radviliškio viešosios bibliotekos pirmajame aukšte. Patalpų plotas – 61,4 

kv. m. kuriose: Pasakų kambarys – 15,4, Šeimos kambarys – 5,5, Žaisloteka – 35, pagalbinės 

patalpos (sandėliukas žaislams) 5,5 kv. m. Patalpos yra šviesios, erdvios. Šeimos kambaryje yra 

kriauklė, šiltas ir šaltas vanduo.  

Per metus VB žaislotekoje apsilankyta 4 061 kartą, ekskursijų buvo 34, ekskursijų lankytojų – 

2 165. Žaislotekos nuolatinių vartotojų – 435. Renginių skaičius – 92, renginių lankytojų – 1 562. 

Siekėme, kad vaikai gautų kuo daugiau informacijos apie skaitymo naudą, knygas, kad jie 

susipažintų su naujomis parodomis ir jų autorėmis. 

Žaislotekos bibliotekininkės bendradarbiauja su kolegėmis iš kitų rajono bibliotekų, 

nepamiršta pasveikinti ir padėkoti Žaislotekos rėmėjai E. Vaišnienei. Rašomas metraštis apie 

Žaislotekos darbą, apie „Boružėlės“ teatro ir mažųjų „Boružiukų“ teatriuko veiklą.  

          

 

 

 



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 21  

Viešosios bibliotekos filialų Žaislotekų veikla 

Pastebėta, jog vaikai mažiau lankėsi žaislotekose ne tik dėl pandemijos suvaržymų, bet ir dėl 

kitų priežasčių. Viena pastarųjų – kad jose jau nėra tinkamų žaislų ar žaidimų, kita – vaikus labiau 

domina kompiuteriniai žaidimai, o Žaislotekose žaidžia mažesni vaikai (anksčiau būdavo kur kas 

daugiau vyresnio amžiaus vaikų).  

Radviliškio rajono bibliotekose veikia 10 didesnių Žaislotekų, taip pat filialuose esantys 

žaidimų kampeliai. Kaimo filialų Žaislotekose vaikai apsilankė 2 875, Šeduvos mieste 530 kartų. 

Baisogalos, Alksniupių ir Daugėlaičių bibliotekos pasipildė naujais žaidimais, kurie buvo 

dovanoti arba pirkti už projektines lėšas.  
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8. MOKAMOS PASLAUGOS  

Mokamos paslaugos bibliotekoje: 

 Skaitytojo pažymėjimo (plastikinio) ir jo dublikato išdavimas;  

 dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas; 

 spalvotas spausdinimas lazeriniu spausdintuvu; 

 spausdinimas juodai baltu rašaliniu spausdintuvu VB ir filialuose; 

 spalvotas spausdinimas rašaliniu spausdintuvu; 

 skenavimas; 

 duomenų įrašymas: CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, FDD, kitose laikmenose; 

 įrišimo paslaugos; 

 laminavimas; 

 delspinigiai; 

 tarpbibliotekinio abonemento paslauga nemokama, skaitytojas moka už pašto paslaugas; 

 fakso paslaugos; 

 spausdinimas juodai baltu lazeriniu spausdintuvu; 

 konferencijų salės nuoma (su įranga ar be jos). 

 

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

Už mokamas paslaugas iš viso gauta 3 107 €. 
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9. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

9.1. Turizmo informacijos centro veikla 

2021 metais Radviliškio turizmo informacijos centrą aplankė 632 turistai iš Lietuvos ir 

užsienio. Lankytojų skaičiaus mažėjimą lėmė (COVID-19) karantino ribojimai. 

Metų pradžioje Turizmo informacijos centro darbas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu, 

informacija teikta telefonu bei elektroniniu paštu.  

Nuotolinio darbo metu sudaryti trys nauji maršrutai: „Žymių asmenybių pėdsakais 

Radviliškio krašte“, „Vytauto didžiojo atminimo vietos Radviliškio krašte“, „TOP 10 lankytinų 

objektų Radviliškio krašte“. Sumaketuoti šių maršrutų lankstinukai, kurie PDF formatu sukelti į 

inforadviliškis.lt puslapio maršrutų skiltį, taip pat  viešinti Turizmo informacijos centro Facebook ir 

Instagram paskyrose. Fotografuoti Radviliškio miesto ir rajono objektai, fotografijos viešintos 

Radviliškio turizmo informacijos centro Facebook ir Instagram paskyrose. Parengta virtuali 

fotografijų paroda „Radviliškio kraštas iš paukščio skrydžio“ 

https://m.facebook.com/Radvili%C5%A1kio-turizmo-informacijos-

centras440067506204499/videos/radvili%C5%A1kio-kra%C5%A1tas-

i%C5%A1pauk%C5%A1%C4%8Dio-skryd%C5%BEio/167260461856020/. 

Kovo 18 d. dalyvauta Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos organizuotame virtualiame 

pristatyme „Jewish Heritage Lithuania“. Pristatyti teminiai žemėlapiai, aptartos bendradarbiavimo 

galimybės.          

Administruotas inforadviliškis.lt puslapis, sukelta informacija apie renginius, atnaujinta 

tekstinė ir vaizdinė lankytinų vietų, objektų informacija. 2021 metais puslapį papildė 12 naujų 

objektų ir 5 nauji maršrutai. Naujienomis dalintasi Radviliškio turizmo informacijos centro 

Facebook paskyroje bei Radviliskis TIC socialiniame tinkle Instagram.  

Atnaujinta informacija Turizmas.lt tinklalapyje-

https://www.turizmas.lt/imones/Radvili%C5%A1kio-turizmo-informacijos-centras/2381995. 

Talpinta informacija tinklalapyje Turizmorumai.lt - 

https://www.turizmorumai.lt/catalog/turizmo-informacijos-centrai/radviliskio-turizmo-

informacijos-centras-195. 

Bendradarbiauta su Šiaulių regiono plėtros taryba, teikta informacija apie Radviliškio krašto 

rekreacinius išteklius. Išanalizuota 2020–2023 m. Radviliškio rajono turizmo plėtros programa, 

papildyta ir su Radviliškio rajono savivaldybės paveldosaugos ir turizmo specialistais suderinta 

Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų SSGG analizė, pateikta Šiaulių regiono plėtros tarybai. 

Vykdyti edukaciniai užsiėmimai su virtualios realybės akiniais. Jauniesiems Turizmo 

informacijos centro lankytojams  suteikta galimybė išbandyti net du virtualius turus: „Išgirsk, 

pajausk, pažink geležinkeliečių kraštą“ ir „Radviliškio krašto etnokultūros keliu“.   

Europos paveldo dienų minėjimo renginiui atrinktos fotografijos parodai „Sakralumo ženklai 

Radviliškio krašte“, parengta tekstinė pristatomoji medžiaga apie paveldo dienas ir įdomūs faktai 

apie piliakalnius. Maketuoti renginių „Piliakalnių legendos atgyja“ plakatai ir kvietimai. 

Teikta tekstinė ir vaizdinė informacija apie Baisogalos dvarą kultūros portalui „Vilniaus 

galerija“ - https://vilniausgalerija.lt/2021/08/14/baisiai-grazus-dvaras-baisogaloje/. 

