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2019-ieji bibliotekoje buvo dinamiški, kūrybingi, nepaprastai veiklūs ir iššūkių kupini metai. 

Tačiau bendras bibliotekos komandos darbas, profesinės žinios ir nuolatinis siekis tobulėti, leido 
priimti kūrybiškus sprendimus, pasiekti išsikeltus tikslus, nuveikti prasmingus darbus, išlaikyti veiklos 
rodiklius. 

Siekdami strateginio tikslo – išsaugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį ir istorinį potencialą, 
įgyvendindami Birštono savivaldybės Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programą, joje numatytą 
uždavinį, priemones, plėtojome kultūrines, informacines, elektronines paslaugas, sudarėme sąlygas 
savivaldybės gyventojams ir kurorto svečiams naudotis ne tik universaliu dokumentų fondu, bet ir 
skaitmeninėmis technologijomis, ugdėme gyventojų skaitmeninį raštingumą, organizavome  
kultūrinius renginius. 

Svarbi 2019 m. bibliotekos veiklos kryptis buvo skaitymo skatinimo veiklos, ypač didelį 

dėmesį skiriant vaikams. Vykdėme projektus, organizavome renginius, pristatančius knygas, 
rašytojus, kvietėme įvairaus amžiaus  gyventojus dalyvauti nacionalinėse skaitymo akcijose „Lietuva 
skaito“, „Tėčiai skaito vaikams“, 15-tą kartą organizavome vasaros skaitymus vaikams ir kt.  

Bibliotekos veikloje atsispindėjo ir Lietuvai svarbių datų, asmenybių atminimo išsaugojimo 
veiklos. Organizavome literatūros vakarus, popietes, parodas LR Seimo paskelbtiems atmintiniems: 
rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento 
Antano Smetonos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko generolo Jono 
Žemaičio-Vytauto, Vietovardžių metams paminėti. 

Išliko stabilus registruotų vartotojų skaičius. Bibliotekos paslaugomis naudojosi ir Birštono 
savivaldybės, ir kurorte poilsiavę ar gydytis atvykę kitų savivaldybių, užsienio šalių gyventojai. Džiugina 
aukštas 87,5 persiregistravusių vartotojų procentas, kuris patvirtina, kad dauguma bibliotekos 
vartotojų yra lojalūs, kasmet grįžta į biblioteką, naudojasi mūsų paslaugomis, kad teikiamos paslaugos 

atitinka lankytojų lūkesčius, tenkina jų poreikius. 
Džiugina ir gyventojų sutelkimo procentas – 33 procentai savivaldybės gyventojų naudojosi 

viešųjų bibliotekų paslaugomis. 
2019 m. vykdėme net 9 projektus  įvairaus amžiaus ir poreikių lankytojams, ypatingą dėmesį 

skirdami aptarnavimo kokybės gerinimui, skaitymo skatinimui, vaikų, jaunimo užimtumui,  

kūrybiškumui, gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymui. Tai svarbi mūsų veiklos sritis, padedanti 
pritraukti papildomų lėšų, pasiekti užsibrėžtus tikslus, plėsti ir tobulinti paslaugas.  

Sėkmingai įvykdžius projektus, įkurta Mokymosi ir technologijų erdvė, organizuoti 
skaitmeninio raštingumo ir kiti mokomieji renginiai bei sukurtos edukacinės programos, užsiėmimai 
vaikams, jaunimui, šeimoms. Beveik 2,6 karto išaugo žmonių, dalyvavusių skaitmeninio raštingumo ir 
kituose mokomuosiuose renginiuose,  skaičius.   

Džiaugiamės įgyvendintu internetinės svetainės atnaujinimo projektu, kurio rezultatas – 

sukurta šiuolaikiška, saugi, funkcionali, turinti versiją anglų kalba internetinė svetainė, pritaikyta 
visoms rezoliucijoms ir žmonėms su negalia.  

Projektai pažėrė iššūkių stiprinti gyventojų skaitmeninius įgūdžius, panaudojant naujai gautą 
įrangą. Todėl siekiant užtikrinti kokybiškus, įtraukiančius užsiėmimus, į pagalbą pasitelkėme 
informacinių technologijų specialistus, savanorius, e. skautus, kurie pasidalino savo patirtimi, 
prisidėjo prie veiklų organizavimo. 2019 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su KTU informatikos 
fakultetu. Fakulteto atstovai lankėsi bibliotekoje, pristatė savo vykdomus projektus, robotus, mokė 
jaunuosius birštoniečius programavimo pagrindų. 

Vykdyti projektai skatino bei motyvavo darbuotojus kurti, domėtis naujovėmis, įgyti naujų 
žinių, kompetencijų. Galime pasidžiaugti bibliotekininkėmis, puikiai vedančiomis robotikos 
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užsiėmimus, dirbančiomis  atviro kodo turinio valdymo sistema ir kuriančiomis turinį bibliotekos 
interneto svetainei.  

Biblioteka buvo matoma žiniasklaidoje. Respublikiniuose ir krašto leidiniuose paskelbta 100 
straipsnių. Dalinomės savo patirtimi ne tik su kolegomis iš Lietuvos bibliotekų, bet ir su kitų sričių 
specialistais. Su vykdomais projektais, gyventojams ir kurorto svečiams teikiamomis el. paslaugomis, 
neformaliuoju vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimu, skaitmeninio raštingumo mokymų 
organizavimu supažindinome Vokietijos Federacinės Respublikos Tiūringijos Landtago draugystės su 
Lietuva grupės delegaciją, Klaipėdos įstaigų, organizuojančių neformalųjį švietimą, atstovus. 

2019 m. paskelbta apibendrinta Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto 
darbuotojų vykdyto tyrimo medžiaga, analitinis straipsnis „Funkcionali ir jauki Birštono biblioteka“ 
(plačiau žr. „Bibliotekos įvaizdžio formavimas, veiklos įvertinimas, atstovavimas“).  Malonu, kai 
pastangos kurti jaukią, patogią lankytojui biblioteką yra pastebimos ir profesionaliai įvertinamos 
mokslo darbuotojų: „Laisvė spinduliuoja ir iš pačios institucijos ar net iš lentynose akį patraukiančių 
laisvalaikio knygų. Namas šviesus, per vitrinas juntamas miestelio pulsas, o tik įžengus pro duris 

pasitinka gyvybės kupinas Vaikų skyrius. Gatvės erdvę tarsi pratęsiančiame pirmame aukšte 
horizontali ne tik interjero erdvė, bet ir joje beišsimezgantys santykiai. Vaikai čia žaidžia, kalbasi, 
bendrauja – jokios įtampos, tylos ar tildymo. Įtampos nesijaučia ir kylant aukštyn į Suaugusiųjų 
skaityklą. Jautiesi laisvas ir laukiamas“. 

Kiekvienais metais sulaukiame gražių įvertinimų. Kryptingas, nuoširdus ir atkaklus darbas dėl 
savo lankytojų – atsiperka. Tikime, kad sukaupta patirtis ir įgūdžiai, vidinė motyvacija, 
profesionalumas, kuriuos darbuotojai parodė šiais metais, taps sėkmės raktu ateities veikloms. 

 

 

Biblioteka, įgyvendindama Birštono savivaldybės strateginį veiklos planą 2018–2020 
metams, Birštono savivaldybės Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programą (03), siekė strateginio 
tikslo – išsaugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį ir istorinį potencialą.  

Tikslo įgyvendinimui numatytas uždavinys – užtikrinti kokybišką bei efektyvią, šiuolaikišką 
viešosios bibliotekos veiklą.  

Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdėme priemones: 
1 priemonė (03010103): bibliotekos veiklos organizavimas; 
2 priemonė (03010201): naujos IT įrangos ir dokumentų įsigijimas; 
3 priemonė (03010202): renginių organizavimas. 
Siekdami strateginio tikslo, įgyvendindami programą, numatytą uždavinį, priemones, 

plėtojome kultūrines, informacines, elektronines paslaugas, sudarėme sąlygas savivaldybės 
gyventojams ir kurorto svečiams naudotis ne tik universaliu dokumentų fondu, bet ir skaitmeninėmis 

technologijomis, ugdėme gyventojų skaitmeninį raštingumą, organizavome  kultūrinius renginius, 
skatindami domėjimąsi literatūra, aktyvindami skaitymo poreikį. 

Pagrindinės bibliotekos veiklos kryptys 2019 m.: 
1. Formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, iškeliant jo svarbą, ugdant norą skaityti, 

domėtis literatūra bei kokybiškai leisti laisvalaikį skaitymą skatinančioje aplinkoje.  
Kviesdami skaityti, skatindami domėjimąsi knyga, literatūra, vykdėme projektą „Po 

žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ ir suorganizavome 10 
literatūrinių vakarų, pristatančių knygas, rašytojus. Gyventojus kvietėme dalyvauti skaitymo akcijose 
„Lietuva skaito“, „Tėčiai skaito vaikams“, „Skaitymo iššūkis“, pristatėme literatūros parodas. 
Jauniesiems skaitytojams organizavome vasaros skaitymus ir kt. (plačiau žr. Renginiai).  
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2. Plėtoti bibliotekos elektronines paslaugas, tobulinant jau esamų kokybę ir 
prieinamumą. 

Įvykdytas projektas „BVB internetinės svetainės atnaujinimas ir pritaikymas visoms 
rezoliucijoms“. Rezultatas – sukurta šiuolaikiška, saugi, funkcionali, turinti versiją anglų kalba 
internetinė svetainė, pritaikyta visoms rezoliucijoms ir žmonėms su negalia (plačiau žr. Lėšų 
pritraukimas ir projektų vykdymas, siekiant plėsti ir tobulinti paslaugas). 

3. Sudaryti sąlygas gyventojams gilinti žinias ir mokytis visą gyvenimą, teikiant 
neformaliojo ugdymo paslaugas, didinant gyventojų  skaitmeninių įgūdžių tobulinimo 
galimybes. 

2019 m. SVB suorganizuoti 237 skaitmeninio raštingumo ir kiti mokomieji renginiai. Juose 
užregistruoti 3009 dalyviai. Lyginant su 2018 m. skaitmeninio raštingumo ir kitų mokomųjų renginių 
dalyvių skaičius išaugo beveik 2,6 karto. Net 5 kartus daugiau dalyvių užregistruota mokomuosiuose 
renginiuose (2019 m. – 1 960 dalyvių, o 2018 m. – 393). Tokį žymų augimą lėmė sėkmingai 
įgyvendinami projektai: „Prisijungusi Lietuva“, „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ ir 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 
infrastruktūroje“, nauja Mokymosi ir technologijų erdvė, organizuoti skaitmeninio raštingumo ir kiti 
mokomieji renginiai bei sukurtos nemokamos edukacinės programos, užsiėmimai vaikams, jaunimui 
(plačiau žr.  Neformalaus suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi koordinavimas. Gyventojų 
mokymas ir konsultavimas, kultūrinė edukacija“ bei „Lėšų pritraukimas ir projektų vykdymas, siekiant 
plėsti ir tobulinti paslaugas).   
 

 

1 lentelė. Bibliotekų prieinamumas 2019-2018 m. 

Metai 

Bibliotekų skaičius metų 
pabaigoje Bibliotekų 

tankumo 
koeficientas 

Bibliotekų 
prieigos 

koeficientas 

Knygnešystė 

Iš 
viso 

Miesto 
padalinių 

Kaimo 
padalinių 

Knygnešių 
skaičius 

Aptarnauta 
vartotojų 

Išduota 
dokumentų 

fiz. vnt. 

2019 4 1 2 0,89 1125 23 67 1217 

2018 4 1 2 0,88 1135 21 57 1185 

Pokytis 

2019/2018 
m. 

0 0 0 0,01 -10 -2 +10 +32 

 

Savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Viešoji  (centrinė) biblioteka kurorte ir 3 
padaliniai (filialai): Siponių, Nemajūnų ir Birštono vienkiemio, ataskaitiniais metais paslaugas teikė ne 
tik savivaldybės gyventojams, bet ir kurorto svečiams – laikinai atvykusiems gydytis ar poilsiauti 
žmonėms. 

Stabilūs išliko bibliotekų tinklo tankumo (2019 m. 1000 gyventojų teko 0,89 bibliotekos) ir 
prieigos (vienai bibliotekai tenkančių gyventojų skaičius – 1125) koeficientai, tačiau viešoji (centrinė) 
biblioteka aptarnauja ne tik savivaldybės gyventojus. 2019 metais 1502 arba 67 proc. registruotų 
vartotojų buvo Birštono savivaldybės gyventojai, o 738  arba 33 proc. – Birštone poilsiaujantys, 
besigydantys žmonės, kitų Lietuvos savivaldybių ar užsienio šalių gyventojai. 
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Du bibliotekos padaliniai kaimiškoje savivaldybės teritorijoje (Nemajūnų ir Siponių) dirbo 
nepilną aptarnavimo savaitę (po 20 val.).  

