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Biblioteka, įgyvendindama Birštono savivaldybės
Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programą,
siekė strateginio tikslo – saugoti ir puoselėti
Birštono kultūrinį bei istorinį potencialą. Tikslo
įgyvendinimui numatytas uždavinys – užtikrinti
kokybišką bei efektyvią, šiuolaikišką viešosios
bibliotekos veiklą. Įgyvendindami programoje
numatytą tikslą, uždavinius, priemones, plėtojome
kultūrines, informacines, elektronines paslaugas,
sudarėme sąlygas savivaldybės gyventojams ir
kurorto svečiams naudotis ne tik universaliu
dokumentų fondu, bet ir šiuolaikinėmis
informacijos bei komunikacijos technologijomis,
organizavome kultūrinius renginius, skatinome
domėjimąsi literatūra, aktyvinome gyventojų
skaitymo poreikį.
Metai buvo sėkmingi. Įvykdėme 2018 m.
bibliotekos veiklos plane numatytus prioritetus,
pasiekėme planuotų rezultatų.
Ataskaitiniais
metais
savivaldybės
viešųjų
bibliotekų
paslaugomis naudojosi 33 proc. gyventojų (1 proc.
daugiau nei 2017 m.). Augo registruotų vartotojų
skaičius – savivaldybės viešosiose bibliotekose
užregistruoti 2 233 vartotojai. Apsilankė 55 548
lankytojai, fonduose sukaupta 77 720 fiz. vnt.
įvairių dokumentų.
2018 m. tęsėme aktyvią projektinę veiklą –
inicijavome, organizavome bei vykdėme 8
švietėjiškus, kultūrinius projektus įvairaus amžiaus
ir poreikių lankytojams. Veiklomis skatinome
skaitymą, kvietėme į tradiciniais tapusius
literatūrinius vakarus, prie Birštono vienkiemio
padalinio atidarėme mainų bibliotekėlę, pasiūlėme
naujų paslaugų (literatūrą integravome su
virtualios realybės technologija bei meno terapija
ir kt.), jaunųjų birštoniečių laisvalaikį praturtinome
edukaciniais užsiėmimais.
Svarbi bibliotekos veiklos dalis – renginiai. Jais ne
tik puoselėjome, skatinome skaitymą, plėtėme
gyventojų kultūrinį akiratį, turtinome laisvalaikį,
bet ir formavome bibliotekos įvaizdį, pritraukėme
mūsų paslaugomis naudotis daugiau lankytojų.

2018 m. suorganizavome 385 įvairius renginius
vaikams, jaunimui ir suaugusiems: knygų
pristatymus, susitikimus su autoriais, literatūros ir
vaizduojamojo meno parodas, informacinius,
edukacinius užsiėmimus, filmų peržiūras,
kūrybines dirbtuves ir kt.
Didelis dėmesys bibliotekoje skiriamas skaitymą
skatinantiems renginiams, projektams. 14-tą
kartą, gavę paramą iš savivaldybės finansuojamos
Vaikų socializacijos ir tautinio pilietinio ugdymo
programos, organizavome vasaros skaitymus,
kuriuose dalyvavo ne tik mažieji birštoniečiai, bet
ir į kurortą atvykę vaikai. Šių metų tema – Lietuvos
valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis.
Vasaros skaitymus „Pažinti ir apkabinti Lietuvą“
skyrėme gimtosios šalies literatūrai, istorijai,
herojams, papročiams. Džiaugiamės, kad jie buvo
įvertinti. Iš 270 šalies įstaigų, kurios
organizuodamos įvairias veiklas vaikams vasaros
atostogų metu dalyvavo iniciatyvoje „Atverk duris
vasarai“, buvo išrinktos 33, tarp kurių ir Birštono
viešoji biblioteka. Už kartu su vaikais kūrybiškai ir
aktyviai praleistą vasarą, pelnėme LR Švietimo ir
mokslo ministerijos padėką bei galimybę vienam
darbuotojui išvykti į pažintinę kelionę po Suomiją,
Estiją.
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Viena iš svarbių bibliotekos veiklos sričių –
neformalusis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
švietimas. Suteikdama nemokamą prieigą prie
interneto,
organizuodama
skaitmeninio
raštingumo kursus, padėdama savo lankytojams
tobulinti gebėjimus, gilinti žinias, biblioteka
kiekvienam sudaro sąlygas mokytis visą gyvenimą.
Antrus metus koordinavome
Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Birštone
veiksmų planą. Džiaugiamės, kad stiprėja
bendradarbiavimas su savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo
teikėjais.
Bendradarbiaudami su Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos
fondu, organizavome Suaugusiųjų švietimo
savaitės atidarymo konferenciją „Lietuva mokosi:
iš praeities į ateitį“, kurioje dalyvavo neformaliojo
suaugusiųjų švietimo atstovai iš visos Lietuvos,
Birštono
švietimiečiai,
nevyriausybinių
organizacijų atstovai. Puikiai pavyko antrą kartą
kurorte organizuota Suaugusiųjų švietimo savaitė,
pritraukusi daug žingeidžių žmonių, subūrusi
įdomioms veikloms, edukacijoms, pakvietusi į
parodas, skaitymus, šokių, sporto užsiėmimus ir kt.

2018 m. taip pat įgyvendinome du švietėjiškus
projektus, kvietusius suaugusius birštoniečius
nemokamai tobulėti ir mokytis.
Mūsų biblioteka, mūsų darbais, projektais
domėjosi tiek kolegos, tiek kitų sričių specialistai.
Savo veiklą pristatėme ne tik kitų savivaldybių
bibliotekų specialistams, bet ir svečiams iš
užsienio, įvairių organizacijų atstovams.
Sulaukėme ir nemažai gražių savo darbo
įvertinimų, padėkų. Kiekviena iš jų – svarbi,
motyvuojanti tobulėti, bet labiausiai džiaugiamės,
kad mūsų darbus pastebi ir gerai vertina
gyventojai, bendruomenė. Birštono savivaldybės
užsakymu Vytauto Didžiojo universitetas atliko
nuomonės tyrimą, kaip Birštono savivaldybės
gyventojai vertina savivaldybės teritorijoje
teikiamas viešąsias paslaugas. Buvo vertinamos
paslaugos įvairiose srityse: viešasis transportas,
sveikatos priežiūros sistema, švietimas, kultūra,
socialinės paslaugos, kurorto saugumas. Birštono
viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklą
gyventojai įvertino geriausiai – 9,36 balo.

2018 metais savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Viešoji biblioteka kurorte ir 3 padaliniai
(filialai): Siponių, Nemajūnų ir Birštono vienkiemio ataskaitiniais metais paslaugas teikė ne tik nuolatiniams
savivaldybės gyventojams, bet ir kurorto svečiams – laikinai atvykusiems gydytis ar poilsiauti žmonėms.
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DOKUMENTŲ FONDAS
Siekdami vartotojams teikti kokybiškas
paslaugas, atsižvelgdami į jų poreikius,
savivaldybės istorines tradicijas, ekonominę ir
kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją,
formavome universalų dokumentų fondą.
Iš viso sukaupta dokumentų:
VB – viešojoje bibliotekoje Birštone
SVB – savivaldybės viešosiose bibliotekose
PB – padaliniuose

SVB

PB

Fizinių
vienetų (fiz.
vnt.)

66 231

77 720

11 489

Pavadinimų
(pav.)

26 606

35 817

9 211

SVB fondo sudėtis pagal dokumentų tipus 77 720
fiz. vnt.

Dokumentų fondai fiziniais vienetais

66 231
66 719

VB

1

812

3 971

5

42

Vaizdinių

11 489
11 083

72 889

2018 m.

Knygų ir serialinių
leidinių
Spausdintinių
natų

77 720
77 802

SVB

PB

VB

Garsinių regimųjų
dokumentų
Kartografijos
Kitų skaitmeninių
dokumentų

2017 m.

1-am savivaldybės gyventojui tenkanti dokumentų fondo dalis – 17,12 (2017 m.-16,73) fiz. vnt.
Valstybės, savivaldybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšos bei fizinių, juridinių asmenų parama
dokumentams įsigyti
11401

10 268

3 356

4 549

Valstybės biudžeto lėšos
dokumentams įsigyti

3 702

4 375

0
2018

Fizinių, juridinių asmenų parama
dokumentams įsigyti
Savivaldybės lėšos dokumentams
įsigyti
0

2017
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Užsienio valstybių lėšos
dokumentams įsigyti

Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė
11 401 Eur. Vienam gyventojui dokumentams
įsigyti teko 2,51 Eur. Dokumentams pirkti
vykdėme supaprastintus viešuosius pirkimus
per CVP IS. Atlikti 4 pirkimai, sudarytos 27
(2017 m. – 18) sutartys su tiekėjais.
Dokumentų per CVP IS leido taupyti lėšas,
įsigyti daugiau dokumentų.

lėšas nupirkome 1 468 fiz. vnt., 866 pav. (2017
m. – 1370 fiz. vnt. 692 pav.) naujų dokumentų.
Išaugusios lėšos dokumentų komplektavimui,
sėkmingai vykdyti dokumentų įsigijimo viešieji
pirkimai leido įsigyti daugiau naujų leidinių.
Dovanų gavome 596 fiz. vnt., 332 pav. (2017
m. – 583 fiz. vnt., 355 naujų pav.) dokumentus.
Formuodami fondą, didžiausią dėmesį
skyrėme lietuvių rašytojų knygoms, vertingai
klasikinei grožinei, vaikų literatūrai įsigyti.

Ataskaitiniais metais SVB gauta 2 064 fiz. vnt.,
1198 pav. dokumentų. Už valstybės biudžeto

Fondo atnaujinimas
Iš viso per metus įsigyta dokumentų:

Naujai gautų dokumentų procentas fonde:

VB – 1 532 fiz. vnt., 1136 pav.

VB – 2018 m. – 2,31 proc.

SVB – 2 064 fiz. vnt., 1 198 pav.

SVB – 2018 m. – 2,66 proc.

PB – 532 fiz. vnt., 495 pav.

PB – 2018 m. – 4,63 proc.

(2017 m. – 1 369 fiz. vnt. 933 pav.);

(2017 m. – 2,05 proc.);

(2017 m. – 1 953 fiz. vnt. 1 020 pav.);

(2017 m. – 2,51 proc.);

(2017 m. – 584 fiz. vnt. 345 pav.).

(2017 m. – 5,27 proc.).

1-am savivaldybės gyventojui tenkantis naujai gautų dokumentų skaičius – 0,45 (2017 m.-0,42) fiz. vnt.
Pagal specialistų rekomendacijas, kasmet
fondą rekomenduojama papildyti 10 proc., o
nurašyti 8 proc. Aukšti fondo naujinimo
rodikliai prisideda prie fondo kokybės ir
įvairovės, skaitytojų skaičiaus augimo. Nors
naujų dokumentų procentas mūsų bibliotekos
fonde šiek tiek padidėjo, tačiau ir toliau lieka
labai nedidelis (išskyrus padalinių fondus).
Augant vidutinei naujų knygų rinkos kainai,
negalime įsigyti reikiamo naujų dokumentų
pavadinimų ir egzempliorių skaičiaus. Naujų
knygų skaitytojams trūksta. Auga pasyvioji
fondo dalis.

Bibliotekos fonduose yra likusių daug dubletų,
susidėvėjusių, nebeaktualių leidinių, kuriuos
palaipsniui nurašome. Ataskaitiniais metais
nurašyta 802 pav., 2 146 fiz. vnt. senų,
susidėvėjusių dokumentų. Nurašymas siekė
2,76 proc.
Paklausūs ir populiarūs bibliotekoje yra
periodiniai leidiniai. Lėšų jiems įsigyti skiria
Birštono savivaldybė. Lėšos didėja labai
nežymiai, todėl taip pat nespėja vytis
brangstančių laikraščių ir žurnalų kainų.
Stengdamiesi išlaikyti nepakitusį, stabilų
pavadinimų skaičių padaliniuose, kasmet
komplektuojame vis mažiau pavadinimų VB.

Prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius
55

51

17
VB

17
PB
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2018 m.
2017 m.

Biudžeto lėšos periodikai įsigyti (Eur.)
4 549

4 375

2018 m.

2017 m.

Fondo apyvartos rodiklis
VB – 1,09 (2017 m. – 1,03);
SVB – 1,11 ( 2017 m. – 1,07);
PB – 1,20 (2017 m. – 1,33).
Fondo apyvartos rodiklį įtakojo didelė pasyvioji
fondo dalis (dubletai, susidėvėję leidiniai).
Siekdami geresnių fondo formavimo rezultatų,
2019 metais planuojame parengti ir patvirtinti
„Fondo modelį“, atnaujinti Komplektavimo
tarybos nuostatus, suaktyvinti jo veiklą.

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Ataskaitiniais metais augo registruotų vartotojų skaičius. Daugiau savivaldybės gyventojų naudojosi
bibliotekos paslaugomis. Iš 2 233 registruotų vartotojų: savivaldybės gyventojų – 1 501 ( 2017 m. – 1 490,
pokytis +11), arba 67 proc. Laikinai atvykusių į kurortą – 732 (2017 m. – 639, pokytis + 93), arba 33 proc.
visų registruotų vartotojų.
33 proc. (2017 m. – 32 proc., pokytis + 1 proc.) savivaldybės gyventojų naudojosi viešųjų bibliotekų
paslaugomis (savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus pateiktais duomenimis 2018 m.
gruodžio 31 d. Birštono savivaldybėje registruota 4540 gyventojų. Viešosiose bibliotekose registruota
vartotojų, deklaravusių gyvenamąją vietą savivaldybėje – 1501).
Augo bibliotekos paslaugomis besinaudojusių ir Birštone poilsiavusių, besigydžiusių žmonių iš kitų Lietuvos
savivaldybių bei užsienio šalių (Vokietijos, Izraelio, Latvijos, Rusijos, Airijos) skaičius. Jie dažniausiai
naudojosi elektroninėmis paslaugomis, domėjosi Lietuvos ir Birštono istorija, menu. „Eglės“ sanatorijoje bei
SPA centre „Vytautas Mineral SPA“ poilsiaujantys, besigydantys žmonės galėjo naudotis ir čia veikiančiomis
jaukiomis bibliotekomis.
Registruotų vartotojų skaičius

1 648
1 601

VB

2 233
2 192

SVB

PB

585
591

2018 m.

2017 m.
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Didindami
bibliotekos
prieinamumą
negalintiems ateiti į biblioteką žmonėms
(senjorams vyresniems nei 70 m., neįgaliems
žmonėms), knygas, periodinius leidinius
nešėme į namus. Dažnai knygnešiais tampa
draugai ir artimieji, tačiau jų neturintiems ar
nenorintiems būti nuo jų priklausomais, į
pagalbą skubėjo bibliotekininkai. 2018 m.
knygnešystės paslauga Birštone suteikta 23
asmenims, kuriems buvo nunešti 345 leidiniai.
Padaliniuose – 34 gyventojams, kuriems buvo
nunešta 840 įvairių leidinių.

Registruotų
vartotojų
skaičius
VB

1648

SVB

2233

PB

585

Teikiamų paslaugų įvairovė, jauki, patogi
aplinka pritraukia mūsų paslaugomis naudotis
ir jauną, ir senjorą. Bibliotekos vartotojai labai
skirtingi: ne tik įvairaus amžiaus, išsilavinimo,
socialinės padėties, bet ir pageidaujantys
įvairių paslaugų. Bedarbiai, pensininkai,
socialinės atskirties žmonės į biblioteką ateina
skaityti periodikos, ieškoti informacijos
įsidarbinimo klausimais, pabendrauti su
miestelėnais, tiesiog turiningai praleisti laiką.
Turime nemažai vartotojų besimokančių ar
keliančių kvalifikaciją, kuriems reikalinga įvairių
mokslo šakų literatūra. Didžiausia registruotų
vartotojų grupė yra dirbantieji.

Dirbantys

Studentai ir
jaunimas

Vaikai iki 14 m.

Kiti

877 ( arba 53 proc. visų
registruotų vartotojų)
1101 ( arba 49 proc. visų
registruotų vartotojų)

189
(arba 12 proc. )
243
(arba 11 proc. )

314
(arba 19 proc. )
424
(arba 19 proc. )

268
(arba 16 proc. )
465
(arba 21 proc. )

224 (arba 38 proc. visų
registruotų vartotojų)

54
(arba 9 proc. )

110
(arba 19 proc.)

197
(arba 34 proc.)

Bibliotekos lankytojai
46 981
47 292

VB

55 548
55 606

SVB

PB

2018 m.
2017 m.

8 567
8 314

Lankytojų skaičiaus mažėjimui VB įtakos turėjo
renginių specifika, kai renginio dalyvių skaičius,
dėl objektyvių priežasčių, negalėjo būti didelis.
Vienas pavyzdžių – robotikos užsiėmimai. Nors
jie susilaukė didelio dėmesio, tačiau vieno
užsiėmimo metu negalime priimti daugiau nei
6 vaikų (dėl riboto robotikos rinkinių skaičiaus).
Su ta pačia problema susidūrėme ir
organizuodami dalį skaitmeninių technologijų
pažinimo renginių (3D spausdinimo, filmo
„Virtualus turas po Birštoną“ kūrimo ir kt.).
Taip pat trumpiau nei 2017 metais vyko

intelektinis žaidimas „Auksinis protas“ – tik 1-ą
sezoną (rugsėjo-gruodžio mėn.). Padaliniuose
lankytojų skaičius augo, nes daugiau
suorganizuota renginių, augo renginių
lankytojų skaičius.
Ataskaitiniais metais augo ne tik registruotų
vartotojų skaičius, bet ir išduotis, o tai rodo,
kad knygų skolinimas bei periodinių leidinių
pasiūla yra vienos svarbiausių bibliotekos
siūlomų paslaugų.
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Dokumentų išduotis fiz. vnt.
72 165
68 716

VB

85 914
83 485

SVB

PB

13 479
14 769
2018 m.

2017 m.

Didesnę dokumentų išduotį SVB (lyginant su
2017 m. pokytis +2 429) ir VB (+3 449) įtakojo
išaugęs registruotų vartotojų skaičius, fondo
atnaujinimas (daugiau gauta naujų knygų tiek
fiz. vnt., tiek pavadinimų). Bibliotekos
padaliniuose išduotis mažėjo, nes mažėjo
registruotų vartotojų skaičius, gauta mažiau
naujų dokumentų, dėl darbuotojos ligos beveik
1 mėn. vartotojų neaptarnavo Nemajūnų
padalinys.

2018 m. skaitomumo rodiklis
VB – 43,79 (2017 m. – 42,92);
SVB – 38,47 (2017 m. – 38,07);
PB – 23,50 (2017 m. – 24,99).
Mažai besikeičiantis skaitomumo rodiklis
patvirtina, kad vartotojai lankosi dažnai, skaito
daug, greitai ir pageidauja vis naujų leidinių.
Dėl lėšų stygiaus, daugumą knygų užsakome
po vieną egzempliorių, retkarčiais – po du,
todėl naujai išleistoms, populiarioms knygoms
perskaityti, skaitytojai vis dar užsirašo į eilę.

Atėję į biblioteką praleisti laisvalaikio ar
laukiantys eilėje pasinaudoti internetu mūsų
lankytojai, mielai varto meno albumus, knygas
apie namų interjerą, fotoalbumus ir kt. Labai
paklausūs periodiniai leidiniai. Spaudoje
lankytojai daugiausiai ieško informacijos apie
keliones, netradicinę mediciną, politiką ir
politikus, sportą, interjerą, rankdarbius, skaito
skelbimus ir kt. Skaitomiausi periodiniai
leidiniai: ,,Lietuvos rytas‘‘, ,,Mūsų Respublika‘‘,
,,Lietuvos žinios“, ,,Kauno diena“, „Verslo
žinios“, „Vakaro žinios“, krašto laikraščiai:
,,Gyvenimas“, ,,Naujasis Gėlupis“. Žurnalai:
„Iliustruotoji istorija“, „Laima‘‘, ,,Edita‘‘,
,,Moteris‘‘, ,,Žmonės“, „Moters savaitgalis“,
,,Mano namai“, ,,Keturi ratai“, ,,Rankdarbiai“,
„Sodo spalvos“.

2018 m. skaitytojai dažniau rinkosi užsienio
rašytojų grožinę literatūrą. Populiarūs buvo šie
rašytojai ir jų naujos knygos: D. Chamberlain, J.
Picoult, J. D. Robb, M. Connelly, M. Bussi, M. H.
Clark, J. Nesbo, S. Brown, D. Koomson, L. Riley,
J. Moyes, H. Coben, L. Gounelle ir kt.
Pastebime, kad auga susidomėjimas lietuvių
autorių grožine literatūra, Lietuvos istorija.
Skaitytojai rinkosi šiuos lietuvių autorius ir jų
populiarias knygas: A. Ruseckaitės, R.
Granausko, G. Viliūnės, N. Narmontaitės, A.
Urbonaitės, U. Nasvytytės, B. Jakučionytės, K.
Sabaliauskaitės ir kt.

TBA paslaugomis 2018 m.
nesinaudojo.

skaitytojai

NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BEI TĘSTINIO MOKYMOSI KOORDINAVIMAS.
GYVENTOJŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS
Jau antrus metus koordinavome Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Birštone veiksmų
plano, 2017 m. kovo 21 d. patvirtinto Birštono savivaldybės sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Birštono savivaldybės
jaunų žmonių (nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių) ir kito neformalaus suaugusiųjų
švietimo bei tęstinio mokymosi veiksmų plano 2017–2020 m. patvirtinimo ir jo įgyvendinimo
koordinatoriaus skyrimo“, įgyvendinimą.

9 puslapis

Siekiant gerų rezultatų, vyr. bibliotekininkė S. Pempienė ir toliau atsakingai domėjosi gerosiomis
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi savivaldybėse patirtimis, vykdomais darbais ir kt.,
žinias gilino Švietimo ir mainų paramos fondo organizuotoje konferencijoje „Neformalaus suaugusiųjų
švietimo poreikis ir poveikis Lietuvoje“, ieškojo naujų partnerių, įdėjų projektams.
Sėkmingai plėtotas geranoriškas neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatorių savivaldybėje
bendradarbiavimas, buvo tęsiama plane numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas,
informuojama apie mokymosi, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo galimybes, artėjančius
renginius, akcijas, iniciatyvas ir kt.
2018 m. įgyvendinome du švietėjiškus projektus, kvietusius suaugusius birštoniečius nemokamai tobulėti ir
mokytis.
„KOMPLEKSINIS ATSKIRTIES MAŽINIMAS –
KAM“ (54+)
Bendradarbiaudami su Kauno moters
užimtumo centru, vykdėme projektą, kurio
tikslas – skatinti socialinę visuomenės
sanglaudą, sprendžiant socialinius ir pilietinius
klausimus, padedant vyresnio darbingo
amžiaus asmenims integruotis į darbo rinką ar
joje išlikti konkurencingiems. Projektas vyks
2018–2020 m. Siekdami birštoniečiams
pasiūlyti įdomius, reikalingus mokymus,
remdamiesi 2017 m. atlikta gyventojų švietimo
poreikių apklausa, atrinkome sritis, kurios
vietiniams yra aktualiausios: anglų kalbos,
psichologijos,
skaitmeninio
raštingumo,
motyvavimo. 2018 m. subūrėme aktyvią
birštoniečių grupę, kurią sudaro 14 žmonių
nuo 55 m. iki pensinio amžiaus. Vyko
interaktyvūs motyvacijos kėlimo mokymai (8
val.), anglų kalbos kursai (dviem grupėms po
40 val.). Projektas finansuojamas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415
„54 +“.

Lapkričio 5–9 dienomis kvietėme birštoniečius
dalyvauti teminėje akcijoje „Senjorų dienos
internete 2018“, kuria siekta skatinti vyresnio
amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje
erdvėje, saugiai naudotis e. paslaugomis,
patobulinti skaitmeninius įgūdžius.
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„PRISIJUNGUSI LIETUVA: EFEKTYVI, SAUGI IR
ATSAKINGA LIETUVOS SKAITMENINĖ
BENDRUOMENĖ” („PRISIJUNGUSI LIETUVA“)
Šių metų balandį startavo 3 metus truksiantis
projektas , kurio tikslas – padėti gyventojams
išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis
informacinėmis technologijomis bei internetu,
jo teikiamomis galimybėmis. Projektas yra
nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę –
apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar
nesinaudoja internetu, taip pat tuos, kurie nori
pagerinti savo skaitmeninius įgūdžius, išmokti
geriau naudotis įvairiomis e. paslaugomis,
daugiau sužinoti apie asmeninių duomenų
apsaugą, apie netikras naujienas (fake news) ir
pan. Kviečiami ir tie, kurie gali dalintis savo
žiniomis ir prisidėti prie Lietuvos gyventojų
skaitmeninio raštingumo ugdymo.
Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo būrys
šalies bendruomenių, bibliotekų. Per 1 200
šalies bibliotekininkų (tarp jų ir birštoniečiai)
konsultuoja
gyventojus
planuojamuose
atnaujinti viešosiose interneto prieigos
taškuose, organizuoja numatytas projekto
veiklas.