 Informacija apie įdomius verslus kuriančius Radviliškio krašto žmones teikta LRT. lt 

projektui „Aplink Lietuvą“, taip pat teikta informacija apie:  vasaros turizmo naujienas, vietas, kur 

galima pasišildyti, vietas, kuriose vaidenasi, šventinius renginius, teikta turizmo skatinimo 

agentūrai „Keliauk Lietuvoje“. Naujienų portalui „15 min.“ teikta informacija apie Radviliškio 

krašto išskirtinumus, naujus objektus, teikiamas paslaugas, švietėjiškas, kultūrines, verslumo 

iniciatyvas, amatus, kulinarinį paveldą, išskirtinius žmones. 

Prisijungta prie Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro projekto „Lietuvos gimtadienio 

pyragas“ projekto įgyvendinimo metu išleista elektroninė receptų knyga - 

https://www.kulturossala.lt/files/Main/files/naujienos/20210215/Lietuvos_gimtadienio_pyragas.pdf. 

https://m.facebook.com/Radvili%C5%A1kio-turizmo-informacijos-centras440067506204499/videos/radvili%C5%A1kio-kra%C5%A1tas-i%C5%A1pauk%C5%A1%C4%8Dio-skryd%C5%BEio/167260461856020/
https://m.facebook.com/Radvili%C5%A1kio-turizmo-informacijos-centras440067506204499/videos/radvili%C5%A1kio-kra%C5%A1tas-i%C5%A1pauk%C5%A1%C4%8Dio-skryd%C5%BEio/167260461856020/
https://m.facebook.com/Radvili%C5%A1kio-turizmo-informacijos-centras440067506204499/videos/radvili%C5%A1kio-kra%C5%A1tas-i%C5%A1pauk%C5%A1%C4%8Dio-skryd%C5%BEio/167260461856020/
https://www.turizmas.lt/imones/Radvili%C5%A1kio-turizmo-informacijos-centras/2381995
https://www.turizmorumai.lt/catalog/turizmo-informacijos-centrai/radviliskio-turizmo-informacijos-centras-195
https://www.turizmorumai.lt/catalog/turizmo-informacijos-centrai/radviliskio-turizmo-informacijos-centras-195
https://vilniausgalerija.lt/2021/08/14/baisiai-grazus-dvaras-baisogaloje/
https://www.kulturossala.lt/files/Main/files/naujienos/20210215/Lietuvos_gimtadienio_pyragas.pdf
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 Prisidėta prie Šiaulių turizmo informacijos centro inicijuoto projekto Tarptautinis kultūros 

kelias „Baltų kelias“, teikta informacija, viešinti projekto rezultatai. 

Parengtas ir įgyvendintas projektas – Vienkartinis žurnalas „Keliaukime po Radviliškio 

kraštą“. Tai leidinys, supažindinantis  keliautojus su krašto istorija, gamtos ir kultūros paveldo 

objektais, kultūros centrais ir jų vykdoma veikla, atskleidžiantis muziejų išskirtinumus, padedantis 

išsirinkti edukacines programas, laisvalaikio pramogas, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas, 

susidėlioti kelionės maršrutą.  

Projekto įgyvendinimo metu bendradarbiauta su Radviliškio krašto kultūros įstaigomis, 

parengta tekstinė informacija, fotografuoti lankytini Radviliškio krašto objektai, sukurtas žurnalo 

dizainas, parengtas leidinio maketas ir pateiktas spaudai. Straipsnis apie projekto įgyvendinimo 

rezultatus viešintas:  

Radviliškio turizmo informacijos centro facebook paskyroje-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784927438385159&id=440067506204499 

Naujienų portale – „Regionų naujienos“-https://www.regionunaujienos.lt/keliauti-po-

radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys/ 

Naujienų portale – „Mano kraštas“-https://www.manokrastas.lt/straipsnis/keliauti-po-

radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys 

Naujienų portale – „Radviliškio naujienos“-http://www.radviliskionaujienos.lt/keliauti-po-

radviliskio-krasta-skatins-naujas-leidinys-8746 

Radviliškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje-https://www.radviliskis.lt/lit/Keliauti-

po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys/4 

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos internetinėje  svetainėje-

https://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/5023-keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys 

Prisidėta prie lapkričio 26 d. ZOOM platformoje vykusio V Šiaulių krašto turizmo forumo 

„Turizmo verslas: galimybės ir sėkmės istorijos“ organizavimo.  

 Vykdyti pasiruošimo dalyvavimui tarptautinėje turizmo parodoje „ADVENTUR 2022“ 

darbai: dalyvių registracija, parodos ploto užsakymas, žaidimo kortelių maketavimas. 

 

9.2. Viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos skyriaus redaktoriaus, maketuotojo-dizainerio 

veikla  

Per ataskaitinį laikotarpį, pasinaudojant bibliotekos turima leidybos teise ir galimybėmis, 

siekta tęsti ankstesnę redaktoriaus veiklą, ją siejant su laiko aktualijomis ir bendrais Viešosios 

bibliotekos uždaviniais, per leidžiamus leidinius gerinant VB įvaizdį, garsinant jos veiklą, savąjį 

kraštą, saugant ir pristatant kultūros ir istorijos paveldą, šviečiant visuomenę, prisidedant prie 

kraštotyrinės medžiagos kaupimo bei sklaidos, projektų įgyvendinimo, telkiant kraštiečius 

bendrystei gimtinės labui. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai 

Sudaryti, išleisti VB kaspusmetinio kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ 2021 m. 

nr. 1(34) ir nr. 2 (35): numatytos temos, rasti autoriai, suredaguoti, kai kurie parašyti straipsniai, 

atrinktos nuotraukos, ištaisytos korektūros, paįvairintas dizainas, rubrikos, numeris parengtas 

leidybai. 

Sudaryti, išleisti LBD Radviliškio skyriaus kaspusmetinio laikraščio „Mes“ 2021 m. nr. 65 ir 

66: numatytos temos, rasti autoriai, suredaguoti, kai kurie parašyti tekstai, atrinktos nuotraukos, 

ištaisytos korektūros, parengta leidybai. 

Suredaguota VB klubo „Jonvabalis“ narių kūrybos rinktinė „Atsigerti šaltinio vandens“. 

Suredaguotas Turizmo informacijos centro žurnalas „Keliaukime po Radviliškio kraštą“. 

Sudarytas teminis aplankas VB kraštotyros fondui apie kraštietį, okeaninio buriavimo 

pradininką Lietuvoje B. Rožinską. 

Sudarytas VB kraštotyros fondui teminis aplankas apie lietuvių bendruomenių veiklą JAV. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784927438385159&id=440067506204499
https://www.regionunaujienos.lt/keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys/
https://www.regionunaujienos.lt/keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys/
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys
http://www.radviliskionaujienos.lt/keliauti-po-radviliskio-krasta-skatins-naujas-leidinys-8746
http://www.radviliskionaujienos.lt/keliauti-po-radviliskio-krasta-skatins-naujas-leidinys-8746
https://www.radviliskis.lt/lit/Keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys/4
https://www.radviliskis.lt/lit/Keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys/4
https://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/5023-keliauti-po-radviliskio-krasta-skatinantis-leidinys
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Parengta medžiaga apie kardinolą V. Sladkevičių virtualios parodos pasakojimo įrašui. 