Pakeitus Birštono miesto teritorijos ribas, nuo  2018 m. Birštono vienkiemio padalinys tapo 
miesto padaliniu, bet aptarnauja ne tik miesto (buvusio Birštono vienkiemio), bet ir dalį kaimiškosios 
savivaldybės teritorijos gyventojų. Padalinys įsikūręs Birštono seniūnijos pastate. Gyventojams, 
tvarkant reikalus seniūnijoje, patogu pasinaudoti ir bibliotekos paslaugomis. 

 
Ir 2019 m. neįgalūs, senyvo amžiaus gyventojai, kuriems sunku ateiti į biblioteką, naudojosi 

knygnešystės paslauga. Ją teikėme 67 gyventojams, į namus nunešta 1217 fiz. vnt. įvairių leidinių: 
knygų, žurnalų. Lyginant su 2018 m., daugiau aptarnauta šios tikslinės grupės vartotojų (+10) bei 
išduota įvairių dokumentų (32 fiz. vnt.).  

Teikiant knygnešystės paslaugą, bibliotekos darbuotojai į pagalbą pasitelkia skaitytojus, 
socialinius darbuotojus, pvz., Nemajūnų padalinio darbuotoja perduoda nuvežti knygų, žurnalų 
senjorams, kuriuos NDC socialinės darbuotojoms lanko namuose. 

 
Bibliotekos paslaugomis naudojasi visų socialinių grupių ir amžiaus lankytojai. Dažni 

bibliotekos lankytojai – bedarbiai, pensininkai, socialinės atskirties žmonės. Jie ateina skaityti 
periodikos, ieškoti informacijos įsidarbinimo klausimais ir kt.  

Bendradarbiaujant su KAVB, tęsiant Kultūros ministerijos strateginio plano priemonės 
„Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei 
priemonėmis“ įgyvendinimą, bibliotekoje suorganizuotas terapinio pobūdžio užsiėmimas 
neįgaliesiems – stalo žaidimų popietė.  Ją įdomiai, žaismingai vedė „Brain Games“ stalo žaidimų 
leidybos įmonės darbuotoja Greta Pukštytė. Mergina iš savo lėšų nupirko ir bibliotekai padovanojo 12 
vnt. stalo žaidimų, kurie džiugina mūsų lankytojus.  

 

Birštono viešosios bibliotekos dokumentų fondą formuojame atsižvelgdami į  vartotojų 
poreikius, savivaldybės istorines tradicijas, kultūrinę plėtrą, sekdami leidybines naujienas ir 
analizuodami turimus bibliotekos išteklius.  

Fondo apimtis gruodžio 31 d. (fiziniai vienetai ir pavadinimai) 
Iš viso SVB sukaupta dokumentų: 77 264 fiziniai vienetai (fiz. vnt.), 36 281 pavadinimo (pav.);  

• VB – 65 735 fiz. vnt., 27 256 pav.;  

• MP – 5 225 fiz. vnt., 4 481 pav.; 

• KP – 6 304 fiz. vnt., 4 554 pav. 
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2 lentelė. Aprūpinimas dokumentais 2019-2018 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 

Fondo apimtis 
metų pabaigoje 

Pokytis 2019/2018 m. 
(+/-) 

1 gyventojui 
tenka 

dokumentų 

1 vartotojui 
tenka 

dokumentų 

1 000 gyventojų 
tenka 

dokumentų 2019 2018 Vienetais Procentais 

VB 65735 66231 -496 -0,7 24,2 39,9 24 238 

MP 5225 4908 +317 +6,4 4,9 16,6 4 919 

KP 6304 6581 -277 -4,4 8,7 22,6 8 671 

SVB 77264 77720 -456 -0,6 17,2 34,5 17 166 

 
Palyginus su praeitais metais, SVB dokumentų fondas sumažėjo 456 fiz. vnt. (0,6 proc.) dėl 

susidėvėjusių dokumentų nurašymo. 

1 diagrama. Dokumentų fondai fiziniais vienetais (2019-2018 m.)  

 

2 diagrama. Fondo sudėtis pagal dokumentų tipus (procentais)  
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3 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2019-2018 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde buvo metų pabaigoje 

2019 2018 Skirtumas 2019 2018 Skirtumas 2019 2018 Skirtumas 

VB 1566 1532 +34 2062 2020 +42 65735 66231 -496 

MP 317 252 +65 0 126 -126 5225 4908 +317 

KP 331 280 +51 608 0 +608 6304 6581 -277 

SVB 2214 2064 +150 2670 2146 +524 77264 77720 -456 

4 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2019-2018 m., pavadinimai          

Biblioteka 
Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde buvo metų pabaigoje 

2019 2018 Skirtumas 2019 2018 Skirtumas 2019 2018 Skirtumas 

VB 1141 1136 +5 491 775 -284 27256 26606 +650 

MP 235 62 +173 0 27 -27 4481 4246 +235 

KP 0 0 0 411 0 +411 4554 4965 -411 

SVB 1376 1198 +178 902 802 +100 36291 35817 +474 

 
Dokumentų fondo papildymas 

5 lentelė. Aprūpinimas naujais dokumentais 2019-2018 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Gauta dokumentų Pokytis 2019/2018 m. (+/-) 1 gyventojui tenka dokumentų 

2019 2018 Vienetai Procentai 2019 2018 

VB 1566 1532 +34 +2,2 
0,5 0,47 

MP 317 252 +65 +25,8 

KP 331 280 +51 +18,2 0,46 0,38 

SVB 2214 2064 +150 +7,3 0,5 0,45 

  
2019 m. SVB fondą papildė 2 214 fiz. vnt., 1 376 pav. dokumentai. Gauta 150 fiz. vnt. (7,3 

proc.)  

daugiau nei 2018 m. Vienam Birštono savivaldybės gyventojui teko 0,5 naujai gauto 
dokumento, 

 (2018 m. – 0,45). 

6 lentelė. Lėšos dokumentų įsigijimui SVB 2019-2018 m., eurais  

Metai 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 

iš to skaičiaus 
Iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Kultūros 
ministerija 

Savivaldybė Parama 
Kultūros 

ministerija 
Savivaldybė Parama 

2019 
16 

495,84 
11 364 0 5131,84 3,66 2,52 0 1,14 

2018 14757,09 11 401 0 3356,09 3,25 2,51 0 0,74 

Skirtumas 

Eurais +1738,75 -37 0 +1775,75 +0,41 +0,01 0 +0,4 

Procentais +11,8 -0,3  +52,9 12,6 +0,4 0 +54 

Dokumentams įsigyti vykdėme supaprastintus viešuosius pirkimus per CVP IS. Tai leido 
taupyti dokumentų pirkimui skirtas lėšas. Atlikti 4 pirkimai, su tiekėjais sudarytos 25 sutartys.  
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2019 metais KM dokumentams įsigyti skyrė 11 364 Eur. Vienam Birštono savivaldybės 
gyventojui dokumentams įsigyti KM skyrė 2,52 Eur  (2018 m. – 2,51 Eur).  

7 lentelė. Vidutinė 1 įsigyto bibliotekos dokumento kaina, eurais     

Metai 
Išlaidos dokumentams įsigyti (pirkimas iš KM 

lėšų), Eur 

Įsigyta 
dokumentų, 

fiz. vnt. 

Vidutinė 1 įsigyto dokumento kaina, 
Eur 

2019 11364 1398 8,13 

2018 11401 1468 7,77 

 
Kylant vidutinei naujų knygų rinkos kainai, kasmet vis mažiau dokumentų pajėgiame nupirkti 

už tam skirtas Valstybės biudžeto lėšas.  
2019 m. 816  fiz. vnt. arba 36,9 proc. dokumentų už 5131,84 Eur gauta paramos būdu. Ne 

visada dovanomis džiaugiamės. Dažnai gauname leidinių, kurie neatitinka daugumos skaitytojų 

poreikių arba yra skirti siauram skaitytojų ratui: įvairių mokslo šakų, nenaujų leidinių, monografijų, 
meno albumų, parodų katalogų, tyrimų, konferencijų medžiagos ir kt.  

Fondo atnaujinimo koeficientas  

• SVB – 2019 m. – 2,9 (2018 – 2,7);  

• VB – 2019 m. – 2,4 (2018 -2,3);  

• MP – 2019 m. – 6,0 (2018 – 5,1); 

• KP – 2019 m. – 5,2 (2018 – 4,2).  

Naujų dokumentų procentas SVB fonde keitėsi labai nežymiai – 2,9 (2018 m. – 2,7). Pagal 
specialistų rekomendacijas, kasmet fondą rekomenduojama papildyti 10 proc. naujų leidinių, 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). Auga pasyvioji fondo dalis.  

Didesnį naujų dokumentų procentą KP lėmė tai, kad daugelį iš rėmėjų gautų knygų centrinė 
biblioteka jau turėjo, todėl jos buvo paskirtos padaliniams.  

Dokumentų atranka ir nurašymas  
2019 m. didelis dėmesys buvo skiriamas nebetinkamų naudoti, susidėvėjusių, pelėsio 

sugadintų dokumentų nurašymui iš saugyklos. Rekomendacijas nurašyti dokumentus iš fondo teikia 
visi bibliotekos skyrių ir padalinių darbuotojai, bet sprendimus dėl dokumentų nurašymo priima 
komisija.  

8 lentelė. Dokumentų nurašymo priežastys  2019-2018 m., fiziniai vienetai 

Metai 
Nurašyta iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Vartotojų prarasti 

2019 2670 2655 15 

2018 2146 2146 0 

Skirtumas 2019/2018 m. +524 +509 +15 

 
Susidėvėjusių dokumentų nurašyta 2670 fiz. vnt.  (524 fiz. vnt.  arba 24,4 proc. daugiau nei 

2018 m.). Tai senesni nei 20 ar 30 metų nebetinkami naudoti leidiniai, kuriuos saugykloje atrenkant 
nurašymui, darbuotojoms tenka dirbti su respiratoriais, nes dulkės, pelėsis iššaukia alergines 
reakcijas. 608 fiz. vnt. susidėvėjusių, apšildymo krosnies dūmų ir suodžių sugadintų dokumentų buvo 
atrinkta ir nurašyta iš Siponių padalinio fondo.  
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2019 m. atlikti Siponių padalinio (planinis) ir Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
(keičiantis atsakingam darbuotojui) dokumentų fondų patikrinimai. Įvertinus patikrinimo rezultatus, 

nustatyta, kad dokumentų fondai saugomi tinkamai.  
Dokumentų fondo naudojimas  
Fondo apyvartos rodikliai nesikeičia jau keletas metų: 

• SVB – 2019 m. – 1,1 (2018 -  1,1);  

• VB – 2019 m. – 1,0 (2018 - 1,1);  

• MP – 2019 m. – 1,7 (2018 - 1,8);  

• KP – 2019 m. – 0,8 (2018 – 0,8).  

Fondo apyvartos rodikliams didžiausios įtakos turi didelė pasyvioji fondo dalis (dubletai, 
susidėvėję leidiniai), kuri mažėja per lėtais tempais. 

Bibliotekoje paklausūs ir populiarūs periodiniai leidiniai. Lėšų jiems įsigyti skiria savivaldybė. 
VB užprenumeruoti 53 pav., o padaliniuose – 15 pav. periodiniai leidiniai.  

3 diagrama. Prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius 

 

4 diagrama. Biudžeto lėšos periodikai įsigyti (Eur) 

 

 
Ataskaitiniais metais įdiegtos naujovės tvarkant ir apipavidalinant į fondus patenkančius 

naujus dokumentus. UAB „Asseco Lietuva“ LIBIS programoje įdiegė galimybę  ant etikečių spausdinti 
bibliotekos dokumentų šifrus, kad nebereiktų jų rašyti ranka. Pasikonsultavę su LNB bei KAVB 
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specialistais, įsigijome lazerinį spausdintuvą, reikalingą laminuotų etikečių spausdinimui, ir sėkmingai 
jį  naudojame. Spausdintos etiketės nebijo šviesos, atsparios fiziniam poveikiui, spausdintas šriftas 

atrodo estetiškiau nei rašytas ranka. UAB „Asseco Lietuva“ darbuotojai padėjo paruošti ir pritaikyti 
spausdinimo šablonus.  

2019 m. vykdėme lietuvių literatūros fonduose esančių knygų šifrų keitimą. Tai kruopštus, 
daug darbo laiko reikalaujantis procesas, kurį tęsime ir 2020 m. 

 

 

BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ VARTOTOJŲ TELKIMAS  

Ataskaitiniais metais išliko stabilus registruotų vartotojų skaičius, gyventojų sutelktumo 
procentas. 

5 diagrama. Registruotų vartotojų skaičius 

 
 

Biblioteka aptarnavo ne tik savivaldybės gyventojus, bet ir kurorte besigydančius, 
poilsiaujančius  žmones. 2019 metais 1502 arba 67 proc. visų registruotų vartotojų buvo Birštono 
savivaldybės gyventojai, o 738  arba 33 proc. – Birštone poilsiaujantys, besigydantys žmonės, kitų 
Lietuvos savivaldybių ar užsienio šalių gyventojai. 

9 lentelė. Gyventojų sutelkimas bibliotekose  2019-2018 m. 