Internetinėse transliacijose iš Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos birštoniečiai senjorai
supažindinti su e. sveikatos paslaugoms, laisvalaikiui skirta
informacija, e. prekyba ir e. bankininkyste, e. saugumu,
socialiniais tinklais ir saugiu bendravimu internete.
VB ir padalinyje Birštono vienkiemyje internetines transliacijas kasdien stebėdavo maždaug po 25 žmones. Iš
viso transliacijas stebėjo 109 žmonės.
Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartu su
partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline
Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Bendradarbiaudami su Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos
fondu, organizavome Suaugusiųjų švietimo
savaitės atidarymo konferenciją „Lietuva
mokosi: iš praeities į ateitį“, kurioje dalyvavo
neformaliojo suaugusiųjų švietimo atstovai iš
visos Lietuvos, Birštono švietimiečiai,
nevyriausybinių
organizacijų
atstovai.
Konferencijos tikslas – puoselėti suaugusiųjų
mokymosi idėjas, perimant geriausias istorines
ir dabarties patirtis ateities mokymuisi.
Renginio metu aptarta pagrindinė suaugusiųjų
mokymosi savaitės idėja, šiandieninio
mokymosi situacija, pasidalinta įžvalgomis apie
mokymąsi, apžvelgtos suaugusiųjų švietėjų
galimybės
bendradarbiauti,
skleidžiant
aktyvaus mokymosi idėjas projektuose,
pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“
platformoje. Skelbtos Metų andragogo,
aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių
nominacijos,
pažymėti
prasmingiausi
suaugusiųjų mokymąsi skatinantys projektai.
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų
švietimo
asociacijos
prezidentė
Vilija
Lukošūnienė, žurnalistas, Europos suaugusiųjų
švietimo platformos „Epale“ autoritetas
Lietuvoje Virginijus Savukynas, Lietuvos
suaugusiųjų švietimo asociacijos ekspertas
Arūnas Bėkšta. Pranešimą apie neformalųjį
suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi
Birštone skaitė S. Pempienė.
Antrojoje renginio dalyje dalyviai pakviesti į
įdomias kūrybines dirbtuves, edukacinius
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užsiėmimus, pasklidusius po visą kurortą.
Svečiai dalyvavo:
Edukacijoje „Prakalbinkime tautos
raštą“ (org. Birštono muziejus);
 Edukacijoje
„Kvepiantis
Birštono
miesto banginukas“ (org. Birštono
sakralinis muziejus);
 Biblioterapijos
užsiėmime
(org.
sanatorija „Tulpės“);
 Susipažino
su
šiuolaikinėmis
technologijomis (3D spausdinimas,
virtualios
realybės
galimybės)
bibliotekoje;
 Kūrybinėse dizaino dirbtuvėse (org.
Birštono meno mokykla);
 Erdvių aromatizavimo dirbtuvėse (org.
pramogų ir laisvalaikio organizatoriai
„Čiulba Ulba“).
Renginio pabaigoje sulaukėme daug gražių
žodžių, kad nors neformalųjį suaugusiųjų
švietimą ir tęstinį mokymąsi savivaldybėje
koordinuojame dar tik antrus metus, tikrai
turime kuo didžiuotis ir pasigirti. Geras kolegų
įvertinimas – puiki motyvacija, paskatinimas ir
toliau ieškoti naujų idėjų ir galimybių
projektams vykdyti bei puoselėti visapusišką
bendradarbiavimą ne tik su įstaigomis ar
organizacijomis iš Birštono, bet ir iš visos
Lietuvos.


Po suaugusiųjų švietimo savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ atidarymo šventės, lapkričio 19–25
dienomis, birštoniečius ir kurorto svečius kvietėme į nemokamus renginius įvairiose kurorto erdvėse.

Antrą kartą kurorte organizuota Suaugusiųjų
švietimo savaitė pavyko puikiai, pritraukė daug
žingeidžių žmonių, subūrė įdomioms veikloms,
edukacijoms, kvietė į parodas, skaitymus,
šokių, sporto užsiėmimus ir kt. Džiaugiamės,
kad bendradarbiavimas su savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjais vis
stiprėja, kad prie Savaitės organizavimo šiemet
aktyviai prisidėjo ir „Eglės“ sanatorija.

Siekiant efektyvesnio ir rezultatyvesnio
suaugusių švietimo, atsižvelgiant į kitų Lietuvos
savivaldybių (Klaipėdos, Šiaulių, Joniškio,
Palangos, Rokiškio, Kretingos, Druskininkų,
Pasvalio, Šilutės ir kt.) gerąsias patirtis,
siūlytume Birštono savivaldybės tarybai 2019
m. skirti lėšų Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi programų
finansavimui. Toks finansavimas yra skiriamas,
pvz.,
Visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiajai, Vaikų socializacijos, pilietinio ir
tautinio ugdymo programoms. Tai suteiktų
daugiau galimybių pasiūlyti gyventojams
kokybiškų mokymų, veiklų, užsiėmimų, padėtų
sėkmingai įvykdyti parengtą planą.

Birštono Savaitės renginiai buvo viešinami ne
tik vietinėje spaudoje, savivaldybės, jos įstaigų,
organizacijų internetinėse svetainėse, bet ir
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos
(LSŠA) internetinėje svetainėje, žurnale „Tarp
knygų“.

Ir 2018 metais didelis dėmesys skirtas gyventojų mokymui bei konsultavimui. Parengtos mokymų
programos „Darbo kompiuteriu pradžiamokslis“ ir „Elektroninės paslaugos/interneto ištekliai“. Apie
galimybę mokytis kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu, kaip ir kasmet, buvo skelbiama
bibliotekos interneto svetainėje, bibliotekos stenduose. Apie galimybę mokytis visada primenama
individualiai konsultuojamiems žmonėms, parengtos ir dalijamos skrajutės.
Bibliotekos lankytojus kvietėme registruotis Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje www.smis.lt,
kurioje sudarytos sąlygos suaugusiems šalies gyventojams (25–64 m. amžiaus) mokytis bei gilinti įvairias
savo kompetencijas nemokamai.
Gyventojų, pateikusių skaitmenininio raštingumo užklausas, skaičius
2 746
2 354

2 393

2 028

392

365

VB

SVB
2018 m.

PB
2017 m.
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Ne tik savivaldybės gyventojams, bet ir kurorto svečiams teikėme naudojimosi kompiuteriu ir internetu
konsultacijas: padėjome susikurti elektroninio pašto, „Facebook“, „Skype“ paskyras, mokėme žiniatinklyje
rasti reikalingą informaciją, ją išsisaugoti įvairiose laikmenose ar išsiųsti elektroniniu paštu. Dažniausiai
klausiama, kaip naudoti el. paštu, el. bankininkyste. Taip pat gyventojus kvietėme stebėti transliacijas iš LNB
ir KAVB įvairiomis įdomiomis, reikalingomis temomis: „Netikros naujienos ir jų sklaida“, „Kiekvienas turime
teisę į asmens duomenų apsaugą“, „E-paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo teisių ženklinimo žinynas
ir įrankiai“, „Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje“, „Kurstoma neapykanta? Pranešk“, „Parama
verslo pradžiai kaime“ ir kt.
Gyventojų, dalyvavusių mokomuosiuose renginiuose, skaičius
1 155

1 083

2018 m.

583

564

2017 m.
72
VB

SVB

19
PB

Konsultuotų ir mokytų žmonių skaičius (ir pateikusių užklausas ir dalyvavusių mok. renginiuose) iš viso:
SVB – 3548, (2017 m. SVB -3329, pokytis +219)

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS
Nuo 2000 metų dalyvaujame Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau tekste LIBIS)
kūrime, pildome didžiausią duomenų bazę – elektroninį katalogą. 2018 m. pabaigoje bibliotekos
elektroniniame kataloge buvo 24 419 bibliografinių įrašų. Ataskaitiniais metais parengti 1 198 bibliografiniai
įrašai. Nacionalinio bibliografinių duomenų banko Analizinės bibliografijos duomenų bazė per metus
papildyta 1 055 įrašais.
Dėl kasmet didėjančio duomenų kiekio
bibliotekos duomenų bazėje, esančioje
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos (toliau tekste LNB) serveryje,
lėtėdavo duomenų apsikeitimo greitis, todėl
nutrūkdavo ryšys tarp bibliotekos ir suvestinio
katalogo.
Darbas
komplektuojant,
kataloguojant gautus leidinius, aptarnaujant
skaitytojus nebebuvo sklandus. UAB „Asseco
Lietuva“, su kuria sudaryta LIBIS programinės
įrangos projektavimo ir priežiūros sutartis,
darbuotojai perkėlė VB elektroninį katalogą į
naują, galingesnį serverį. Šiuo metu visi
skaitmeniniai bibliotekiniai procesai vėl vyksta
be sutrikimų.

2018 metais LIBIS programos versija atnaujinta
iki v4.39.0.0. Atlikti svarbūs pakeitimai,
palengvinantys
egzemplioriaus
šifro
nustatymą, sukurta galimybė keisti šifrą tik
pasirinkto pavadinimo egzemplioriaus ribose
Komplektavimo
posistemėje.
Su
šiais
programų
naujinimais
darbuotojus
supažindino ir apmokė dirbti UAB „Asseco
Lietuva“ darbuotoja.
Ataskaitiniais metais pakeitėme lietuvių
literatūros skyriaus dokumentų indeksus pagal
naują, LNB sudarytą, tarptautinius standartus
atitinkančią
universaliąją
dešimtainę
klasifikaciją (UDK). Ja vadovaujantis LIBIS
programos Komplektavimo posistemėje buvo
sudaryti lentynų skirtukų sąrašai, sukurti šifrų
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šablonai kiekvieno skyriaus ir padalinio
fondams, kad darbuotojos galėtų atlikti
dokumentų automatinį šifravimą bibliotekos
elektroniniame kataloge. Taip pat pakeisti
lentynų skirtukai skyrių ir padalinių fonduose.

ilgai trukusio kai
kurių
darbuotojų
nedarbingumo, didelio užimtumo, šio darbo
nespėjome pabaigti. Be to, neturėdami tokio
darbo patirties (būtų labai pravertę mokymai
ar metodinė medžiaga ta tema), nenumatėme,
kad šiai užduočiai įvykdyti reiks didesnių darbo
laiko išteklių. Planuojame darbą tęsti 2019 m.

Pradėtas vykdyti lietuvių literatūros fonduose
esančių egzempliorių peršifravimas, bet dėl

Elektroninio katalogo panaudos statistika
Virtualių apsilankymų skaičius

894

2 123
4 030

Paieškų (užklausų) skaičius

Atsisiųstųjų įrašų skaičius

Seansų skaičius

4 875

2017 m.

1 068
1 467
1 628

2018 m.

3 118

2018 m. ne taip aktyviai buvo naudojamasi elektroniniu katalogu, vieša interneto prieiga. VB įtakos turėjo
ir tai, kad beveik 1 mėn. dėl kompiuterio remonto lankytojai negalėjo naudotis 1-a kompiuterizuota darbo
vieta. Pastebime, kad planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose kurorto svečiai jungėsi
prie mūsų bevielio interneto net nepravėrę bibliotekos durų – prisėdę ant laiptų, ant suoliuko po liepa. Tai
ypač patogu vasaros vakarais, sekmadieniais.
Interneto seansų skaičius
SVB

8 907

VB

PB

7 519

10 644
2018 m.

9 337

2017 m.

1 307
1 388

Aktyviau naudotasi bibliotekos interneto svetaine, kuri buvo nuolat papildoma lankytojams aktualia
informacija.
Virtualių apsilankymų – 12 501 (2017 m. – 11 441, pokytis +1 060);
Unikalių lankytojų – 7 373 (2017 m. – 6 217, pokytis +1 156);
Svetainės puslapiai peržiūrėti – 37 859 kartus (2017 m. – 34 110 kartų, pokytis +3 749);
Interneto svetainėje lankytasi iš 40 pasaulio šalių (2017 m. – 52, pokytis -12). Daugiausia iš: Prancūzijos –
233 seansai, Jungtinių Amerikos valstijų – 80 seansų, Jungtinės Karalystės – 39 seansai.
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Bibliotekos interneto svetainė buvo sukurta
2012 metais naudojant atviro kodo turinio
valdymo sistemą Joomla versiją 1.7.2. Per tą
laiką programinė įranga, atviro kodo turinio
valdymo sistemos, programavimo kalbos
stipriai keitėsi, tobulėjo, tapo pažangesnės,
funkcionalesnės, saugesnės. Šiandien Joomla
pasiekė jau 3.8.12 versiją, todėl daugelis
senajai platformai pritaikytų plėtinių nebėra
palaikomi (nekuriami programiniai, saugumo
atnaujinimai). 2018 m. „LITNET“, teikianti
interneto svetainės prieglobą, naudodama
specializuotus
svetainių
pažeidžiamumų
aptikimo įrankius, atliko automatizuotą
bibliotekos interneto svetainės patikrą, ir
pareikalavo skubiai pašalinti nustatytas
grėsmes. Perspėjo, kad priešingu atveju,
bibliotekos svetainė bus pašalinta iš serverio.

Bibliotekos svetainė internete yra populiari,
joje talpinama daug lankytojams naudingos
informacijos, bet atsiranda vis daugiau
saugumo, programinio suderinamumo spragų,
neturime jokių techninių galimybių įsidiegti
įvairių užklausų, elektroninių anketų. Neturime
skilties, skirtos vaikams, naujienlaiškio,
svetainė nėra pritaikyta neįgaliesiems, tik iš
dalies atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašo reikalavimus. Neturėdami
mobiliosios versijos, prarandame potencialius
lankytojus/vartotojus, negalime jiems pasiūlyti
greitai prieinamos informacijos.
Siekiant tobulinti lankytojų aptarnavimo
kokybę,
didinti
interneto
svetainės
prieinamumą, LKT skelbtam konkursui
parengėme projektą „Birštono viešosios
bibliotekos
internetinės
svetainės
atnaujinimas
ir
pritaikymas
visoms
rezoliucijoms“, kuris ekspertų buvo įvertintas ir
gavo finansinę paramą. 2019 m. atnaujinsime,
diegsime inovatyvią, ilgalaikę išliekamąją vertę
turinčią bibliotekos internetinės svetainės
paslaugą.

Mūsų IT specialistės profesionalumo dėka,
trūkumai buvo pašalinti, pagal technines
galimybes pasiekti geriausi įmanomi rezultatai
ir svetainė nenutrūkstamai buvo prieinama
virtualiems bibliotekos lankytojams.

Populiarus ir bibliotekos profilis socialiniame tinkle „Facebook“.
Jame pateikiame informaciją ne tik apie vyksiančius ar vykusius renginius, mokymus, bet ir informuojame
apie naujas knygas, paslaugas:
sekėjų skaičius: 913 (2017 m. – 775)
„PATINKA“ 906 vartotojams (2017 m. – 773)
apsilankyta 2 918 kartų (2017 m. – 2 421)
paskelbta 214 įrašų (2017 m. – 105)
sukurti 47 renginiai (skaičiuojama nuo 2018 m.)
Bibliotekos lankytojai aktyviau naudojosi prenumeruojamomis duomenų bazėmis: INFOLEX, „Verslo žinių“
archyvu, EBSCO Publishing, NAXOS Music Library.
Naudojimasis prenumeruojamomis duomenų bazėmis
377

442
110

67
Infolex

EBSCO Publishing
2018 m.

2017 m.
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Naxos Music Library

Iš viso 2018 metais duomenų bazėse atliktos 1
335 (+537) paieškos, atsisiųsti 579
pilnateksčiai dokumentai (+86). Lankytojams
suteikiami slaptažodžiai EBSCO Publishing ir
NAXOS Music Library duomenų bazių
nuotolinei prieigai, todėl šiomis bazėmis
naudojamasi ne vien bibliotekoje. 2018 m.
prisijungimo slaptažodžius turėjo 37 (2017 m.
– 35) žmonės. Populiariausia buvo EBSCO
Publishing duomenų bazė.

20-ojo tarptautinio Birštono džiazo festivalio
(NAXOS Music Library yra didelė džiazo
muzikos kolekcija) „Krašto vitrinoje“ ir
bibliotekos svetainėje paskelbtas straipsnis
„Visada atvira NAXOS muzikos biblioteka“.
Nesant reikiamų leidinių bibliotekos fonduose,
siūlome naudotis elektroniniais ištekliais:
duomenų baze www.vyturys.lt, portalu
www.ibiblioteka.lt, archyvų ir muziejų
skaitmeninto kultūros paveldo duomenų
banku www.epaveldas.lt, interneto svetaine
www.tekstai.lt ir kitais šaltiniais.

Daug dėmesio skiriama duomenų bazių
viešinimui, populiarinimui. Tai duoda
pastebimų rezultatų – bibliotekos lankytojai
jomis
aktyviau
naudojasi.
Apie
prenumeruojamas duomenų bazes parengtos
skrajutės, informacija skelbiama bibliotekos
interneto svetainėje. Siekiant didesnio
susidomėjimo NAXOS Music Library baze, po

2018 m. parengtos 4 virtualios parodos, skirtos
žymiems krašto žmonėms, svarbiems įvykiams
paminėti (plačiau žr. Informacinė ir kraštotyros
veikla).

El. paslaugos populiarėja. Virtualių apsilankymų skaičius 2018 m. – 16 892 (lyginant su 2017 m., išaugo

2 509).

Virtualūs lankytojai

2018 m.

17 481

2017 m.

13 862

Bibliotekos technologinės galimybės, darbuotojų kvalifikacija, bendradarbiavimas su Kauno apskrities
viešąja, Lietuvos nacionaline M. Mažvydo bibliotekomis, įgyvendinami projektai leidžia plėsti el. paslaugas,
gerinti jų kokybę. Populiarėjant bevieliam interneto ryšiui bei išmaniesiems įrenginiams, daugėja virtualių
lankytojų ir internetu teikiamos informacijos.
2018 m. nuolatinio tinklo stebėsenos pagalba, užfiksuotos išorinio IP adreso kibernetinės atakos, kurios
laikinai sutrikdė įprastinį tinklo darbą (neveikė interneto svetainė, sutriko LIBIS darbas). Atakos mastas siekė
iki 45 atakų per 1 minutę ir apie 6 600 atakų iš skirtingų IP adresų į bibliotekos tinklą. Atakos buvo sėkmingai
užkardytos, atliktas kenksmingo kodo padarinių šalinimas. Įvertinus kibernetinės atakos mąstą, bibliotekos
tinklo sutrikimo padariniai buvo nedideli ir pašalinti per pakankamai trumpą laiką.
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INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
Svarbi bibliotekos veiklos sritis – savivaldybės
gyventojų ir kurorto svečių informacinių
poreikių tenkinimas. Kasmet gauname ir
atsakome į vis daugiau informacinių užklausų.
Nors auga vartotojų gebėjimas savarankiškai
naudotis skaitmenine informacija, bet
bibliotekos specialistų profesionalios pagalbos
poreikis, ieškant reikalingos informacijos,
nemažėja.

Gauta ir atsakyta informacinių užklausų
2 798
2 467

3 165
2 841

367 374

Bibliotekos
lankytojai
pateikė
įvairių
informacinių
užklausų:
faktografinių,
tikslinamųjų,
adresinių
ir
teminių.
Populiariausios išlieka teminės užklausos.

VB

SVB

2018 m.

El. paštu ir teikiant interaktyvią paslaugą
„Klausk bibliotekininko“, atsakyta į 103 (2017
m. – 99) užklausas. Dažniausiai buvo klausiama
konkrečios knygos, informacijos rūpima tema,
pavyzdžiui, literatūros apie kineziterapiją,
masažą, kalanetiką. Žmonės domėjosi, ar turime
knygų asmenybės raidos, saviugdos klausimais.
El. paštu dažnokai prašoma patikslinti ar pratęsti
knygos grąžinimo terminą.

PB

2017 m.

bibliotekos veiklos 70-mečiui skirta autografuotų
leidinių paroda „Bibliotekai – su meile“, kurioje
per 90 knygų su autorių, leidėjų, dailininkų
įrašais. Juose – dėkingumo žodžiai jaukiems ir
svetingiems knygų namams bei kunigo, eseisto
Juliaus Sasnausko žodžiais tariant „paprastam ir
nepaprastam Birštonui".
Birštono gimnazijos devintokams bibliotekoje
vyko istorijos pamoka. Joje Kauno apskrities
viešosios bibliotekos Informacinių paslaugų
skyriaus
Kaunistikos
grupės
vyresnysis
bibliografas Mindaugas Balkus moksleiviams
pristatė virtualų edukacinį žaidimą „Išnykusios
praeities ženklai“, po to vyko įdomi krašto žinių
viktorina.

2018 m. buvo nuolat pildomos interneto
svetainės skiltys „Birštonas respublikos
spaudoje“, „Birštonas internete“. Tęsiamas
nuorodų katalogas „Birštonas ir birštoniečiai
internete“, sudarytas ir paskelbtas 2019 metais
Birštone minėtinų datų sąrašas.
Bibliotekos katalogas papildytas 1055 analiziniais
įrašais (794 iš jų – kraštotyriniai).

Kraštotyros srityje bendradarbiauta su LNB,
KAVB, Palangos savivaldybės viešosios
bibliotekos, Nemuno kilpų regioninio parko,
Birštono turizmo centro darbuotojais.

Parengtos 4 virtualios kraštotyrinės parodos:
„Kazys Binkis ir Birštono kurortas“, „Iškentęs
Laptevų šaltį“, „Birštonas rašo džiazo istoriją“ bei

VAIKŲ APTARNAVIMAS
Galime pasidžiaugti, kad vaikai yra aktyvūs skaitytojai ir mielai leidžia savo laisvalaikį tiek bibliotekos Vaikų ir
jaunimo aptarnavimo skyriuje, tiek padaliniuose. Bibliotekoje skaito, įvairiuose renginiuose dalyvauja ir
Birštone gyvenantys vaikai, ir atvažiavę poilsiauti, aplankyti senelių.
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Vaikų (iki 14 metų) telkimas ir aptarnavimas:
16 621

13 621

10 738

3 105

3 000
Lankytojų skaičius

Dokumentų išduotis

Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius labai
mėgiamas jaunųjų lankytojų. Čia jaukioje,
visuomet atviroje erdvėje persipina bibliotekos
tradicinės bei šiuolaikiškos paslaugos, vyksta
įdomūs, literatūrą populiarinantys, skaitymą bei
kūrybiškumą skatinantys renginiai, edukacinės
veiklos jauniesiems birštoniečiams ir kurorto
svečiams.
Ir vaikai, ir jaunuoliai bibliotekoje jaučiasi kaip
namuose. Čia jie skaito mėgstamas knygas,
bendrauja, žaidžia, leidžia laisvalaikį su draugais,
atsipalaiduoja smėlio terapijoje ir kt.
Aplinkiniuose kaimuose, Prienuose gyvenantys
vaikai, besimokantys Birštono gimnazijoje,
laukdami autobuso namo ar tėvelių, pailsi, ruošia
namų darbus, pavalgo...
Mažųjų skaitykloje mamos, tėveliai ar seneliai
skaito mažyliams knygeles, dažnai čia vyksta
įvairios viktorinos, netradicinės integruotos
pamokos, renkasi klubo „Mama, mažylis ir
knyga“ nariai.
Skyriuje nuolat tobulinama vaikų, moksleivių ir
jaunuolių laisvalaikio užimtumo veikla, skaitymo
skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų
ugdymo sritys, ieškoma naujų darbo formų,
siekiant įtraukti į bibliotekos vartotojų gretas kuo
daugiau moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų.
Džiugu, kad šiame mūsų skyriuje nuolat gausu
lankytojų, kurie ne tik ateina pasiimti knygų, et
aktyviai įsilieja į bibliotekos gyvenimą, į mūsų
renginius, iniciatyvas, veiklas bei projektus.
Svarbiausias 2018-ųjų akcentas – Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimas.
Vaikams organizuota daug šiai jubiliejinei
sukakčiai skirtų renginių: viktorina „Atkurtai
Lietuvai – 100“, interaktyvi muzikinė viktorina
„Lietuvos valstybės 100-mečiui“, paroda
„Šimtmečio knygos vaikams“ ir kt.
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SVB

7 633

VB
424

314

110

PB

Registruotų vartotojų skaičius

Atliepdami į LR Prezidentės D. Grybauskaitės
kvietimą Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir
išradingai, biblioteka kartu su Birštono meno
mokykla jaunuosius birštoniečius pakvietė
netradiciškai paminėti jubiliejinę, 100-ąją,
Valstybės atkūrimo dieną, dalyvauti pilietinėjemeninėje akcijoje „Šimtas mūsų delniukų mylimai
Lietuvai“. 100 jaunųjų birštoniečių, trispalvės
gama nuspalvintų delniukų atspaudais, savo
meilę gimtajam kraštui įamžino baltose drobėse,
kurios Vasario 16-ąją papuošė bibliotekos
langus, o šventei praėjus, ir toliau džiugina
lankytojus.

Kaip ir kiekvienais metais, Birštono kurorto
šventės metu renginius organizavome
vaikams.
Didžiulėje palapinėje sukūrėme
pasakišką erdvę, kurioje kvietėme mažuosius ir
jų tėvelius, senelius į įdomias veiklas –
virtualios realybės akinių, fėjų bei kvepalų
dirbtuves. Visi noriai dalyvavo kūrybinėse
veiklose, džiaugėsi darbeliais, kuriuos sukūrė
savomis rankutėmis, mėgavosi ypatingais fėjų
aromatais...

Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų skaitymui, jo malonumo jausmo žadinimui, kūrybiškumo lavinimui.
Nepamirštamos svarbios istorinės, literatūrinės sukaktys, įsimintinos dienos. 2018 m. suorganizuota
daug įdomių renginių bei skaitymų, pvz.: Š. Pero gyvenimo ir kūrybos pristatymas, pasakos skaitymas (skirta
rašytojo 390-osioms gimimo metinėms), J. Kelero knygos „66 istorijos“ skaitymas ir diskusija, popietė
„Įsimintiniausia skaityta knyga“, knygų sutiktuvės ir pokalbis apie knygnešius, elektroninių skaityklių
galimybių pristatymas, D. Čepauskaitės knygos „Baisiai gražūs eilėraščiai“ skaitymai, aptarimas, eilėraščių
kūrimas, viktorina Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, knygų „Skraidantis berniukas“ (aut. E.
Sebrova) ir „Kiaušinių pasakos“ (aut. V. V. Landsbergis) skaitymai, pokalbis apie drąsą, gėrį bei meilę, „Lėlių
vakarėlis“, kviečiantis skaityti, žaisti, kurti lėlėms drabužėlius, supažindinantis su lietuvių tautiniu kostiumu
ir kt.