Parengtas pranešimas „Paveldo atspindžiai Viešosios bibliotekos leidiniuose“ ir jis pristatytas 

VB renginyje, skirtame Europos paveldo dienoms. 

Parengtas išplėstinis straipsnis apie Radviliškio VB leidybos ilgametę patirtį Knygos mėgėjų 

draugijos leidiniui „Metraščiai“. 

Kartu su kitais darbuotojais parengta VB žurnalo ir jos išleistų knygų paroda renginiui, 

skirtam Europos paveldo dienoms. 

Dalyvauta VB renginiuose, jie atspindėti internetinėje svetainėje. 

Pagal poreikį redaguoti VB ir jos skyrių bei filialų tekstai, raštai, kurti įvairūs dalykiniai ir 

proginiai tekstai. 

Redagavimo pagalba teikta bibliotekos darbuotojams, rašantiems projektus, informaciją 

spaudai, kitus tekstus. 

Kraštotyros- leidybos skyriui padėtas parengti kitais metais planuojamas įgyvendinti projektas 

„Literatūrinis Radviliškio kraštas“. 

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

bendradarbiavimo, rašyti sveikinimai jubiliejų progomis, nekrologai ir kt. 

Padėta pirminiuose planuojamo 2022 m. kraštiečių sambūrio parengimo darbuose: sugalvoti 

jo pavadinimo variantai, tikslinti kraštiečių sąrašai, parašytas kvietimų tekstas ir kt. 

Dalyvauta VB renginiuose, jie atspindėti VB svetainėje. Pagal poreikį redaguoti VB ir jos 

skyrių, pavienių darbuotojų tekstai, dokumentai, raštai, prireikus sukurti dalykiniai, proginiai ir 

kitokie įvairūs tekstai. 

 

Nuo 2021 m. lapkričio 23 d. į darbą po vaiko priežiūros atostogų grįžo redaktorė Lina 

Abromavičienė. 

Suredaguota mažos apimties knygelė „Ornamentai kasdienybėje XIX–XX a.: kultūrinės 

sąsajos ir lietuvių audinių etniniai išskirtinumai“, įgyvendinant Radviliškio viešoji bibliotekos 

Šeduvos ir Alksniupių filialų parengtą projektą „Lietuvių etniniai ženklai: praeities ir dabarties 

sąsaja“.  

Dalyvauta VB renginiuose, jie atspindėti VB svetainėje ir FB paskyroje. 

Pagal poreikį redaguoti VB ir jos skyrių, pavienių darbuotojų tekstai, dokumentai, raštai, 

plakatai, prireikus sukurti dalykiniai, proginiai (sveikinimai, padėkos) ir kitokie įvairūs tekstai. 

Pradėta rinkti medžiaga būsimam „Radviliškio kraštas“ žurnalui, skirtam miesto 455 metų 

jubiliejui, bendrauta su kraštiečiais, ieškota naujų straipsnių autorių, kilusių iš Radviliškio. 

Bendradarbiauta su kraštotyros bibliotekininkėmis, pildytas kraštiečių sąrašas. 

 

Nuo 2021 m. lapkričio 8 d. į darbą po vaiko priežiūros atostogų grįžo maketuotoja-dizainerė 

Greta Simonavičienė. 

Sumaketuotas „Radviliškio kraštas“ 2021 m. nr. 2 (35): redaktorės gauta visa informacija 

buvo sumaketuota ir pateikta spaustuvei.   

Parengtas Bibliotekininkų skyriaus laikraščio „Mes“ nr. 66 maketas: numerio maketavimas 

bei laikraščio atspausdinimas bibliotekoje. 

Sumaketuota mažos apimties knygelė „Ornamentai kasdienybėje XIX–XX a.: kultūrinės 

sąsajos ir lietuvių audinių etniniai išskirtinumai“, įgyvendinant Radviliškio viešoji bibliotekos 

Šeduvos ir Alksniupių filialų parengtą projektą „Lietuvių etniniai ženklai: praeities ir dabarties 

sąsaja“. 

20 plakatų. Buvo skirti viešosios bibliotekos vykstantiems renginiams.  

Dalyvauta bibliotekos renginiuose ir jų akimirkos įamžintos fotografijose, kurios yra 

kaupiamos VB renginių nuotraukų archyve. 

Nuolatos tvarkoma internetinė Viešosios bibliotekos svetainė. Viešinami renginių plakatai, 

talpinama filialų informacija apie vykusius renginius. 
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 9.3. Bibliotekos darbuotojų straipsniai 

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

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

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

puslapius www.radviliskionaujienos.lt, www.radviliskis.lt, www.radviliskiokrastas.lt,  

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

 

 Iš 

viso 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai Radijo,  

TV 

reporta

-žai 

Iš 

viso 

Respub. 

spaud. 

Viet. 

spaud. 

Intern. 

šalt. 

Iš 

viso 

Respub. 

spaud. 

Viet. 

spaud. 

Internet 

šalt. 

SVB 402 354 10 128 216 48 2 20 26 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radviliskis.lt/
http://www.radviliskiokrastas.lt/
http://www.regionunaujienos.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
http://www.etaplius.lt/
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10. INFORMACINĖ VEIKLA 

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, 2021 m. internetu vartotojai užsisakė 1 252 knygas ir rezervavo 

652 knygas.  

Savitarnos įrenginiu buvo paimtos ir grąžintos 39 knygos.  

 

10.2. Informacinis fondas (kraštotyros, užsienio kalbų, fonotekos fondų formavimas ir veikla) 

 Suaugusiųjų abonemente, informacinių leidinių fonde bei Užsienio kalbų skaitykoje yra 

sukaupta nemažai įvairių informacinių dokumentų – apie 1 610. Tai enciklopedijos – 206 fiz. vnt., 

įvairiakalbiai bei terminų žodynai – 665 fiz. vnt., žinynai – 738 fiz. vnt. 

 

2021 m. informaciniame fonde iš viso – 8 433 fiz. vnt.:  

grožinės literatūros – 157 fiz. vnt.; 

šakinės literatūros – 8 276 fiz. vnt.; 

periodinių leidinių – 1 286 fiz. vnt.; 

Vienam skaitytojui tenka 76 fiz. vnt. knygų. 

Per metus gauta 44 fiz. vnt. knygų: 

grožinės literatūros – 1 fiz. vnt. knygų; 

mokslo populiariosios (šakinės) 43 fiz. vnt. knygų. 

Knygų gauta iš viso už 543,55 Eur. 

Vienam skaitytojui naujiems spaudiniams įsigyti teko 4,89 Eur. 

Nurašyta spaudinių – 11 fiz. vnt., 10 pav. (praradę aktualumą); 

Iš jų nurašyta knygų – 10 fiz. vnt., 10 pav; 

Nurašyta susidėvėjusių knygų – 10 fiz. vnt. 