Biblioteka 

Gyventojų skaičius aptarnaujamame 
mikrorajone 

Vartotojų skaičius 
Gyventojų sutelkimo 

procentas 

2019 2018 Pokytis 2019 2018 Pokytis 2019 2018 

Bendri gyventojų sutelktumo rodikliai 

SVB 4501 4566 -65 2240 2233 +7 33,4 32,9 

Vaikų sutelktumo rodikliai 

SVB 545 560 -15 431 424 +7 79,1 75,7 

Džiugina gyventojų sutelkimo procentas – 33,4 procentai savivaldybės gyventojų 2019 m. 
naudojosi SVB paslaugomis. Tai patvirtina, kad esame reikalingi ir mūsų teikiamos paslaugos atitinka 
lankytojų lūkesčius, tenkina jų poreikius. Mūsų gyventojų sutelkimo procentas gana aukštas. Pvz., 
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2018 m. 32,9 procentai savivaldybės gyventojų naudojosi SVB paslaugomis, o Kauno regiono 
viešosiose bibliotekose  sutelkta 19,6 proc. gyventojų (šaltinis: 

https://issuu.com/kavbiblioteka/docs/kauno_regiono_savivaldybi__vie__j__bibliotek__2016). 

10 lentelė. Vartotojų ilgalaikis naudojimasis  bibliotekų paslaugomis 2019-2018 m. 

Biblioteka 

Iš viso registruota 
vartotojų 

Perregistruotų  
vartotojų 

skaičius 

Naujai registruotų 
vartotojų skaičius 

Perregistruotų vartotojų 
procentas 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

VB 1646 1648 1420 1404 226 244 86,27 85,19 

MP 315 303 301 288 14 15 95,56 95,05 

KP 279 282 264 261 15 21 94,62 92,55 

SVB 2240 2233 1985 1953 255 280 88,62 87,46 

 

Aukštas tiek viešojoje (centrinėje) bibliotekoje, tiek padaliniuose perregistruotų vartotojų 
procentas  rodo, kad dauguma bibliotekos vartotojų yra lojalūs, kasmet grįžta į biblioteką ir naudojasi 
jos paslaugomis. 

LANKYTOJŲ SKAIČIUS 

11  lentelė. Bibliotekų lankytojų skaičius  2019-2018 m. 

Biblioteka 

Apsilankymų skaičius 

Iš viso Pokytis 2019/2018m. Iš to skaičiaus vaikų apsilankymų 

2019 2018 Vienetai Procentai 2019 2018 

VB 39 323 46981 -7 658 -16,3 13 293 13 621 

MP 5940 5914 +26 +0,4 2439 2 339 

KP 2537 2653 -116 -4,5 673 661 

SVB 47 800 55 548 -7 748 -13,9 16 405 16 621 

 
SVB 2019 m. apsilankė 47 800 arba 13,9 proc. mažiau nei 2018 m. Lankytojų skaičiaus 

mažėjimui įtakos turėjo rugsėjo 17–24 dienomis vykęs Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
dokumentų fondo patikrinimas, kurio metu skaitytojai  nebuvo aptarnaujami.  

Vis karštėjant vasaroms oro temperatūra bibliotekos patalpose gerokai viršija leistiną ribą, 
darbo vietos nebeatitinka higienos normų, dėl to lankosi mažiau žmonių, ypač Suaugusiųjų skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus periodikos ir interneto skaityklose.  

2019 m. žymiai sumažėjo renginių lankytojų skaičius (2702 lankytojais mažiau nei 2018 m.). 
Keitėsi renginių organizavimo specifika – išaugo skaitmeninio raštingumo ir kitų mokomųjų renginių 

skaičius, kuriuose dalyvauja ribotas dalyvių skaičius pvz., robotikos, programavimo užsiėmimuose – 
po 6 vaikus, skaitmeninio raštingumo mokymuose viename pogrupyje – po 5 gyventojus. 

KP lankytojų skaičiaus mažėjimą įtakojo dokumentų fondo patikrinimas Siponių padalinyje, 
darbuotojų nedarbingumas (truko daugiau nei mėnesį), mokymosi atostogos. 

 
 

 

 

https://issuu.com/kavbiblioteka/docs/kauno_regiono_savivaldybi__vie__j__bibliotek__2016
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6 diagrama. Lankytojų aptarnavimo kaina 2019-2018 m., eurais 

 
 
 

DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGA 

12  lentelė. Dokumentų išduotis 2019-2018 m. 

Biblioteka 

Išduotų dokumentų skaičius 

Iš viso Pokytis 2019/2018m. Iš to skaičiaus vaikams 

2019 2018 Vienetais Procentais 2019 2018 

VB 66 926 72 165 -5 239 -7,3 8 201 7 633 

MP 9 091 8614 +477 +5,5 3 032 2516 

KP 4 947 5135 -188 -3,7 598 589 

SVB 80 964 85 914 -4 950 -5,8 11 831 10 738 

 

Dokumentų išduotis 2019 m. mažėjo 5,8 proc. Nepakankamai atsinaujina dokumentų fondas 
– naujai gautų dokumentų procentas SVB fonde 2019 m. sudarė tik  2,9 proc. Gauti paramos būdu 
dokumentai,  o jie 2019 m. sudarė net  36,9 proc. visų naujai gautų dokumentų, skirti siauram 
skaitytojų ratui. Skaitytojai seka leidybos naujienas, pageidauja naujų, populiarių leidinių, o mes ne 
visada galime jų pasiūlyti. 

Dokumentų išduoties skaičiaus sumažėjimui  įtakos turėjo ir Suaugusiųjų skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus fondo patikrinimas. KP mažėjimą įtakojo dokumentų fondo patikrinimas Siponių 

padalinyje bei padalinių darbuotojų nedarbingumas, mokymosi atostogos.  

13  lentelė. Vartotojų skaitymo intensyvumas 2019-2018 m. 

Biblioteka 

Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2019 2018 2019 2018 

VB 40,7 43,8 25,5 24,3 

MP 28,9 28,4 56,1 38,1 

KP 17,7 18,2 12,2 13,4 

SVB 36,1 38,5 27,8 25,3 
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Daug dėmesio 2019 m. skyrėme vaikų skaitymui – džiugu, kad padidėjo, nors nežymiai, jų 
skaitymo intensyvumas, išduotis (2019 m. vaikams išduota 1093 fiz. vnt. daugiau arba 10,2 proc. žr. 

12 lentelė). Domėjimąsi knygomis didina susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai, skaitymo 
skatinimui skirtos akcijos. Didelį įspūdį vaikams padarė susitikimai su rašytojais: I. Ežerinyte, T. Dirgėla, 
G. Adomaityte, V. Šidlausku. Jų knygos neužsiguli lentynose. 

Suaugusiųjų skaitytojų tarpe, iš lietuvių autorių, skaitomiausia išlieka Kristina Sabaliauskaitė, 
iš užsienio – Karen Swan, Santa Montefiore, Jojo Moyes, Lucinda Riley, Laurent Gounelle.   

 

TBA PASLAUGA  

2019 m. pasirašyta Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) sutartis su Kauno apskrities viešąja 
biblioteka. Gauta ir įvykdyta viena užklausa – nusiųstas pageidautas CD. 

 

BIBLIOGRAFINIO INFORMACINIO APTARNAVIMO PASLAUGA 

Bibliotekos katalogas papildytas 1025 analiziniais įrašais. Į NBDB eksportuoti 652 laikraščių 
„Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“ straipsnių bibliografiniai aprašai.  

  14 lentelė. Gauta ir atsakyta informacinių užklausų 2019-2018 m. 

Biblioteka 
Gauta ir atsakyta informacinių 

užklausų iš viso 

Iš to skaičiaus 

Teminių Adresinių Tikslinamųjų Faktografinių 

 2019 2018 Skirtumas 
2019/2018   
vienetais ir 
procentais 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

VB 2549 2798 -249 -8,9 1327 1543 362 400 43 77 817 778 

MP 196 185 +11 +5,9 60 58 136 127 0 0 0 0 

KP 186 182 +4 +2,2 123 147 33 20 17 7 13 8 

SVB 2931 3165 -234 -7,4 1510 1745 531 547 60 84 830 786 

 
SVB 2019 m. 7,4 proc. sumažėjo gaunamų ir atsakytų užklausų skaičius. Vyrauja teminės 

užklausos. El. paštu ir teikiant interaktyvią paslaugą „Klausk bibliotekininko“, atsakyta į 98 užklausas. 
Kartojosi užklausos apie Juozą Tumą-Vaižgantą, Birštono garbės pilietį, kurortologą Vytautą Jurgį 
Mešką, Birštono krašto vietovardžius ir šnektos ypatumus.  Dažnai buvo klausiama konkrečios knygos, 
informacijos rūpima tema, pvz., literatūros apie natūralias odos priežiūros priemones, vaistinguosius 
augalus, jogą, taškinį masažą ir kt. Žmonės domėjosi, ar turime knygų socialinių paslaugų, darbo su 

vaikais klausimais. El. paštu dažnokai prašoma patikslinti arba pratęsti knygos grąžinimo terminą. 
Bibliografinių užklausų  mažėjo VB. Manome, kad tai įtakojo Suaugusiųjų skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus fondo patikrinimas – skyriuje lankytojai nebuvo aptarnaujami. Be to, skaitytojai 
aktyviau dalyvauja skaitmeninio raštingumo mokymuose, kuriuose supažindinami su  įvairiais 
informacijos šaltiniais ir paieška juose. Augant skaitmeniniam ir informaciniam raštingumui (šiame 
procese bibliotekos indėlis yra nemenkas), reikalingą informaciją gyventojai lengviau susiranda patys. 
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KRAŠTOTYROS INFORMACINĖ VEIKLA  

Bibliotekos el. kataloge yra 13443 kraštotyriniai įrašai. 2019  m.  parengti 753 įrašai, 

daugiausiai iš krašto periodinių leidinių. Parengtos virtualios parodos:  
1. Praeities tyrinėtojas Juozas Venclova. 
2. Jonas Žičkus: Gyvenimo kelią Tėvynė parodė. 
3. 2019 m. gautų knygų autorių autografų paroda 
Sudarytas ir paskelbtas 2020 m. Birštone minėtinų sukakčių sąrašas, buvo tęsiama rodyklė 

„Birštonas respublikos ir šalies rajonų leidiniuose“.  
Papildytos  garbių Birštono žmonių virtualios „lentynos“: „Povilas Buzas (1919–2010)“, 

„Arvydas Vilkaitis (1929–2010)“, „Stanislovas Moravskis (1802–1853)“. 
Kraštotyros veikloje bendradarbiaujama su Birštono savivaldybe, krašto žiniasklaida, 

Birštono turizmo informacijos centru, gimnazija, Nemuno kilpų regioniniu parku, Birštono „Bočių“ 
bendrija.  Jiems teikiama informacija apie Birštone minėtinas sukaktis, naujai rastus šaltinius su 

žiniomis apie Birštoną.  
Renkant medžiagą apie Birštoną, bendradarbiaujama su KAVB Kaunistikos skaitykla, 

išnaudojamos www.ibiblioteka.lt galimybės – padedama skaitytojams užsisakyti reikalingo 
informacijos šaltinio kopiją iš LNB.  

     15 lentelė. Kraštotyros  renginiai     

Iš viso kraštotyrinių  renginių Žodiniai Parodos 

9 4 5 

 
Literatūros parodomis paminėtos garbių Birštono žmonių ir kurortui nusipelniusių 

asmenybių sukaktys: „Ištvėręs Laptevų šaltį“ (Arvydo Vilkaičio 90-osioms gimimo metinėms), 
„Gyvenimas – tai pareiga tėvynei“  (Povilo Buzo 100-mečiui), „Jono Žičkaus gyvenimo keliu“ (95-

mečiui), „Birštono Vaižgantas“ (150-osioms gimimo metinėms). Pasitinkant Birštono kurorto 
atidarymo šventę, parengta literatūros paroda „...nusišypso Birštonas, blyksteli atokaitoje, suvilioja 
žvilgsnį“ (eksponuotos  rašytojų knygos, eilėraščiai, kuriuose skamba Birštono vardas). 

Minint 150-ąsias Juozo Tumo-Vaižganto metines, virtuali Paroda „Vaižganto Birštonas“ 
papildyta skiltimi „Renginiai Juozo Tumo-Vaižganto atminimui Birštone“. Prienų ir Birštono krašto 

laikraštyje „Gyvenimas“  paskelbtas straipsnis „Vaižganto Birštonas arba pasikalbėjimas Nemuno 
krantinėje“, surengta literatūros pamoka „Vaižgantas ir Birštonas“ dviems Birštono gimnazijos 
vienuoliktokų klasėms.  