14-tą vasarą, gavę paramą iš Birštono
savivaldybės
finansuojamos
Vaikų
socializacijos ir tautinio, pilietinio ugdymo
programos, VB, Birštono vienkiemio bei
Nemajūnų
padaliniuose
organizavome
vasaros skaitymus, kuriuose dalyvavo ne tik
mažieji birštoniečiai, bet ir poilsiauti į kurortą
atvykę vaikai. Šių metų tema – Lietuvos
valstybės
nepriklausomybės
atkūrimo
šimtmetis. Vasaros skaitymus „Pažinti ir
apkabinti Lietuvą“ skyrėme gimtosios šalies
literatūrai, istorijai, herojams, papročiams.
Vaikai kartu skaitė, kalbėjosi apie perskaitytas
knygas,
dalyvavo
edukaciniuose
užsiėmimuose, biblioterapijos popietėse.
Stengėmės į veiklas įtraukti kuo daugiau
socialinės rizikos šeimų vaikų, biblioterapiniais
tekstais padėti jiems atrasti atsakymus į
rūpimus klausimus, ugdyti pilietiškumą,
tautiškumą, pagarbą ir meilę Tėvynei, skatinti
kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Vaikai turiningai
praleido laisvalaikį, gilino skaitymo įgūdžius,
mokėsi diskutuoti, išsakyti savo nuomonę,
išklausyti kitus.

Linksmai
žaisdami,
kartu
skaitydami,
aptardami tekstus, dalyvaudami įdomiose
viktorinose, kūrybinėse dirbtuvėlėse, daugiau
sužinojo apie gimtąjį kraštą, save, tuo pačiu
formavo požiūrį į gyvenimą, vertybines
nuostatas.
Geranoriškai į programą įsitraukė, užsiėmimus
vaikams padėjo organizuoti dailininkė E.
Ivaškevičiūtė ir psichologė B. Gelumbauskienė
su kolege psichologijos studente.
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Registravomės dalyvauti Švietimo ir mokslo
ministerijos skelbtoje iniciatyvoje „Atverk duris
vasarai“ ir mūsų organizuoti vasaros skaitymai
buvo įvertinti. Iš 270 šalies įstaigų,
prisijungusių prie šios iniciatyvos, buvo
išrinktos 33, tarp kurių ir mūsų biblioteka. Už
kūrybiškai ir aktyviai praleistą vasarą kartu su
vaikais, pelnėme LR švietimo ir mokslo
ministerijos padėką bei pažintinę kelionę į
Suomiją, Estiją. Už aktyvumą ir pastangas, už
originalių skaitymų organizavimą Nemajūnų
padalinyje,
į
kelionę
vyko
vyresn.
bibliotekininkė E. Grybauskienė (plačiau žr.
Vartotojų
aptarnavimas
padaliniuose
(filialuose).

mažųjų būrys susipažino su įvairiausių šalių
instrumentais, patys juos išbandė, aktyviai
muzikavo,
atsipalaidavo
pasinėrę
į
raminančius, užburiančius muzikos garsus.
Ypatingo susidomėjimo sulaukė senoviniai
pasaulio
instrumentai,
būgneliai,
jų
skambesys. Nuostabios vaikų emocijos
akimirksniu biblioteką pripildė džiaugsmo,
pakilios šventinės nuotaikos.

Ilgiau nei 20 metų bibliotekoje vyksta
kultūros projektas „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“, kurio tikslas yra skleisti skaitymo
džiaugsmą, literatūrą ir šiaurietišką pasakojimo
tradiciją. Kaip ir kasmet aktyviai dalyvavome
projekte organizuodami įdomius renginius
vaikams: edukacinę popietę „Spalvingi
didvyriai šiaurėje“, netradicines pamokas
„Herojai šiaurės šalyse ir šalia mūsų“,
„Narsuoliai šiaurėje, narsuoliai čia“ ir kt.

Dar viena dovana vaikams jubiliejaus proga –
susitikimas su JAV gyvenančia poete Vida
Bladykaite-Wilson ir autorinių dainų atlikėja
Ilona Papečkyte. Renginio metu poetė skaitė
eiles iš visų trijų poezijos knygų, minė mįsles,
pasakojo, kad gyvendama Amerikoje, ilgėjosi
gimtų vietų, Lietuvos ir iš to ilgesio pradėjo
kurti eiles apie angelą Mykoliuką, kuris visada
padeda vaikams, draugauja su jais. Renginiui
baigiantis, įteikti prizai vaikams, 2018 metais
perskaičiusiems
daugiausiai
knygų,
aktyviausiai dalyvavusiems renginiuose.

Nepamirštamas
susitikimas
vaikams
suorganizuotas su airių rašytoja June Molloy,
knygos „Guardian of Giria" autore,
gyvenančia ir kuriančia Lietuvoje. Jos knygoje
„apsigyveno“ ryškiausi Lietuvos miškų
gyvūnai. Nors susitikimas vyko anglų kalba,
vaikai noriai bei aktyviai dalyvavo, uždavė
„glėbį" įvairių klausimų, klausėsi knygos
ištraukų, džiaugėsi galimybe artimiau
susipažinti su puikias istorijas dovanojančia
rašytoja.

Nepaprastai džiaugiamės mūsų lankytojų
gražiomis
iniciatyvomis.
Mažosios
skaitytojos Gajos mama Gabija Guscevičienė
surengė trijų valandų edukaciją vaikams,
kurios metu iš spalvingų rudeninių lapų, vėjo
nuplėštų medžių šakelių ir kitų gamtinių
žaliavų vaikai suko karūnas, vainikėlius
žvakelėms, juos dekoravo lapais, spalvomis,
kalbėjo apie medžius, jų rūšis, kūrybiniame
procese naudotus lapus ir šakeles, augalų
naudą žmogui...

Minint bibliotekos veiklos 70-metį, vaikams
dovanotas įsimintinas susitikimas su muzikos
terapeute Diana Geče. Susirinkęs gausus
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rašytoju M. Marcinkevičiumi, stebėjo „Nieko
sau“
teatro
spektaklį
„Afrika“.
Organizuojamuose užsiėmimuose stengiamasi
akcentuoti tai, kad biblioteka yra atvira
visuomenei, kad čia įgyvendinamos įdomios
veiklos, kad su knyga gyventi įdomu. Iš viso
klubo užsiėmimuose dalyvavo 137 dalyviai. Iš
jų – 90 vaikų.

Vaikai, nežinodami atsakymų į rūpimus
klausimus, ieškojo informacijos bibliotekoje
esančiose knygose. Tą pačią dieną biblioteką
aplankė ir jau užaugusi skaitytoja Viktorija
Butkutė su savo mažaisiais anglų kalbos
mokinukais, kurie šventė Heloviną.

Kad laikas praleistas skyriuje būtų įdomesnis, kad
paįvairintume pertraukėles tarp skaitymų –
nupirkome įvairių žaidimų, dėlionių, 3 spalvingus
linguoliukus ir kt. Vaikai itin pamėgo žaidimą
„Klasė“, žiedų mėtymo stovą, žemąjį
balansavimo takelį.
Didelis dėmesys skirtas ir vaikų psichologinės
būsenos
gerinimui.
Skyriuje
įrengta
biblioterapinė lentyna „Nesvarbu, kaip atrodai
kitiems, į save gali žiūrėti su meile, supratimu ir
pagarba (J. O. D`Onohue)“. Joje vaikai gali rasti
reikalingų knygų, o jose atsakymus į rūpimus
klausimus: kaip įveikti baimes, pyktį, pakelti
savigarbą. Ši teminė lentyna buvo populiari ir
kartu su vaikais skyriuje apsilankančių
suaugusiųjų tarpe.

Naudingas ir įdomus buvo LNB darbuotojų
bibliotekoje vestas Lietuvos kultūros tarybos
iš dalies finansuojamo projekto „Lėlių teatras
– kultūrinei vaikų edukacijai“ seminaras.
Jame Vilniaus teatro „Lėlė“ režisierius ir
dailininkas Rimas Driežis įtaigiai ir ekspresyviai
supažindino su lėlių ir lėlių teatro istorija,
įvairių
technikų
teatrinėmis
lėlėmis
(pirštininėmis, lazdelinėmis, marionetėmis),
demonstravo myrioramos spektaklį, aptarė
lėlių gamybos subtilybes ir panaudojimo vaikų
edukacijai galimybes. Susipažinusios su lėlių
teatro
technikomis,
lėlių
dirbtuvėles
bibliotekos
darbuotojos
organizuoja
savarankiškai,
paįvairindamos
skyriuje
vykstančius renginius.

Bendradarbiaudami su Birštono gimnazijos
mokytojais,
organizavome
integruotas,
netradicines pamokas, pvz.: „Šeimos problemos
vaikų literatūroje“ ir kt. Kartu aiškinomės kaip
spręsti iškilusias problemas, išgyventi netektis,
materialinius
sunkumus,
priklausomybes,
diskutavome, kas gelbsti kritinėse situacijose ir
kaip gali padėti knygos.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, kvietėme
prisiminti saugaus eismo taisykles. Jaunieji
skaitytojai susitiko su Birštono policijos
komisariato pareigūne Milda Mardosiene, kuri
linksmai ir įdomiai papasakojo apie saugų eismą,
atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Vaikai kartu
sprendė užduotėles, kaip saugiai pereiti gatvę,
kaip nešioti atšvaitus, kad būtume tamsiu paros
metu matomi, o edukacinės popietės pabaigoje
aktyviausi dalyviai buvo apdovanoti prizais.

Aštuntus metus bibliotekoje veikia klubas
„Mama, mažylis ir knyga“. Klubo metai
prasidėjo
nuo
literatūrinio-edukacinio
susitikimo su skaitymo iniciatyvų autore, VšĮ
„Laikas skaityti" įkūrėja Rūta ElijošaityteKaikare, kuri atskleidė paslaptis, kaip
sudominti vaikus skaityti, kokias knygas rinktis,
kam skirti daugiausiai dėmesio, laiko, skirtingo
amžiaus vaikams rekomendavo puikias, jų
poreikius atitinkančias knygas. Taip pat vyko
knygų pristatymai, kūrybinės dirbtuvės. Klubo
nariai susitiko su knygos „Draugystė ant
straublio galo“ dailininke A. Kiudulaite,

Bibliotekos paslaugomis aktyviai naudojosi
vaikų vasaros stovyklų organizatoriai. Poilsio
stovyklos Birštone „100 gamtos nuotykių“
stovyklautojai skyriuje keletą kartų mėgavosi
smėlio terapija, kūrė istorijas apie negyvenamą
salą, išbandė virtualios realybės pramogas.
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VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS PADALINIUOSE (FILIALUOSE)
Bibliotekos Birštono vienkiemio, Nemajūnų ir
Siponių padaliniuose (filialuose) seniūnijos
gyventojams organizuojamos ir teikiamos
kultūrinės, informacinės, švietimo paslaugos,
kultūrinių tradicijų, etnokultūros puoselėjimu
išsiskiriantys renginiai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Birštono
savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų
pakeitimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų
nustatymo ir pakeitimo“ pakeitus Birštono
miesto teritorijos ribas, Birštono vienkiemiui
tapus miesto dalimi, gyvenvietėje veikęs
bibliotekos padalinys tapo miesto padaliniu, nors
ir toliau aptarnauja ne tik miesto, bet ir aplinkinių
kaimų gyventojus. Nemajūnų ir Siponių
padaliniuose aptarnaujami savivaldybės kaimų
gyventojai.

Visų filialų patalpos suremontuotos, jaukios,
patogios. Visuose filialuose įdiegta LIBIS
skaitytojų aptarnavimo bei kitos posistemės,
kompiuterizuoti visi darbo barai. Filialų fondai
rekataloguoti, t.y., suvesti į elektroninį
bibliotekos, o tuo pačiu ir visos Lietuvos,
suvestinį katalogą. Vartotojai gali sužinoti, ar yra
bibliotekoje reikalinga knyga ar leidinys,
užsisakyti nuotoliniu būdu – prisijungus prie
katalogo per internetą.

Padalinių fonduose iš viso sukaupta 11 489 fiz.
vnt., 9 173 pavadinimų įvairių dokumentų.
Ataskaitiniais metais padalinių fondai papildyti
532 fiz. vnt. naujų dokumentų.

Registruotų vartotojų skaičius. Vartotojų grupės
585

2018 m.

591
224

Registruotų vartotojų
skaičius

212

Dirbantys

54

2017 m.

110

71

Studentai, jaunimas

110

Vaikai iki 14 m.

197

198

Kiti (bedarbiai,
pensininkai)

2018 m. filialuose užregistruoti 585 vartotojai (6 mažiau nei 2017 m.). Nežymiai sumažėję statistiniai skaičiai
patvirtina, kad bibliotekos padaliniai vis dar yra reikalingi seniūnijos gyventojams.
Neįgalių ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas namuose
840

Išduota dokumentų
Aptarnauta iš viso

1 041

2018 m.
2017 m.

34
39

Didelis dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir senyvo
amžiaus
skaitytojų
aptarnavimui,
knygnešystei. Neįgaliesiems, gyventojams,
kurie yra vyresni nei 70 m., kurie patys
nebegali apsilankyti bibliotekoje, knygas ir
periodinius leidinius bibliotekininkai pristato į
namus. Kartą per mėnesį bibliotekininkės
aplanko kaimo gyventojus – nuveža telefonu ar
per kitus žmones užsakytas knygas, spaudą.

knygų ir periodinių leidinių, Nemajūnų kaime –
16-kai gyventojų pristatyti 246 fiz. vnt. įvairių
leidinių, o Siponyse – 8 vartotojus pradžiugino
net 263 leidiniai. Iš viso ataskaitiniais metais
knygnešystės paslauga pasinaudojo 34
skaitytojai, kuriems į namus pristatyta per 840
leidinių.
Sumažėjusį aptarnautų neįgaliųjų ir senyvo
amžiaus skaitytojų bei jiems išduotų
dokumentų skaičių lėmė įvairios jų ligos,
sveikatos sutrikimai bei senatvės sunkumai.

Ši paslauga populiari visuose filialuose. 2018
m. Birštono vienkiemyje ja naudojosi 18
gyventojų, kuriems pristatyta 331 fiz. vnt.
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Padaliniuose užregistruota lankytojų
8 576 8 323
5 914 5 809
1 839 1 806
Birštono vienkiemio
padalinyje

814

Nemajūnų

699

Siponių
2018 m.

Iš viso

2017 m.

Apsilankymų skaičius išaugo, kadangi skaitytojai į bibliotekas ateina ne tik pasiimti knygų, bet ir pabendrauti,
mokytis, pasinaudoti internetu, dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Dokumentų išduotis
Išduotis sumažėjo ir dėl Nemajūnų filialo
darbuotojos ligos (padalinys nedirbo ilgiau nei
mėnesį), sumažėjusio registruotų vartotojų,
naujų knygų skaičiaus.

13 888 14 759
3 184 3 515
Išduota fiz. vnt.

T. t. vaikams

23,70%
22,90%
Skaitomumas

2018 m.
2017 m.

Padalinių lankytojai pateikė įvairių informacinių užklausų: faktografinių, tikslinamųjų, adresinių ir teminių.
Jų sumažėjo nežymiai. Nors vartotojų gebėjimas savarankiškai naudotis skaitmenine informacija auga,
tačiau bibliotekos specialistų pagalbos poreikis, ieškant reikalingos informacijos, nemažėja.
Informacinės užklausos
Metai

Iš viso užklausų

2018 m.
2017 m.

Iš jų
Faktografinės

Tikslinamosios

Adresinės

Teminės

367 (pokytis -7)

8

7

147

205

374

3

2

162

207

Populiarios išlieka bibliotekose teikiamos
konsultacijos. Ataskaitiniais metais dažniausiai
kreiptasi bibliotekininkų pagalbos bei
patarimų,
kaip
naudotis
internetu,
elektroniniu
katalogu,
skaitmeninėmis
duomenų bazėmis, „Word“ programa. Taip pat
domėtasi apie internetinę darbo paiešką,
registraciją pas gydytoją, mokesčių mokėjimą,
naujienų portalus, el. pašto sukūrimą ir t.t.

Gyventojus
kvietėme
stebėti
įvairias
tiesiogines internetines transliacijas iš Kauno
apskrities viešosios ir Nacionalinės bibliotekų
apie gyventojų pajamų, žemės ūkio naudmenų
ir kitų plotų deklaravimą, bendrąjį asmenų
duomenų reglamentą, paramą smulkiems
ūkininkams, atliekų rūšiavimą, žmogaus teises,
e-paslaugas, išmokas ir kt. Iš viso padaliniuose
rodytos 32 transliacijos, kurias stebėjo 101
žmogus.
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Iš viso gyventojų, dalyvavusių mokomuosiuose renginiuose ir pateikusių skaitmeninio raštingumo užklausas:

109

Birštono vienkiemio padalinyje
Nemajūnų padalinyje

17

Siponių padalinyje

311

Konsultacijų sumažėjo nežymiai. Kaip ir kasmet, Nemajūnų padalinyje jų suteikta mažiau, nes dauguma
seniūnijos gyventojų kompiuteriu ir internetu naudojasi Nemajūnų dienos centro kompiuterių klasėje.
Bendras padalinių interneto seansų skaičius padidėjo (pokytis +81).
Interneto seansų skaičius

Vartotojams įrengtos 7 kompiuterizuotos
darbo vietos, prijungtos prie tinklo ir interneto.
Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo
vietų skaičius – 3.

1 388
1 307

Interneto seansų skaičius
2018 m.

2017 m.

Padaliniuose organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, edukacinės veiklos. Jų skaičius išaugo, ypač
Nemajūnų padalinyje, kuriame, organizuojant renginius, imta aktyviai bendradarbiauti su Nemajūnų dienos
centru. Renginių lankytojų skaičius mažėjo dėl renginių specifikos pvz., mokomuosiuose renginiuose
dalyvavo nedidelis skaičius gyventojų (vidutiniškai 1-ą tiesioginę transliaciją, kai galima užduoti rūpimus
klausimus stebėjo 3 žmonės).
Renginiai
Metai

Iš viso suorganizuota
renginių

2018 m.
2017 m.

Iš jų
Parodų

Žodinių

136 (pokytis +34)

37

99

102

35

67

Bendradarbiaujant su partneriais, suorganizuoti 25 renginiai (2017 m. – 9).
Ataskaitiniais metais filialuose eksponuotos 37 literatūros parodos, skirtos Lietuvos šimtmečiui, Vydūnui,
kitoms svarbioms istorinėms datoms, naujoms knygoms pristatyti, rašytojų kūrybai populiarinti.
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Jau trečius metus viešosios bibliotekos
organizuojamo projekto „Po žvaigždėtu
vasaros dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2018 m.“ renginiai persikėlė į
Siponis
ir
Birštono
vienkiemį.
Bendradarbiaujant su bendruomenėmis,
minint atkurtos Lietuvos valstybingumo
šimtmetį, Birštono vienkiemio gyventojams
pristatyta tautinio atgimimo dainiaus Maironio
bei poeto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato, aktyvaus Sąjūdžio
dalyvio Sigito Gedos kūryba. Jautrią, į gilius
apmąstymus nukėlusią poezijos ir muzikos
kompoziciją pagal poetų eiles, laiškus,
straipsnių fragmentus bei prozos ištraukas
klausytojams pristatė žinoma aktorė Virginija
Kochanskytė bei fleitininkė Jurgita Otienė. Už
puikų, bendruomenę pradžiuginusį renginį
nuoširdžiai dėkojo Birštono vienkiemio
bendruomenės narės Birutė Vokietaitienė,
Beata Klimavičienė ir visi susirinkę žiūrovai.
Ypatingai gražus, vienijantis vakaras filosofui,
rašytojui, publicistui, kultūros veikėjui Vydūnui
vyko Siponių kaime. Puikią programą pristatė
aktoriai Rimantas Bagdzevičius ir Jūratė
Viliūnaitė, o ansamblis „Kadujo" (vad. L.
Lukenskienė) atliko visus sujungusias Vydūno
giesmes. Siponiškiams skaityti Vydūno raštai,
publicistika apie darbą Lietuvai, apie dainas,
liaudies meną, lietuvius... Vakaro dalyvius
suartino kartu sugiedota Vydūno „Lietuvių
giesmė“. Už šventę nuoširdžiai dėkojo Siponių
bendruomenės
pirmininkė
Vijolė
Skorodumovienė
ir
pakvietė
prie
bendruomenės suneštų vaišių stalo. Dar ilgai
buvome drauge, dainavome lietuvių liaudies
dainas, mėgavomės buvimu kartu... Renginyje
taip pat dalyvavo Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė bei mero pavaduotojas
Vytas Kederys.

Padaliniai taip pat kvietė skaitytojus priimti
Skaitymo iššūkį – dalyvauti žaismingose
varžytuvėse, vykusiose visą vasarą, kvietusiose
skaityti knygas, atsakyti į 5 klausimus apie jas
(plačiau apie Skaitymo iššūkį žr. skiltyje
Renginiai). Iš viso padaliniuose iššūkį priėmė
28 skaitytojai, visas užduotis įveikė 18.
Daug džiaugsmo mažiesiems dovanojo
vasaros skaitymai, kuriuos nuo 2017 m.
organizuojame ir padaliniuose. Birštono
vienkiemio padalinyje, bendradarbiaujant su
lopšeliu-darželiu
„Giliukas“,
organizuoti
eilėraščių skaitymai, žaidimų popietės,
iliustracijų dirbtuvėlės, diskusijos apie knygas,
pristatyta nauja mainų bibliotekėlė. Nemajūnų
padalinyje vasaros skaitymai, paįvairinti
edukaciniais
užsiėmimais,
buvo
skirti
literatūrai apie gėles. Jų metu vaikai ne tik
skaitė pasakas, eilėraščius apie gėles, žinių apie
jas ieškojo enciklopedijose, bet ir patys gėles
sodino, augino, džiaugėsi įvairiaspalviais
žiedais.

Džiaugiamės, kad vasaros skaitymai, vykę
viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo
įvertinti. Švietimo ir mokslo ministerijos
skelbtoje iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ už
kūrybiškai ir aktyviai praleistą vasarą kartu su
vaikais, gavome padėką iš LR švietimo ir
mokslo ministerijos bei pažintinę kelionę į
Suomiją, Estiją. Už pastangas, už ypatingo
vaikų dėmesio sulaukusių, originalių skaitymų
organizavimą Nemajūnų padalinyje, į kelionę
vyko vyresn. bibliotekininkė E. Grybauskienė
(plačiau žr. skiltyje „Bibliotekos darbuotojai“).

Siponių padalinyje „Knygų Kalėdos“ jau keletą
metų
pasitinkamos
Advento
popiete
„Pasidalinkime gerumu“. Šiemet dalintasi tuo,
ką geriausiai kiekvienas išmano ar moka.
Džiaugtasi nuostabiu, natūraliai sukurtu ir
netgi valgomu vainiku, prisiminta Advento
vainiko simbolika, uždegta pirmoji žvakė.
Prisiminti įvairūs draudimai Advento metui,
žaidimai, mįslės. Aktyvūs bendruomenės nariai
padainavo lietuvių liaudies dainų, prisiminė
senolių papročius ir tradicijas.

Padaliniuose įdomiais, jaukiais renginiais,
popietėmis paminėtos svarbios literatūrinės
sukaktys: Adolfo Ramanausko-Vanago, Vydo
Asto, Martyno Vainilaičio ir kt. gimimo
metinės. Organizuoti renginiai, skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui bei Vydūno
metams: literatūrinė popietė Vydūnui atminti
(Birštono vienkiemio padalinyje), viktorina „Ar
pažįstu gimtąją Lietuvą“ (Siponių padalinyje) ir
kt.
Didelis dėmesys – LR Prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuotai akcijai „Knygų
Kalėdos“.
Birštono vienkiemio padalinio bibliotekininkė,
bendradarbiaudama su Birštono vienkiemio
bendruomene ir lopšeliu-darželiu „Giliukas“,
pakvietė į seniūnijos salę, kur vyko graži
„Knygų
Kalėdoms“
skirta
šventė.
Bibliotekininkė susirinkusiems papasakojo apie
akciją, kvietė joje dalyvauti, skaitė Zitos
Gaižauskienės knygą „Kalėdų bobutė“,
supažindino su bibliotekoje esančiomis
knygomis apie žiemą, apie Šv. Kalėdas ir kitas
žiemos šventes. Eiles apie Kalėdas ir
Naujuosius metus deklamavo
lopšeliodarželio auklėtojos bei mažieji jų auklėtiniai.
Nemajūnų padalinyje trečius metus iš eilės
gyventojus kvietė jau tradicine tampanti
šventinė „Knygų Kalėdų“ popietė. Susirinkę
lankytojai popieriaus sukučių kvilingo technika
kūrė įvairiaspalves snaiges, puošė jomis
kalėdinę bibliotekos eglutę, drauge skaitė
stebuklines, kalėdines pasakas, dalinosi Kūčių
vakaro tradicijomis bei skaniausių patiekalų
receptais.
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Nemajūnų padalinyje veikia klubas „Mama ir
knyga mane augina“. 2018 m. čia vyko
įdomios, kūrybiškumą, fantaziją ir socializaciją
skatinančios veiklos, kuriose noriai dalyvavo ir
vaikai, ir mamytės. Ataskaitiniais metais klubo
nariai kūrė didelę rankų darbo knygą:
dekoravo ją kvilingo popieriaus sukučių
technika, rašė pasakas, įdomias istorijas,
puošė spalvingomis iliustracijomis. Klubo
veikla praskaidrino kaimo šeimų gyvenimą,
praturtino laisvalaikį, kvietė prasmingoms
akimirkoms su savo vaiku.