 

2021 m. Užsienio kalbų skaitykos fonde iš viso yra – 640 fiz. vnt.:  

grožinės literatūros – 13 fiz. vnt.; 

šakinės literatūros – 627 fiz. vnt.; 

periodinių leidinių – 108 fiz. vnt. žurnalų. 

Vienam skaitytojui tenka 4,28 fiz. vnt. knygų. 

Gauta knygų – 0 fiz. vnt.: 

Grožinės literatūros – 0 fiz. vnt.; 

Mokslo populiariosios – 0 fiz. vnt. 

Knygų gauta iš viso už 0,00 Eur. 

Vienam skaitytojui naujiems spaudiniams įsigyti teko 0,00 Eur. 

Nurašyta – 0 fz. vnt. 

 

Fonotekos fondas – 4170 fiz. vnt: 

 

10.3. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

Viešojoje bibliotekoje gauta užklausų – 7 035, įvykdyta – 7 035.  

Kaimo filialuose gauta užklausų – 4 723, įvykdyta – 4 498. 

Miesto filiale gauta užklausų – 110, įvykdyta – 110. 

Iš viso SVB gauta užklausų – 11 868, įvykdyta –11 643. 
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Užklausų tematika VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje 

 bendrasis skyrius – 387; 

 filosofija, psichologija – 274; 

 religija, teologija – 79; 

 visuomenės mokslai – 1 249; 

 gamtos mokslai – 44; 

 taikomieji mokslai, medicina, technika – 525;  

 menas, fotografija, žaidimai, sportas – 752; 

 kalbotyra, filologija, literatūros mokslas – 84; 

 grožinė literatūra – 1 270; 

 geografija, biografijos, istorija – 351; 

 kraštotyra – 92 (Kraštotyros leidybos skyriuje). 

  

10.4. 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, SVB – 105. 

 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

 Interneto seansų skaičius SVB – 22 906; 

 Interneto seansų skaičius VB – 6 228; 

 Interneto seansų skaičius KF – 10 450; 

 Interneto seansų skaičius MF – 6 228; 

 Užklausų elektroninėmis priemonėmis SVB – 1 007; 

 Užklausų elektroninėmis priemonėmis VB – 156; 

 Užklausų elektroninėmis priemonėmis KF – 850; 

 Užklausų elektroninėmis priemonėmis MF – 1; 

 Virtualių apsilankymų skaičius rajone – 103 549. 
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11. KRAŠTOTYROS VEIKLA 

11.1. Veiklos turinys ir kryptys 

Kraštotyros skaityklos veiklos pagrindas – informacijos (dokumentų) apie kraštą rinkimas, 

saugojimas ir pateikimas vartotojams. Kraštotyros skaitykloje komplektuojami kraštotyros 

dokumentai, vadovaujantis IFLA rekomendacijose nurodyta bibliotekų pareiga rinkti viską, kas gali 

būti naudinga krašto istorijos studijoms. Todėl knygos bei kita spausdinta medžiaga – fotografijos, 

žemėlapiai, garsiniai bei vaizdo dokumentai, nepublikuoti darbai, brošiūros, laikraščiai ir žurnalai, 

susiję su Radviliškio kraštu, – renkami ir saugomi nuolat. 

Orientuotis Kraštotyros-leidybos skyriaus kraštotyros dokumentų masyve padeda Lietuvos 

integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Radviliškio viešosios bibliotekos elektroninis 

katalogas, Nacionalinis bibliografijos duomenų bankas, pradėtas kurti 2001 m., ir Kraštotyros 

kartoteka, kurioje yra kraštotyros straipsnių bibliografijos aprašai nuo 1957 m. 

Grožiniais leidiniais, kraštotyros aplankais, spauda, žurnalais iš Kraštotyros skaityklos 

skaitytojai naudojasi vietoje. 

Ilgametis Radviliškio viešosios bibliotekos  draugas istorikas  Petras Juknevičius, Panevėžio 

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas, padovanojo 4 jo paties 

sudarytus žinynus: Paįstrio seniūnijos gyvenamosios vietos, Panevėžio seniūnijos gyvenamosios 

vietos, Karsakiškio seniūnijos gyvenamosios vietos, Raguvos seniūnijos gyvenamosios vietos. 

 

Parengta ir redaguota kraštotyros darbų bei aplankų iš viso – 20: 

kraštotyros aplankų – 11; 

Iškalbingi Radviliškio bibliotekos knygų ženklai; 

Apie išeivių tautiečių bendruomenę JAV; 

Kraštietis Bronius Rožinskas – okeaninio buriavimo pradininkas; 

Linkaičių ginklų dirbtuvės; 

Dainininkė, operos ir baleto teatro solistė Janina Misiūraitė; 

Profesorius, lietuvių istorikas Mečislovas Jučas; 

Radviliškiečiai Baltijos kelyje; 

Radviliškio rajono parkai; 

Kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos     

platintojas Antanas Povylius; 

Iškilūs kraštiečiai: sukaktys ir darbai (2021 m. I ir II pusmetis); 

Gimtojo žodžio kūrėjai ir puoselėtojai Radviliškio rajone. 

 

Skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė, bibliotekininkė Rima Giedrienė ir redaktorė Gražina  

Dunauskienė parengė ir redagavo viešosios bibliotekos ir filialų kraštotyros darbų, iš viso – 8: 

Pradinių, devynmečių, vidurinių mokyklų veikla rajone 1965–1990 m. Parengė Rima  

Giedrienė; 

Mokyklų, veikusių iki 1965 m. Radviliškio krašte, veikla. Parengė Daiva Paulauskienė;  

Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2021 m. Parengė Rima Giedrienė; 

Šaukoto bibliotekos metraštis 2015–2019 m. Parengė Vida Pužaitienė; 

Daug daug dainelių... Janinos Teišerskaitės-Navickienės ir Elenos Teišerskaitės-Alešiūnienės  

dainuojamos dainos. Parengė Lina Lydikaitienė; 

Iš Emilijos Brajinskienės (Šeduvos babos) tautosakinio palikimo. Patarlės. Parengė Rūta  

Vilkaitė. Šeduvos filialas; 

Pavartyčių bibliotekos metraštis 2020 m. Parengė Anelė Nijolė Bertulienė; 

Pasakojimas  apie gerą širdį. Parengė Rūta Grigaitienė; 

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2020 m. Parengė Ramutė Smailienė. 
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Suskaitmeninti 2 kraštotyros darbai: 

Radviliškiečiai Baltijos kelyje; 

Šiaurės žvaigždė. Radviliškio esperantininkų laikraštis. 1932 m. 

 

11.2. Kraštotyros fondo formavimas 

2021 m. Kraštotyros skaityklos fonde yra: 

iš viso dokumentų – 1 392 fiz. vnt. 1 143 pav.; 

suma – 3 150 Eur 55 ct; 

dokumentų, įrašytų į visuminę  apskaitą – 1 274 fiz. vnt. 1 031 pav.; 

suma – 3 063 Eur 49 ct.; 

knygų – 1 089 fiz. vnt. 1 022 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 fiz. 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, – 8 fiz. vnt. 8 pav.; 

spausdintinių natų dokumentų – 11 fiz. vnt. 11 pav.; 

rankraščių – 76 fiz. vnt. 73 pav.; 

žurnalų – 49 fiz. vnt. 4 pav.; 

laikraščių – 108 fiz. vnt. 8 pav.; 

tęstinių – 38 fiz. vnt. 4 pav. 