Apie rašytojui, ilgamečiam Birštono girininkui A. Vilkaičiui, rašytojui, gydytojui  S. Moravskiui 
ir Vaižganto metams paminėti skirtus renginius (plačiau žr. Renginiai).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.birstonasvb.lt/praeities-tyrinetojas-juozas-venclova/
https://www.birstonasvb.lt/jonas-zickus-gyvenimo-kelia-tevyne-parode/
https://birstonas.test.deimantinis.lm.lt/lt/krastotyra/54-krastotyros-zinios/krastotyros-dokumentu-fondas/1243-autografuoti-leidiniai-2019
http://www.ibiblioteka.lt/
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RENGINIAI  

16  lentelė. Bibliotekos organizuotų 2019-2018 m. renginių* skaičius 

Vyko 
Renginių iš viso 

Iš to skaičiaus 

Žodiniai Parodos 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Bendri renginių rodikliai 

VB 281 249 256 213 25 36 

MP 94 75 77 56 17 19 

KP 62 61 47 43 15 18 

SVB 437 385 380 312 57 73 

Renginių vaikams rodikliai 

VB 226 173 212 163 14 10 

MP 48 33 47 29 1 4 

KP 27 22 27 22 0 0 

SVB 301 228 286 214 15 14 

*įskaitant ir mokomuosius renginius 

17  lentelė. Bibliotekos organizuotų 2019-2018 m. renginių* lankytojų skaičius 

Vyko 
                Lankytojų iš viso Iš jų vaikų 

2019 2018 2019 2018 

VB 5109 8069 2869 2611 

MP 635 355 421 222 

KP 636 658 252 171 

SVB 6380 9082 3542 3004 

*įskaitant ir mokomųjų renginių 

 

Renginių skaičius 2019 m., lyginant su 2018 m., išaugo 52-iem ir tolygiai padidėjo tiek 
padaliniuose, tiek centrinėje bibliotekoje. Nors renginių skaičius išaugo, jų lankytojų skaičius sumažėjo 
(-2702). Taip vyko dėl besikeičiančios renginių specifikos vaikams. Vienas pavyzdžių – robotikos 
užsiėmimai. Nors jie susilaukė didelio dėmesio, tačiau vieno užsiėmimo metu negalėjome priimti 
daugiau nei 6 vaikų (dėl riboto robotikos rinkinių skaičiaus). Renginių lankytojų skaičiaus mažėjimą 
įtakojo ir tai, kad nebeorganizvome populiaraus intelektinio žaidimo „Auksinis protas“, kurio 1-as 

sezonas tęsdavosi keletą mėnesių ir kiekvieną savaitę suburdavo gausų dalyvių būrį (4-5 komandos 
dalyvaudavo kiekviename žaidime). 

Viena iš bibliotekos veiklos krypčių 2019 m. buvo – sudaryti sąlygas gyventojams gilinti žinias 
ir mokytis visą gyvenimą, teikiant neformaliojo ugdymo paslaugas, didinant gyventojų  skaitmeninių 
įgūdžių tobulinimo galimybes. Skaitmeninio raštingumo ir kitų mokomųjų renginių bei jų dalyvių 
skaičius 2019 m. žymiai išaugo. SVB suorganizuoti 237 skaitmeninio raštingumo ir kiti mokomieji 
renginiai. Juose dalyvavo 3009 lankytojai arba 47,16 proc. visų renginių lankytojų (plačiau apie 
mokomuosius renginius ir jų lankytojus žr. Neformalaus suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi 
koordinavimas. Gyventojų mokymas ir konsultavimas, kultūrinė edukacija). 

Svarbi 2019 m. bibliotekos veiklos kryptis – formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, iškeliant jo 
svarbą, ugdant norą skaityti, domėtis literatūra bei kokybiškai leisti laisvalaikį skaitymą skatinančioje 
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aplinkoje. Todėl daug dėmesio skyrėme ir skaitymą skatinantiems  renginiams, projektams: 15-tą 
kartą organizavome vasaros skaitymus vaikams, parodas, kvietėme dalyvauti „Skaitymo iššūkio“ 

varžytuvėse, susitikimuose su rašytojais, knygų pristatymuose ir kt. 
Parodos 

Biblioteka kiekvienais metais rengia tiek tradicines literatūros parodas, tiek tampa erdve 
menininkų darbams eksponuoti. Parodomis siekėme atkreipti lankytojų dėmesį į svarbius 
visuomeninio ar literatūrinio gyvenimo įvykius: „Laisvės troškimas amžinas“ (skirta Sausio 13-osios 
aukoms atminti), „Paslaptingoji Indija“, skirta socialinės iniciatyvos „#Būkim pažįstami“ susitikimui su 
svečiu iš Indijos Vishnu ir kt. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje pamėgtos vaikų piešinių parodos, 
kurios leido kiekvienam vaikui būti įvertintam, pastebėtam, o tuo pačiu biblioteka tapo sava erdve, 
namais, kuriuose visuomet esi suprastas. 

2019 m. viešojoje bibliotekoje surengta mažiau parodų nei 2018 m. (–18). Tikėtina, kad ši 
tendencija išliks, nes didėjant renginių skaičiui, sunku kokybiškai paruošti daugiau parodų.  

Neretai meno parodų eksponavimo užklausas nukreipėme į kitas Birštono erdves, nes mūsų 

erdvės buvo per mažos ekspozicijoms. Viena tokių – Natalijos Luščinaitės-Krinickienės skulptūros 
darbų paroda, kurios tik keletas darbų puikavosi bibliotekoje, o visa paroda pristatyta muziejuje. 

Vienos įsimintiniausių šių metų parodų – fotožurnalisto, World press photo 69/70 Hague 
laureato Antano Ališausko spalvingų darbų paroda „Kontrastai“ bei išskirtinė, darnia literatūros ir 
dailės sinteze užbūrusi Marijos Smirnovaitės iliustracijų paroda pagal Juozo Erlicko knygą „Bijau 
varlės“ į kurią susirinko didelis būrys rašytojo kūrybos gerbėjų (apie kraštotyrines parodas žr. 
Kraštotyros informacinė veikla). 

Žodiniai renginiai 
2019 m. SVB suorganizuota, 380 žodinių renginių, iš kurių 143 skirti skaitymo skatinimui: 

knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, skaitymų popietės ir kt. Kaip parodė naujausias, 2018 m.  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas (EBPO) tarptautinio mokinių pasiekimų 
tyrimas, Lietuva, pagal skaitymo rodiklius, surinkusi 476 balus, vis dar nežymiai atsilieka nuo EBPO 

vidurkio (487 balai). Tai rodo, kad skaitymo skatinimo renginiai ir iniciatyvos vis dar yra prioritetinė 
sritis ir bibliotekų vaidmuo šiame kontekste yra ypač svarbus, nes stebime tendenciją, kad po renginių 
išauga pristatomų autorių knygų išduotis, o organizuojamos skaitymo akcijos tampa vis 
populiaresnės. Geriausiai tai iliustruoja skaičiai, tad džiaugiamės, kad kelintus metus kviesdami 
birštoniečius prisijungti prie „Skaitymo iššūkio“ akcijos, šiemet sulaukėme rekordinio, daugiau nei 

dvigubai padidėjusio „Skaitymo iššūkio" dalyvių lyginant su praėjusiais metais. Jame dalyvavo 109 
skaitytojai (2018 m. – 53). 

Renginiai vaikams 
Tiek viešojoje (centrinėje) bibliotekoje, tiek padaliniuose išaugo vaikų, besilankančių 

renginiuose, skaičius (+538). SVB renginių vaikams suorganizuota beveik 2,5 karto daugiau nei 
suaugusiems. Tai įtakojo ir įkurta Mokymosi ir technologijų erdvė. Joje organizuojami užsiėmimai, 
naujos edukacinės  programos. Didžiausias renginių skaičiaus ir lankytojų augimas buvo Vienkiemio 

padalinyje – suorganizuota 19 renginių ir užregistruota 199 renginių lankytojais daugiau nei 2018 m. 
Augimą lėmė aktyvus dalyvavimas skaitymo skatinimo akcijose, sėkmingai organizuojami užsiėmimai 
pagal naują edukacinę  programą „Pažintis su kvapniosiomis žolelėmis“, kuri parengta remiantis 
vaistininko, žolininko M. Lasinsko knyga „Vaikai vaistažolių pasaulyje“. 

Šiemet pirmą kartą prisijungėme prie nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos inicijuotos akcijos 
„Tėčiai skaito vaikams“, kurios metu tėčiai vaikams skaitė ryto ir vakaro pasakėles tiek centrinėje 
bibliotekoje, tiek Vienkiemio padalinyje. 

Tikimės, kad ji irgi išaugs į gražią tradiciją, kokia tapo kita akcija – „Lietuva skaito“. Šiemet ji 
birštoniečiams dovanojo visą glėbį gražių susitikimų su rašytojais ir skaitymų popiečių tiek vaikams, 
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tiek suaugusiems. Suaugusiuosius kvietėme į susitikimą su knygų autoriumi, visuomenės veikėju G. 
Drukteiniu, o jaunieji mūsų skaitytojai susitiko su mylima autore I. Ežerinyte.  

Penkiolika vasarų – centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose – vyksta savivaldybės Vaikų 
socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programos finansuojami skaitymai „Vasara su knyga“, kurių 
pagrindinis tikslas – prasmingas, kūrybiškas, socializaciją skatinantis vaikų vasaros užimtumas. 2019 
m. skaitymų tema – „Knyga – tiltas per laiką ir erdves“. Ypatingas dėmesys skirtas literatūros istorijai, 
rašytojams, kurių kūryba nepraranda aktualumo ir šiandien.              

Skaitymai buvo tokie populiarūs, kad veiklų, patiems vaikams prašant, surengta daugiau nei 
planuota (vietoje 19 – 25 renginiai). Juose dalyvavo 293 vaikai, kuriems pasirinkti tinkamą knygą 
padėjo 15 suaugusiųjų: vaikų lopšelio – darželio „Giliukas“ auklėtojos, socialinė darbuotoja, mama, 
psichologė, dailininkė, sporto trenerė, kolegijos studentas. Programos reikalingumą ir aktualų bei 
kokybišką turinį patvirtino jau antrus metus iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ suteiktas 
apdovanojimas už aktyvų dalyvavimą ir įdomiausiai organizuotas veiklas. Bibliotekos organizuojami 
„Vasaros skaitymai“ buvo atrinkti iš 317 įstaigų pateiktų paraiškų ir apdovanoti LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėka bei kelione bibliotekininkui į Lenkiją, Varšuvos miestą.  
 

 
Skaitymų „Vasara su knyga“ popietė 

 
Akcijos „Tėčiai skaito vaikams“ akimirkos 

 
Knyga – tai būdas pažinti kitas kultūras ir perimti geriausią patirtį. Apie tai vaikai sužinojo 

Šiaurės šalių literatūros savaitės metu, kurią tradiciškai rengiame jau nuo 1999 m. Šiemet 

organizuotus 4 renginius ir parodą apjungusi tema – „Šventės šiaurės šalyse“. Be edukacinių 
dirbtuvėlių „Dovana Pepės gimtadieniui“, literatūrinių skaitymų „Sofijos pasaulis“, turėjome įdomų 
susitikimą su žurnaliste, rašytoja, vertėja G. Adomaityte. Suaugusius kvietėme į biografinės dramos 
„Astridos Lindgren jaunystė“ peržiūrą. 

Trečius metus organizavome Lietuvių kalbos dienas. 2019 m. tiltu į lietuvių kalbą ir literatūrą 
tapo lėlių teatro dirbtuvės. Vaikai piešė skaitytų pasakų personažus ir vaidino šešėlių teatre, kūrė 
mirioramos vaidinimą.  

Pažymėdami  Tarptautinę vaikų knygos dieną, kvietėme vaikus į susitikimą su mylimu 
rašytoju T. Dirgėla.  
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Tradiciškai organizavome įtraukiančias, įdomias veiklas vaikams Birštono kurorto šventėje. 
Jos metu vaikai su dailininkėmis, grafikėmis E. Selena (Prancūzija) ir A. Kiudulaite kūrė  didžiulę „pop 

up“ knygą apie Birštoną „Birštonas yra kūryba“. O dailininkės S. Gylienės vestose dirbtuvėse „Kas 
gyvena Nemune?", iš pačių vaikų pagamintų lipdukų, sukurtas unikalus paveikslas apie mūsų mylimą 
Nemuną ir jo gyventojus. 

 

   
Birštono kurorto šventės metu vykusių dirbtuvių akimirkos Dailininkė S. Gylienė 

 
Skaitymo skatinimo renginiai aktualūs ne tik vaikams, jaunimui, tačiau ir suaugusiems. 

Dvidešimt trečiąjį kartą birštoniečiai ir miesto svečiai galėjo mėgautis tarptautiniu festivaliu „Poezijos 
pavasaris“, stebėti aktorių V. Kochanskytės, J. Bareikio, V. Bičkutės bei poeto M. Valiuko improvizacinį 
poezijos spektaklį „Pasikalbėk su manimi eilėmis”.  

Devintus metus organizavome skaitymo skatinimui skirtą projektą „Po žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“. Įvyko 10 literatūrinių vakarų, pristatančių knygas, 

rašytojus. Projekto renginiai – profesionalių kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvos Birštonui, kuriomis jie 
kūrė išskirtines programas. Skatinant kūrybinių raiškų įvairovę, projekte naujai persipynė literatūros, 
muzikos, teatro elementai. Projektas išsiskyrė savo patyriminiais elementais: videoinstaliacijomis, 
diskusijomis, skaitymais tamsoje, degustacijomis, kurie įtraukė dalyvius, leido visais pojūčiais patirti 
poeziją.  