Nemajūnų kaimo gyventojams Nacionalinės
suaugusiųjų mokymosi savaitės metu.
Apžvelgėme tik keletą įsimintiniausių renginių,
parodų, kurios praturtino seniūnijos gyventojų
laisvalaikį, skatino skaitymą, pritraukė naujų
skaitytojų, dovanojo jiems daug gražių,
įsimintinų akimirkų. Organizuojant įvairius
renginius, taip pat siekiama pritraukti į
bibliotekas daugiau įvairių socialinių grupių
lankytojų.
Padaliniuose, organizuojant įvairią kultūrinę,
švietėjišką veiklą, bendradarbiaujama su
kitomis įstaigomis: lopšeliu-darželiu „Giliukas“,
Nemajūnų
dienos
centru,
seniūnijos
darbuotojais. Padalinių darbuotojos aktyviai
dalyvauja vietos bendruomenių veikloje.
Nemajūnų padalinio darbuotoja Eitmyra
Grybauskienė yra išrinkta į Nemajūnų
bendruomenės santalkos valdybą.

Popieriaus sukučių techniką, kvilingą, pamėgo,
ja domisi ne tik padalinio lankytojai, bet ir
kolegos iš aplinkinių miestų. 2018 m.
bibliotekoje svečiai iš Prienų „Ažuolo“
progimnazijos panoro ją išbandyti – kūrė
atvirutes, dekoravo jas. Taip pat ši technika
bibliotekoje pristatyta ir suaugusiems

RENGINIAI
Renginiai – svarbi bibliotekos veiklos dalis. Jais puoselėjamas, skatinamas skaitymas, plečiamas kultūrinis
akiratis, mažinama socialinė atskirtis, turtinamas laisvalaikis ir formuojamas bibliotekos įvaizdis,
pritraukiama daugiau lankytojų.
2018 m. organizavome įvairių renginių vaikams, jaunimui ir suaugusiems: knygų pristatymų, susitikimų su
autoriais, literatūros ir vaizduojamojo meno parodų, informacinių, edukacinių užsiėmimų, filmų peržiūrų,
kūrybinių dirbtuvių ir t.t.
Renginių skaičius 2018 m., lyginant su 2017 m., išaugo 47-iais. Didžiausias augimas pastebimas bibliotekos
padaliniuose, ypač Nemajūnų, kuriame, organizuojant renginius, imta aktyviai bendradarbiauti su
Nemajūnų dienos centru.
Bendra renginių lentelė

VB

SVB

PB

Iš jų

Iš viso suorganizuota
renginių

Parodų

Žodinių

Renginių lankytojų
skaičius

2018 m.

249

36

213

8 069

2017 m.

226

24

202

8 693

2018 m.

385

73

312

9 082

2017 m.

328

59

269

10 162

2018 m.

136

37

99

1 013

2017 m.

102

35

67

1 469

Metai
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Nors renginių skaičius išaugo, jų lankytojų skaičius sumažėjo. Tai įtakojo renginių specifika, kai renginio
dalyvių skaičius dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti didelis. Vienas pavyzdžių – robotikos užsiėmimai.
Nors jie susilaukė didelio dėmesio, tačiau vieno užsiėmimo metu negalime priimti daugiau nei 6 vaikų (dėl
riboto robotikos rinkinių skaičiaus). Su ta pačia problema susidūrėme ir organizuodami dalį skaitmeninių
technologijų pažinimo renginių (3D spausdinimo, filmo „Virtualus turas po Birštoną“ kūrimas ir kt.). Taip pat
trumpiau nei 2017 metais vyko intelektinis žaidimas „Auksinis protas“ – tik 1-ą sezoną (rugsėjo-gruodžio
mėn.).
Daugiau renginių suorganizuota bendradarbiaujant su partneriais – 61 (2017 m. – 23).

Parodos
Biblioteka kiekvienais metais rengia tiek
tradicines literatūros parodas, tiek tampa
erdve menininkų darbams eksponuoti,
iškilioms asmenybėms populiarinti ar pristatyti
visuomenei svarbias idėjas. 2018 m. viešojoje
bibliotekoje surengta 40 parodų
(16-ka
daugiau nei 2017 m.). Daugiausia buvo
rengiama literatūros parodų. Kitos parodos
organizuotos bendradarbiaujant su įvairiomis
organizacijomis, institutais, ambasadomis,
menininkais.

Žengdami koja kojon su laiku, plėtodami
skaitmeninių paslaugų pasiūlą, rengiame
virtualias parodas. 2018 m. jų parengta 4:
„Kazys Binkis ir Birštono kurortas“, „Iškentęs
Laptevų šaltį“ (skirta ilgamečiam Birštono
girininkui, tremtiniui A. Vilkaičiui), „Birštonas
rašo džiazo istoriją“ bei bibliotekos veiklos 70mečiui skirta autografuotų leidinių paroda,
kurioje – per 90 knygų su autorių, leidėjų,
dailininkų dėkingumo žodžiais jaukiems ir
svetingiems knygų namams.

Literatūros parodos

Kitos parodos

Vasario-kovo mėn. bibliotekoje ir jos
padaliniuose eksponuotos parodos, skirtos
valstybinių švenčių minėjimui: „Laisvę išskleist
– kaip esmę“, „Lietuva, tu man viena“ ir kt.
Viena įsimintiniausių – Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio (LLKS), tarybos deklaracijos signataro,
LLKS
gynybos
pajėgų
vado
Adolfo
Ramanausko-Vanago šimtmečiui ir jo
bendražygių atminimui skirta literatūros
paroda.

Literatūros parodas gražiai palydi su įvairiomis
institucijomis, menininkais organizuotos
parodos. Nors jų būna žymiai mažiau, tačiau
palieka neišdildomus įspūdžius.
Birštoniečiams didelį įspūdį paliko Lietuvių
kalbos instituto interaktyvioji kilnojamoji
paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“,
kurios unikalūs, interaktyvūs eksponatai –
kalbos žaislai leido kiekvienam paliesti kalbą
rankomis ir pačiam pajusti jos savitumą.
Parodą sudarė 5 informaciniai plakatai su
stovais, 5 interaktyvių eksponatų komplektai:
indoeuropiečių kalbų sodas, lietuviški žodžiai ir
jų atitikmenys kitose pasaulio kalbose, lietuvių
kalbos žodynas, lietuvių kalbos abėcėlė,
lietuviški žodžiai pasaulyje.

Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai, rengtos
parodos minėtinoms dienoms, šventėms ir
žmonėms, jubiliejams atminti, LR Seimo
paskelbtiems atmintiniems metams pažymėti:
Vydūno 150-mečiui (vasarą suorganizuotas ir
literatūrinis-muzikinis renginys), V. MykolaičioPutino, V. Jasukaitytės, tėvo Stanislovo, K.
Binkio ir kt.
Poezijos pavasario paukštei nutūpus Birštone,
parodų stendus papuošė renginyje dalyvavusių
rašytojų kūrybos paroda.
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tiek šalies viduje, tiek pasaulyje, tai ir buvo
įdomiai pristatyta parodoje.

Originalios ne tik pačios parodos, bet ir jų
pristatymai. Kartu su Lietuvos-Indijos forumu ir
Azijos menų centru surengėme nepamirštamą
Indijos meno festivalio SURDADHANA
fotografijų
parodos
„IndiArt
scena"
pristatymą. Biblioteka pakvipo subtiliais
rytietiškais aromatais, suskambo indiška
muzika bei šokiais. Dažnai į Indiją keliaujanti, ja
besižavinti fotografė Jovita Ambrazaitytė,
ypatingą dėmesį skirdama indiško šokio,
religijos bei tradicijų svarbai, ypač įdomiai bei
originaliai pristatė, papasakojo apie šio tolimo
krašto kultūrą, miestus, žmones, supažindino
su unikalių indiškų šokių judesiais bei jų
reikšmėmis.

Gražios draugystės su Airijos ambasada
pradžią simbolizuoja Airijos ambasados
inicijuota paroda apie vieną įtakingiausių XX a.
menininkų, airių rašytoją James‘ą Joyce‘ą
(1882 – 1941). Atidarymo metu svečiavęsis
Airijos ambasadorius Lietuvoje J. E. David
Noonanas ne tik pristatė parodą, bet ir
pasidžiaugė nuoširdžia draugyste su Birštono
savivaldybe, su biblioteka: „Esu Birštone buvęs
jau visais metų laikais. Gamta kinta, puošiasi
kitomis spalvomis, tačiau žmonių nuoširdumas
išlieka tas pats“.

Ypač spalvinga, kupina fantazijų, metaforų ir
minčių asociacijų srauto, praplėtusi pažinimo
ribas, buvo JACQUES PREVERT (Žakas
Preveras) paroda „Koliažai“,
organizuota
bendradarbiaujant su Prancūzų institutu
Lietuvoje.

Tęsėsi graži draugystė su Švedijos ambasada.
Bibliotekoje eksponuota įdomi Švedijos
Karalystės
ambasados
Lietuvoje paroda
„Priimame iššūkį – Švedija ir Darnaus
vystymosi darbotvarkė 2030“ apie 17-ka
Jungtinių Tautų nustatytų darnaus vystymosi
tikslų, kurie atspindi didžiausias pasaulio
problemas – taršą, skurdą, lyčių nelygybę ir
kitas.
Švedija,
istoriškai
įsipareigojusi
bendradarbiauti
ir
spręsti
pasaulines
problemas, yra pasiryžusi padaryti viską, ką
gali, kad pasaulis būtų socialiai, ekonomiškai ir
ekologiškai darnus. Švedija siekia būti lydere
įgyvendindama darbotvarkę iki 2030 metų –

Į kurčiųjų pasaulį ir jų dailės istoriją gražiai
duris pravėrėme Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos
centro inicijuotame parodos „Kurčiųjų meno
pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“
atidaryme. Menininkų Vytauto Vanago, Ievos
Augaitytės, Lino Podiriako ir Silvanos
Graviškytės Hacking darbai keletą savaičių
puošė bibliotekos suaugusiųjų skaitytojų
aptarnavimo skyrių.
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Metus užbaigėme surengdami kauniškės Zitos Markūnienės snaigių karpinių parodą „Trumpa akimirka“.
Kiekviena snaigė – vis kitokia, sunku būtų išsirinkti labiausiai patinkančią ar gražiausią, visos traukė žvilgsnį.
Tarsi baltoje pasakoje skendėjo biblioteka – einant gatve snaigės matėsi pro langus, o jų šviesa kvietė užeiti.
Žodiniai renginiai
Žodinių renginių viešojoje bibliotekoje
suorganizuota 119: knygų pristatymų,
literatūros ir muzikos vakarų, susitikimų su
rašytojais, ekskursijų, viktorinų, edukacinių ir
kt. Iš jų, net 66 suorganizuoti vaikams.
Jau antrus metus organizavome Lietuvių
kalbos
dienoms
skirtus
renginius.
Įsimintiniausia – smagi vakaronė jaunimui
„Pagauk lietuvišką žodį“. Jaunieji mūsų
lankytojai dalyvavo įdomioje viktorinoje, atliko
įvairias lietuvių kalbos užduotis. Į renginį
susirinkusio bendruomeniško, aktyvaus, savo
gimtąją kalbą mylinčio Birštono jaunimo
pasveikinti atvyko net pats Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys
Antanaitis kartu su savo kolegomis. Renginį
organizavome bendradarbiaudami su Birštono
savivaldybe.
Tradiciškai, jau 21-ąjį kartą, Birštono
neaplenkė ir tarptautinis poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris“. Gausus būrys talentingų
rašytojų, poetų, skaitovų: N. Daujotytė, A.
Jegelevičius, V. Rubavičius, A. Veiknys, R.
Stankevičius, L. S. Černiauskaitė, G. Aleksa, V.
Šoblinskaitė ir aktorė D. Jankauskaitė apžiūrėję
biblioteką, susipažinę su jos veikla,
paslaugomis, pasivaikščioję po žaliuojantį

kurortą, pakvietė į Kurhauzą, kur pristatė
jausmingą programą, kurią visą vakarą lydėjo
poeto, prozininko, kompozitoriaus Alvydo
Augustino Jegelevičiaus muzikos garsai, jo
skambios autorinės pjesės...

Minėdami bibliotekos veiklos 70-metį,
dovanojome birštoniečiams šventinių renginių
savaitę „Nuo penktadienio iki penktadienio“,
kurią atidarė poetinė-muzikinė popietė su
aktore Virginija Kochanskyte ir fleitininke
Jurgita Otiene. Gera buvo bibliotekoje vėl
matyti buvusius ilgamečius bendradarbius,
kolegas iš Vilniaus, Kauno ir Prienų bibliotekų,
bičiulius ir veiklos partnerius, miesto įstaigų
vadovus, Birštono savivaldybės vadovus, kurie
negailėjo gražių žodžių bibliotekai.
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Iš renginių suaugusiems įsimintinas susitikimas
buvo su bibliotekos skaitytojų mėgiamiausia,
skaitomiausia autore, istorinių romanų
rašytoja Gina Viliūne. Vakaras buvo šiltas ir
jaukus. Rašytoja pristatė savo knygas,
dalinomės jau perskaitytų įspūdžiais. Viena
skaitytoja išsidavė, kad pabendrauti su šia
rašytoja buvo jos svajonė, todėl yra labai labai
laiminga. Renginio metu bibliotekos direktorė
Alina Jaskūnienė pasidžiaugė ir įteikė padėkas
geriausiems bibliotekos skaitytojams, kurie yra
perskaitę daugiau nei šimtą knygų: Anelei
Aleksonytei (perskaitė net 168 knygas),
Algirdui Žemaičiui, Jadvygai Satkūnienei, Onai
Lubauskaitei.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė,
pasidžiaugusi reikšmingu jubiliejumi, įteikė 12
padėkų buvusiems ir esamiems bibliotekos
darbuotojams. Kauno apskrities viešosios
bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė
dovanojo „angelą“, kuris saugotų, globotų,
įkvėptų naujiems darbams ir projektams, o
bibliotekos direktorei, einančiai Kauno rajono
bibliotekų tarybos pirmininkės pareigas, skyrė
padėką už aktyvią profesinę veiklą, išskirtinius
kultūrinius ir švietėjiškus projektus kurorto
bendruomenei ir asmeninius gebėjimus
suburiant kolektyvą modernios bibliotekos
kūrimui.
Biblioteką
sveikino
Kultūros
ministerijos atstovės – Kultūrinės atminties ir
paveldo politikos skyriaus vyresnioji patarėja
Rūta Pileckaitė ir vyriausioji specialistė Erika
Buivydienė, Birštono policijos komisariato
viršininkas Rolandas Stiklius ir bendruomenės
pareigūnė – vyresnioji tyrėja Milda
Mardosienė, nevyriausybinių organizacijų
vadovai Nijolė Jakimonienė ir Julija Barutienė,
Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos
darbuotojai su direktore Daiva Čepeliauskiene
ir kiti Birštono kultūros, švietimo, sanatorinio
gydymo, verslo įstaigų vadovai, o skaitytojai
vaišino pačių keptais pyragais, medumi,
obuolių sūriu.
Paraleliai, renginio suaugusiems metu, Vaikų ir
jaunimo aptarnavimo skyriuje mažieji
skaitytojai dalyvavo užsiėmime su muzikos
terapeute Diana Geče. Tą pačią savaitę vaikai
pakviesti ir į susitikimą su JAV gyvenančia
poete Vida Bladykaite-Wilson bei autorinių
dainų atlikėja Ilona Papečkyte.

Jubiliejinė šventė dar kartą priminė, kiek daug yra žmonių, kuriems esame reikalingi, kurie vertina
bibliotekininkus ir jų teikiamas paslaugas.
Bibliotekoje lankėsi ir su skaitytojais susitiko filosofas Arvydas Juozaitis. Daugiausia dėmesio vakaro metu
buvo skirta jo naujausiai knygai „Lietuvos tuštėjimo metas“, kurioje sudėtos esė – septyniolikos metų darbo
rezultatas. A. Juozaitis atsakė į susirinkusiųjų klausimus, dalijo autografus, o Birštono viešosios bibliotekos
skaitytojams padovanojo knygą „Klaipėda – Mėmelio paslaptis“, kurioje užrašė: „Birštoniečiams šviesos
linkėdamas. Arvydas Juozaitis.“
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Antrus metus besitęsiantis bendradarbiavimas
su Švedijos ambasada dovanojo ne tik parodą,
bet galimybę antrą kartą birštoniečiams
suorganizuoti viktoriną apie Švediją. Linksmai
nusiteikę dalyviai atsakinėjo įvairius klausimus
apie Švedijos istoriją, gamtą, literatūrą bei
muziką, atliko įdomias praktines užduotis. Iš 3jų žaidime dalyvavusių komandų vienai sėkmė
šypsojosi labiausiai. Jos dalyviai lapkričio 9 d.
lankėsi Švedijos ambasadoje, pietavo su
Švedijos ambasadore Lietuvoje Maria Christina
Lundqvist pagal iškilmingą šimtmečio meniu –
unikalią Švedijos ambasados dovaną Lietuvai
valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga.
Birštono ir net aplinkinių rajonų entuziastai
dalyvavo intelektualiniame žaidime „Auksinis
protas“. Viso žaidimo metu nuolat aktyviai
žaidė 4 komandos: „Eurofanai“, „Lokiai“,
„Meno kalorija“ ir „Toli gražu“. Penktoji
komanda „ Kas ravi šieną?“ tai prisijungdavo,
tai vėl pradingdavo viso sezono metu. Sėkmė
šypsojosi „Toli gražu“ komandai, kuri ir tapo
sezono žaidimų nugalėtoja.

Džiaugiamės turėdami galimybę organizuoti
renginius ir neįgaliesiems. Bendradarbiaudami
su KAVB organizavome kaniterapijos popietę
negalią ar raidos sutrikimų turintiems
birštoniečiams. Išskirtinį, daug malonių
emocijų
dovanojusį
užsiėmimą
vedė
Kaniterapijos asociacijos narė, psichologė,
kaniterapeutė Joana Grygutis ir kaniterapeutė
Veslava Citovič-Rul kartu su nepaprastai miela
labradoro retrivere Kija. Šuo tikrai gali žmogui
padėti sveikti! Tai nenuginčijamai įrodė
akimirka, kuomet prie užsiėmime dalyvavusio
vyro, nuo vaikystės bijojusio šunų, atsargiai bei
švelniai prisiglaudė Kija. Su nerimu žvelgėme į
juos, tačiau vos po kelių sekundžių, visų
nuostabai, nusišypsojęs vyras tarė: „Dabar
nebijau ir nebijosiu...“. Toji akimirka pakerėjo.
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Pranckutė papasakojo apie sensorinius
skaitymus, kurių metu lavinami vaikų
sensoriniai gebėjimai, ugdomi socialiniai
įgūdžiai, slopinamas neigiamas elgesys,
skatinamas teigiamas požiūris į knygą.

Nepamiršome
ir
biblioterapijos.
Bendradarbiaudami su Lietuvos medicinos
biblioteka,
papildėme teminę lentyną
naujomis
knygomis,
rekomenduojamos
literatūros sąrašais: „Knyga – užuovėja
sergantiems onkologinėmis ligomis“, „Knygos
pagal receptą“, „Knygos keičiančios mąstymą“
ir kt.
Organizavome
jau
4-ąją
Birštone
biblioterapijos konferenciją „Knyga gali
prakalbinti ir gydyti“. Ji buvo skirta Kauno
regiono bibliotekų specialistams. Dalyvavo
daugiau nei 100 žmonių. Konferenciją
organizavome bendradarbiaudami su KAVB,
Lietuvos biblioterapijos asociacija (toliau LBA),
Humanistinės egzistencinės psichologijos
institutu. Konferencijos dalyvius pasveikino
Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, LR
kultūros ministerijos vyr. specialistė G.
Lamanauskienė,
KAVB
direktorė
A.
Naudžiūnienė. Pranešimus skaitė, patirtimi
dalinosi Šv. Pranciškaus onkologijos centro
direktorė A. Kerpytė ir komunikacijos
specialistė N. Raudytė. LBA narė, Šiaulių
profesinio rengimo centro Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytoja,
metodininkė
B.
Šimkūnienė pasidalino savo patirtimi, kaip
biblioterapija gali padėti atsitiesti po skaudžių
netekčių pranešime „NETEKTIES PALIESTIEMS
arba kaip gyventi ramybėje“. LBA valdybos
narys, Vytauto Didžiojo Universiteto filosofijos
doktorantas V. Dusevičius pasidalino įdomia
patirtimi, pristatydamas 2017 m. vykusį
projektą ,,Mano istorija“, kuriame dalyvavo
Vilniaus Arkivyskupijos Carito priklausomų
asmenų bendruomenė ,,Aš esu“ ir skirtingų
meno krypčių atstovai. Naudingas dalyviams
Lietuvos medicinos bibliotekos specialisčių D.
Širkaitės ir R. Vaišvilienės parengtas
pranešimas apie biblioterapinės literatūros
sąrašus. Konferencijos metu du pranešimai
buvo skirti pasidalinti biblioterapijos patirtimi
su neįgaliaisiais. Tai – dr. R. Januševičienės ir D.
Balčytytės, Lietuvos aklųjų bibliotekos
darbuotojų, pranešimas apie „Skaitymo
pievelių“ organizavimo patirtį įvairią negalią
ir/ar
sutrikimų
turintiems
vaikams,
suaugusiems. Šiaulių apskrities P. Višinskio
bibliotekos vyresn. bibliotekininkės A.

Nuotraukoje viršuje: konfrencijos dalyvius pasveikino
Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė
Nuotraukoje žemiau: konferencijos organizatoriai ir
pranešėjai

Daugiausiai emocijų išgyventa, žinoma,
praktiniuose užsiėmimuose, kurių buvo 3.
Biblioterapijos metodu paremtame klinikinių
psichologių V. Mudėnaitės-Savickienės ir R.
Seniūnaitės-Ramanauskienės patyriminiame
seminare
„Ar
jaučiuosi
laimingas(-a)
būdamas(-a) tuo, kas esu?“, pasitelkę
literatūrinę ištrauką, dalyviai diskutavo apie
turimas patirtis, jas lydinčius jausmus. Kitą
patyriminį užsiėmimą „Gydanti kelionė: vidinio
balso atradimas kūrybiškai skaitant ir rašant“
vedė J. Sučylaitė, poetė, poezijos terapeutė,
Klaipėdos
universiteto
docentė,
LBA
prezidentė. Grupės dalyviams buvo pateikti
tekstai, atspindintys įvairias būsenas.
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Kiekvienas išsirinko sau artimesnį autorių ir
ieškojo, kuo jų abiejų išgyvenimai panašūs.
Norintieji geriau pažinti muzikos terapiją,
dalyvavo patyriminiame seminare „Mano
gyvenimo melodija“, kurį vedė muzikos
terapeutė, profesionali savo srities specialistė
D. Gečė. Ji pristatė meditacinių instrumentų
kolekciją ir pasidalino muzikos terapijos
užsiėmimų vedimo patirtimi.

atliepiančias temas, profesionaliai atrinkti
pranešėjus, išlaikyti tęstinumą.
Didelis dėmesys bibliotekoje skiriamas
skaitymą skatinantiems
renginiams,
projektams. Ir šiemet kvietėme skaitytojus
dalyvauti Apskričių viešųjų bibliotekų
asociacijos inicijuotame „Skaitymo iššūkyje“ –
skaitymo varžytuvėse, kuriomis buvo siekiama
skatinti visuomenę, jautrias socialines grupes
domėtis literatūra, skaitymu. Varžytuvės vyko
birželio – rugpjūčio mėn. Reikėjo perskaityti
penkias pasirinktas knygas pagal tam tikras
temas. Žaidime norintys dalyvauti skaitytojai
registravosi bibliotekoje arba interneto
svetainėje
www.vasarasuknyga.lt.
Užsiregistravusiems išdalintos dalyvio kortelės
su užduotimis, kuriose prašyta pažymėti
perskaitytų knygų autorius, pavadinimus,
atsakyti į pateiktus klausimus. Visi dalyviai,
įveikę „Skaitymo iššūkį“, dalyvavo loterijoje,
kurioje galėjo laimėti puikių prizų.
Mūsų bibliotekos skaitytojas Aivaras Požaitis
dalyvavo „Skaitymo iššūkio“ skelbtame knygos
reklaminio filmo konkurse, sukūrė M. Puett ir
H. Gross – Loh knygos „Kelias: kinų filosofai
apie meną gyventi.“ pristatymą. Reklaminis
filmukas pateko į nugalėtojų sąrašus. Filmo
iniciatorius ir kūrėjas gavo prizą – atmintuką.