 

2021 m. gauta:  

iš viso dokumentų – 28 fiz. vnt. 23 pav.; 

suma – 217 Eur 34 ct; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 23 fiz. vnt. 22 pav.; 

suma – 159 Eur 62 ct; 

knygų – 18 fiz. vnt. 18 pav.; 

rankraščių – 4 fiz. vnt.; 

žurnalų – 2 fiz. vnt.; 

laikraščių – 3 fiz. vnt.; 1 pav. 

tęstinių – 1 fiz. vnt.; 

2021 m. nurašyta dokumentų nebuvo. 

 

11.3. Senųjų leidinių fondo formavimas 

2021 m. fonde yra:  

1 492 fiz. vnt. 968 pav.; 

suma – 617 Eur 56 ct.; 

dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą, – 1 094 fiz. vnt. 955 pav.; 

suma – 605 Eur 0,56 ct; 

knygų – 1020 fiz. vnt. 935 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. 
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2021 m. dokumentų negauta. 

Nurašyta nebuvo. 

 

11.4. Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvoje 

Leidžiant kultūros ir istorijos žurnalą Radviliškio kraštas redaktorė Gražina Dunauskienė 

daug bendravo su kraštiečiais, gyvenančiais Lietuvoje ir užsienyje. Skyriaus vedėja palaikė ryšius 

su Izraelyje gyvenančiu Gregory Tokeriu (jo tėvai gyveno Radviliškyje). 

Bendrauta su kraštiečio dailininko Vytauto Vincevičiaus giminaite Rima Karpavičiene, su 

kuria sudaryta autorinė sutartis dėl dailininko kūrinių naudojimo. 

Parengtas tyrinėjamo laikotarpio ekslibrisų kolekcijų aprašas bei išsamus kraštiečių sąrašas su 

kontaktais rengiamam kraštiečių sambūriui, kuris vyks  2022 m. birželio 17 d.,  jubiliejiniais 

Radviliškio miesto metais.  
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12. METODINĖ VEIKLA 

2021 m. vidutiniškai kiekviena kaimo biblioteka aplankyta 1–2 kartus. Išvykų tikslas – padėti 

dirbti pandemijos sąlygomis. Buvo pristatomos apsaugos priemonės, suteikiama informacijos apie 

lankytojų aptarnavimą, renginių organizavimą pandemijos metu.  

Bibliotekų veikla buvo aptariama darbuotojų pasitarimuose nuotoliniu būdu.  

Visi filialai susikūrė savo bibliotekų prieigas socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir 

„Instagram“. Kūrė videofilmukus,  ruošė virtualias parodas, kvietė skaitytojus į virtualias 

transliacijas.  

Viešosios bibliotekos skyrių vedėjai suteikė metodinių konsultacijų apie LIBIS programos 

pakeitimus ar atnaujinimus. Konsultuota darbo su vaikais specifikos klausimais. Padedama 

kraštotyros darbų rašymo ir bibliografinių sąrašų sudarymo, kitais aspektais.  

2021 m. iš viso apmokyti ir konsultuoti 2 021 gyventojai. Projekte „Prisijungusi Lietuva“ 

apmokytos 64 pradedančiųjų ir 225 pažengusiųjų grupės.  

Buvo teikta metodinė-organizacinė pagalba, dalyvaujant iššūkio „Vasara su knyga“ veikloje ir 

pasiekta gerų rezultatų.    

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas  

Per 2021-uosius kvalifikaciją kėlė Viešosios  bibliotekos ir jos filialų 51 darbuotojas.  

Dalyvavo mokymuose, seminaruose, susitikimuose, konsultacijose – 883 val. Kiekvienas 

darbuotojas vidutiniškai kvalifikaciją kėlė 18,02 val. 

 

 Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose  

           Buvo vykdomas projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“. 

Įsijungta į projektą „Knygų startas“. Projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka. Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir jos įgyvendinimo stebėseną 

atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto partneriai: Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius. 

Bibliotekoje 2021 metais buvo išdalinti 39  naujagimiams skirti lauknešėliai. Tėvai į skaitytojus 

užregistravo  19 kūdikių. 

Dalyvauta gražiausios 2019–2020 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos konkurse, kurį 

organizavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Konkursui pateiktos 3  knygos 

Mažosios architektūros objektai Šiaulėnų ir Šaukoto krašte (2020), Radviliškio biblioteka 

nuotraukose (2020), Paslaptingi senovės bylojimai (2019). 

Dalyvauta projekto Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje galimybių didinimas 

Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijose savanoriškose  veiklose. Gauta padėka ir sertifikatas iš 

projekto vadovo, Bočių pirmininko Eugenijaus Kojelio. 

Prisijungta prie Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro projekto „Lietuvos 

gimtadienio pyragas“ projekto įgyvendinimo metu išleista elektroninė receptų knyga - 

https://www.kulturossala.lt/files/Main/files/naujienos/20210215/Lietuvos_gimtadienio_pyragas.pdf. 

Prisidėta prie Šiaulių turizmo informacijos centro inicijuoto projekto Tarptautinis kultūros 

kelias „Baltų kelias“, teikta informacija, viešinti projekto rezultatai. 

Dalyvauta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio projekto įgyvendinime „Autizmui draugiška 

biblioteka“ bei kt. projektuose. 

 

Kita 

Vykdyti pasiruošimo dalyvavimui tarptautinėje turizmo parodoje „ADVENTUR 2022“ 

darbai: dalyvių registracija, parodos ploto užsakymas, žaidimo kortelių maketavimas.  

https://www.kulturossala.lt/files/Main/files/naujienos/20210215/Lietuvos_gimtadienio_pyragas.pdf
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12.1. Projektinė veikla 

2021  metais Radviliškio viešojoje bibliotekoje buvo organizuojama įvairiapusė projektinė 

veikla. Paraiškas finansuoti įvairius projektus teikė Vaikų literatūros skyrius, literatų klubas 

„Jonvabalis“, kaimo filialai, Turizmo informacijos centras. 

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvos kultūros tarybai (LKT) pateikė 

šiuos projektus, kuriuos įgyvendino 2021 metais, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos 

sprendimais:  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas LKT lėšos Savivaldybės 

lėšos 

Projektą parengė 

1.  „Kūrybinė „Mindaugo“ 

manipuliacija menu“ 

4 300 Eur 1 530 Eur Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

2.  „Tarptautinis pasakų sekimo 

čempionatas „Vieną kartą 

gyveno...“ 

4 000 Eur 1 843 Eur Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

3.  „Kūrybinės dirbtuvės-knygų 

mugė „Knygų magija“ 

4 100 Eur 1 757 Eur Ramutė Smailienė 

Pakalniškių filialo 

bibliotekininkė 

4.  „Dalinkis knyga“ 5 500 Eur 2 357 Eur Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

5.  „Etnokultūrinė šeimų stovykla“ 4 500 Eur 1 930 Eur Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

6.  „Lietuvių etniniai ženklai: 

praeities ir dabarties sąsaja“ 

     2 400 Eur 1 028 Eur Asta Tamošiūnienė 

Šeduvos miesto filialo vyr. 

bibliotekininkė 

 Iš viso: 24 800 Eur 10 630 Eur 35 430 Eur 

 

Radviliškio rajono savivaldybės finansuoti projektai: 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Savivaldybės 

lėšos 

Projektą parengė 

7. „Radviliškio rajono literatūrų klubo „Jonvabalis“ 

narių kūrybos almanachas „Atsigerti šaltinio 

vandens“ 

600 Eur Vida Marcinkienė 

VB direktoriaus pavaduotoja 

8. „Jaunojo gido stovykla“ 2 100 Eur Nijolė Pakštienė 

VB Vaikų literatūros skyriaus 

vedėja 

9. „Viešas kalbėjimas – oratorystės menas“. 

Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 

fondas 

800 Eur Jolanta Kvedarienė 

VB kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

10. „Vienkartinis žurnalas „Keliaukime po Radviliškio 

kraštą“ 

1 900 Lidija Bimbirienė 

VB Kultūrinės veiklos 

vadybininkė 

 Iš viso: 5 400 Eur  
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Minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo karūnavimo dieną, liepos 6-ąją, jos 

išvakarėse Radviliškio miesto aikštėje buvo pristatytas jau tradiciniu tapęs Radviliškio rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“. Šiais 

metais „Mindaugo“ tekstą skaitė radviliškietis aktorius Mindaugas Capas. Kūrybinę muzikos, šokio, 

ugnies ir šviesos atmosferą kūrė kolektyvas „Viduramžiai LT“ bei viduramžių muzikos grupė 

„Ambera“. 

Viešosios bibliotekos darbuotojai taip pat pristatė projektą „Vieną kartą gyveno...“, kurį 

įgyvendindami siekė atgaivinti senąsias lietuviškas tradicijas bei pagerbti geriausius pasakų sekėjus. 

Renginio metu buvo sekamos  savos kūrybos ir jau žinomos pasakos. Vertinimo komisijos 

pirmininkė, etnologė Gražina Kadžytė komentavo dalyvių pasirodymus, vedė kūrybines dirbtuves, 

Teta Beta (Bernadeta Lukošiūtė) sekė  pasaką. Čempionato metu skirtinguose Viešosios bibliotekos 

skyriuose ir filialuose buvo pristatomos pasakų knygų parodos (suaugusiems, vaikams, kritinė 

literatūra). Po čempionato išleista gražiausiai pasektų ir čempionato nugalėtojų pasakų kompaktinė 

plokštelė. 

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pakalniškių, Pavartyčių bei 

Raudondvario filialai, Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje-draustinyje organizavo „Kūrybines 

dirbtuves-knygų mugę „Knygų magija”. Renginyje vyko patrauklūs knygų pristatymai įvairiomis 

formomis, rašytojų ir iliustratorių kūrybinės veiklos. Į kūrybines dirbtuves atvyko žinomi vaikų 

rašytojai ir iliustratoriai: Ignė Zarambaitė, Lina Žutautė, Vytautas V. Landsbergis, Virgis Šidlauskas 

ir Paulius Juodišius.  

Projekto „Dalinkis knyga“ renginyje rajono seniūnijoms (Grinkiškio, Tyrulių, Aukštelkų, 

Šaukoto, Sidabravo, Šiaulėnų, Skėmių, Radviliškio) dovanoti „Knygų nameliai“, skirti mainams 

skaitiniais poilsio zonose, kad lankytojai ne tik aktyviai leistų laiką, bet ir dalytųsi knygomis ir, 

aišku, jas skaitytų. Dovanotiems „Knygų nameliams“ suteikti unikalūs numeriai, dėl ko jie yra 

matomi pasaulio „Knygų namelių“ žemėlapyje. 

Įdomias ir prasmingas „Etnokultūrinės šeimų stovyklos“ veiklas praturtino projekto 

renginiuose dalyvaujantys mūsų krašto tautodailininkai, savo darbais žinomi apskrityje, šalyje ir 

užsienyje. Stovyklos renginių ciklas prasidėjo šiauliečio tautodailininko Alberto Martinaičio 

edukaciniu užsiėmimu „Vaikiški žaislai“. Antrasis užsiėmimas buvo skirtas žolynų pynikams, kurį 

vedė tautodailininkė Gintvilė Giedraitienė-Giedražolė. Trečiame užsiėmime žolininkė Adelė 

Karaliūnaitė papasakojo apie mūsų soduose, daržuose ar net pievose sutinkamų augalų naudą. 

Renginių ciklą tęsė mūsų rajono folkloro ansamblis „Aidija“, mokytasi žaidimų, dainų. 

Tautodailininkė Jolanta Kvedarienė vedė sodų rišimo, Regina Martyšienė – juostų rišimo, Aurelija 

Norvaišenė – riešinių, kojinių, pirštinių mezgimo, Rasa Jasiulienė – karpinių, Neringa Kestenienė – 

odinių papuošalų edukacijas  

Taip pat Radviliškio viešosios bibliotekos Mažojoje galerijoje buvo galima lankyti Jolantos 

Kvedarienės šiaudinių sodų, Neringos Kestenienės keramikos ir tapybos darbų, Alberto Martinaičio 

kūrybinių darbų iš akmens ir medžio, Rasos Jasiulienės karpinių parodas „Gimtinės keliais...“. 

Viešosios bibliotekos skyrių bei filialų darbuotojos kvietė bendruomenės narius į šeimos 

vakarus, kuriuose buvo sekamos ir kuriamos pasakos, žaidžiami žaidimai. 

Įgyvendintas Radviliškio viešosios bibliotekos Šeduvos ir Alksniupių filialų projektas 

„Lietuvių etniniai ženklai: praeities ir dabarties sąsaja“. Šeduvoje vyko amatininkų kiemeliai-

dirbtuvėlės, kuriose dalyvavo Šiaulių apskrities tautodailininkai, lietuvių etninės kultūros žinovai ir 

puoselėtojai, savo kūryboje išsaugoję etninius simbolius. 

Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja dr. Vida Savoniakaitė skaitė nuotolinę paskaitą 

„Lietuvių etniniai ženklai: simbolika ir istorinės kultūrinės sąsajos“ bei parengė brošiūrą 

„Ornamentai kasdienybėje XIX – XX a.: kultūrinės sąsajos ir lietuvių audinių etniniai 

išskirtinumai“. „Lapės fabrikėlis“ pagamino dėliones pagal autorės atrinktus ornamentus. 

Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje, Šeduvos gimnazijoje, Alksniupių pagrindinėje mokykloje vyko 

edukacijos, kuriose buvo naudojamos dėlionės pagamintos projekto metu. Mokiniai turėjo galimybę 
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susipažinti su etniniais simboliais ir patys sukurti etninį raštą. Iš sukurtų raštų parengta virtuali 

paroda. 

30 metų sukakties proga parengtas ir šleistas „Radviliškio rajono literatūrų klubo „Jonvabalis“ 

narių kūrybos almanachas „Atsigerti šaltinio vandens“. Knygoje pristatoma 16 „Jonvabalio“ narių 

kūryba. Tai – eilėraščių rinktinė, kurioje galima rasti ir vieną prozos kūrinį. 