 

     
Patyriminio vakaro, skirto poetės A. Žagrakalytės kūrybai, dalyviai ir svečiai 

Šiemet projektas tapo tarptautiniu. Bendradarbiaujant su „Aušros“ leidykla, Punsko valsčiaus 
bendruomenei suorganizuota poezijos ir muzikos popietė „Lemties ir meilės dainos“, pagal 
Nacionalinės premijos laureato Jono Strielkūno eiles, kurią ekspresyviai atliko žinomi aktoriai D. 
Jankauskaitė ir P. Ganusauskas bei džiazo virtuozas, saksofonistas V. Labutis.  
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Projektu siekėme pagerbti ir žymius krašto žmones. Gedulo ir vilties dienos išvakarėse 
pakvietėme prisiminti šviesaus žmogaus, intelektualo, rašytojo, girininko, tremtinio dalią išgyvenusio 

Arvydo Vilkaičio gyvenimo ir darbų. Dalyvavo Lapteviečių draugijos pirmininkas, artimas Arvydo 
draugas J. Markauskas, jautriausiais, šilčiausiais prisiminimais, pagarba dalinosi šeima: sūnus Arvydas, 
anūkės Elenutė ir Milda, kurios jau negyvena Lietuvoje, todėl labai džiaugėsi šiuo minėjimu, nes buvo 
puiki proga aplankyti senelio puoselėtas ir kurtas vietas, permąstyti vertybes, papasakoti Sofijai, A. 
Vilkaičio proanūkei, šeimos istoriją. Vakarą vedė aktorius P. Venslovas, muzikavo mokslų daktarė, 
etnologė D. Šeškauskaitė. 

 

 
A. Vilkaičio prisiminimų vakaro akimirkos 

 
A. Vilkaičio prisiminimų vakaro dalyviai ir organizatoriai 

 
Vienas projekto renginių buvo skirtas gydytojo, rašytojo S. Moravskio atminimui. Skaitymai, 

kuriuos organizavome jau 14-tą kartą, kvietė į istorinę-gastronominę kelionę po Panemunės dvarų ir 
dvarelių gyventojų virtuves. Savo žiniomis dalinosi prof. dr. R. Laužikas, hum. m. dr. R. Griškaitė ir 
architektas M. Daraškevičius. S. Moravskio tekstų ištraukas talentingai skaitė aktorius A. Bialobžeskis. 
Galime pasidžiaugti, kad skaitymai yra populiarūs, žinomi. 2019 m. specialiai į juos atvyko net Vytauto 

Didžiojo universiteto studentų grupė su dėstytoja prof. dr. I. Buckley.  
 

 
Hum. m. dr. Reda Griškaitė 

 
S. Moravskio skaitymų pranešėjai (iš kairės): architektas M. 

Daraškevičius, prof. dr. R. Laužikas, aktorius A. Bialobžeskis, hum. m. 

dr. R. Griškaitė, verslininkas, renginio rėmėjas R. Baranauskas 
 

http://www.laptevieciai.lt/
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Renginio organizatoriai, rėmėjai, pranešėjai, 

svečiai prie buvusio S. Moravskio dvarelio 

Jundeliškėse 

 
Renginio dalyviai 

Nuotraukos Aniceto Žvirgždino 
 

Projektas paliko gražius įspūdžius, kurie liko žiūrovų ir dalyvių padėkose. Keletas jų:  
Po vakaro S. Moravskiui reflektuoja aktorius Andrius Bialobžeskis: „...<...>Ačiū jums už 

išskirtinę vakarų Birštone nuotaiką - niekur nebūna tiek nuoširdaus ir tikro buvimo...<...>Dar 
ilgai...<...> dėliojom vakaro įspūdžius, puiki gurmaniška intelekto puota“. 

Po diskusijos su rašytoju R. Kmita rašo žurnalistė R. Jonykaitė: „Buvo gerai! Ačiū! Puiki 
vedėja!“. 

Vykstant ilgamečiam Birštono ir Neringos savivaldybių bendradarbiavimui, bibliotekoje 
turėjome nepaprastai šviesų, jaukų susitikimą su pajūrio krašto rašytoja ir dailininke D. Molytė-
Lukauskiene, kurios poezijos knygos yra pelniusios ne vieną apdovanojimą. 

Siekdami skatinti skaitymą, siūlome susitikimus ne tik su grožinės literatūros, bet kelionių, 
istorinių ir politikos knygų autoriais. 

 

  
Jolanta Vitkutė su vyru pristato knygą 

 
Mėgstančius kelionių literatūrą kvietėme į meksikietiškomis dainomis ir spalvingais, lietuvio 

akiai neįprastais peizažais užburiančios knygos „Meksika, mano meile“ pristatymą, susitikimą su jos 
autore, žurnaliste, šešerius metus Meksikoje gyvenančia Jolanta Ona Vitkute ir jos mylimuoju, 
chemijos profesoriumi, knygos nuotraukų autoriumi J. Andrés Cedillo. 

Vienas iš projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ 
vakarų buvo skirtas susitikimui su V. Prėskienyte-Diawara, kuri pasidalino trijų dešimtmečių 
prisiminimais iš Malio ir pristatė knygą „Bėgimas į nežinią: afrikietiški apsakymai“. Vakaras tapo dar 
autentiškesnis dėl perkusijos studijos „Afrikos būgnai“ muzikinių intarpų. 
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Politika besidominčius kvietėme į Pilietinės visuomenės instituto inicijuotą gyvą diskusiją 
tema „Politinė korupcija JAV ir Lietuvoje – tie patys modeliai, tos pačios pasekmės?“ kartu su 

politologu, doc. dr. Kęstučiu Kazimieru Girniumi bei Pilietinės visuomenės instituto direktorė dr. Ieva 
Petronytė-Urbonavičienė. Organizavome knygos „Europa? Pokalbiai su prezidentais, ministrais, 
patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį” pristatymą, susitikimą su jos autoriumi, politologu, Rytų 
Europos studijų centro (RESC) direktoriumi Linu Kojala bei žurnalistu, politologu Vladimiru Laučiumi.  

 

2019 metus LR Seimui paskelbus su sovietų okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovo, 
faktiškai ėjusio Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto metais, prasminga buvo prisiminti ir iš Ašmintos kilusį 
partizaninio karo dalyvį J. Krikščiūną. Bibliotekoje pristatyta knyga „Jurgis Krikščiūnas ir jo artimieji“, 

kurioje atskleidžiami Lietuvos istorijos atspindžiai per vienos giminės likimų prizmę.  
Prisiminėme ir neeilinę asmenybę, savo gyvenimą ir gyvybę paaukojusį už Lietuvos laisvę 

Adolfą Ramanauską-Vanagą. Partizanų vadą, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) ginkluotojų 
pajėgų vadą, LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pirmąjį pavaduotoją, 1949 m. Vasario 16-osios 

deklaracijos signatarą, generolą, su okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovą pagerbėme 
susitikime su jo dukra Auksute Ramanauskaite-Skokauskiene, kuri pristatė fotografijų albumą 
„Adolfas Ramanauskas-Vanagas fotografijose“, žiūrėjome D. Bunikienės filmą „Nužudytas, bet 
nenugalėtas“. 

 
Akirmirka iš susitikimo su K. 

Girniumi          

   
Susitikimas su 

 L. Kojala ir V. Laučiumi 

 
Prisiminimais dalinasi A. Ramanausko-Vanago dukra  

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė           
Vakaro dalyviai ir organizatoriai 
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Metus užbaigėme tradicine Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota „Knygų Kalėdų“ 
akcija. Centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose įvyko 4 renginiai. Jauniesiems skaitytojams dovanojome 

susitikimą su rašytoja G. Adomaityte ir leidyklos „Gelmės“ direktore V. Bėkštiene bei redaktore K. 
Noreikiene. Susitikimo metu jos mūsų skaitytojams padovanojo 46 fiz. vnt. knygų. Dar 35 fiz. vnt . 
knygų akcijos metu padovanojo Siponių krašto ir Birštono vienkiemio bendruomenės, lopšelio 
darželio „Giliukas“ kolektyvas, skaitytojai. 

Renginiai padaliniuose 
Padaliniuose suorganizuoti 156 renginiai (2018 m. – 136).  Aktyviai dalyvauta skaitymo 

skatinimo akcijose, organizuoti mokomieji renginiai, literatūrinės popietės, parodos. Padaliniai, 
puoselėdami ir saugodami etnokultūrą, organizuoja renginius skirtus kalendorinėms šventėms, pvz., 
Siponių bibliotekoje organizuotos tradicinės didžiųjų metų švenčių: šv. Kalėdų ir šv. Velykų popietės, 
kurių metu prisimenamos tradicijos, keičiamasi vašku margintais margučiais, skaitomos teminės 
knygos ir kt.  

Nemajūnų padalinys išsiskyrė įdomiomis veiklomis vaikams, kurių metu iš knygų gautos 

žinios pritaikytos praktiškai, pvz., Žemės ir Pasaulinei vandens dienai organizuota augalų sodinimo 
popietė.  

Padaliniai kviečia domėtis savo kraštu, asmenybėmis. Nemajūnų padalinio bibliotekininkė 
subūrė Nemajūnų dienos centrą lankančius vaikus ir darbuotojus paminėti gydytojo, rašytojo S. 
Moravskio gimimo 217-ąsias metines ir pagerbti jo atminimą aplankant Nemajūnų kapinėse esančią 
koplyčią, kur jis ir palaidotas. Bibliotekininkė priminė svarbiausius S. Moravskio gyvenimo ir kūrybos 
faktus, visi kartu uždegė žvakutes, pamerkė jo mėgtų jurginų puokštę. 

Birštono vienkiemio padalinys išsiskyrė skaitymo skatinimo renginių gausa vaikams, kuriuose 
pažintį su knygomis lydėjo įvairios dirbtuvės: plastilino lipdymo, piešimo ant akmenėlių ir kt. 

Apžvelgta tik keletas ryškesnių, daugiausia lankytojų dėmesio sulaukusių renginių. Su visais 
įvykusiais renginiais galima susipažinti bibliotekos svetainėje internete https://www.birstonasvb.lt 

Daugiau informacijos apie renginius  – ataskaitos prieduose, bibliografiniuose sąrašuose: 

„Birštono SVB 2019-ųjų veikla“ ir „Apie Birštono SVB internete 2019 metais“.   
  

NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BEI TĘSTINIO MOKYMOSI 
KOORDINAVIMAS. GYVENTOJŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS, 

EDUKACIJA 

Trečius metus tęsėme Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Birštone veiksmų 

plano, patvirtinto 2017 m. kovo 21 d. 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“, įgyvendinimo koordinavimą. 

Vyr. bibliotekininkė S. Pempienė,  neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

Birštone koordinatorė, ne tik atliko plano stebėseną, bet ir gilino žinias Regioninio suaugusiųjų švietimo 

plėtros konferencijoje. Ji informavo savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą organizuojančias 

įstaigas apie įvairias finansavimo galimybes bei paramos priemones.  

Pradėjus koordinuoti savivaldybės neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi,  pamažu įdiegiame 

tradiciją organizuoti Suaugusiųjų mokymosi savaitę Birštone. Šiemet ši savaitė šūkiu „Mokymosi pasaulis 

laukia. Keliaukim!“ šalyje vyko jau 20-ąjį kartą, o Birštone – 3-ąjį. Įvyko 9 nemokami renginiai (bibliotekoje, 

meno mokykloje, kultūros centre).    

https://www.birstonasvb.lt/
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18 lentelė. Mokymas ir konsultavimas 

 

Gyventojų ir kurorto svečių skaičius (dalyvavusių mokomuosiuose renginiuose) 

Gyventojų ir kurorto svečių 
skaičius (pateikusių 

skaitmeninio raštingumo 
užklausas) 

Gyventojų skaičius 
(dalyvavusių skaitmeninio 
raštingumo renginiuose) 

Gyventojų ir kurorto svečių 
skaičius (dalyvavusių kituose 

mokomuosiuose 
renginiuose) 

IŠ VISO 

(mokomuosiuose 
renginiuose dalyvavo) 

2019 
m. 

2018 
m. 

Skirtumas 
2019/2018 

m. 

2019 
m. 

2018 
m. 

Skirtumas 
2019/2018 

m. 

2019 
m. 

2018 
m. 

Skirtumas 
2019/2018 

m. 

2019 
m. 

2018 
m. 

Skirtumas 
2019/2018 

m. 

VB 905 743 + 162 1 670 342 + 1 328 2 575 1 083 + 1 490 1 849 2 028 - 179 

MP 117 19 + 98 180 22 + 158 297 41 + 256 247 270 - 23 

KP 27 0 + 27 110 29 + 81 137 31 + 108 130 95 + 35 

SVB 1 049 762 + 287 1 960 393 + 1 567 3 009 1 155 + 1 854 2 226 2 393 - 167 

*lentelėje  pateikiamas ir edukacinių programų bei užsiėmimų vaikams, jaunimui dalyvių skaičius 

2019 m. SVB žymiai daugiau žmonių, beveik 2,6 karto daugiau nei 2018 m., dalyvavo 
skaitmeninio raštingumo ir kituose mokomuosiuose renginiuose. Net 5 kartus daugiau žmonių 
apsilankė mokomuosiuose renginiuose (2019 m. apsilankė 1 960 dalyviai, o 2018 m. – 393). Tokį žymų 
augimą lėmė sėkmingai įgyvendinami projektai: „Prisijungusi Lietuva“, „Kompleksinis atskirties 
mažinimas – KAM“ ir „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 
interneto prieigos infrastruktūroje“, nauja Mokymosi ir technologijų erdvė, organizuoti skaitmeninio 

raštingumo ir kiti mokomieji renginiai bei sukurtos nemokamos edukacinės programos, užsiėmimai 
vaikams, jaunimui.  