Džiaugiamės, kad ir ši konferencija sulaukė
susidomėjimo,
gražių
atsiliepimų.
Literatūrologė R. Derenčienė: „Nuoširdžiai
džiaugiausi,
kad
biblioterapijai
skirta
konferencija Birštone vyko ir šiais metais – jau
ketvirtoji. Teko būti visose keturiose ir kaskart
išgirsdavau pranešimų, kurie mane asmeniškai
nustebindavo, praturtindavo, kurių įkvėpta
rausdavausi internete ieškodama papildomos
informacijos, žinių, patirčių aprašų“. Prof. dr.
D. Janavičienė: „Tikrai tikiu, kad tradicija
Birštone susirinkti ir kalbėti apie biblioterapiją
tęsis. Dalyviams tai labai patinka. Na, o
rengėjai, suprantama, pavargsta. Bet geri
rezultatai
juk
įkvepia….“(daugiau
žr.
https://biblioterapija.wordpress.com/2018/1
0/18/geri-rezultatai-ikvepia/). Susidomėjimas
biblioterapijos
konferencijomis, gausus
dalyvių būrys, geri atsiliepimai – patvirtina jų
reikalingumą ir įkvepia organizuoti naujas.
Sukaupta patirtis leidžia formuoti poreikį

Bibliotekoje
ir
padaliniuose
dalyvauti
„Skaitymo iššūkyje“ užsiregistravo 53 dalyviai.
33 dalyviai įveikė „Skaitymo iššūkį“ – įvykdė
visas 5 užduotis. Keletas jų – net po kelis
kartus! Perskaitytos 222 knygos. Didžiuojamės
savo aktyviais skaitytojais.
Bibliotekos renginiai orientuoti į intelektualaus
žmogaus ugdymą, skaitymo naudos viešinimą,
geros, meniškai stiprios literatūros įvaizdžio
stiprinimą visuomenėje, pasirenkant lengvai
prieinamas, suprantamas, žaismingas formas,
žinomus žmones.
Daug renginių organizavome gavę finansavimą
savo parengtiems projektams vykdyti. Plačiau
apie juos žr., „Projektinė veikla“. Apie renginius
padaliniuose (filialuose) žr. „Vartotojų
aptarnavimas padaliniuose“ (filialuose), o
renginius vaikams – „Vaikų aptarnavimas“.
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PROJEKTINĖ VEIKLA
Tęsėme aktyvią projektinę veiklą – inicijavome, organizavome bei vykdėme švietėjiškus, kultūrinius
projektus įvairaus amžiaus ir poreikių lankytojams, stiprinome bendradarbiavimą su kurorto įstaigomis,
bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Veiklomis skatinome skaitymą, kvietėme į
tradiciniais tapusius literatūrinius vakarus, prie Birštono vienkiemio padalinio atidarėme mainų bibliotekėlę,
pasiūlėme naujų paslaugų (virtualios realybės), jaunųjų birštoniečių laisvalaikį praturtinome edukaciniais
užsiėmimais. Projektai – puiki galimybė tobulinti bibliotekos aptarnavimo kokybę, teikiamas paslaugas,
sudominti ir pakviesti bibliotekos paslaugomis naudotis naujų lankytojų.
2018 m. vykdyti projektai
„Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m.“
Finansavo Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija. Dalinį finansavimą skyrė Birštono savivaldybė
„Pajusk pasaulį bibliotekoje“
Finansavo Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija. Dalinį finansavimą skyrė Birštono savivaldybė
Europos dienos šventė „Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“
Finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
„Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ (2018–2020 m.) *
Organizuojamas bendradarbiaujant su Kauno moters užimtumo centru. Finansuojama pagal 2014–2020
m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
„Žaliosios jungtys“ (angl. „Arboreal Futures“)
Organizuota bendradarbiaujant su KAVB.
„Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“.
Organizuojama bendradarbiaujant su KAVB.
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ *
Organizuojama bendradarbiaujant su asociacija „Langas į ateitį“.
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“.
Organizuojama bendradarbiaujant su LNB.
*plačiau apie projektus žr. skyriuje Neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi koordinavimas. Gyventojų mokymas
ir konsultavimas.

Jau aštuntus metus organizavome tradiciniu
tapusį, lietuvių literatūros mylėtojų pamėgtą
projektą „Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m.“.

kultūros bei meno kūrėjus, skleidėme lietuvių
autorių kūrybą, skatinome ne tik birštoniečių,
bet ir kurorto svečių domėjimąsi literatūros ir
tautos istorija. Suorganizavome 10 integruotų,
kelis scenos žanrus apimančių renginių,
kuriuose dalyvavo 936 žmonės.

Pasitelkdami įvairias meno šakas, netradicines
erdves ir pripažintus profesionalius Lietuvos
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Programose pristatėme rašytojus, kurie kūrė
Lietuvos valstybę savo kūryba, nuoširdžiu
darbu jos labui, tikėjimu laisve ir ateitimi: Joną
Basanavičių, Vincą Kudirką, Oskarą Milašių,
Igną Šeinių, Vydūną, Maironį ir Sigitą Gedą,
Juozą Tumą Vaižgantą. Prisiminėme rašytojų
sukurtą precedentą šalies ir pasaulio istorijoje
– 1-ąjį Lietuvoje viešai gimtąja kalba suvaidintą
spektaklį „Amerika pirtyje“ ir jo iniciatorių G.
Petkevičaitės-Bitės, P. Višinskio bei dramos
autoriaus J. Vilkutaičio-Keturakio asmenybes.
Organizavome susitikimus su rašytojais,
aktyviais visuomenės veikėjais – Tomu
Venclova ir Liutauru Degėsiu.
Projektu taip pat tęsėme sėkmingą
bendradarbiavimą su Birštono krašto
bendruomenėmis – Siponių ir Birštono
vienkiemio, į kurias iš Birštono persikėlė
literatūriniai vakarai. Ypatingai gražus,
vienijantis vakaras, skirtas Vydūnui, vyko
Siponyse, kur žmonės po renginio dar ilgai
nesiskirstė, bendravo, dalijosi įspūdžiais, kartu
su atlikėjais dainavo lietuvių liaudies dainas.
Ypatingai didžiuojamės, kad kviečiami aktoriai
ir atlikėjai noriai bendradarbiauja, kuria pagal
mūsų siūlomas temas unikalius pasirodymus.
Net 60 proc. projekto vakarų programų
parengtos išimtinai mūsų projektui ir niekur
kitur nedemonstruotos.
Džiaugiamės, kad renginiais domisi ir jaunoji
karta. Šiemet juose sulaukėme nemažai
jaunimo
–
Birštone
vasaros
metu
organizuojamų stovyklų dalyvių.
Taip pat šis projektas buvo pažymimas
komunikuojant Birštoną: literatūriniai vakarai
nurodyti tarp 12 renginių, dėl kurių verta
atvykti į kurortą 2018 metais. Apie tai
paskelbta www.15min.lt,
www.lrytas.lt,
www.delfi.lt
ir kituose informaciniuose
portaluose.
Prie projekto organizavimo geranoriškai
prisidėjo: Birštono vienkiemio, Siponių krašto
bendruomenės, Birštono kultūros centras, VšĮ
„Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“ (kartu
suorganizuotas L. Degėsio kūrybos vakaras,
knygų mugė). Paramą suteikė: UAB
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„Gyvenimas“, UAB „Gėlupis“, UAB „Krašto
vitrina“.
Baigiantis metams, laikraštis „Gyvenimas“
skelbė „Metų projekto“ konkursą, kvietė
žmones balsuoti už labiausiai patikusį projektą
Prienų ir Birštono krašte. Projektas „Po
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2018 m.“ šiame konkurse
pateko tarp 7 ryškiausių projektų – laikraščio
skaitytojų balsavimu pelnė antrą vietą bei
Seimo nario A. Butkevičiaus padėką „Už
kultūros vertybių ir krašto tradicijų
puoselėjimą“.
Malonių atsiliepimų apie projektą sulaukėme ir
iš literatūrines programas pristačiusių atlikėjų:
„Ačiū Jums už galimybę atrasti naujų spalvų J.
Basanavičiaus biografijoje. Jūsų dėka Birštonas
įkvepia pasitikėjimo ir vilties mūsų darbo
reikalingumu“
(aktorius
Rimantas
Bagdzevičius);
Šiltu, motyvuojančiu ir toliau tęsti vakarus,
įrašu bibliotekos „Facebook“ profilyje
pasidalino žinoma aktorė, režisierė Virginija
Kochanskytė: „Puikus projektas, dovanojantis
daugybę gerų emocijų žiūrovams, o
menininkus
provokuojantis
naujiems
kūrybiniams blyksniams! Linkiu projekto idėjos
autorei Alinai Jaskūnienei ir jos komandai
stiprybės tęsiant ir plėtojant šią gražią idėją“.
Inicijuodami projektus, didelį dėmesį skiriame
bibliotekos lankytojų aptarnavimo tobulinimui,
naujų paslaugų kūrimui, edukacinei veiklai.

Organizuodami projektą „Pajusk pasaulį
bibliotekoje“, literatūrą integravome su
virtualios realybės technologija (toliau – VR)
bei meno terapijomis, lankytojus pakvietėme į
interaktyvius, edukacinius renginių ciklus apie
Afrikos,
Azijos,
Australijos,
Amerikos,
Antarktidos ir Europos žemynus. Iš viso
suorganizuota 17 renginių, kuriuose dalyvavo
774 dalyviai, iš jų – 211 vaikų iki 14 metų.
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Bibliotekos darbuotojų vedami VR užsiėmimai,
suteikė galimybę vizualiai patirti įvairių kraštų
grožį, malonių emocijų. Įspūdį stiprinome
susitikimuose su knygų apie žemynus, jų
gamtą, gyvūniją ir pan. autoriais: A.
Pauliukevičiumi, G. Štaraite, Ž. Lukšyte, M.
Čepuliu. Žemynų unikalumą bei išskirtinumą
taip pat pristatėme kūrybiniais užsiėmimais, iš
jų kilusiomis meno terapijomis. Ypač daug
džiaugsmo ir atradimų dovanojo australiško
instrumento didgeridoo edukacija, muzikos
terapija, VR akinių dirbtuvės.
Mažieji mūsų lankytojai dalyvavo teatro
studijos „Nieko sau“ spektaklyje „Afrika“,
knygų „Tautiška giesmė. Įdomybių knyga V.
Kudirkos kūrinio motyvais“, „Draugystė ant
straublio galo“ (aut. M. Marcinkevičius)
pristatymuose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Šios
kūrybinės veiklos buvo ypač populiarios,
sukvietė daugiausia dalyvių.
Projekto veiklose dalyvavo ir jaunimas.
Intensyviose virtualaus filmo (turo) apie
Birštoną kūrimo dirbtuvėse su profesionaliu
režisieriumi-operatoriumi T. Rasiuliu, dalyviai
susipažino su 360 laipsnių kamera, išmoko
filmo, scenarijaus kūrimo pagrindų, kadruočių,
filmavimo ir montavimo, atliko įvairius namų
darbus,
aktyviai
dalyvavo,
vaidino
filmavimuose. Šiuolaikiški užsiėmimai taip pat
sudomino ir vaikus, kurie noriai prisijungė prie
kūrybinės komandos veiklos. Sukurtą video
pamatyti galima bibliotekoje (VR akiniais) arba
Birštono
jaunimo
„Youtube“
kanale
https://www.youtube.com/channel/UCi98Ayr
E1EhOJyTjVPjW7-Q.
Projektą organizavome bendradarbiaujant su
Birštono turizmo ir informacijos centru,
Nemajūnų dienos centru. Pastebėjome, kad
šios veiklos buvo įdomios ir naudingos
bibliotekos lankytojams.
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Akcentuojant ES ir Lietuvos bendrystę, dešimtą
kartą, tradiciškai, gegužės 9-ąją, birštoniečius
kvietėme kartu švęsti Europos dieną,
organizavome šventę „Mūsų paveldas –
praeities ir ateities gijų pynė“. Šventę
skyrėme Europos kultūros paveldo metams, ES
narių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir
Rumunijos 100-mečiams paminėti bei
informacijos apie 2019 m. vyksiančius Europos
Parlamento rinkimus sklaidai. Suorganizuoti 2
renginiai (juose – 6 edukacijos), kuriuose
apsilankė 320 žmonės, iš jų – 197 vaikai iki 14
metų.
Iškilmingą dainomis, eilėmis ir senosiomis
lietuvių tradicijomis persipynusią Europos
dienos atidarymo ceremoniją parengė bei
savivaldybės aikštėje pristatė Birštono
gimnazijos moksleiviai. Krašto paveldą
prisiminti, pasiklausyti skambių tautinių dainų
pakvietė lietuviško lino tradicijas puoselėjantis
Nemajūnų
bendruomenės
santalkos
ansamblis.
Šventėje dalyvavo ir susirinkusius sveikino
Airijos ambasadorius Lietuvoje David Noonan
su žmona Cliodhna Noonan, mero
pavaduotojas Vytas Kederys, tarptautinio
teatrų festivalio „LABAS" kūrybinė komanda
(šis festivalis vyko Birštone Europos dienos
šventės metu). Po ceremonijos visi norintys
pakviesti į kūrybines dirbtuves pinti ES šalių,
Lenkijos ir Rumunijos vėliavų spalvų
draugystės apyrankes, pasipuošti skruostus ES
šalių spalvomis, pasklaidyti informacinę
medžiagą apie ES, piliečių teises, galimybes.

sutiktus žmones Baltijos šalyse ir Lenkijoje,
pakvietė
paragauti
knygoje
aprašytų
senoviškų, autentiškų jų patiekalų, kuriuos
pagamino puiki restorano šefų komanda.
Renginį sušildė ypatinga profesionalaus
muzikanto, pučiamųjų instrumentų virtuozo,
multiinstrumentalisto
Sauliaus
Petreikio
muzika.
Šventę organizavome bendradarbiaujant su
Birštono gimnazija, Nemajūnų bendruomenės
santalka, Birštono jaunimo klubu, Birštono
kultūros centru.

Vakare šventė tęsėsi restorane „Old Town
Grill“. Kultūra, tradicijomis bei skoniais
persipynęs vakaras buvo skirtas Europos
kultūrinio paveldo metams, Baltijos šalių,
Lenkijos ir Rumunijos nepriklausomybės
šimtmečiams paminėti. Žurnalistė, vertėja iš
estų kalbos Kristina Bačiauskaitė Bykovienė
pasidalijo įdomiomis patirtimis Estijoje, o
literatūrologė, žurnalistė Rasa Derenčienė ir
maisto stilistė, fotografė Giedrė Barauskienė
pristatė autorinę unikalią, Lietuvoje analogų
neturinčią kulinarinę knygą „Prie stalo su
rašytoju“, papasakojo apie savo keliones,
atradimus, kultūrų panašumus bei skirtumus,
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„Žaliosios jungtys“ (angl. "Arboreal Futures")
– tarptautinis projektas, kurio tikslas –
paskatinti bendruomeniškumą, atgaivinti
žmonių ryšį su gamta per bendruomenininį
augalų sodinimą, poilsio erdvių gamtoj kūrimą.
Pagrindinis organizatorius – Velso (Jungtinė
Karalystė) vietos bendruomenės organizacija
Pathways: Inspirational Development C.I.C.,
susibūrusi vystyti novatoriškas, kūrybines
patirtinio mokymosi veiklas, dalyvaujanti
tarptautiniuose mainuose su suaugusiųjų
grupėmis visoje Europoje, skatinanti dalyvius
tirti ir analizuoti savo socialinį ir kultūrinį
kontekstą. Organizacija apima narius,
veikiančius švietimo ir švietimo vadybos,
sveikatos ir aplinkosaugos plėtros, žemės ūkio
pokyčių, paveldo ir tarptautinių reikalų srityse.
Projekto koordinatorius Lietuvoje – KAVB.
Birželio 6 d. bibliotekoje vyko projekto
organizatorių, partnerių bei koordinatorių iš
Jungtinės Karalystės, Italijos, Rumunijos,
Čekijos bei Kauno apskrities viešosios
bibliotekos susitikimas, kuriame aptartos
projekto veiklos, pasidalyta patirtimis,
įžvalgomis, susipažinta su biblioteka, jos
paslaugomis bei atidaryta projekto dovanota
mainų bibliotekėlė Birštono vienkiemio
bendruomenėje.

Bibliotekos darbuotojai dalyvavo KAVB
organizuojamame sveikatinimo projekte
„Kauno
regiono
viešųjų
bibliotekų
darbuotojų sveikatos stiprinimas“. Projektu
siekiama suteikti žinių sveikatos stiprinimo
tema Kauno regiono bibliotekų darbuotojams,
organizuojant paskaitas ir skleidžiant aktualią
informaciją. Taip pat ugdyti bibliotekų
darbuotojų fizinio aktyvumo ir sveikos
gyvensenos įpročius.

noriai registravosi dalyvauti, atliko visas
užduotis. Iššūkiui pasibaigus, burtų keliu iš
kiekvienos bibliotekos išrinktas visas užduotis
atlikęs darbuotojas, kuriam buvo skirtas puikus
prizas. Iššūkį ir prizą mūsų bibliotekoje laimėjo
Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja
Nijolė Raiskienė.
2019 metais taip pat numatyta aktyvi, įdomi,
daug naujovių atnešanti projektinė veikla.
Lietuvos kultūros tarybai pateikti ir laimėti 3
projektai, skirti vaikams, paaugliams ir
suaugusiems: „Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“, „Kurk.
Pajusk. Atrask“, „Birštono viešosios bibliotekos
internetinės svetainės atnaujinimas ir
pritaikymas visoms rezoliucijoms“.

2018 m. gruodį ir projektą pasitikome smagiu
„Sveikatos iššūkiu“ – per nurodytą laikotarpį
reikėjo įvykdyti pateiktas užduotis, pvz.:
padovanoti kolegai obuolį, išeiti pasivaikščioti
per pietų pertrauką, skirti 6 minutes
meditacijai ir pan. Bibliotekos darbuotojos
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Bendradarbiaujant su Kauno moters
užimtumo centru, toliau vykdysime projektą
„Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“
(54+). Birštoniečiai gilins psichologijos,
kompiuterinio raštingumo, verslumo žinias,
ugdys mokėjimo mokytis kompetencijas. 2019
metais į projektą numatyta įtraukti ir
Nemajūnų dienos centrą, kuriame, ne mažiau
4 projekto dalyviai savanoriaus.

atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“. Jau gavome šiuolaikiškos
kompiuterinės, foto, video technikos,
kūrybinius,
inžinerinius,
programavimo
paketus:
3D
spausdintuvą,
robotikos
konstruktorius,
programuojamojo
mikrokontrolerio rinkinius, negatyvų ir
nuotraukų skaitmeninimo skenerį bei grafinę
planšetę ir kt. Laukia daugybė iššūkių:
pertvarkyti erdves naujoms veikloms, išmokti
naudotis įvairiomis technologijomis bei
programomis, organizuoti kokybiškus, įdomius
užsiėmimus lankytojams.

Dalyvausime KAVB inicijuotame projekte
„Kauno
regiono
viešųjų
bibliotekų
darbuotojų sveikatos stiprinimas“. 2019 m.
bibliotekininkams vyks streso valdymo,
laikysenos svarbos žmogaus fizinei/emocinei
sveikatai, sveikos mitybos, įsitempusių
raumenų masažo, akių mankštos ir kitos
paskaitos. Taip pat kvies šiaurietiško ėjimo
užsiėmimai.

Bendradarbiaujant su asociacija „Langas į
ateitį“
toliau
vykdysime
projektą
„Prisijungusi Lietuva“, kviesime gyventojus
dalyvauti skaitmeninius įgūdžius skatinančiose
nacionalinėse akcijose: „Interneto savaitė“,
„Saugesnio interneto savaitė“, „Programavimo
savaitė“, „Senjorų dienos internete“ ir kt. Taip
pat organizuosime skaitmeninio raštingumo
mokymus.

Bendradarbiaudami
su
LNB
toliau
įgyvendinsime
projektą
„Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis internetu

MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
Vartotojų aptarnavimas organizuojamas jaukiose, bibliotekai pritaikytose patalpose.
Bendrasis bibliotekų patalpų ir pastatų plotas
1 115

945

892

741

170
VB
Pastatų ir patalpų plotas, m2

SVB

151
PB

Naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti, m2

Bibliotekos lankytojai SVB 2018 m. galėjo naudotis 27 kompiuterizuotomis darbo vietomis, prijungtomis
prie tinklo ir interneto (iš jų 20 darbo vietų VB ir 7 PB).
Iš LNB (projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas 2017 m.“) gavę 2 vnt. stacionarių kompiuterių,
atnaujinome 2 kompiuterizuotas darbo vietas lankytojams.
Už Birštono savivaldybės skirtas lėšas įsigytas daugiafunkcinis dokumentų spausdinimo, kopijavimo
aparatas Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje. Ženkliai pagerėjo šios paslaugos kokybė, išaugo
naudojimasis ja. Kad lankytojams ši paslauga aktuali ir jie džiaugiasi naujai įsigyta technika, rodo išaugusios
lėšos, surinktos už mokamas paslaugas (41 proc.).
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FINANSŲ VALDYMAS
2018 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) biblioteka turėjo 266
125 Eur (2017 m. – 261 886 Eur) arba 4 239 Eur, t. y. 1,62 proc. daugiau nei 2017 m.

Iš viso
2+3+4+6+7
1

233 685

Steigėjo skirtos lėšos (Eur)
Darbo užmokestis ir soc.
Kitos išlaidos
dr.
DU
2

151 000

Soc. dr.
3

46 259

Iš viso
4

33 201

5

Investicijos
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6

0
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7
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teikiamas
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8
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Iš fondų ir
programų
gautos
lėšos
9

22 601

Lėšos iš
kitų
šaltinių
ir
dovanos
10

8 736

Įstaigai, pagal patvirtintą sąmatą su pakeitimais, biudžeto lėšų skirta 233 685 Eur. 2018 m. biudžeto lėšų
gavome daugiau, nes buvo didinamas darbuotojams darbo užmokestis (minimalusis darbo užmokestis,
mokama pareiginės algos kintamoji dalis), skirta lėšų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti.
Iš viso skirta asignavimų – 233 685 Eur, įvykdyta – 233 685 Eur.

Kitos lėšos:
1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą, parama 2% GPM – 183 Eur (2017 m. – 217 Eur);
2. Iš fondų ir programų gautos lėšos – 22 601 Eur (2017 m. – 25 558 Eur). Iš jų:
• 11 401 Eur – Kultūros ministerijos lėšos dokumentams įsigyti;
• 1 000 Eur – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje lėšos Europos dienos šventės
projektui;
• 5 000 Eur – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m.“ (skyrė Lietuvos kultūros taryba);
• 4 000 Eur – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Pajusk pasaulį bibliotekoje“ (skyrė
Lietuvos kultūros taryba);
• 900 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos vykdomų projektų bendrafinansavimui;
• 300 Eur – savivaldybės tarybos skirtos Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo
programos lėšos vasaros skaitymams „Pažinti ir apkabinti Lietuvą“ organizuoti.
3. Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas –1 103 Eur (2017 m. – 647 Eur);
4. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 6 847 Eur (2017 m. – 4 164 Eur).
5. Gauta iš LNB (projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas 2017 m.“) 2 vnt. stacionarių kompiuterių –
už 1 706 Eur.
Viso gauta kitų lėšų – 32 440 Eur (2017 m. – 32 749 Eur).

2018 m. Birštono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyrius atliko bibliotekos vidaus
auditą. Išvada: „Gerai įvertinta įstaigos vidaus kontrolės sistema. Nustatyti mažo reikšmingumo neatitikimai,
kurie gali turėti nežymios įtakos vidaus kontrolės ir įstaigos tikslų įgyvendinimui. Įstaigos veikla gali būti
įvardijama kaip rezultatyvi“.
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Didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 16, bibliotekai nustatytas Birštono savivaldybės tarybos
sprendimu 2016 m.
Bibliotekoje dirba kvalifikuoti darbuotojai. 75 proc. profesionalių bibliotekininkų turi aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, 25 proc. įgiję aukštesnįjį išsilavinimą arba mokosi. Vidutinis specialistų amžiaus vidurkis – 48
metai.

Bibliotekos kolektyvas jubiliejinėje šventėje.
1-oje eilėje iš kairės:
D. Straukuvienė, A. Jaskūnienė,
V. Bajorienė, N. Raiskienė,
2-oje eilėje iš kairės:
I. Vaitkevičienė, J. Šimkevičiūtė,
P. Kvedarienė, S. Pempienė,
D. Revuckienė, L. Tamošiūnienė,
J. Dirginčius, I. Kleizienė,
G. Andrulevičienė, C. Peldžiuvienė,
O. Gridziuškienė.

Bibliotekos darbuotojų kolektyvas atsakingas, pareigingas, pasižymi puikiais profesiniais įgūdžiais,
nuolatiniu žinių troškimu. Tarpusavio ir darbo santykiai grindžiami kolegiškumu – bibliotekoje puoselėjama
bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Kolektyvo kūrybiškumas ir iniciatyvumas padeda drąsiai priimti
iššūkius, įgyvendinti novatoriškas veiklas, aktyviai atstovauti ne tik biblioteką, bet ir dalyvauti
bendruomenės veikloje.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kursuose Lietuvoje

Stažuotės, konferencijos užsienyje

Dalyvavusių seminaruose, kursuose,
mokymuose, konferencijose
darbuotojų skaičius iš viso:

Seminarų, kursų,
mokymų,
konferencijų skaičius

Skaičius

2018 m. – 14

2018 m. – 27

2018 m. – 2

2017 m. – 13

2017 m. – 28

2017 m. – 1

Dalyvavusių darbuotojų
skaičius
2018 m. – 2
2017 m. – 1

Bibliotekos darbuotojai nuolat atnaujina žinias ir gebėjimus. Ataskaitiniais metais jie taip pat aktyviai
dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, kurių daugiausiai organizavo KAVB ir LNB.
Šie mokymai profesionalūs, savalaikiai, suteikiantys reikalingų žinių, sudarantys sąlygas bibliotekų
darbuotojams gerinti savo kompetencijas, ugdyti gebėjimus, įkvepiantys kurti naujas bibliotekų paslaugas,
supažindinantys su naujais, aktualiais teisės aktais. 2018 m. specialistai gilino žinias: „Duomenų apsaugos
reforma: pokyčiai ir kaip juos įgyvendinti“, „Vizualaus turinio kūrimas šiandieninėje komunikacijoje“,
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„Informacinių ryšių technologijų skatinimo kūrybinės dirbtuvės“, „Tarp kūrybinių dirbtuvių ir laboratorijų:
mokslas, menas ir bibliotekos sumanioje visuomenėje“ ir kt. mokymuose, seminaruose.
socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo
programai, o gavę paramą organizuojame
vasaros skaitymus. Šiemet kvietėme vaikus
dalyvauti
skaitymų
popietėse,
knygų
pristatymuose, aptarimuose, edukaciniuose
užsiėmimuose tema „Pažinti ir apkabinti
Lietuvą“ ir užsiregistravome dalyvauti jau
trečius metus iš eilės Švietimo ir mokslo
ministerijos bei Lietuvos neformaliojo švietimo
centro vykdomoje iniciatyvoje „Atverk duris
vasarai“, kuri kviečia mokyklas, dienos centrus,
bibliotekas ir kitas organizacijas vaikams
suteikti galimybę prasmingai leisti vasaros
atostogas. Akcijoje dalyvavo per 270 įstaigų. Iš
visų šių organizacijų 33 įstaigos už aktyvų
dalyvavimą ir įdomiausiai organizuotas veiklas
buvo apdovanotos LR švietimo ir mokslo
ministerijos padėka bei kelione į Suomijoje,
netoli Helsinkio, įsikūrusį vieną įdomiausių
pasaulyje mokslo muziejų „Heureka“ ir
ekskursija po Taliną. Patekome tarp
geriausiųjų ir į laimėtą kelionę vyko Nemajūnų
padalinio vyresn. bibliotekininkė Eitmyra
Grybauskienė. Darbuotoja ne tik pasisėmė
naujų idėjų, bet ir susipažino su kitų miestų
bibliotekininkais, pasidalino savo organizuotų
skaitymų patirtimi.