Įgyvendinant projektą „Jaunojo gido stovykla“, dalyviai, Radviliškio viešosios bibliotekos 

skaitytojai susipažino su Viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos skyriaus veikla, kaupiama 

medžiaga apie kraštiečius, leidinius. Vėliau visi žiūrėjo filmuką apie Radviliškį tarpukariu, sužinojo 

apie knygos kelią, senų leidinių muziejų. Turizmo informacijos centre klausėsi pasakojimo apie 

lankytinas rajono vietas, žaidė žaidimą „Pažink Radviliškio kraštą“. Aplankė miesto simbolį – 

garvežį, sužinojo jo atsiradimo istoriją. Pabuvojo ir tremtinių vagone, geležinkelio stoties 

laukiamojoje salėje, sužinojo apie geležinkelio pastatų paskirtį ir ypatingą paštą. 

Stovyklautojai taip pat aplankė Šiaulių istorines vietas ir susipažino su miesto istorija. 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode, dalyvavo edukacijoje „Augalų 

detektyvas“. Kelmės dvaro sodyboje susipažino su etnografine ekspozicija, klausėsi pasakojimo 

apie piemenėlius, žaidė žaidimus, ragavo tradicinį žemaičių valgį bei klausėsi edukatorės sekamų 

sakmių. Tytuvėnų Ž. Japerto bityne sužinojo apie bičių gyvenimo ypatumus, patys išsuko ir 

skanavo medaus. Atvykę į J. Varkulevičiaus „Robinzonų“ sodybą, kur, įveikę nemažą pelkės 

atkarpą, regėjo negyvą ežerą bei aplankė Rinkšelių akmenį. 

Baisogalos bibliotekos skaitytojai dalyvavo ne tik nuotolinėse kūrybinėse dirbtuvėse ,,Sukurk 

savo personažą kartu su dailininke Aušra Kiudulaite“, bet ir Kleboniškių kaimo buities muziejuje, 

Marytės Selenienės edukacinėje programoje, „Lietuvių liaudies etnografiniai žaidimai“. Aplankė 

Pakiršinio amatų centrą, kuriame klausėsi Pakiršinio dvaro istorijos bei dalyvavo edukacijoje 

,,Marmuruok“, kurią vedė Džiulija Džiaugienė ir Evelina Buivydaitė. 

Šeduvos bibliotekos skaitytojai lankėsi Šeduvos istorinės technikos muziejuje, kuriame apie 

automobilius papasakojo vienas iš muziejaus įkūrėjų – Juozas Jučas. Taip pat aplankė Sidabravo 

biblioteką, Sidabravo krašto muziejų, Kryžių kalną, Šniūraičių kaimo biblioteką, lėlių bei 

etnografijos muziejus. Tautodailininkas Eugenijus Arbušauskas Šiaulėnų krašto muziejuje 

stovyklautojus supažindino su iškiliu, iš šio krašto kilusiu menininku Baliu Buraču. Šiaulėnų 

Šemetų koplyčioje, stovyklautojai leidosi į jos požemius, užsuko į Šiaulės žemę, kopė į apžvalgos 

bokštą. Sidabrave aplankė vietos biblioteką ir Sidabravo krašto muziejų. Rimos Stalionienės ūkyje 

grožėjosi čia auginamais danieliais. Krekenavos regioninio parko Lankytojų centre susipažino su 

modernia ekspozicija, kurioje pateikta informacija apie lankytinas parko vietas, augaliją ir gyvūniją. 

Lipo į Krekenavos apžvalgos bokštą bei užsuko į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų baziliką. 

Įgyvendinant projektą „Viešas kalbėjimas – oratorystės menas“, dvi savaites Radviliškio 

viešojoje bibliotekoje vyko mokymai šios bibliotekos darbuotojams ir švietimo įstaigų 

bibliotekininkams, kuriuos vedė Lietuvoje žinomi retorikos ir viešojo kalbėjimo specialistai Lidija 

Laurinčiukienė ir Donaldas Duškinas. Užsiėmimų metu kiekvienas seminarų dalyvis turėjo progą 

išsiaiškinti rūpimus klausimus, reflektuojant suvokti savo elgsenos priežastinius ryšius.  

Parengtas ir įgyvendintas projektas – Vienkartinis žurnalas „Keliaukime po Radviliškio 

kraštą“. Tai leidinys, supažindinantis keliautojus su krašto istorija, gamtos ir kultūros paveldo 

objektais, kultūros centrais ir jų vykdoma veikla, atskleidžiantis muziejų išskirtinumus, padedantis 

išsirinkti edukacines programas, laisvalaikio pramogas, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas, 

susidėlioti kelionės maršrutą.  
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13. PERSONALAS 

SVB – 63 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: 

 SVB – 65; 

 VB – 38; 

 MF – 2; 

 KF – 25. 

Profesionalių bibliotekininkų iš viso: 

 SVB – 53; 

 VB – 26; 

 MF – 2; 

 KF – 25. 

Turinčių bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą:  

 SVB – 31; 

 VB – 17; 

 MF – 1; 

 KF – 13. 

Įgiję profesijos įgūdžių, ilgą laiką dirbdami bibliotekoje: 

 SVB – 22; 

 VB – 9; 

 MF – 1; 

 KF – 12. 

Kvalifikuotų specialistų:  

 SVB – 7; 

 VB – 7; 

 MF – 0; 

 KF – 0. 

Techninių darbuotojų:  

 SVB – 5; 

 VB – 5; 

 MF – 0; 

 KF – 0. 

Bibliotekos darbuotojų (profesionalių bibliotekininkų) išsilavinimas: 

         aukštasis:  

 SVB – 30; 

 VB – 19; 

 MF – 2; 

 KF – 9. 

aukštesnysis:   

 SVB – 23; 

 VB – 7; 

 MF – 0;  

 KF – 16.    

  kitas:             
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 SVB – 12; 

 VB – 8;    

 MF – 0;    

 KF – 4. 

   

Darbuotojų kaitos problemos 

2021 m. į senatvės pensiją išleistos: Viešosios bibliotekos buhalterė Alma Monkienė; 

Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Alma Balčiauskienė, į jos vietą priimta Vladislava 

Šiaudvytienė; Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Salvinija Mataitytė, į jos vietą 

priimta Viktorija Jenciūtė; Viešosios bibliotekos bibliografė Virginija Simaitienė, į jos vietą priimta 

Jūratė Žemaitienė; Viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė Alma Miknienė, į jos vietą 

perkelta renginių organizatorė Vaida Balčiūnaitė. 

Atleisti darbuotojai patiems prašant: Viešosios bibliotekos dizainerė-maketuotoja Santa 

Gasiūnaitė, į jos vietą priimta Aistė Girininkaitė; Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė 

Margarita Misevičiūtė, į jos vietą perkelta Šeduvos filialo vyriausioji bibliotekininkė Rūta Vilkaitė; 

Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Viktorija Jenciūtė, į jos vietą perkelta Šaukoto 

filialo vyriausioji bibliotekininkė Vida Pužaitienė. 