Taip pat bibliotekos  lankytojus kvietėme registruotis Suaugusiųjų mokymosi informacinėje 
sistemoje  www.smis.lt ir mokytis savarankiškai. Šioje sistemoje suaugusiems šalies gyventojams (25–
64 m. amžiaus) sudarytos galimybės mokytis bei gilinti įvairias savo kompetencijas. 

Sveikatos žinių atnaujinimui siūlėme Valstybinės ligonių kasos parengtus filmukus, apie juos 
skelbėme bibliotekos interneto svetainėje skiltyje „Naudingos žinios apie sveikatą“. 

Sumažėjo lankytojų pateikiamų skaitmeninio raštingumo užklausų. 2019 m. pateiktos 2226 
užklausos, o 2018 m. – 2393 (skirtumas  – 167). Manome, kad mažėjimą lėmė tai, kad žymiai daugiau 
gyventojų dalyvavo skaitmeninio raštingumo ir mokomuosiuose renginiuose, gavo reikalingų žinių, 
kurias galėjo panaudoti kasdieniame gyvenime. 

Antrus metus, bendradarbiaujant su Kauno moters užimtumo informacijos centru, 

organizavome projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“, kurio tikslas – skatinti socialinę 
visuomenės sanglaudą, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padedant ne jaunesniems nei 
55 m., bet dar nesulaukusiems pensinio amžiaus asmenis integruotis į darbo rinką ar joje išlikti 
konkurencingiems. 

14 žmonių grupei, projekto dalyviams, suorganizavome:  motyvavimo ir palaikymo darbo 
procese (16 val.), „Savanoriauji – ugdai save“ (12 val.) ir psichologinės grupinės terapijos (20 val.) 
mokymus. 

http://www.smis.lt/
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Vienas projekto prioritetų – savanorystės skatinimas. Už galimybę nemokamai mokytis, 
dalyviai savanoriavo Nemajūnų dienos centre, padėjo organizuoti renginius, iniciavo kūčiukų kepimo 
edukaciją Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre. 

2019 metų birželio 20 d. Kaune vyko  interaktyvi diskusija „Tapti reikalingu misija įmanoma“, 
kurioje aptarti projekto rezultatai, 54+ amžiaus asmenų darbingumo situacija, karjeros, savanorystės 
galimybės.  Gerąja projekto organizavimo, pasiektų rezultatų patirtimi su kitų savivaldybių atstovais 
dalinosi bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė. KMUIC organizuotoje interaktyvioje diskusijoje ji pristatė 
pranešimą ne tik apie  projekto įgyvendinimą, naudą bei patirtus iššūkius, bet ir bibliotekos veiklą, 
organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą, gyventojų mokymus. 

 
Įgyvendinat projektą „Prisijungusi Lietuva“,  suorganizuotos 3  akcijos: „Saugesnio interneto 

savaitė“ (už ją pelnyta aljanso „Langas į ateitį“ padėka), „Skaitmeninė savaitė 2019“ („All Digital Week 
2019“) bei „Senjorų savaitė 2019“. Už aktyvų dalyvavimą pastarojoje akcijoje, internetinių seminarų 
organizavimą ne tik centrinėje bibliotekoje, bet ir visuose padaliniuose, buvome apdovanoti 
planšetiniu kompiuteriu. 

 

 
Motyvavimo ir palaikymo darbo procese mokymai 

(lektorė  K. Belopetravičienė) 

 
Motyvavimo ir palaikymo darbo procese mokymai 

(lektorė  K. Belopetravičienė) 

 
Akcijos „Senjorų dienos internete 2019“ mokymų dalyviai 

 
Akcijos „Senjorų dienos internete 2019“ mokymų dalyviai 
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Vykdant projektą, taip pat surengti skaitmeninio raštingumo mokymai 5 gyventojų grupėms. 
19 žmonių (2 grupės), mokėsi pagal pradedančiųjų  programą „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, 

sužinok, išmok“.  32 žmonės (3 grupės) – pagal pažengusiųjų programas: „Bendradarbiavimas TAU. 
Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“ ir 
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas 
ir saugus dalijimasis“. Iš viso mokymuose dalyvavo 51 žmogus, mokymams skirtos 78 valandos.   

Projekto renginiuose iš viso  dalyvavo 398 savivaldybės gyventojai. Organizuodami 
mokymus, akcijas bendradarbiavome su Birštono „Bočių“ bendrija,  kurorto Trečiojo amžiaus 
universitetu.  

Darbuotojams padėjo 4 savanoriai – e. skautai: A. Požaitis, Ž. Bubnys, L. Skorodumovas, G. 
Kamarauskaitė.  Jie 2019 m. kompiuterinio raštingumo ir išmaniųjų įrenginių naudojimo klausimais 
konsultavo 20 žmonių. 

Įgyvendinant LNB inicijuotą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo 

skyriuje įkurta Mokymosi ir technologijų erdvė. Čia tiek vaikai, tiek jaunimas, tiek suaugusieji  gali 
išbandyti 3D spausdintuvus,  robotikos, inžinerijos bei programavimo rinkinius, dalyvauti įdomiuose 
mokomuosiuose užsiėmimuose. 

 
Siekiant organizuoti kokybiškus, įtraukiančius užsiėmimus, į pagalbą pasitelkėme 

informacinių technologijų specialistus, savanorius, e. skautus, kurie pasidalino savo patirtimi, 
prisidėjo prie veiklų organizavimo. 2019 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su KTU informatikos 
fakultetu. Fakulteto atstovai lankėsi bibliotekoje, pristatė savo vykdomus projektus, robotus, mokė 
jaunuosius birštoniečius programavimo pagrindų. Juos mūsų naujojoje erdvėje vedė KTU 
Informatikos fakulteto docentė Lina Narbutaitė.  

 

 
Mokymosi ir technologijų erdvė 

 
Mokymosi ir technologijų erdvė 
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Programavimo pradmenų užsiėmimai su KTU Informatikos fakulteto docente Lina Narbutaite 

 
Bibliotekininkės: I. Vaitkevičienė ir R. Bartnikienė, konsultuojant ir padedant Informacinių 

sistemų ir kitų skaitmeninių procesų inžinierei D. Revuckienei, mokėsi, įgijo žinių, įgūdžių ir sėkmingai 
juos pritaikė organizuodamos robotikos užsiėmimus 6–9 ir 10–16 m. vaikams/paaugliams.  

 
Nuo balandžio mėn. veikiančioje Mokymosi ir technologijų erdvėje suorganizuoti 64 

robotikos, programavimo užsiėmimai.  Juose dalyvavo 264 dalyviai: 219 vaikų ir 45 suaugusieji 
(tėveliai, seneliai, atlydėję vaikus į užsiėmimus ir ne tik stebėję, bet ir konstravę kartu, taip pat 
savanoriai, kurie padėjo vesti užsiėmimus). 

Galimybę praplėsti bibliotekos veiklų pasiūlą, pritraukti daugiau lankytojų suteikė 
įgyvendintas projektas „Kurk. Pajausk. Atrask“ (plačiau žr. Lėšų pritraukimas ir projektų vykdymas, 
siekiant plėsti ir tobulinti paslaugas), taip pat parengtos 4 edukacinės programos:  

- Integruotos literatūros, dailės ir lėlių teatro dirbtuvės „Žaidžiame pasaką“. Programos 
tikslas – skatinti skaityti, domėtis knygomis, vaikų ir jaunimo rašytojais, jų kūryba, supažindinti su 

teatru, teatro lėlėmis, jų valdymo būdais, skatinti meninę saviraišką. 
- „Auk bibliotekoje!“. Programos tikslas – supažindinti su biblioteka, Vaikų ir jaunimo 

aptarnavimo skyriumi, tradicinėmis bei šiuolaikiškomis paslaugomis. 
- „Pasakyk, ką jauti?“. Programos tikslas – skatinti pažinti ir priimti savo emocijas, 

atsirandančias bendraujant, suprasti, kad visi jausmai yra reikalingi ir svarbūs, nebijoti apie juos 

kalbėti. 
- Pažintis su kvapniosiomis žolelėmis. Programos, parengtos pagal vaistininko, žolininko M. 

Lasinsko knygą „Vaikai vaistažolių pasaulyje“, tikslas – skatinti domėtis gamta, augalais, kvapniosiomis 
žolelėmis, jų savybėmis, ugdyti kūrybiškumą bei lavinti vaizduotę. Programa vykdoma Birštono 
vienkiemio padalinyje. 

 
 

- Emocinio intelekto lavinimo programa 
„Kimoči“, kurios tikslas – ugdyti vaiko pasitikėjimą 
savimi bei spręsti sudėtingas socialines-emocines 
situacijas. „Kimoči“ rinkinį mums perdavė KAVB, 
įgyvendinat LR KM finansuojamą priemonę 
„Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės 
atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei 
priemonėmis“.   

 

 



  

2019 m. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka 28 

 

 
 

Smėlio užsiėmimai. Tikslas – per žaidimą 
sukurti tvirtesnį tarpusavio ryšį, labiau pažinti 
vaiko vidinį pasaulį, skatinti kūrybiškumą, 
atsipalaiduoti. 

 
 

 

Naujomis edukacinėmis veiklomis siekėme populiarinti literatūrą, lavinti vaikų kūrybiškumą, 

plėsti akiratį, skatinti skaityti, bendrauti. 

VARTOTOJŲ DARBO VIETOS. PRIEIGOS PRIE INTERNETO 
PASLAUGA 

    19  lentelė. Vartotojų darbo vietos  2019 -2018 m. 

Biblioteka 

Darbo vietų skaičius Kompiuterizuotų  darbo vietų, 
prijungtų  prie interneto, 

skaičius Iš viso iš to skaičiaus kompiuterizuotų 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

VB 74 70 18 20 18 20 

MP 7 7 3 3 3 3 

KP 12 12 4 4 4 4 

SVB 93 89 25 27 25 27 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius išaugo (+ 4) dėl įkurtos Mokymosi ir technologijų 
erdvės. Sumažėjo  vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų (-2), nes nebeskaičiavome 
vartotojams skirtų planšetinių kompiuterių. 

Dalyvaujame įgyvendinant įdėją „Birštonas – Lietuvos darbostogų sostinė“. Biblioteka 
įsikūrusi miesto centre, patogioje vietoje. Galima naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, 
įrengtomis bibliotekoje, galima atsinešti savo nešiojamus, planšetinius kompiuterius. Veikia 
kokybiškas, greitas bevielis/belaidis internetas. Turime keletą jaukių vietų (ne bendrojoje skaitykloje), 
jei dirbant lankytojas pageidautų daugiau privatumo.  
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Naudojimasis internetu 

7 diagrama. Interneto seansų skaičius 

 
 
2019 m. lankytojai mažiau naudojosi vieša interneto prieiga, ypač  VB. Mažėjimui įtakos 

turėjo keletas priežasčių. Svarbiausios jų:  
- Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų fondo patikrinimas, kurio metu 

lankytojai  nebuvo aptarnaujami;  
- VB buvo keičiami kompiuteriai: atnaujintos 8 kompiuterizuotos lankytojams skirtos darbo 

vietos. Nors vartotojai ir naudojosi naujais kompiuteriais, bet savaitę VRSS (Vartotojų registracijos ir 
statistikos sistema) jų prisijungimų nefiksavo; 

 - Populiarėjantis bevielis ryšys. Lankytojai vis dažniau atsineša ir naudojasi savo nešiojamais, 

planšetiniais kompiuteriais;  
- Vis karštėjant vasaroms, oro temperatūra bibliotekos patalpose gerokai viršija leistiną ribą, 

dėl to lankosi mažiau žmonių ir interneto skaitykloje.  

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS  

Nuo 2000 metų dalyvaujame Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemoje, pildome 
bibliotekos elektroninį katalogą. 2019 m. pabaigoje bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 25549 
bibliografiniai įrašai. Ataskaitiniais metais parengti 1376 bibliografiniai įrašai. Bibliotekos katalogas 
papildytas 1025 analiziniais įrašais. Į NBDB eksportuoti 652 „Gyvenimo“ ir „Naujojo Gėlupio“ 
straipsnių bibliografiniai aprašai.  

20  lentelė. Elektroninio katalogo panauda 

 2019 2018 
Skirtumas 

2019/2018 m. 