Birštono savivaldybės priskirta funkcija
organizuoti ir koordinuoti neformalųjį
suaugusiųjų švietimą, sudarė palankias sąlygas
darbuotojui, atsakingam už šią sritį, dalyvauti
mokymuose „Suaugusiųjų švietimo veiksmų
plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“,
konferencijoje „Neformalaus suaugusiųjų
švietimo poreikis Lietuvoje“ ir kt.
Specialistų įgytos žinios bei sukaupta patirtis
leidžia kokybiškiau, kvalifikuočiau organizuoti
tradicines ir netradicines bibliotekų veiklas bei
suaugusiųjų švietimui aktualius renginius.
Vienas pavyzdžių – bibliotekos suorganizuota
įdomi, daug žinių ir patirčių dovanojusi
Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo
konferencija „Lietuva mokosi: iš praeities į
ateitį“.
Semtis patirties ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje,
šiuolaikiškos
ir
modernios
organizacijos siekiamybė. Šiemet net du
darbuotojai
turėjo galimybę
stažuotis
užsienyje.

Jau antrus metus Pietų Lietuvoje (Alytaus
mieste,
Alytaus
rajone,
Birštone,
Druskininkuose, Elektrėnuose, Kaišiadorių
rajone, Kalvarijoje, Kauno mieste, Kauno
rajone, Kazlų Rūdoje, Lazdijų rajone,
Marijampolėje, Šalčininkuose, Trakuose ir
Varėnoje) vyksta nacionalinė iniciatyva,
projektas „Lyderių laikas 3“, kuriuo siekiama
Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei
palankią aplinką, skatinančią mokyklų,
savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo
darbuotojus
siekti mokinių
ugdymosi
pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius
pokyčius savo organizacijose. Projektą
įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras kartu su
partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM
Vadybos ir ekonomikos universitetu.

Jau ne vienerius metus rengiame projektą
Birštono savivaldybės finansuojamai Vaikų

44 puslapis

Projekte dalyvaujančias komandas sudaro
įvairūs profesinio mokymo, formaliojo ir
neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir
savivaldybių lygmens švietimo atstovai.
Bibliotekos atstove į Birštono savivaldybės
pokyčio kūrybinę komandą paskirta vyr.
bibliotekininkė, savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
koordinatorė S. Pempienė.
2018 m. spalio mėn. ji dalyvavo stažuotėje
Lenkijoje–Čekijoje, kur aplankė įvairias
ugdymo įstaigas, pasisėmė daug naudingos
patirties bei idėjų. Stažuotės metu aplankyta:
Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla
bei gimnazija (Lenkija), vaikų darželis Punske
(Lenkija), Jakuba Jasinskiego LXXII Licėjus
Varšuvoje (Lenkija), Lodynska pagrindinė
mokykla (Čekija), Karlovy Vary pagrindinė
mokykla (Čekija), Truhlarska pagrindinė

Dalyvavimas šiame projekte – neįkainojama
patirtis
jaunai
specialistei,
galimybė
pabendrauti ne tik su užsienio šalių švietimo
atstovais, bet ir artimiau susipažinti su
kolegomis iš Lietuvos, išgirsti apie jų patirtis,
pasidalinti idėjomis bei atradimais, kuriuos,
kūrybinė komanda susitikimų metu stengsis
adaptuoti į rengiamą Birštono savivaldybės
pokyčio projektą „Vardan vaiko sėkmės“.

Kasmet bibliotekos darbuotojai dalyvauja
Vilniaus knygų mugėje, kurioje susipažįsta su
leidybos naujienomis, bendrauja su rašytojais.
Tokios patirtys suteikia bibliotekininkams
profesionalumo, specialiųjų žinių.
Punsko
valsčiaus
(Lenkija)
viršaičio
pavaduotojo
Jono
Vaičiulio
kvietimu,
bibliotekos darbuotojai lankėsi Punsko
valsčiuje. Buvome labai svetingai sutikti
Punsko valsčiaus savivaldybėje, kurioje
pristatyta vietovės istorija, vykdomi projektai.
Sutarėme, kad bendradarbiausime projekte
„Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2019 m.“ – vieną renginį
būtinai rengsime ir Punske.
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Taip pat bendravome su „Aušros" leidyklos direktoriumi Sigitu Birgeliu, lankėmės Punsko Dariaus ir Girėno
gimnazijos bibliotekoje, kurioje dalykiškai, įdomiai pakalbėjome su bibliotekininke Maryte Malinauskiene.
Bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė davė interviu vietos televizijai.
Kultūrinė išvykos dalis – apsilankymas didelį įspūdį palikusiame Vygrių vienuolyne, kur prisilietėme prie
Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo atminimo, plaukėme laivu jo pamėgtu maršrutu.
Užsimezgusios gražios draugystės jausmą sustiprino rudenį į biblioterapijos konferenciją atvykę Punsko
valsčiaus bibliotekininkai.

Bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė antrai
kadencijai išrinkta Kauno regiono bibliotekų
tarybos pirmininke. Taryba svarstė regiono
bibliotekų paslaugų, projektų organizavimo
klausimus, veiklos tyrimų ir kvalifikacijos
tobulinimo programas bei jų įgyvendinimo
rezultatus ir kt.

sričių specialistus, kurie rūpinasi literatūros
panaudojimu žmonių sveikatai gerinti, tikinčius
knygos gydančia galia, norinčius plėsti
biblioterapijos
paslaugų
prieinamumą,
Valdybos narė.

Birštono savivaldybės tarybos sprendimu 2018
m. direktorė deleguota į Kauno regioninę
kultūros tarybą: dalyvavo posėdžiuose, vertino
projektus, rengė savivaldybės kultūros
situacijos apžvalgą.
Bibliotekos direktorė taip pat yra Lietuvos
biblioterapijos asociacijos, vienijančios įvairių

Biblioteka buvo matoma žiniasklaidoje. 2018-aisiais spaudoje paskelbta 114 publikacijų. Užsienio leidinyje
(Vengrijoje) – 1, respublikiniuose leidiniuose – 10 (5 parašė bibliotekos darbuotojos, 5 – žurnalistai ir savo
sričių specialistai), krašto laikraščiuose – 103 (45 parašė žurnalistai ir savo sričių specialistai, 58 – bibliotekos
darbuotojos). Iš viso periodinėje spaudoje žurnalistai parašė ir paskelbė 51 straipsnį, bibliotekos
darbuotojos – 63.
Kasmet sulaukiame svečių, įvairių sričių specialistų,
besidominčių mūsų veikla. Gerosios patirties
dalijimasis su kitais visuomet džiugina! Gegužės mėn.
bibliotekoje svečiavosi kolegės iš Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešosios bibliotekos, birželio mėn. – Prienų
rajono mokyklų bibliotekininkų metodinė grupė.
Kolegės domėjosi mūsų veikla, paslaugomis, renginiais
bei projektais. Vyko gyva diskusija – aptarėme
aktualijas, dalinomės patirtimi.
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Bibliotekoje lankėsi ir su veikla susipažino ne
tik kolegos, bet ir svečiai iš užsienio, įvairių
organizacijų atstovai.
Birželio 20 dieną sulaukėme nacionalinio
švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvių –
Kauno miesto kūrybinės komandos. Jie ne tik
susipažino su biblioteka ir jos veiklomis, bet ir
domėjosi įvairiapusiu bibliotekos ir Birštono
gimnazijos bendradarbiavimu, pasidžiaugė
gražia draugyste bei prasmingais darbais kartu.
Spalio mėnesį bibliotekos veiklą pristatėme
Kėdainių Neformaliojo ugdymo asociacijos
nariams, kurie pasiūlė bendradarbiauti
rengiant projektus.
Bibliotekos veiklą pristatėme Birštono
žurnalistų klubo nariams. Susitikimo metu
buvo diskutuota apie naująją strateginę
kurorto viziją „Birštonas – Lietuvos darbostogų
sostinė“. Svečiams surengėme ekskursiją,
pristatėme mūsų galimybes – darbui ir poilsiui
patogias erdves, mūsų privalumus – visada
gauti kvalifikuotą bibliotekos specialistų
pagalbą ieškant reikalingos informacijos.
Didžiuojamės galėję priimti savivaldybėje
viešėjusias delegacijas iš užsienio – Šandongo
provincijos sostinės Džinanu (Kinija) ir Agstafa
rajono
savivaldybės
(Azerbaidžano
Respublika). Svečiams pasakojome apie
biblioteką,
tradicines
ir
interaktyvias
paslaugas.
Ypatingai knygas ir skaitymą vertinantys svečiai
iš Azerbaidžiano nuoširdžiai pasidžiaugė jaukia,
šiuolaikiška biblioteka, paslaugų įvairove,
gausiu krykštaujančių mažųjų lankytojų būriu.
Kartu su Agstafa rajono savivaldybės
(Azerbaidžano Respublika) delegacija atvykęs
vykdomosios valdžios vadovas Məhərrəm
Quliyev neslėpė nuostabos čia radęs žymaus
azerbaidžaniečių poeto Samedo Vurguno
(Vekilovas) knygą „Rytų vartai“. Šis rašytojas,
pasak Məhərrəm Quliyev, yra itin gerbiamas ir
žinomas jo šalyje, iškili poeto statula netgi
puošia gimtąjį Agstafa miestą...

Kiekvienas darbo įvertinimas – svarbus,
motyvuojantis tobulėti. Labai džiaugiamės
kiekvienu iš jų, o ataskaitiniais metais jų
buvo ypač daug.

2018 m. bibliotekos specialistai teikė
metodines konsultacijas Birštono gimnazijos
bibliotekininkei.
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savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“
atidarymo konferencijos ir kūrybinių dirbtuvių
„Šiuolaikinės technologijos bibliotekoje“
organizavimą.

Gera sulaukti šiltų atsiliepimų apie bibliotekos
veiklą, padėkų po įvykusių renginių, susitikimų,
kaip pvz., iš rašytojos Ginos Viliūnės „Graži
biblioteka ir puikūs, rūpestingi darbuotojai.
Vieta, į kurią norisi sugrįžti! Smagu, kai miesto
gatvėje
prasilenkiantys
vaikai
šūkteli
„susitiksim bibliotekoje!..“.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija skyrė padėką už dalyvavimą
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir vasaros
skaitymų organizavimą, turiningų veiklų
organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

Džiaugiamės, kad nebuvo skundų, pastabų
„Skaitytojų
atsiliepimų,
pageidavimų,
pasiūlymų, skundų knygoje“ – tik nuoširdūs
padėkos žodžiai: „Jūsų biblioteka fantastiška.
Atgaiva sielai. Pavyzdys Lietuvai kokie
renginiai, meilė knygai! Ačiū.“ arba „Labai
jauki,
šiuolaikiška
biblioteka,
šiltas
aptarnavimas. Tesiog gera užeiti ir malonu
užsibūti.“ ir kt.

Asociacija „Langas į ateitį“ dėkojo už
bendradarbiavimą organizuojant projekto
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“ teminę akciją „Senjorų dienos
internete“.
Bibliotekos direktorei A. Jaskūnienei padėkas
skyrė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, KAVB
direktorė Asta Naudžiūnienė. Dėkodama už
nuoširdumą ir profesionalumą, puoselėjant
Birštono krašto žmonių domėjimąsi literatūra,
skatinant kūrybiškumą bei nuolatinį žinių
troškimą, bibliotekos darbuotojoms: V.
Bajorienei, E. Grybauskienei, A. Jaskūnienei, I.
Kleizienei, P. Kvedarienei, G. Mačiūtei, S.
Pempienei, N. Raiskienei, L. Tamošiūnienei, I.
Vaitkevičienei padėkas skyrė Birštono
savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė skyrė padėką bibliotekos
kolektyvui už įsijungimą į akciją „Knygų
Kalėdos“: „Dovanodami knygas dalinamės ir jų
išmintimi ir šviesa, stipriname šalies
bibliotekas
ir
Lietuvos
skaitytojų
bendruomenę. Jūsų dėka knygų mylėtojai
sulaukė savo knygos!“.
Bibliotekos
kolektyvas
tapo
Birštono
savivaldybės konkurso „Jaukios Kalėdos
Birštone“
nominacijos
„Už
šventinio
papuošimo stilistinį vientisumą“ nugalėtojais ir
gavo padėką už šventinės nuotaikos, grožio ir
jaukumo
kūrimą
Birštono
kurorte.
Didžiuojamės savo darbuotojų: S. Pempienės,
I. Kleizienės, J. Dirginčiaus išradingumu,
kūrybiškumu. Jie nestokoja įdomių idėjų ir
kasmet biblioteką išradingai papuošia prieš
didžiąsias metų šventes – Šv. Kalėdas,
Naujuosius metus.

Birštono savivaldybės užsakymu Vytauto
Didžiojo universitetas atliko nuomonės
tyrimą, kaip Birštono savivaldybės gyventojai
vertina savivaldybės teritorijoje teikiamas
viešąsias paslaugas. Buvo vertinamos
paslaugos
įvairiose
srityse:
viešasis
transportas, sveikatos priežiūros sistema,
švietimas, kultūra, socialinės paslaugos,
kurorto saugumas. Apklausa parodė, kad
vertinimų vidurkis siekia 8.5 balo, o Birštono
viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklą
gyventojai įvertino geriausiai – 9,36 balo.

Tarptautinė istorinė teisingumo komisija skyrė
padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje
„Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje paminėti
Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skyrė
padėką už nuoširdų Suaugusiųjų mokymosi
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tyrimas, kaip Birštono savivaldybės gyventojai
vertina savivaldybės teritorijoje teikiamas
viešąsias paslaugas, parodė, kad bibliotekos ir
jos padalinių veiklą gyventojai vertina
geriausiai – 9,36 balo. Taigi, tiek mūsų
atliekamos apklausos, tiek nepriklausomų
ekspertų rodo, kad mūsų teikiamos paslaugos
yra reikalingos ir vertinamos gyventojų.
Džiaugiamės geru bibliotekos darbo vertinimu,
taip pat, kad negauta skundų „Skaitytojų
atsiliepimų, pageidavimų, pasiūlymų, skundų
knygoje“ – tik nuoširdūs padėkos žodžiai.

Bibliotekos veikla buvo įdomi, kūrybiška,
inovatyvi, pasiekusi platų gyventojų ratą,
įtraukusi juos į savo veiklas. Augo registruotų
vartotojų skaičius. Daugiau savivaldybės
gyventojų – 33 proc. naudojosi viešųjų
bibliotekų paslaugomis;
Išliko stabilus bibliotekų tinklas: veikė viešoji
biblioteka kurorte ir 3 padaliniai (filialai).
Sėkmingai įgyvendinti 8 švietėjiški, kultūriniai
projektai pagerino vartotojų naudojimosi
bibliotekos paslaugomis galimybes, pasiūlė
inovatyvių paslaugų, skatino skaitymą.

Kur pasitempti, pasistengti, kad biblioteka
būtų dar patrauklesnė lankytojams – turime.

Gausaus lankytojų būrio sulaukė bibliotekos
renginiai, orientuoti į intelektualaus žmogaus
ugdymą, skaitymo naudos viešinimą, geros,
meniškai
stiprios
literatūros
įvaizdžio
stiprinimą visuomenėje, pasirenkant lengvai
prieinamas, suprantamas, žaismingas formas,
žinomus žmones. Jie neapsiriboja bibliotekos
pastatu, bet persikelia į įvairias erdves: istorinį
Kurhauzą, į aikšteles prie „Tulpės“ ar
„Versmės“ sanatorijų ir kt., pasiekdami
platesnį gyventojų, poilsiautojų ratą, žmones,
kurie nesinaudoja biblioteka.

Daug iššūkių kolektyvo laukia 2019 metais.
Siekdami geresnių fondo formavimo rezultatų,
planuojame parengti ir patvirtinti „Fondo
modelį“, atnaujinti Komplektavimo tarybos
nuostatus, suaktyvinti jos veiklą.
Organizuojame daug veiklų, kuriomis siekiame
sudominti knyga, paskatinti skaityti vertingą,
pripažintą literatūrą, tačiau nedaug yra
renginių, kuriuose patys lankytojai yra aktyvūs
veiklos dalyviai, gali reflektuoti, polemizuoti su
kitais apie perskaitytas knygas, dalintis
atrastais tekstais, citatomis, autoriais ir taip
dar labiau įsitraukti į knygų pasaulį, perskaityti
knygą naujai – kito akimis, todėl 2019 metais
savo lankytojams siūlysime burtis į Knygų
klubą.

Biblioteka sudarė gyventojams sąlygas mokytis
visą gyvenimą, suteikdama nemokamą prieigą
prie interneto, organizuodama skaitmeninio
raštingumo
kursus,
padėdama
savo
lankytojams tobulinti gebėjimus, gilinti žinias.
Bibliotekos
technologinės
galimybės,
darbuotojų kvalifikacija, bendradarbiavimas su
KAVB, LNB, įgyvendinami projektai leido plėsti
el. paslaugas, gerinti jų kokybę. Daugėjo ir
virtualių lankytojų, ir internetu teikiamos
informacijos. Virtualių apsilankymų skaičius
2018 m. – 16 892 ir lyginant su 2017 m.,
išaugo 2 509.

2019 metais taip pat numatyta aktyvi, įdomi,
daug naujovių atnešanti projektinė veikla.
Lietuvos kultūros tarybai pateikti ir laimėti 3
projektai, skirti vaikams, paaugliams ir
suaugusiems: „Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“, „Kurk.
Pajusk. Atrask“, „Birštono viešosios bibliotekos
internetinės svetainės atnaujinimas ir
pritaikymas visoms rezoliucijoms“. Laukia
nemažas iššūkis veiksmingai, sėkmingai
atnaujinti bibliotekos interneto svetainę.
Svetainė internete yra populiari, joje
talpinama daug lankytojams naudingos
informacijos, bet turi daug saugumo,

2017 metais atlikome išsamią pasitenkinimo
paslaugomis apklausą, kuri parodė, kad 98
proc.
mūsų
vartotojų
rekomenduotų
apsilankyti mūsų bibliotekoje. 2018 metais
Birštono savivaldybės užsakymu, Vytauto
Didžiojo universiteto atliktas nuomonės
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programinio suderinamumo spragų, nėra
pritaikyta neįgaliesiems, tik iš dalies atitinka
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo reikalavimus. Siekiant tobulinti
lankytojų aptarnavimo kokybę, didinti
interneto svetainės prieinamumą, 2019 m.
atnaujinsime ir diegsime inovatyvią, ilgalaikę
išliekamąją
vertę
turinčią
bibliotekos
internetinės svetainės paslaugą.

„Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų
sveikatos stiprinimas“.
Bendradarbiaudami
su
LNB
toliau
įgyvendinsime projektą „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.
Laukia daugybė iššūkių: pertvarkyti erdves
naujoms veikloms, išmokti naudotis įvairiomis
technologijomis bei programomis, organizuoti
kokybiškus, įdomius užsiėmimus lankytojams.

Bendradarbiaujant
su
Kauno
moters
užimtumo centru bei asociacija „Langas į
ateitį“,
toliau
vykdysime
projektus
„Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“
(54+) ir „Prisijungusi Lietuva“. Bibliotekos
darbuotojai dalyvaus ir stiprins sveikatą KAVB
organizuojamame sveikatinimo projekte