Šeduvos filiale į vyriausiosios bibliotekininkės Rūtos Vilkaitės vietą priimta dirbti Ema 

Ganienė. Šaukoto filiale į vyriausiosios bibliotekininkės Vidos Pužaitienės vietą priimta dirbti 

Dovilė Baliutavičiutė. 

Pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai iš Viešosios bibliotekos dizainerės-maketuotojos 

pareigų atleista Aistė Girininkaitė, iš Viešosios bibliotekos redaktorės pareigų atleista Gražina 

Dunauskienė. 

Grįžo iš vaiko priežiūros atostogų: Viešosios bibliotekos renginių organizatorė Dovilė 

Gapšienė; Viešosios bibliotekos dizainerė-maketuotoja Greta Simonavičienė; Viešosios bibliotekos 

redaktorė Lina Abromavičienė. 
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14. MATERIALINĖ BAZĖ 

Patalpų būklė: 

 
  Avarinės patalpos Remontuotinos patalpos Per metus atlikta remontų 

SVB Nėra  - 

VB   - 

MF   - 

KF  Sidabravo Grinkiškio filiale atliktas kapitalinis 

remontas. 

Pakalniškių filiale įdiegta šildymo sistema 

„Oras-oras“. 

           

Techninis aprūpinimas 

Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius  

 

Kompiuterių skaičius Kompiuterių naudojimas Kopijavimo 

aparatai 

vartotojams 
Darbuotojams Vartotojams 

SVB 166 59 107 29 

VB 56 32 24 4 

MF 10 2 8 1 

KF 100 25 75 24 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas:  

 SVB – 4 225 m2; 

 VB – 1 677 m2; 

 MF – 158 m2; 

 KF – 2 390 m2. 

 

Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti: 

 SVB – 4 225 m2;  

 VB – 1 677 m2; 

 MF – 158 m2; 

 KF – 2 390 m2. 

 

Fotokopijavimo aparatų, tiesiogiai prieinamų vartotojams, skaičius: 

 SVB – 1. 
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15. FINANSAVIMAS 

Bibliotekos lėšos ir išlaidos 

Gauta lėšų € 

Iš viso – 902 900 € (2020 m. – 945 300): 

 savivaldybės biudžeto lėšos – 824 000 €; 

 valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos – 40 800 €;  

 projektai – 1 900 €;  

 valstybės biudžeto lėšos (KT projektai) – 24 800 €;  

 kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kita) – 11 400 €.  

Išlaidos €  

Iš viso – 902 900 € (2020 m. – 945 300): 

 darbo užmokesčio – 717 200 €; 

 socialinio draudimo įmokos – 11 200 €; 

 ryšių paslaugos – 11 000 €; 

 transporto išlaidos – 1 600 €; 

 spaudiniai ir knygos (Kultūros ministerijos) – 50 800 €; 

 kvalifikacijos kėlimas – 800 €; 

 komunalinės paslaugos – 25 000 €; 

 kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 32 500 €; 

 Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas (nemokamai gautos knygos) – 10 600 €; 

 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 15 200 €; 

 Darbdavio socialinė parama – 27 000 €. 
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16. IŠVADOS 

Sėkmės:  

Pagal Viešosios bibliotekos projektą parengtas ir išleistas vienkartinis žurnalas „Keliaukime 

po Radviliškio kraštą“. 30 metų sukakties proga parengtas ir šleistas „Radviliškio rajono literatūrų 

klubo „Jonvabalis“ narių kūrybos almanachas „Atsigerti šaltinio vandens“. 

 

Vykdyti edukaciniai užsiėmimai su virtualios realybės akiniais. Jauniesiems Radviliškio 

turizmo informacijos centro lankytojams suteikta galimybė su virtualios realybės akiniais išbandyti 

net du virtualius turus: „Išgirsk, pajausk, pažink geležinkeliečių kraštą“ ir „Radviliškio krašto 

etnokultūros keliu“.   

 

Skaitymo skatinimo akcijoje „Vasara su knyga“, Šiaulių apskrityje aktyviausia pripažinta 

Radviliškio viešoji biblioteka su daugiausia perskaitytų knygų ir iššūkį įveikusių dalyvių. Ji buvo 

apdovanota  rankų darbo Funky Beans sėdmaišiu su akcijos logotipu. Radviliškio rajono bibliotekų, 

357 iššūkio dalyviai perskaitė 2023 knygas. 

 

Didelio susidomėjimo sulaukę Robotikos, „Kamishibai – interaktyvus pasakų sekimo būdas“ 

užsiėmimai, sensoriniai skaitymai, „Boružėlės“ teatro pasirodymai, interaktyvių grindų žaidimai, 

„Skaitukų“ būrelio (0-2metų vaikams) veiklos lėmė vaikų skaičiaus augimą iki 14 metų 

bibliotekoje.  

 

Buvo gauta dovana – nuolatinė Žaislotekos rėmėja E.Vaišnienė padovanojo Žaislotekai 

kondicionierių. 

  

Problemos: 

Naujoji LIBIS programa neturėjo ir kol kas dar neturi skaitytojų aptarnavimui reikiamo 

funkcionalumo, darbuotojams tai sudaro papildomus sunkumus, aptarnaujant skaitytojus. 

 

Reikalinga atnaujinti VB internetinę svetainę. VB svetainės pasenusi turinio valdymo aplinka 

(Joomla Platform 11.2.0 2011 metų), nepalaiko videoturinio, pasenęs svetainės dizainas. 

 

Dėl per vėlai gaunamo finansavimo dokumentams įsigyti Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

fonduose atsiranda komplektavimo spragos, nes baigiasi užsakytų dokumentų tiražai. 

 

Geroji patirtis:  

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai įgyvendino projektą 

„Prisijungusi Lietuva“ – sėkmingai mokė rajono gyventojus naudotis informacinėmis 

technologijomis, internetu bei jo teikiamomis galimybėmis. Besitęsiant pandemijai, mokėme 

nuotoliniu būdu. Tai tapo dideliu iššūkiu ir patiems besimokantiems gyventojams, ir jų mokymą 

organizuojantiems bibliotekininkams. Mokytis nuotoliniu būdu gyventojai nedrįso ar baiminosi: o 

jei nepavyks? Nuotolinius mokymus vedė Viešosios bibliotekos ir Tyrulių, Palonų, Baisogalos, 

Šeduvos, Šaukoto, Vėriškių, Beinoravos filialų darbuotojos.  
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Ataskaitą parengė: 

Radviliškio viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Vaida Balčiūnaitė. 

 

Duomenis ir tezes surinko: 

Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Marcinkienė;  

Kraštotyros-leidybos 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“, „Etaplius“, „Savivaldybių žinios“, žurnale „Tarp knygų“ – išspausdintų straipsnių apie 

rajono bibliotekų veiklą santraukomis. 

nuotraukomis iš Viešosios bibliotekos archyvų. 

 

Redagavo Viešosios bibliotekos redaktorė Lina Abromavičienė 

Maketavo VB maketuotoja-dizainerė Greta Simonavičienė. 
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Patvirtinta 

Radviliškio rajono savivaldybės  

viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės 

2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 8B(22) „Dėl žodinės ataskaitos tvirtinimo“.  

 