Seansų skaičius 1649 1628 +21 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius 570 1068 -498 

Paieškų (užklausų) skaičius 4126 4030 +96 

Virtualių apsilankymų skaičius 2733 894 +1839 
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Virtualių apsilankymų kataloge ir užklausų skaičius didėja, nes žmonės daugiau naudojasi. el. 
paslaugomis, tuo pačiu – ir el. katalogu. Su bibliotekos el. katalogu visada supažindinami skaitmeninio 

raštingumo mokymų dalyviai. Taip pat darbuotojai pastebi, kad dažnai, prieš važiuodami poilsiauti į 
Birštoną, žmonės pasižiūri mūsų bibliotekos el. kataloge, ar turime vieną ar kitą knygą, ateina jau 
žinodami, kad ją turime.  Šiek tiek daugėja ir rezervacijų internetu skaičius. Naudojimosi el. katalogu 
statistika rodo, kad didėja žmonių skaitmeninis raštingumas, ir nemažai prie to prisideda bibliotekos 
darbuotojai. 

21  lentelė. Duomenų bazės ir jų panaudojimas 

Duomenų 
bazė 

2019 m. atsisiųstų 
pilnateksčių 

dokumentų sk. 

2018 m. atsisiųstų 
pilnateksčių dokumentų 

sk. 

Pokytis 
+/- 

2019 m. 
paieškų 

sk. 

2018. m. 
paieškų 

sk. 

Pokytis 
+/- 

Infolex 40 67 -27 40 67 -27 

EBSCO 
Publishing 

111 442 
-331 

 
1394 1245 +149 

Naxos Music 
Library 

51 70 -19 105 23 +83 

 
Duomenų bazėse atliktos 1539 paieškos (204  daugiau nei 2018 m. –1335), atsisiųsti 202 

pilnateksčiai dokumentai. 
Lankytojams suteikiami EBSCO Publishing ir NAXOS Music Library duomenų bazių 

prisijungimo slaptažodžiai nuotolinei prieigai, todėl šiomis bazėmis naudojamasi ne vien bibliotekoje. 
2019 m. prisijungimo slaptažodžius turėjo 38 žmonės. Populiariausia buvo EBSCO Publishing 
duomenų bazė. Apie prenumeruojamas duomenų bazes parengtos skrajutės, informacija skelbiama 
bibliotekos interneto svetainėje.  

Duomenų bazės naudojamos pagal poreikius. EBSCO Publishing dažniausiai prireikia 

kursinius, diplominius darbus rašantiems studentams, Infolex – iškilus teisiniams klausimams. 
Siekiame, kad duomenų bazės būtų prieinamos ir lankytojai apie jas žinotų. Nors atsisiųsta mažiau 
pilnateksčių dokumentų, bet paieškų skaičius padidėjo. Naudojimasis duomenų bazėmis išlieka 
stabilus. Be to, nuo spalio mėnesio pasikeitė Infolex panaudos statistika – skaičiuojami ne  
prisijungimai, o tik pilni dokumentų atvertimai. 

 
2019 m., įgyvendinus LKT finansuotą projektą „Birštono viešosios bibliotekos internetinės 

svetainės atnaujinimas ir pritaikymas visoms rezoliucijoms“, sukurta reprezentatyvi, saugi, funkcionali 
internetinė svetainė, pritaikyta visoms rezoliucijoms, žmonėms su negalia, turinti versiją anglų kalba. 
Dėl svetainės atnaujinimo darbų bei kurį laiką neveikusios Google Analytics programos, bibliotekos 
interneto svetaine naudotasi mažiau. 
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8 diagrama. Bibliotekos interneto svetainės lankytojai 

 

9 diagrama. Bibliotekos interneto svetainės puslapių peržiūra 

 

10 diagrama. Bibliotekos interneto svetainėje lankytasi iš šių pasaulio šalių (kartai) 
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LĖŠŲ PRITRAUKIMAS IR PROJEKTŲ VYKDYMAS, SIEKIANT PLĖSTI 
IR TOBULINTI PASLAUGAS  

Projektinė veikla – svarbi bibliotekos veiklos sritis, padedanti pritraukti papildomų lėšų, 
pasiekti užsibrėžtus tikslus, plėsti ir tobulinti paslaugas. 

2019 m. kartu su LNB, KAVB, KMUIC bei „Langas į ateitį“, VIPT asociacijomis vykdėme 
projektus: „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto 
prieigos infrastruktūroje“, „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“, 
„Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ ir „Prisijungusi Lietuva“.  

Taip pat bibliotekos darbuotojai parengė bei įgyvendino 5 projektus, kuriuose ypatingą 
dėmesį skyrė literatūrai, skaitymo skatinimui, bibliotekos aptarnavimo kokybės gerinimui, vaikų, 
jaunimo ir šeimų užimtumui,  kūrybiškumo, pilietiškumo ugdymui.  

Veiklas organizavome bendradarbiaudami su: Birštono vienkiemio ir Siponių krašto 
bendruomenėmis, Nemajūnų bendruomenės santalka, Birštono gimnazija, Kultūros centru, 

Nemajūnų dienos centru, profesionaliais menininkais ir kt. Projektai ne tik praturtino įvairaus amžiaus 
grupių dalyvių laisvalaikį, atnešė naujovių, bet ir suteikė galimybę tobulėti, kelti kvalifikaciją, ugdyti 
skaitmeninius, meninius gebėjimus darbuotojams. 
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22 lentelė. Projektų sąrašas  

Pavadinimas 

Vykdymo/ 

dalyvavimo 
laikotarpis 

Projekto 

tikslas 

Dalyviai 

ir partneriai 
Rezultatai Kas finansuoja 

Pritrauktos lėšos 

(be BS ir SVB indėlio) 

1 2 3 4 5 6 7 

Bibliotekos rengti ir vykdyti projektai 

„Birštono viešosios 
bibliotekos internetinės 
svetainės atnaujinimas ir 

pritaikymas visoms 
rezoliucijoms“ 

Nuo 2019-04-
04 iki 

2019-12-06 

Tobulinti vartotojų aptarnavimo 
kokybę, atnaujinant internetinę 

svetainę. 

Dalyvių – 10; 

Partnerių –1. 

Sukurta saugi, funkcionali 
internetinė svetainė, pritaikyta 

visoms rezoliucijoms, 
neįgaliesiems, turinti versiją 

anglų kalba 

LKT, LR KM, dalinį 
finansavimą skyrė 

BS 
7 000 Eur 

„Kurk. Pajausk. Atrask“ 

Nuo 2019-03-
04 

iki 

2019-11-30 

Skatinti ir ugdyti vaikų, jaunimo 
kūrybiškumą, gilinti jų žinias apie 

kultūros ir meno procesus, į veiklas 
įtraukti BS kaimuose gyvenančius, 

mažai kultūroje dalyvaujančius 
žmones. 

Dalyviai – 492; 

Partneriai – 5 

Praplėsta bibliotekos veiklų 
įvairovė, 

skatinta partnerystė, 
socializacija, 

kūrybiškumas. 

Sukurta 1 nauja paslauga. 

LKT, LR KM, dalinį 
finansavimą skyrė 

BS 
3 280 Eur 

„Po žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai 
vakarai Birštone 2019 

m.“ 

Nuo 2019-03-
01 

iki 

2019-11-10 

Didinti kūrybinių raiškų ir formų 
įvairovę, skatinti profesionalių 

kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvas, 
per literatūrą stiprinti Birštono 

kultūrinį identitetą. 

Dalyviai – 795; 

Partneriai – 6. 

 

Suorganizuota 10 literatūrinių-
muzikinių vakarų (8 Birštone, 1 – 

Jundeliškėse, 1 – 

Punske, Lenkijoje). 

LKT, LR KM 

Dalinį finansavimą 
skyrė BS 

5 300 

Eur 

Europos dienos šventė 
Birštone „Saugokime 

Europą“ 
Gegužės 9 d. 

Suorganizuoti Europos dienos 
šventę, formuojančią teigiamą 

žmonių požiūrį į Lietuvos narystę ES, 
akcentuoti ES svarbą ir naudą, 

tvarumo problemą. 

Dalyviai – 285; 

Partneriai – 2 

Suorganizuota Europos dienos 
šventė, vyko kūrybinės dirbtuvės, 

diskusija ES narystės, tvarumo 
temomis ir kt. 

Europos komisijos 
atstovybė 
Lietuvoje 

1 000 

Eur 

Vasaros skaitymai „Knyga 
– tiltas per laiką ir 

erdves“ 

2019 m. 
birželis - 
rugpjūtis 

Prasmingas, kūrybiškas vaikų vasaros 
užimtumas, skaitymo skatinimas 

308 dalyviai (293 vaikai 
ir 15 suaugusiųjų) 

Suorganizuoti 25 renginiai 

 

Finansavo BS, 
Vaikų 

socializacijos, 
pilietinio, tautinio 

ugdymo 
programa 

370 Eur 
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Projektai, kuriuose biblioteka buvo partneris ir dalyvis 

„Kompleksinis atskirties 
mažinimas – KAM" 

Nuo 2018 m. 
iki 2020 m. 
kovo mėn. 

Skatinti socialinę visuomenės 
sanglaudą, sprendžiant socialinius ir 

pilietinius klausimus, padedant 
vyresnio darbingo amžiaus 

asmenims integruotis į darbo rinką. 

Dalyviai – 146. 

Birštone – 14. 

 

Vykdome 
bendradarbiaudami su 

KMUIC 

Birštoniečių, nuo 55 m. iki 
pensinio amžiaus, grupei 

organizuoti bendrųjų įgūdžių 
mokymai, konsultacijos, vykdyta 

savanorystė NDC 

2014–2020 m. 
Europos Sąjungos 
fondų investicijų 

veiksmų 
programa 

Bendra projekto vertė – 

109 497 

Eur 

 

Bibliotekai skirtos lėšos: 

8 017 Eur 

Gyventojų skatinimas 
išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje 
viešosios interneto 

prieigos infrastruk-tūroje 

 

 

2018 m. –
2021 m. 

Plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos 
kompiuterių ir interneto 

infrastruktūrą VB, sudarant sąlygas 
gyventojams dalyvauti skaitmeninių 

kompetencijų ugdymo ir vietos 
skaitmeninio turinio kūrimo bei 

kitose skaitmeninės informacijos 
iniciatyvose. 

Vykdome 
bendradarbiaudami su 

LNB 

 

VB įrengta Mokymosi ir 
technologijų erdvė, lankytojams 

organizuojami robotikos, 
programavimo 3D užsiėmimai. 

Atnaujintos 8 lankytojams skirtos 
kompiuterizuotos darbo vietos 

2014–2020 metų 
Europos Sąjungos 
fondų investicijų 

veiksmų 
programa 

Kol nepasirašyti 
perdavimo-priėmimo 

aktai, gauta 
kompiuterinė, 

programinė įranga 
apskaitoma 

užbalansinėje sąskaitoje 

„Prisijungusi Lietuva“ 
Nuo 2018-04 

iki 2021-02 

Padėti gyventojams išmokti 
efektyviai, saugiai, atsakingai 

naudotis informacinėmis 
technologijomis bei internetu ir jo 

teikiamomis galimybėmis. 

Vykdome 
bendradarbiaudami su 

„Langas į ateitį" bei 

VIPT asociacijomis 

Mokymuose ir akcijose 2019 
m.  dalyvavo 398 savivaldybės 
gyventojai. Suorganizuotos3 

akcijos, 

skaitmeninio raštingumo 
mokymai 5 gyventojų grupėms. 

Mokymuose dalyvavo 51 žmogus 

Europos 
regioninės plėtros 
fondo ir valstybės 

biudžeto lėšos 

 

„Kauno regiono viešųjų 
bibliotekų darbuotojų 
sveikatos stiprinimas“ 

 

 

2018 – 

2019 m. 

Suteikti žinių sveikatos stiprinimo 
tema Kauno regiono bibliotekų 
darbuotojams, organizuojant 

paskaitas ir skleidžiant aktualią 
informaciją. Ugdyti bibliotekų 
darbuotojų fizinio aktyvumo ir 
sveikos gyvensenos įpročius. 

Vykdėme 
bendradarbiaudami su 

KAVB 

Įvyko 8 mokymai darbuotojams 
sveikatos stiprinimo tema 

bei praktiniai šiaurietiško ėjimo 
užsiėmimai. Taip pat darbuotojai 
dalyvavo 3 sveikatos iššūkiuose 
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„Birštono viešosios bibliotekos internetinės svetainės atnaujinimas ir pritaikymas visoms 
rezoliucijoms“. Šis projektas buvo ypač svarbus ir reikalingas, padėjęs patobulinti lankytojų 

aptarnavimo kokybę, atnaujinant seną, nesaugią, lankytojams vizualiai nebepatrauklią bibliotekos 
internetinę svetainę.  

Įdėjome daug darbo ir pastangų, kad sukurtume funkcionalią, lankytojų poreikius 
atitinkančią svetainę. Kūrybinio proceso metu nuolat organizavome susirinkimus, kuriuose dalinomės 
idėjomis, įžvalgomis, diskutavome svetainės galimybių, turinio išdėstymo patogumo klausimais, 
aptarinėjome rezultatus bei tobulintinas vietas. 