Laukia kupini iššūkių, įdomūs metai. Tikimės,
kad profesionalaus kolektyvo pastangomis,
sėkmingai įvykdysime ir šiuos projektus.
Išlaikydami tradicijas, kartu džiuginsime
lankytojus naujomis paslaugomis.
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Birštono viešosios bibliotekos 2018-ųjų veikla
(Bibliografinis sąrašas)
Užsienio leidiniuose
Dr. Béres, Judit
Irodalomterápia Litvániában – egy birštonasi konferencia margójára / Judit Béres .- Iliustr. //
Orvosi könyvtárak medical libraries . – 2018, Nr. 1 (15 T), p. 80-86.
Vengrijos medicinos bibliotekų žurnale apie 2017 m. spalio 20 d. Birštone vykusią biblioterapijos
konferenciją „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3“.
Respublikiniuose leidiniuose
12 renginių, dėl kurių verta atvykti į Birštono kurortą 2018 metais. - Iliustr. // Savivaldybių
žinios. - ISSN 1392-2467. - 2018, Nr. 2 (saus. 27), p. 21.
Birštonas 2018 metais siūlo net 12 renginių, dėl kurių atvykti į Birštono kurortą tikrai verta. Iš
viso per metus čia planuojama suorganizuoti daugiau nei 300 skirtingo stiliaus renginių, tarp kurių:
miesto šventė, džiazo ir idėjų festivaliai, išskirtiniai kulinarijos, sporto renginiai bei iniciatyvos,
paminėtas Birštono VB projektas.
Janavičienė, Daiva
Saulėto rudens biblioterapija / Daiva Janavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. 2018, Nr. 11 (lapkritis), p. 28-31.
Ketvirtą kartą Birštone vyko biblioterapijos konferencija „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“,
šiemet Birštono viešoji biblioteka ją organizavo kartu su Kauno apskrities viešąja biblioteka.
Kochanskytė, Virginija
Kaip pildosi svajonės : [pokalbis su aktore Virginija Kochanskyte] / [kalbėjosi] Rita Bočiulytė.
– Iliustr. – Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2018, saus. 5, p. 9-11.
Apie pasirodymus Kopenhagoje, Kijeve bei Rokiškio dvare, kur kartu su dainininke G.
Zeicaite, pianistėmis E. Zizaite ir Š. Čepliauskaite atliko teatrinę muzikinę impresiją "Lietuviškų
romansų vainikas", paminėtas Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m."
Mačiūtė, Genovaitė
Atidaryta virtuali paroda : [„Knygų autorių linkėjimai Birštono viešajai bibliotekai ir jos
skaitytojams“] / Genovaitė Mačiūtė ; Vaclovo Sinkevičiaus nuotr.. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN
0868-8826. - 2018, Nr. 5 (gegužė), p. 40.
Mačiūtė, Genovaitė
„...galiu jausti seniausias augalų ir žmonių, ir Lietuvos valstybės formas“: 2018-ieji – Lietuvos
Persitvarkymo sąjūdžio metai / Genovaitė Mačiūtė, Birštono viešosios bibliotekos bibliografė. –
Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2018, liep. 10/13 (Nr. 148-150) p. 4.
Apie Sigitą Gedą ir jam skirtą literatūros parodą „Poetas – Iš Dievo“ Birštono viešojoje
bibliotekoje.
http://aidas.lt/lt/kultura/article/19393-07-09-galiu-jausti-seniausias-augalu-ir-zmoniu-irlietuvos-valstybes-formas-2018-ieji-lietuvos-persitvarkymo-sajudzio-metai
Mačiūtė, Genovaitė
Suaugusiųjų mokymosi savaitė / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 08688826. - 2018, Nr. 12 (gruodis), p. 32.
Lapkričio 16-ąją Birštono Kurhauzo salėje vyko 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės
„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ atidarymo konferencija.
Mačiūtė, Genovaitė
Žiburį uždegti it būti šviesą nešančiu žmogum / Genovaitė Mačiūtė. – Iliustr. // Lietuvos aidas.
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– ISSN 1648-4215. – 2018, bal. 17/20 (Nr. 82/84), priedas, p. 4.
Apie Vydūną ir jam skirtą literatūros parodą „Šviesos ir išminties nešėjas“ Birštono viešojoje
bibliotekoje.
http://aidas.lt/lt/kultura/article/18880-04-16-ziburi-uzdegti-ir-buti-sviesa-nesanciu-zmogum
Pempienė, Solveiga
Bendradarbiavimas su Švedijos ambasada / Solveiga Pempienė. - Iliustr. // Tarp knygų. ISSN 0868-8826. - 2018, Nr. 1, p. 40.
2017-ųjų gruodžio 1 dieną Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, Birštono viešosios
bibliotekos kūrybinė komanda ir birštoniečių šeimos, laimėjusios bibliotekos organizuotoje
viktorinoje apie Švediją, svečiavosi Švedijos ambasadoje Vilniuje.
Šalčiūtė, Kristina
Kalbos viktorina jaunimui / Kristina Šalčiūtė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. 2018, Nr. 3, p. 36.
Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvių
kalbos dienoms skirtas renginys – jaunimo vakaronė „Pagauk lietuvišką žodį“. Dalyvavo
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis. su lituanistų grupe, svečius lydėjo
Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė
Vaišvilienė, Regina
„Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ / Regina Vaišvilienė. – Iliustr. // Gydytojų
žinios. – ISSN 1648-1569. – 2018, lapkr. 2, p. 14–15.
Birštone vyko biblioterapijos konferencija „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, šiemet Birštono
viešoji biblioteka ją organizavo kartu su Kauno apskrities viešąja biblioteka.
Krašto laikraščiuose
Andrulevičienė, Gražina
Kalėdų džiaugsmas – su knyga / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018,
gruod. 22, p. 7.
Palaikant L R prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“ Birštono
vienkiemio biblioteka mažuosius skaitytojus pakvietė į šventę „Kalėdų džiaugsmas su knyga“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/12/21/kaledu-dziaugsmas-su-knyga/
Andrulevičienė, Gražina
Lietuvių mąstytojui Vydūnui – 150 / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018,
kovo 31, p. 6.
Birštono vienkiemio bibliotekoje paminėtos filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo
Storostos-Vydūno 150-osios gimimo metinės.
Andrulevičienė, Gražina
Lietuvių mąstytojui Vydūnui – 150 / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, kovo 28, p. 10.
Birštono vienkiemio bibliotekoje paminėtos filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo
Storostos-Vydūno 150-osios gimimo metinės.
Andrulevičienė, Gražina
Literatūrinė popietė bibliotekoje / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, vas.
3, p. 6.
Birštono vienkiemio bibliotekoje vyko renginys skirtas Lietuvos vaikų poeto, rašytojo, vertėjo
M. Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo Birštono vienkiemio darželio-mokyklos
ikimokyklinukai su savo auklėtojomis J. Pagrandyte ir G. Marčiukaitiene.
http://www.gyvenimas.eu/2018/02/02/literaturine-popiete-bibliotekoje/
Andrulevičienė, Gražina
Literatūrinė popietė "Su volungėlių čiulbesiu vaikams" Birštono vienkiemio bibliotekoje /
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Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 13927248. - 2018, saus. 31, p. 9.
Renginys skirtas s Lietuvos vaikų poeto, rašytojo, vertėjo M. Vainilaičio 85-osioms gimimo
metinėms. Dalyvavo Birštono vienkiemio darželio-mokyklos ikimokyklinukai su savo auklėtojomis
J. Pagrandyte ir G. Marčiukaitiene.
Andrulevičienė, Gražina
Literatūriniai skaitymai „Keliaukime po knygų pasaulį“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, bal. 28, p. 6.
Birštono vienkiemio bibliotekoje balandžio 24 dieną vyko literatūriniai skaitymai „Keliaukime
po knygų pasaulį“, dalyvavo Birštono vienkiemio darželio – mokyklos 1 ir 3 klasės mokiniai. Tai
– 18-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginys.
http://www.gyvenimas.eu/2018/04/27/literaturiniai-skaitymai-keliaukime-po-knygu-pasauli/
Andrulevičienė, Gražina
„Nepraeikite pro šalį – šen į Pasakų namelį“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas.
- 2018, spal. 20, p. 6.
Spalio 3-iosios rytą Birštono vienkiemio bibliotekoje lankėsi Birštono vaikų lopšelio-darželio
„Giliukas“ grupės „Ančiukai“ auklėtiniai, su vaikais pabendravo ir čia viešėjusi Birštono
savivaldybės merė N. Dirginčienė
http://www.gyvenimas.eu/2018/10/23/nepraeikite-pro-sali-sen-i-pasaku-nameli/
Andrulevičienė, Gražina
Popietė lietuvių kalbos dienai / Gražina Andrulevičienė // Gyvenimas. - 2018, kovo 10, p. 4.
Vasario 28 dieną, į Birštono vienkiemio bibliotekoje vyko popietė, skirta lietuvių kalbos
dienai, dalyvavo Birštono vienkiemio darželio-mokyklos trečiokai ir ketvirtokai su mokytojomis Z.
Simonaitiene ir V. Vasiljeve.
Andrulevičienė, Gražina
„Vasara su knyga 2018“ Birštono vienkiemio bibliotekoje / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugs. 12, p. 6.
Vykdant savivaldybės remiamą vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programą
„Vasara su knyga 2018“ bei „Pažinti ir apkabinti Lietuvą “ Birštono vienkiemio bibliotekoje
suorganizuoti šeši renginiai.
Apdovanoti gražiausiai žiemos metu pasipuošusių Birštono individualiųjų namų ir įmonių
nugalėtojai. - Iliustr. - Birštono savivaldybės informacija // Gyvenimas. - 2018, kovo 10, p. 5.
Nominuoti šie 2017 metų konkurso „Jaukios Kalėdos Birštone“ kalėdinio pasipuošimo
objektai: už šventinio papuošimo stilistinį vientisumą – Birštono viešoji biblioteka; už originaliai
papuoštą aplinką – Ž. Deltuvienės individuali veikla, A. ir A. Letkauskai, I. ir M. Jurgelioniai, K. ir
E. Citvarai.
Asipavičienė, Stasė
„Amerika pirtyje“– nesenstanti klasika / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugpj. 22, p. 1, 5.
Turinys: pirmasis spektaklis – nepaprastas istorinis įvykis ; Vienas ilgiausiai rodomų
spektaklių ; Vilkutaičių pėdsakai Prienuose
Apie pirmajam lietuviškai suvaidintam spektakliui skirtą Birštono viešosios bibliotekos
projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį.
Dalyvavo aktoriai E. Stancikas, A. Pintukas, M. Šablauskaitė, kompozitorius T. Makačinas.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
Asipavičienė, Stasė
Atidaryta nauja bibliotekėlė prie Birštono seniūnijos / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, birž. 23, p. 6.
Birželio 6 d. Birštono viešojoje bibliotekoje apsilankė tarptautinio projekto „Žaliosios jungtys“
partneriai iš Jungtinės Karalystės, Italijos, Rumunijos, Čekijos bei Kauno apskrities viešosios
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bibliotekos. Buvo aptartos projekto veiklos, pasidalinta patirtimi, Birštono vienkiemyje atidaryta
mažoji mainų bibliotekėlė. Svečiai susipažino su Birštono viešojoje bibliotekoje teikiamomis
tradicinėmis bei inovatyviomis paslaugomis, apžiūrėjo Birštoną, Nemajūnuose skanavo dzūkiškas
bandas.
Asipavičienė, Stasė
Birštonas šauniai šventė savo gimtadienį / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, birž. 13, p. 1, 8-9.
Apie Birštono kurorto šventę „Žaliasis Birštonas ošia“. Iškilmingiausias jos momentas –
Europos Tarybos apdovanojimo „Garbės ženklas“ įteikimo ceremonija ir svečių sveikinimai,
straipsnyje paminėtas Birštono viešosios bibliotekos renginys, skirtas dr. J. Basanavičiui ir
Lietuvos šimtmečiui.
Asipavičienė, Stasė
Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai / Stasė Asipavičienė. Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, spal. 3, p. 8.
Turinys: „Metų mokytojas“ gaus didesnį piniginį prizą ; Daugiausia sprendimų projektų
pateikta švietimo klausimais ; Diskusija dėl meno mokyklos ; Pokyčiai savivaldybės administracijos
struktūroje ; Pagalba ūkininkams ; Patvirtintas sodininkų bendrijos detalusis planas ; Kiti klausimai
Apie rugsėjo 28 dieną vykusį Birštono savivaldybės tarybos posėdį, paminėta parama Birštono
VB projektams.
Asipavičienė, Stasė
Birštono viešojoje bibliotekoje skambėjo meilės poezija / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, kovo 21, p. 9.
Birštono viešoji biblioteka pavasarį pasitiko su poezijos vakaru „Pirštai jos neša leliją“, skirtu
moterims ir meilei. Susirgus renginyje ketinusiam dalyvauti poetui J. Kelerui, jo kūrybą pristatė ir
skaitė bibliotekos darbuotoja L. Tamošiūnienė, smuikavo E. Urbelytė.
Asipavičienė, Stasė
Birštono viešojoje bibliotekoje – susitikimas su Liutauru Degėsiu / Stasė Asipavičienė. Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, birž. 23, p. 7.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2018 m." renginį – susitikimą su filosofu, rašytoju L. Degėsiu bei dainų autoriumi,
atlikėju G. Vaškiu. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono
savivaldybė.
Asipavičienė, Stasė
Birštono viešojoje bibliotekoje – unikali kurčiųjų dailininkų paroda / Stasė Asipavičienė. Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, spal. 17, p. 8.
Turinys: Dailės darbai – žinia apie save ; Kurčiųjų meno istorijoje – daug garsių pavardžių ;
„Gyvenime svarbiausia tobulėti“
Spalio 13-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Vilniaus kurčiųjų
reabilitacijos centro nariais, pristatyta paroda „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir
susipažinkime“.
Asipavičienė, Stasė
21-asis Poezijos pavasaris Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, geg. 30, p. 8.
Tradiciniame „Poezijos pavasario“ renginyje Birštone dalyvavo būrys žinomų ir skaitytojų
mėgstamų poetų.
Asipavičienė, Stasė
„Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno
// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, spal. 17,, p. 6.
Turinys: Biblioterapija sugrąžina gyvenimo džiaugsmą ; Biblioterapijos galia ; Knyga padeda
ir paliestiems netekties ; Kvapo poveikis žmogaus emocijoms ; Darbas vyko ir sekcijose.
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Spalio 12-ąją ketvirtą kartą Birštone vyko biblioterapijos konferencija „Knyga gali prakalbinti
ir gydyti“. Ją organizavo Birštono ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos. Dalyvavo ne tik šalies
specialistai, bet ir grupė bibliotekininkų iš Punsko.
Asipavičienė, Stasė
Pažintis su tolimąja Afrika / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, geg. 9, p. 9.
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Pajusk pasaulį bibliotekoje" renginys susitikimas su fitneso treneriu, Europos kultūrizmo čempionu A. Pauliukevičiumi ir jo žmona I.
Adams, pristatyta knyga „Mano Afrika: kelionė po magiška gamta ir daugialype kultūra stebinančią
Namibiją".
Asipavičienė, Stasė
Projekto pabaigoje – susitikimas su Tomu Venclova / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugs. 5, p. 3.
Rugpjūčio 30 dieną Birštono kurhauze vyko Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai renginiai Birštone 2018“ baigiamasis renginys –
susitikimas su poetu T. Venclova. Dalyvavo aktorius A. Bialobžeskis, fleitininkė A. Janatjeva.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=38721
Asipavičienė, Stasė
Sausio 13-osios renginiai Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno
// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, saus. 20, p. 10.
Apie Laisvės gynėjų dienos renginius, paminėta, kad Birštono viešojoje bibliotekoje buvo
rodomas filmas.
Asipavičienė, Stasė
Skaitytojai mėgsta istorines knygas / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN
1392-7248. - 2018, gruod. 15, p. 9-10.
Turinys: Istoriniai romanai – galimybė keliauti laiku ; Istorija kuriama kasdien ; Romanai apie
neeilines asmenybes ; Dar daug kas nežinoma ir neištyrinėta ; Kūriniai – lyg vaikai
Gruodžio 6 dieną Birštono viešoji biblioteka skaitytojus pakvietė į susitikimą su rašytoja G.
Viliūne.
Asipavičienė, Stasė
Stanislovo Moravskio kūrybos versmės neišsemiamos / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugpj. 8, p. 7-8.
Birštono kurhauze vykusiuose tradiciniuose S. Moravskio skaitymuose, buvo nagrinėjama
patriotizmo tema, dalyvavo hum.m. dr R. Griškaitė, B. Speičytė, aktorius A. Bialobžeskis, Birštono
vasaros menų akademijos dalyviai.
Asipavičienė, Stasė
Susitikimas su kelionių organizatore Žydrone Lukšyte / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugs. 26, p. 10.
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Pajusk pasaulį bibliotekoje" renginys –
susitikimas su kelionių organizatore Ž. Lukšyte ir jos knygos „Pietų Amerika. Metai su kuprine
Naujojo pasaulio keliais“ pristatymas.
Asipavičienė, Stasė
Šunys ne tik ištikimi bičiuliai, bet ir gydytojai / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, spal. 3, p. 9.
Rugsėjo 24 d. Birštono viešojoje bibliotekoje viešėjo kaniterapijos specialistės iš Vilniaus J.
Grygutis ir V. Citovič-Rul su specialiai išmokyta kalyte labradoro retrivere Kija. Renginyje
dalyvavo žmonės, turintys negalią ar vystymosi raidos sutrikimą.
Asipavičienė, Stasė
Vakaras, skirtas „Tautiškos giesmės“ autoriui Vincui Kudirkai / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. 5

Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, liep. 11, p. 10.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2018 m." renginį, dalyvavo aktorė V. Kochanskytė ir pianistė B. Vingraitė.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
Asipavičienė, Stasė
Vakaras su Igno Šeiniaus kūryba / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN
1392-7248. - 2018, rugpj. 25, p. 3.
Apie I. Šeiniaus kūrybai skirtą Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį. Dalyvavo aktoriai B. Mar, A.
Kazanavičius, birbynininkas E. Ališauskas. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros
ministerija ir Birštono savivaldybė.
Asipavičienė, Stasė
Vakaras su Juozu Tumu-Vaižgantu / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugpj. 29, p. 6.
Turinys: J. Tumas-Vaižgantas – neeilinė asmenybė ; Labiausiai žinomas kaip rašytojas ;
Visada žadino lietuviškumą ; Vakaras užsitęsė
Apie Vaižgantui skirtą Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį. Dalyvavo literatūrologė, prof. habil. dr.
V. Daujotytė, J. Tumo-Vaižganto muziejaus Kaune vedėjas A. Pakėnas, aktorė O. Dautartaitė ir
smuikininkė I. Klusaitė. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir
Birštono savivaldybė.
Ateikite ir pajuskite pasaulį!. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, birž. 9, p. 4.
Nuo kovo mėnesio į Birštono viešąją biblioteką įvairaus amžiaus grupių ir poreikių žmones
kviečia šiuolaikiškas projektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“, jo veiklos, vyksiančios iki lapkričio
mėnesio, suteikia galimybę iš arčiau pažinti įvairias kultūras, žmones, tradicijas, virtualiai
pakeliauti po pasaulį.
Biblioteką papuošė jauki veiklos 70-mečio šventė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, gruod. 15, p. 9.
Birštono viešoji biblioteka paminėjo veiklos 70-metį, vyko šventinių renginių ciklas „Nuo
penktadienio iki penktadienio“.
Birštono savivaldybė skiria didelį dėmesį vaikų vasaros užimtumui – organizuojamos
kokybiškos, sveikos, turiningos stovyklos / Birštono savivaldybės informacija. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, lapkr. 3, p. 6.
Nemuno kilpų regioninio parko direkcijoje vyko kasmetinė konferencija „Vaikų socializacijos,
pilietinio ir tautinio ugdymo programų įgyvendinimas Birštono savivaldybėje 2018 m.“. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus organizuotas renginys buvo skirtas vasarą vykusių vaikų stovyklų
rezultatams aptarti bei pasidalinti gerąja patirtimi, projekte dalyvauja ir Birštono VB .
Birštone startavo „Auksinio protas“. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugs. 12, p. 7.
Rugsėjo 4 d. Birštono viešojoje bibliotekoje prasidėjo intelektinio žaidimo „Auksinis protas“
dešimtasis sezonas. Pirmajame žaidime dalyvavo 3 komandos: „Toli gražu“, „Lokiai“ ir „Mano
kalorija“.
Birštono gimnazijos bendruomenė šventė Europos dieną / Birštono gimnazijos informacija Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, geg. 16, p. 9-10.
Gegužės 9 d. Birštone paminėta Europos diena. Šventę organizavo Birštono viešoji
biblioteka su partneriais: kurorto gimnazija, jaunimo klubu, , kultūros centru ir kitų įstaigų
atstovais.
Birštono viešojoje bibliotekoje įsibėgėja projektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“. - Iliustr. Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, geg. 30, p. 10.
Nuo kovo mėnesio į Birštono viešąją biblioteką įvairaus amžiaus grupių ir poreikių žmones
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kviečia šiuolaikiškas projektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“, jo veiklos, vyksiančios iki lapkričio
mėnesio, suteikia galimybę iš arčiau pažinti įvairias kultūras, žmones, tradicijas, virtualiai
pakeliauti po pasaulį.
Birštono viešojoje bibliotekoje – unikali galimybė virtualiai pajusti pasaulį // Gyvenimas. 2018, kovo 3, p. 6.
Kovo mėnesį, Birštono viešojoje bibliotekoje prasideda naujas, šiuolaikiškas LR Lietuvos
kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas
projektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“, skirtas įvairaus amžiaus ir grupių lankytojams.
Birštono viešojoje bibliotekoje prasidėjo naujas šiuolaikiškas projektas. - Iliustr. - Birštono
viešosios bibliotekos informacija // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, kovo 14, p. 9.
Birštono viešojoje bibliotekoje startavo LR Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas projektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“.
Birštono viešojoje bibliotekoje – unikali galimybė virtualiai pajusti pasaulį - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, kovo 3, p. 10.
Kovo mėnesį, Birštono viešojoje bibliotekoje prasideda naujas, šiuolaikiškas LR Lietuvos
kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas
projektas „Pajusk pasaulį bibliotekoje“, skirtas įvairaus amžiaus ir grupių lankytojams.
Didžiulė likimo dovana. - Iliustr // Gyvenimas. - 2018, lapkr.3, p, 3.
Birštono krašto žmonės, S. Moravskio skaitymų organizatoriai, dalyvavo Vilniaus rotušėje
vykusiame kompozitoriaus T. Makačino 80-mečio vakare, paminėta Birštono VB direktorė A.
Jaskūnienė.
2018 metais Birštone minėtinos sukaktys / parengta pagal Birštono viešosios bibliotekos
bibliografės Genovaitės Mačiūtės informaciją - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. ISSN 1392-7248. - 2018, saus. 10, p. 9, 12.
2019 metais Birštone minėtinos sukaktys / sudarė Birštono viešosios bibliotekos bibliografė
Genovaitė Mačiūtė - Bus daugiau // Gyvenimas. - 2018, gruod. 29, p. 6.
Turinys: Prisiminkime nusipelniusius birštoniškius bei kurortui ir Lietuvai svarbius žmones
2018-ieji - Lietuvos ir jos kūrėjų metai / parengė Birštono viešosios bibliotekos bibliografė
Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, saus.6, p. 5.
Turinys: 2018 metais Birštone minėtinos sukaktys ; Prisiminkime Birštonui ir Lietuvai
nusipelniusius, svarbius žmones.
„Eilėraščiai iš namų“ / Birštono vienkiemio bibliotekos informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. 2018, birž. 30, p. 6.
Birštono vienkiemio bibliotekoje pagal vaikų socializacijos ir tautinio ugdymo programą
„Vasara su knyga 2018 m.“ vyksta renginiai tema „Pažinti ir apkabinti Lietuvą“.
Ferevičienė, Asta
Europos dienos renginiai Birštone… / Asta Ferevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, geg.
12, p. 1.
Gegužės 9 d. Birštone paminėta Europos diena. Šventę organizavo Birštono viešoji biblioteka
su partneriais: kurorto gimnazija, jaunimo klubo, kultūros centru ir kitų įstaigų atstovais.
http://www.gyvenimas.eu/2018/05/11/europos-dienos-renginiai-birstone/
Ferevičienė, Asta
Švenčių belaukiant. / Asta Ferevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, gruod. 29, p. 5.
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Birštono gimnazijos tradiciniu tapusio projekto „Atrask
save kūryboje Kalėdų žingsniams aidint 2018“ 1 - 4 kl. mokiniams skirtas renginys „Susitikimas su
knygų herojais“.
Gridziuškienė, Ona
Pasidalinome gerumu Siponių bibliotekoje / Ona Gridziuškienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018,
gruod. 15, p. 5.
Gruodžio 1 dieną Siponių bibliotekoje vyko Advento popietė, jos metu susirinkusieji prisiminė
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papročius ir, palaikydami „Knygų Kalėdų“ akciją, dovanojo bibliotekai knygų.
http://www.gyvenimas.eu/2018/12/13/pasidalinome-gerumu-siponiu-bibliotekoje/
Gridziuškienė, Onutė
Velykinė popietė Siponių bibliotekoje / Onutė Gridziuškienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018,
kovo 31, p. 8.
Siponių bibliotekoje vyko popietė „Gražiausi margučiai“. Jos metu buvo prisiminti kiaušinių
marginimo būdai, priemonės, spalvų bei raštų simbolika.
http://www.gyvenimas.eu/2018/03/30/velykine-popiete-siponiu-bibliotekoje/
Grybauskienė, Eitmyra
„Atmintis gyva, nes liudija“ / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, saus. 20, p. 10.
Sausio 13-osios įvykiai prisiminti Nemajūnų dienos centre ir bibliotekoje.
Grybauskienė, Eitmyra
Netradiciškai ir įdomiai / Eitmyra Grybauskienė. – Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, saus. 20, p. 6.
Sausio 13-osios išvakarėse Nemajūnų biblioteka kartu su Dienos centru paminėjo Laisvės
gynėjų dieną.
Grybauskienė, Eitmyra
Padėka už dalyvavimą akcijoje „Atverk duris vasarai“ / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, spal. 20, p. 6.
Ne vienerius metus Birštono viešoji biblioteka vykdo savivaldybės finansuojamą Vaikų
socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programą. Šiemet vaikai dalyvavo skaitymų popietėse,
edukaciniuose užsiėmimuose tema „Pažinti ir apkabinti Lietuvą“. Veikla buvo užregistruota
Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos neformaliojo švietimo centro vykdomoje iniciatyvoje
„Atverk duris vasarai“. Už įdomiai organizuotas veiklas pelnyta LR švietimo ir mokslo ministrės J.
Petrauskienės padėka bei kelionė į Suomiją, Estiją.
http://www.gyvenimas.eu/2018/10/23/padeka-uz-dalyvavima-akcijoje-atverk-duris-vasarai/
Grybauskienė, Eitmyra
Vaikų darbeliai buvo nuostabūs / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, bal.
14, p. 8.
Balandžio 6 dieną Nemajūnų bibliotekoje svečiavosi Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos
moksleiviai, lankantys Kauno tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro „Emocinio ir fizinio
lavinimo kūrybinės dirbtuvės“ būrelį, ir juos lydinti socialinė pedagogė V. Šimukaitė. Jie susipažino
su bibliotekos veikla ir turimomis vaikiškomis knygomis, edukaciniame užsiėmime išmėgino
Kvilingo techniką.
Grybauskienė, Eitmyra
Vasara Nemajūnų bibliotekoje / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, rugs. 8,
p. 6.
Baigėsi Birštono savivaldybės remiama vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo
programa „Vasara su knyga 2018“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/09/07/vasara-nemajunu-bibliotekoje/
Į Birštoną sugrįžta jaukūs literatūriniai vakarai „Po žvaigždėtu vasaros dangum“ - Rubrika:
Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, liep. 5, p. 7.
Apie devintus metus Birštono viešosios bibliotekos organizuojamą, Lietuvos kultūros tarybos,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamą projektą.
Komitetuose – diskusijos, Taryboje – sprendimai / parengė Ramutė Šimukauskaitė //
Gyvenimas. - 2018, liep. 5, p. 5, 7.
Turinys: Ar atsivers „Birštono vartai“? ; Neramina didėjanti biokuro kaina ; Daugiau bendrų
projektų – su lenkais ; J. Basanavičiaus aikštėje neliks prekybos ir paslaugų teikimo vietų ; J.
Kazlausko premija – latvių mokslininkui
Birštono savivaldybės tarybos posėdyje didžiausio vietos politikų dėmesio sulaukė ateities
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projekto „Birštono vartai“ koncepcijos pristatymas. Dauguma Tarybos narių pritarė parengtam
sprendimo projektui, kad į naujai steigiamą Kauno regiono kultūros tarybą būtų deleguota Birštono
viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/07/04/komitetuose-diskusijos-taryboje-sprendimai/
Kuo internetas gali būti naudingas vietos bendruomenei? / „Naujojo Gėlupio“ informacija. Iliustr. - Rubrika: Verta žinoti // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, rugs. 22, p. 1, 6.
Turinys: Lietuviai ne tokie aktyvūs interneto vartotojai ; Bendruomenės veiklos – išmaniai
ateičiai ; Svarbu ne tik perprasti, bet ir įvaldyti technologijas
Apie Lietuvos bibliotekose startuojantį naują projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos
regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Straipsnyje paminėta
Birštono viešoji biblioteka.
Kuzmickas, Vytautas
Juozaičių šeima kovoje už Lietuvos laisvę (1) / Vytautas Kuzmickas. - Iliustr. - Bus daugiau //
Gyvenimas. - 2018, saus. 27, p. 3-4.
Turinys: Prologui - nuotrauka… ; Kovos kelio pradžia ; Pogrindinėje veikloje ; Miko
Raudonio - Tauro partizanų grupėje ; Motiejaus Jaruševičiaus - Lakštingalos būryje
Apie birštonietę, tremtinę Janiną Bronislavą Juozaitytę-Jasiulaitienę, jos brolį partizaną Vincą
Juozaitį – Vyturį, paminėta Birštono VB.
Kviečiame į parodą. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, rugs. 29, p. 3, 5.
Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama unikali ir įdomi Švedijos Karalystės ambasados
Lietuvoje paroda „Priimame iššūkį – Švedija ir Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030“.
Kviečiame priimti skaitymo iššūkį / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, birž. 2, p. 4.
Birštono, Birštono vienkiemio, Nemajūnų ir Siponių žmonės kviečiami priimti vasaros
skaitymo iššūkį. „Skaitymo iššūkis" – tai turiningas ir smagus užsiėmimas, kurį priėmus ir
perskaičius 5 knygas galima laimėti vertingą prizą. Varžytuves organizuoja Lietuvos apskričių
viešosios bibliotekos bei Lietuvos aklųjų biblioteka, vykdydamos projektą „Vasara su knyga".
Lazauskienė, Dalė
„Po tamsos ateina aušra…“ / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, rugpj. 4, p. 4.
Liepos 27 d. Birštono bendruomenės namuose vyko susitikimas su LR Prezidento rinkimų
programą pristačiusia būsima kandidate, Seimo nare, ekonomikos mokslų daktare ir religijotyros
magistre A. Maldeikiene.
http://www.gyvenimas.eu/2018/08/03/po-tamsos-ateina-ausra/
Lazauskienė, Dalė
Seniausia kurorto kultūros įstaiga atvira naujoms patirtims / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, gruod. 8, p. 3, 5.
Birštono viešoji biblioteka paminėjo veiklos 70-metį, vyko šventinių renginių ciklas „Nuo
penktadienio iki penktadienio“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/12/07/seniausia-kurorto-kulturos-istaiga-atvira-naujomspatirtims/
Lazauskienė, Dalė
Terapeutė Kia skleidė geras emocijas / Dalė Lazauskienė. - Iliustr.. - Su Birštono viešosios
bibliotekos direktorės A. Jaskūnienės pasisakymu // Gyvenimas. - 2018, spal. 6, p. 6.
Bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąja biblioteka Birštono viešojoje bibliotekoje antrus
metus vykdomas projektas, skirtas neįgaliųjų pažintinių, socialinių ir bendravimo įgūdžių
stiprinimui. Rugsėjo 24 d. viešėjo kaniterapijos specialistės iš Vilniaus J. Grygutis ir V. Citovič-Rul
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su specialiai išmokyta kalyte labradoro retrivere Kija. Renginyje dalyvavo žmonės su negalia.
Lazauskienė, Dalė
Vydūnas – buvo ir bus aktualus / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, gruod. 1, p.
5.
2018-ieji Seimo paskelbti Vydūno metais, lapkričio 21 d. jo atminimą pagerbė Birštono
vienkiemio ir Birštono kurorto bendruomenės kartu su Vydūno draugijos Kauno skyriumi. Vydūnui
skirtame vakare Birštono vienkiemio bendruomenės teatras parodė publicistinį vaidinimą „Kalboje
– tautos stiprybė“, o Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojas gydytojas J. Šidiškis skaitė
paskaitą tema „Vydūnas apie sveikatą“. Renginį organizavo Birštono VB
http://www.gyvenimas.eu/2018/11/30/vydunas-buvo-ir-bus-aktualus/
Mačiūtė, Genovaitė
Birštone atidaryta 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į
ateitį“ / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, lapkr. 24, p. 3-4.
Lapkričio 16-ąją Birštono Kurhauzo salėje vyko 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės
atidarymo konferencija.
http://www.gyvenimas.eu/2018/11/23/birstone-atidaryta-2018-m-suaugusiuju-mokymosi-savaitelietuva-mokosi-is-praeities-i-ateiti/
Mačiūtė, Genovaitė
Birštono senjorai domėjosi elektroninėmis paslaugomis / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, lapkr. 17, p. 6.
Lapkričio 5–9 d. projekto „Prisijungusi Lietuva“ vykdytojai organizavo teminę akciją „Senjorų
dienos internete“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/11/16/birstono-senjorai-domejosi-elektroninemispaslaugomis/
Mačiūtė, Genovaitė
Birštono senjorai domėjosi elektroninėmis paslaugomis / Genovaitės Mačiūtės informacija. Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, lapkr. 14, p. 6.
Lapkričio 5–9 d. projekto „Prisijungusi Lietuva“ vykdytojai organizavo teminę akciją „Senjorų
dienos internete“.
Mačiūtė, Genovaitė
Dainose amžini : 2018-ieji – Adolfo Ramanausko-Vanago metai / Genovaitė Mačiūtė //
Gyvenimas. - 2018, kovo 3, p. 5.
Kovo mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta Pietų Lietuvos partizanų srities vado,
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataro,
LLKS gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago ir jo bendražygių atminimui skirta
literatūros paroda „Prisiekėm mes tėviškei brangiai laimėti ar žūti kovoj“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/03/01/dainose-amzini/
Mačiūtė, Genovaitė
Mišku kvepiančios ir žvaigždžių prikritusios knygos / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, lapkr. 10, p. 6.
Lapkričio mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje rašytojo R. Sadausko 80-mečiui paminėti
skirta literatūros paroda „Saugoti draustinį – dvasios ir gamtos“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/11/09/misku-kvepiancios-ir-zvaigzdziu-prikritusios-knygos/
Mačiūtė, Genovaitė
Poetas – iš Dievo : 2018-ieji – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio metai / Genovaitė Mačiūtė ;
Zitos Šliogerienės nuotrauka. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, liep. 14, p. 6.
Liepos mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta S. Gedai skirta literatūros paroda
„Poetas – iš Dievo“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/07/13/poetas-is-dievo/
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Mačiūtė, Genovaitė
Sielos takais pavaikščioti ir negirdimo klausytis : profesoriaus Vytauto Galinio šviesiam
atminimui / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. - Rubrika: Vakar, šiandien, rytoj // Gyvenimas. - 2018,
spal. 13, p. 4.
Spalio mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Vydas Astas:
klausytis negirdimo“, skirta prozininko 70-mečiui. Publikuojama ištrauka iš V.Asto „Sakmės apie
pasaulio sutvėrimą, Nemuno kilpas ir sūrų vandenėlį“:
http://www.gyvenimas.eu/2018/10/12/36453/
Mačiūtė, Genovaitė
Snaigėm byrantis laikas / Genovaitė Mačiūtė ; Palmiros Kvedarienės nuotraukos. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, gruod. 22, p. 7.
Gruodžio 15-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta Zitos Makūnienės karpinių paroda
„Trumpa akimirka“.
Mačiūtė, Genovaitė
Su meile Birštonui ir bibliotekai : atidaryta virtuali paroda „Knygų autorių linkėjimai Birštono
viešajai bibliotekai ir jos skaitytojams“ / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, bal. 28,
p. 4.
Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė. - Iliustr. - Savivaldybės inf. // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, geg. 16, p. 9.
Gegužės 9-ąją birštoniečiai paminėjo Europos dieną. Iškilminga Europos dienos atidarymo
šventė, organizuojama Birštono viešosios bibliotekos, vyko Savivaldybės aikštėje. Vakare
restorane „Old Town Grill“ vyko renginys Europos kultūros paveldo metams, Baltijos šalių,
Lenkijos ir Rumunijos nepriklausomybės šimtmečiams paminėti.
Pempienė, Solveiga
Bendravome su jaunatviška airių rašytoja June Molloy… / Solveiga Pempienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, spal.6, p. 6.
Rugsėjo 25 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su jauna airių rašytoja J.
Molloy, moksleiviai susipažino su nauja jos knyga „Guardian of Giria“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/10/05/bendravome-su-jaunatviska-airiu-rasytoja-june-molloy/
Pempienė, Solveiga
Šimtas mažųjų birštoniečių delniukų širdelių mylimai Lietuvai / Solveiga Pempienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, vas. 24, p. 6.
Atsiliepiant į LR Prezidentės D.Grybauskaitės kvietimą Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir
išradingai, Birštono viešoji biblioteka kartu su Birštono meno mokykla, jaunuosius birštoniečius
pakvietė netradiciškai paminėti jubiliejinę, 100-ąją, Valstybės atkūrimo dieną, dalyvauti pilietinėjemeninėje akcijoje „Šimtas mūsų delniukų mylimai Lietuvai“.
Projekto indėlis – mainų bibliotekėlės lauko erdvėse / parengta pagal Birštono viešosios
bibliotekos informaciją. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, birž. 16, p. 6.
Birželio 6 d. Birštono viešojoje bibliotekoje apsilankė tarptautinio projekto „Žaliosios jungtys“
(angl. „Arboreal Futures“) partneriai iš Jungtinės Karalystės, Italijos, Rumunijos, Čekijos bei
Kauno apskrities viešosios bibliotekos. Buvo aptartos projekto veiklos, pasidalinta patirtimi,
Birštono vienkiemyje atidaryta mažoji mainų bibliotekėlė. Svečiai susipažino su Birštono viešojoje
bibliotekoje teikiamomis tradicinėmis bei inovatyviomis paslaugomis, apžiūrėjo Birštoną, skanavo
dzūkiškas bandas.
http://www.gyvenimas.eu/2018/06/15/projekto-indelis-mainu-bibliotekeles-lauko-erdvese/
Pugačiauskaitė, Palma
Knyga ir prakalbina, ir gydo / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, spal. 20,
p. 3, 5.
Spalio 12 d. vyko 4-oji biblioterapijai skirta konferencija „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, ją
organizavo Birštono ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos.
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http://www.gyvenimas.eu/2018/10/23/knyga-ir-prakalbina-ir-gydo/
Pugačiauskaitė, Palma
„Pažinti ir apkabinti Lietuvą“… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, spal.
6, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje baigėsi savivaldybės remiama vaikų socializacijos, pilietinio ir
tautinio ugdymo programa „Pažinti ir apkabinti Lietuvą“, jai vadovavo Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo skyriaus vedėja N. Raiskienė.
Pugačiauskaitė, Palma
„Ta praeitis tokia graži, tokia įkvepianti“… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. 2018, rugpj. 22, p. 1, 5.
Apie pirmajam lietuviškai suvaidintam spektakliui „Amerika pirtyje“ skirtą Birštono viešosios
bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m."
renginį. Dalyvavo aktoriai E. Stancikas, A. Pintukas, M. Šablauskaitė, kompozitorius T. Makačinas.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/08/21/ta-praeitis-tokia-grazi-tokia-ikvepianti/
Pugačiauskaitė, Palma
„Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“… (V. Kudirka) / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, liep. 14, p. 6.
Apie V. Kudirkai skirtą Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį, dalyvavo aktorė V. Kochanskytė ir
pianistė B. Vingraitė. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono
savivaldybė. Po renginio prie Vytauto paminklo birštoniškių, seniūnijos gyventojų ir kurorto svečių
laukė patriotinių karo dainų vyrų grupė „Ugniavijas“ – plačiai pasklido visų susirinkusiųjų giedama
Lietuvos šimtmečio „Tautiška giesmė“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/07/13/tegul-meile-lietuvos-dega-musu-sirdyse-v-kudirka/
Pugačiauskaitė, Palma
Visi keliai parveda į Birštoną… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, kovo
10, p. 6.
Kovo 2-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje startavo LR Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas projektas „Pajusk pasaulį
bibliotekoje“.
http://www.gyvenimas.eu/2018/03/09/visi-keliai-parveda-i-birstona/
Raiskienė, Nijolė
Pabuvome poeto Oskaro Milašiaus šviesoje / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018,
liep. 28, p. 6.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2018 m." renginį, skirtą O. Milašiui. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR
Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/07/26/pabuvome-poeto-oskaro-milasiaus-sviesoje/
Raiskienė, Nijolė
„Poezijos pavasaris“ Birštone – tarsi vienas atodūsis… / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, birž. 2, p. 5.
21-ajame „Poezijos pavasario“ renginyje Birštone dalyvavo būrys žinomų ir skaitytojų
mėgstamų poetų.
http://www.gyvenimas.eu/2018/06/01/poezijos-pavasaris-birstone-tarsi-vienas-atodusis/
Raiskienė, Nijolė
„Tautiška giesmė“ – kitaip / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248.
- 2018, kovo 14, p. 9.
Minint Kovo 11-ąją, Birštono viešojoje bibliotekoje vyko interaktyvus knygos „Tautiška
giesmė. Įdomybių knyga V. Kudirkos kūrinio motyvais“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės. Tai –
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LR Lietuvos kultūros tarybos, LR kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamo projekto
„Pajusk pasaulį bibliotekoje“ renginys.
Raiskienė, Nijolė
Vartėme įdomybių knygą Tautiškos giesmės motyvais / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, kovo 17. p. 6.
Minint Kovo 11-ąją, Birštono viešojoje bibliotekoje vyko interaktyvus knygos „Tautiška
giesmė. Įdomybių knyga V. Kudirkos kūrinio motyvais“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės. Tai –
LR Lietuvos kultūros tarybos, LR kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamo projekto
„Pajusk pasaulį bibliotekoje“ renginys.
http://www.gyvenimas.eu/2018/03/16/varteme-idomybiu-knyga-tautiskos-giesmes-motyvais/
Rekordinis skaitytojų aktyvumas. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, saus. 13, p. 4.
Baigėsi septintą kartą vykusi .LR Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų
Kalėdos“, per kurią šalies bibliotekoms padovanota daugiau nei 55 tūkst. naujų knygų, Birštono
viešajai bibliotekai bičiuliai padovanojo 101 knygą.
Renginyje – ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas. - Iliustr. - Birštono
savivaldybės informacija // Gyvenimas. - 2018, kovo 3, p. 3.
Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvių
kalbos dienoms skirtas renginys – jaunimo vakaronė „Pagauk lietuvišką žodį“. Dalyvavo
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis. su lituanistų grupe, svečius lydėjo
Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/03/01/renginyje-ir-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijospirmininkas/
Rytoj – Tarptautinė moters diena : pokalbis su Rasa Vidžiene, Egle Milinavičiene, Sigita
Ražanskiene, Loreta Jakinevičiene, Alina Jaskūniene / parengė Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. Interviu vienu klausimu // Gyvenimas. - 2018, kovo 7, p. 8.
Apie moterį, kaip atsakingą darbuotoją, aktyvią visuomenininkę, rūpestingą mamą ir žavią
moterį. Ar sunku tai suderinti?
Skaitytojus auginkime namuose. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, kovo 31, p. 5-6.
Kovo 27 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje klubo „Mama, mažylis ir knyga“ nariai susitiko
su skaitymo iniciatyvų autore, VšĮ „Laikas skaityti“ įkūrėja R. Elijošaityte-Kaikare.
http://www.gyvenimas.eu/2018/03/30/skaitytojus-auginkime-namuose/
Stažavosi Lenkijoje ir Čekijoje / Birštono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, lapkr. 10, p. 3, 5.
Projekto „Lyderių laikas“ Birštono savivaldybės komandos nariai lankėsi Lenkijos ir Čekijos
ugdymo įstaigose: pagrindinėje mokykloje (Čekija), paminėta vyr. bibliotekininkė S. Pempienė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/11/09/stazavosi-lenkijoje-ir-cekijoje/
Šimukauskaitė, Ramutė
„Moravskio niekada negali būti per daug…“ / Ramutė Šimukauskaitė ; Onutės Valkauskienės
nuotr.. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, rugpj. 18, p. 5.
Keturioliktą kartą Birštono viešoji biblioteka kartu su Birštono savivaldybe, verslininkų
Baranauskų šeima ir „Gyvenimo“ redakcija pakvietė į iškilaus kraštiečio, vieno ryškiausių XIX a.
memuaristų, rašytojo, gydytojo Stanislovo Moravskio skaitymus. Buvo nagrinėjama patriotizmo
tema, dalyvavo hum. m. dr. R. Griškaitė, B. Speičytė, aktorius A. Bialobžeskis, Birštono vasaros
menų akademijos dalyviai.
http://www.gyvenimas.eu/2018/08/19/moravskio-niekada-negali-buti-per-daug/
Šviesios emocijos su kelionių organizatore Žydrone Lukšyte / Organizatorių informacija. Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, spal. 6, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Pajusk pasaulį bibliotekoje" renginys –
susitikimas su kelionių organizatore Ž. Lukšyte ir jos knygos „Pietų Amerika. Metai su kuprine
Naujojo pasaulio keliais“ pristatymas.
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http://www.gyvenimas.eu/2018/08/31/vaizgantas-sviesusis-birstono-taskas/
Tamošiūnienė, Ledina
Ir rašytojas, ir diplomatas / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2018, rugpj. 25, p.
6.
Apie I. Šeiniaus kūrybai skirtą Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį. Dalyvavo aktoriai B. Mar, A.
Kazanavičius, birbynininkas E. Ališauskas. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros
ministerija ir Birštono savivaldybė.
Tamošiūnienė, Ledina
Nepaprastas susitikimas su Tomu Venclova ir jo poezija / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, rugs. 8, p. 3-4.
Rugpjūčio 30 dieną Birštono kurhauze nuvilnijo baigiamasis Birštono viešosios bibliotekos
projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai renginiai Birštone 2018“ vakaras –
susitikimas su poetu T. Venclova. Dalyvavo aktorius A. Bialobžeskis, fleitininkė A. Janatjeva.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/09/07/nepaprastas-susitikimas-su-tomu-venclova-ir-jo-poezija/
Tamošiūnienė, Ledina
Nepažintasis Jonas Basanavičius / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, birž. 13, p. 10.
Pirmasis Birštono viešosios bibliotekos projekto
„Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginys skirtas dr. J. Basanavičiui, dalyvavo aktoriai R.
Bagdzevičius, J. Viliūnaitė, V. Rumšas (vyresnysis) ir fleitininkė E. Juciūtė. Projektą remia
Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/06/15/nepazintasis-jonas-basanavicius/
Tamošiūnienė, Ledina
Sujungti neregimais tautiškumo saitais / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018, birž. 27, p. 1, 7.
Apie Siponyse vykusį Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį, skirtą Vydūnui. Dalyvavo aktoriai R.
Bagdzevičius, J. Viliūnaitė, ansamblis „Kadujo“ (vadovė L. Lukenskienė). Projektą remia Lietuvos
kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
Tamošiūnienė, Ledina
Ten ant muzikos bangų suposi poezija… / Ledina Tamošiūnienė // Gyvenimas. - 2018, birž.
20, p. 5.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2018 m." renginį – susitikimą su filosofu, rašytoju L. Degėsiu bei dainų autoriumi,
atlikėju G. Vaškiu. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono
savivaldybė.
Tamošiūnienė, Ledina
Unikalusis James Joyce Birštono viešojoje bibliotekoje / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2018, gruod. 15, p. 5.
Birštono viešosios bibliotekos veiklos 70-mečio šventinės renginių savaitės metu bibliotekoje
atidaryta paroda, pasakojanti, airių rašytojo James Joyce (1882 – 1941) istoriją. Atidaryme
dalyvavo Airijos ambasadorius Lietuvoje J. E. David Noonanas, savivaldybės merė N. Dirginčienė.
Tamošiūnienė, Ledina
„Vaižgantas – šviesusis Birštono taškas“ / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Gyvenimas. 2018, rugs. 1, p. 4, 6.
Apie J. Tumui-Vaižgantui skirtą Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu
vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį. Dalyvavo literatūrologė, prof.
habil. dr. V. Daujotytė, J. Tumo-Vaižganto muziejaus Kaune vedėjas A. Pakėnas, aktorė O.
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Dautartaitė ir smuikininkė I. Klusaitė. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros
ministerija ir Birštono savivaldybė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/08/31/vaizgantas-sviesusis-birstono-taskas/
Tamošiūnienė, Ledina
„Žodžiai tie patys, o prasmė vis gilesnė…“ / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Gyvenimas. 2018, birž. 30, p. 3, 5.
Apie Siponyse vykusį Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginį, skirtą Vydūnui. Dalyvavo aktoriai R.
Bagdzevičius, J. Viliūnaitė, ansamblis „Kadujo“ (vadovė L. Lukenskienė). Projektą remia Lietuvos
kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.
http://www.gyvenimas.eu/2018/06/29/zodziai-tie-patys-o-prasme-vis-gilesne/
Vasara – puikus metas skaityti ką nori, kada nori, kur nori… / Birštono viešosios bibliotekos
informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2018,
birž. 6, p. 10.
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Apie Birštono VB internete 2018 metais

LRT
Apie projektą „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m.“ Birštono
viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė pasakoja LRT laidoje Radijo laidoje „Atrask
Lietuvą“
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701445/atrask-lietuva-2018-09-01-15-05 (nuo 37 min.)
Įvairiuose interneto portaluose
Apdovanoti gražiausiai žiemos metu pasipuošusių Birštono individualiųjų namų ir įmonių
nugalėtojai
http://birstonas.lt/2018/03/07/apdovanoti-graziausiai-ziemos-metu-pasipuosusiu-birstonoindividualiuju-namu-ir-imoniu-nugaletojai/
Atidaryta virtuali paroda „Knygų autorių linkėjimai Birštono viešajai bibliotekai ir jos
skaitytojams“
http://birstonas.lt/2018/04/26/atidaryta-virtuali-paroda-knygu-autoriu-linkejimai-birstono-viesajaibibliotekai-ir-jos-skaitytojams/
https://regionas.kvb.lt/2018/04/atidaryta-virtuali-paroda-knygu-autoriu-linkejimai-birstono-viesajaibibliotekai-ir-jos-skaitytojams/
Bibliotekoje – virtualaus turo po Birštoną kūrybinės dirbtuvės
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=38925
Bibliotekos istorija – dalis Birštono istorijos
http://kvitrina.lt/bibliotekos-istorija-dalis-birstono-istorijos/
Biblioterapeutė Jūratė Sučylaitė: gydantis skaitymas
http://minfo.lt/zmones/straipsnis/gydantis-skaitymas-50
Biblioterapija – apie gydomąją knygos galią
https://www.kvb.lt/lt/is-naujienos/946-naujienos/7516-biblioterapija-apie-gydomaja-knygos-galia
Birštone atidaryta 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“
http://birstonas.lt/2018/11/20/birstone-atidaryta-2018-m-suaugusiuju-mokymosi-savaite-lietuvamokosi-is-praeities-i-ateiti/
Birštone gyventi gera: apskaičiuotas Birštono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo viešosiomis
paslaugomis indeksas. Gyventojai aukščiausiai – 9,36 balo įvertino bibliotekos veiklą.
http://birstonas.lt/2018/10/19/birstone-gyventi-gera-apskaiciuotas-birstono-savivaldybes-gyventojupasitenkinimo-viesosiomis-paslaugomis-indeksas/
Birštone „Senjorų dienos internete“
http://kvitrina.lt/birstone-senjoru-dienos-internete/
Birštono biblioteka kviečia priimti skaitymo iššūkį
http://kvitrina.lt/birstono-biblioteka-kviecia-priimti-skaitymo-issuki/
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Birštono bibliotekai -70 (Fotoreportažas)
http://kvitrina.lt/birstono-bibliotekai-70-fotoreportazas/
Birštono senjorai domėjosi elektroninėmis paslaugomis
http://birstonas.lt/2018/11/12/birstono-senjorai-domejosi-elektroninemis-paslaugomis/
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su jaunatviška airių rašytoja June Molloy
http://birstonas.lt/2018/09/26/birstono-viesojoje-bibliotekoje-vyko-susitikimas-su-jaunatviska-airiurasytoja-june-molloy/
2019 metais Birštone minėtinos sukaktys
http://birstonas.lt/2018/12/17/2019-metais-birstone-minetinos-sukaktys/
https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/2019-metais-birstone-minetinos-sukaktys/
12 renginių, dėl kurių verta atvykti į Birštono kurortą 2018 metais
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/12-renginiu-del-kuriu-verta-atvykti-ibirstono-kurorta-2018-metais-642-912566
https://zmones.lrytas.lt/keliones/2018/01/18/news/12-renginiu-del-kuriu-verta-atvykti-i-birstonokurorta-2018-metais-4295829/
http://birstonas.lt/2018/01/18/12-renginiu-del-kuriu-verta-atvykti-i-birstono-kurorta-2018-metais/
http://www.visitbirstonas.lt/lit/12-renginiu-del-kuriu-verta-atvykti-i-Birstono-kurorta-2018metais/1466
https://www.delfi.lt/keliones/po-lietuva/12-renginiu-del-kuriu-verta-atvykti-i-birstono-kurorta2018-metais.d?id=76933481
https://www.etaplius.lt/12-renginiu-del-kuriu-verta-atvykti-i-birstono-kurorta-2018-metais
http://www.gyvenimas.eu/2018/01/19/12-renginiu-del-kuriu-verta-atvykti-i-birstono-kurorta-2018metais/
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=35552
12-a renginių, į kuriuos šiemet kviečia Birštonas
https://www.vz.lt/laisvalaikis/pomegiai/2018/01/18/12-a-renginiu-i-kuriuos-siemet-kvieciabirstonas
Geri rezultatai įkvepia
https://biblioterapija.wordpress.com/2018/10/18/geri-rezultatai-ikvepia/#more-421
Gyvenkime skaitydami
http://kvitrina.lt/gyvenkime-skaitydami
Gyvenimo akimirkai sustabdyta minčių tėkmė („Po žvaigždėtu vasaros dangum“)
http://kvitrina.lt/gyvenimo-akimirkai-sustabdyta-minciu-tekme-po-zvaigzdetu-vasaros-dangum/
Išgyvens tik besimokanti planeta
http://kvitrina.lt/isgyvens-tik-besimokanti-planeta/
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Kalėdų džiaugsmas – su knyga
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=39666
„Kurčiųjų meno pasaulis“ – paroda Birštono bibliotekoje (Fotoreportažas)
http://kvitrina.lt/kurciuju-meno-pasaulis-paroda-birstono-bibliotekoje-fotoreportazas/
Lietuvių kalbos dienoms skirtame renginyje – birštoniečiams parodytas Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininko dėmesys
http://birstonas.lt/2018/02/22/lietuviu-kalbos-dienoms-skirtame-renginyje-birstonieciamsparodytas-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-pirmininko-demesys/
Literatūriniai vakarai Birštone. Jonas Basanavičius (Fotoakimirkos)
http://kvitrina.lt/literaturiniai-vakarai-birstone-jonas-basanavicius-fotoakimirkos/
Muzikos garsų palydėtas literato, memuaristo Stanislovo Moravskio atsiminimų vakaras
http://birstonas.lt/2018/08/06/muzikos-garsu-palydetas-memuaristo-stanislovo-moravskioatsiminimu-vakaras/
Pagauk lietuvišką žodį!
http://kvitrina.lt/pagauk-lietuviska-zodi/
Priimame iššūkį – Švedija ir Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=38992
Projekto „Lyderių laikas“ Birštono savivaldybės kūrybinės komandos nariai stažavosi Lenkijoje ir
Čekijoje
http://birstonas.lt/2018/10/26/projekto-lyderiu-laikas-birstono-savivaldybes-kurybines-komandosnariai-stazavosi-lenkijoje-ir-cekijoje/
Skaitytojus auginkime namuose
http://kvitrina.lt/skaitytojus-auginkime-namuose/
Su meile Birštonui ir bibliotekai
https://www.etaplius.lt/su-meile-bir6tonui-ir-bibliotekai-v1
Šviesos ir išminties nešėjas
https://www.etaplius.lt/sviesos-ir-isminties-nesejas
Tegul Tėvynės vėliavos spalvom nušvinta mūsų širdys!
https://www.etaplius.lt/tegul-tevynes-veliavos-spalvom-nusvinta-musu-sirdys
Tyrimas: Birštone gyventi gerai
https://www.vz.lt/laisvalaikis/pomegiai/2018/10/19/tyrimas-birstone-gyventi-gerai
Visada atvira NAXOS muzikos biblioteka
http://kvitrina.lt/visada-atvira-naxos-muzikos-biblioteka/
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