Rezultatas – sukurta šiuolaikiška, saugi, funkcionali, turinti versiją anglų kalba internetinė 
svetainė, pritaikyta visoms rezoliucijoms ir žmonėms su negalia. Vaikų skilties iliustracijas kūrė žymi 
dailininkė, grafikė Aušra Kiudulaitė. Suprogramuota nauja svetainė patalpinta serveryje ir pasiekiama 
adresu www.birstonasvb.lt 

Nauja interneto svetainė ne tik patobulino bibliotekos lankytojų aptarnavimo kokybę, bet ir 
suteikė naujų žinių bibliotekos darbuotojams. 5 bibliotekininkės išmoko dirbti atviro kodo turinio 

valdymo sistema „CMS Made Simple” ir kuria bibliotekos interneto svetainės turinį.  
Projektu „Kurk. Pajausk. Atrask“, pasitelkiant 5 pagrindinius pojūčius: vaizdą, garsą, skonį, 

kvapą ir lytėjimą, ugdėme įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo (įtraukiant suaugusius) kūrybinius 
gebėjimus, meno pajautimą, supratimą. 

Profesionalūs aktoriai, psichologai, dailininkai ir vaikų rašytojas kvietė į kūrybiškumą 
skatinančias veiklas, supažindino su menu, skatino kurti: vaikai/jaunimas dalyvavo teatro, muzikos, 
dailės, kūrybinio teksto rašymo dirbtuvėse. 

Visos veiklos buvo orientuotos į erdvinės knygos apie Birštoną kūrimą. Knygą iliustruoti, 
sukurti padėjo dailininkės E. Selena,  A. Kiudulaitė, grafikė, knygrišė V. Krugždaitė, rašytojas V. 
Šidlauskas. 

Didžiulė knyga virto unikaliu knygos teatru, kurioje susipynė viso projekto metu dalyvių kurti 
herojai, skoniai, kvapai, garsai bei vaizdai. Pagal sukurtą pasaką, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

aktoriai pastatė nuotaikingą spektaklį, kurį pristatė bendruomenei, projekto dalyviams bei 
partneriams. 

Iš viso projekto veiklose dalyvavo 492 dalyviai. Projekto metu sukurtas video apie biblioteką 
(plačiau žr. Bibliotekos įvaizdžio formavimas. Veiklos įvertinimas. Atstovavimas). 

 

   
Projekto „Kurk. Pajausk. Atrask“ veiklos 

http://www.birstonasvb.lt/
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Projekto „Kurk. Pajausk. Atrask“ veiklos 

 
Bendradarbiaudami su LNB, toliau įgyvendinome projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (VIPT), kuriuo siekiama  
plėtoti ir atnaujinti viešos prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, 
sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio 
turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. 

2019 m., įgyvendinant projektą, gauta įvairios įrangos: kūrybinis, inžinerinis ir  programavimo 
paketai, daugiafunkcinis įrenginys, liečiamasis terminalas  ir kita programinė, techninė įranga. Taip 
pat gauti 8 vnt. stacionarių kompiuterių, kuriais atnaujinti VB lankytojams skirti viešosios prieigos 
kompiuteriai.  

Glaudžiai bendradarbiavome su LNB projekto vykdymo komanda bei techninės įrangos 
tiekėjais: derinome techninės bei programinės įrangos klausimus, teikėme informaciją apie esamą 
kompiuterinio tinklo, priešgaisrinės bei apsauginės įrangos situaciją ir poreikius, derinome įrangos 
pristatymo bei diegimo darbus. Gautuose kompiuteriuose įdiegta ir aktyvuota reikiama programinė 

įranga (Windows, Office, Arduino, Lego Mindstorm, Adobe Photoshop, Z-Suite bei kitos programos ir 
licencijos). 

Kolektyvui teko didelis iššūkis – įveiklinti gautą įrangą: 3D spausdintuvą, kūrybinį, inžinerinį, 
programavimo paketus. Kad galėtų organizuoti užsiėmimus lankytojams, darbuotojoms teko išmokti 
dirbti naujomis programomis (Z-Suite, Lego Mindstorm ir kt.), įgyti naujų kompetencijų. Mokymus 
organizavo bibliotekos IT specialistė. 

Vykdant projektą, teko pertvarkyti bibliotekos erdves.  Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje 
įrengėme Mokymosi ir technologijų erdvę, sulaukusią nemažo, ypač jaunųjų lankytojų, dėmesio 
(plačiau žr. Neformalaus suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi koordinavimas. Gyventojų 
mokymas ir konsultavimas, kultūrinė edukacija). 

Nepavyko įveiklinti kūrybinio paketo (grafinė planšetė, kameros bei negatyvų ir nuotraukų 

skaitmeninimo skeneris, rašalinis spausdintuvas). Susipažinti su paketo įranga buvo skirta tik 1-a, 1-
os val. trukmės internetinė transliacija. To buvo per maža, kad darbuotojai galėtų dirbti su paketo 
įranga bei konsultuoti lankytojus. Kreipėmės į LNB dėl mokymų organizavimo. Jie planuojami tik 2020 
m. gegužės mėn. 

Apie projektus „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ ir 
„Knyga – tiltas per laiką ir erdves“  plačiau žr. Renginiai. Apie projektus „Prisijungusi Lietuva“ ir 
„Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ – Neformalaus suaugusiųjų švietimo bei tęstinio 
mokymosi koordinavimas, gyventojų mokymas ir konsultavimas, kultūrinė edukacija, o apie projektą 
„Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ žr. Personalas. 
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Aktyvi projektinė veikla taip pat numatoma ir 2020 m. Lietuvos kultūros tarybai pateikėme 
ir laimėjome 2 projektus, skirtus vaikams, šeimoms ir suaugusiems: „Kūrybiška, išmani ir mobili 

biblioterapija“ bei „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“. Toliau vykdysime tęstinius projektus.  
 

Vartotojų aptarnavimas organizuojamas jaukiose, bibliotekai pritaikytose patalpose.  

• Bendrasis SVB bibliotekų patalpų ir pastatų plotas – 1 115 m² (naudingas plotas 
bibliotekos funkcijoms atlikti – 892 m²); 

• Bendrasis VB patalpų plotas – 945 m² (naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti 
– 741 m²);  

• Bendrasis PB patalpų ir pastatų plotas – 170 m² (naudingas plotas bibliotekos 

funkcijoms atlikti – 151 m²). 

 
Didžiausia problema, kad dėl vis karštėjančių vasarų, viešosios (centrinės) bibliotekos 

patalpose oro temperatūra gerokai viršija leistiną ribą. Skundžiasi esama padėtimi skaitytojai (negali 
naudotis periodikos, interneto skaityklomis, nes labai karšta), darbuotojams kyla sveikatos problemų. 
Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaitykloje, trečio aukšto administracinėse patalpose 
esančios darbo vietose temperatūra nebeatitinka higienos normų. Pagal higienos normas 
rekomenduojama patalpų temperatūra yra  +18-22°C, leistina iki +28°C, o patalpose, skirtose 
vaikams, leistina iki +26°C. Oro temperatūra vasaros mėnesiais bibliotekoje pakyla iki +35°C.  Teikdami 
2020 m. biudžeto projektą, prašėme lėšų  kondicionavimo sistemai įrengti. 

2019 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) 
biblioteka turėjo 288 148 Eur (2018 m. – 266 125 Eur) arba 22 023 Eur t.y., 7,64 proc. daugiau nei 
2018 m.  

23 lentelė 

Steigėjo skirtos lėšos (Eur) 

Pajamos už 
teikiamas 
paslaugas 

Iš fondų ir 
programų 

gautos lėšos 

Lėšos iš 
kitų 

šaltinių 

ir 

dovanos 

 

Iš viso 

2+3+4+6+7 

Darbo 
užmokestis ir 

soc. dr. 

Kitos 
išlaidos Investicijos į 

statybas 

Ilgalaikiam 
materialiam 
turtui įsigyti 

DU 
Soc. 
dr. 

Iš 
viso 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

250 376 
210 
000 

3457 
36 

919 
 0 0 1 100 28 314 8 358 

 

Įstaigai, pagal patvirtintą sąmatą su pakeitimais, biudžeto lėšų skirta 250 376 Eur.  2019 m. 
biudžeto lėšų gavome daugiau, nes buvo didinamas darbuotojų darbo užmokestis (pareiginės algos 
bazinis dydis, minimalus darbo užmokestis, buvo keliami atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams). 

Iš viso skirta asignavimų – 250 376 Eur,  įvykdyta – 250 376 Eur. Iš jų: 2 618 Eur savivaldybės 
biudžeto lėšų vykdomų projektų bendrafinansavimui.  

Kitos lėšos: 
1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą (parama 2% GPM) – 275 Eur arba 92 Eur 

daugiau (2018 m. – 183 Eur); 
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2. Iš fondų ir programų gautos lėšos – 28 314 Eur arba 5 713 Eur daugiau (2018 m. – 22 601 
Eur). Iš jų: 

• 11 364 Eur  Kultūros ministerijos lėšų dokumentams įsigyti;  

• 1 000 Eur – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje lėšos Europos dienos šventės 
projektui;  

• 5 300 Eur – iš LKT projektui ,,Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai 
Birštone 2019 m.“; 

• 3 280 Eur – iš LKT projektui ,,Kurk. Pajausk. Atrask“; 

• 7 000 Eur – iš LKT projektui ,,Birštono viešosios bibliotekos internetinės svetainės 
atnaujinimas ir pritaikymas visoms rezoliucijoms“; 

• 370 Eur – savivaldybės tarybos skirtos lėšos iš Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio 

ugdymo programos vaikų vasaros skaitymams „Knyga-tiltas per laiką ir erdves“ 
organizuoti.  

3. Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas –1 100 Eur arba 43 Eur daugiau (2018 m. – 1 

057 Eur); 
4. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 8 083 Eur arba 1 236 Eur daugiau (2018 m. – 6 847 

Eur). Iš jų: 

• 357 Eur – Socialinio emocinio ugdymo programos „Kimočis“ rinkinys. Perdavė KAVB 
įgyvendinat priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties 
gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“;  

• 214 Eur – edukaciniai-terapiniai žaidimai, kuriuos padovanojo Greta Pukštytė;  

• 2 380 Eur – rėmėjų parama organizuojant projektus (už viešinimo paslaugas); 

• 5 132 Eur – gauta dovanų knygų. 
5. Gauta iš LNB (projektai „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infastruktūroje“, „Bibliotekų kompiuterizavimas 2018 m.“): kūrybinis, 
inžinierinis ir  programavimo paketai, stacionarūs kompiuteriai – 10 vnt., daugiafunkcinis įrenginys – 

1 vnt., liečiamasis terminalas – 1 vnt. ir kita programinė, techninė įranga. Apskaitoma užbalansinėje 
sąskaitoje. Įsigijimo verte turtas bus apskaitomas, kai bus pasirašyti jo perdavimo-priėmimo aktai. 

Iš viso gauta kitų lėšų – 37 772 Eur arba 5 332 Eur daugiau (2018 m. – 32 440 Eur). 
 

 
Bibliotekai nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 16 (Birštono savivaldybės 

tarybos sprendimu 2016 m.). Dirbo 18 darbuotojų:13 darbuotojų visą darbo laiką ir 5 ne visą darbo 
laiką. 

Profesionalių bibliotekininkų dirbo 14: visą darbo laiką 10 ir 4 ne visą darbo laiką. 79 proc., 

profesionalių bibliotekininkų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 21 proc. – įgiję aukštesnįjį 
išsilavinimą arba mokosi. Amžiaus vidurkis – 46 metai.  

Bibliotekos darbuotojų kolektyvas atsakingas, pareigingas, pasižymi puikiais profesiniais 
įgūdžiais, nuolat atnaujina žinias. 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.                                                      
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24 lentelė. 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 

Dalyvavusių darbuotojų 
skaičius 

2019 m. – 14 

2018 m. – 14 

2019 m. – 26 

2018 m. – 27 

2019 m. – 2 

2018 m. – 2 

2019 m. – 2 

2018 m. – 2 

 
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. 2019 m. specialistai gilino 
žinias šiuose mokymuose ir seminaruose: „Biblioteka edukacijų laboratorija“, „Ankstyvasis skaitymas: 
teorija ir praktika“, „BDAR praktinis įgyvendinimas“, „Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK). 
Dokumentų klasifikavimas bei rankraštinių dokumentų tvarkymas“, „Vietos bendruomenių 

skaitmeninių lyderių ir skaitmeninių konsultantų ciklo mokymai“ ir kt.  
Specialistų įgytos žinios, sukaupta patirtis leidžia kokybiškiau, kvalifikuočiau organizuoti 

tradicines ir netradicines bibliotekų veiklas bei suaugusiųjų švietimui aktualius renginius.  
Semtis patirties ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, – šiuolaikiškos ir modernios organizacijos 

siekiamybė. Šiemet net du darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti tarptautinėse stažuotėse. 
Jau ne vienerius metus rengiame projektą Birštono savivaldybės finansuojamai Vaikų 

socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programai, o gavę paramą organizuojame vasaros 
skaitymus. Šiemet kvietėme vaikus dalyvauti skaitymų popietėse, knygų aptarimuose, edukaciniuose 

užsiėmimuose tema „Knyga – tiltas per laiką ir erdves“ ir užsiregistravome dalyvauti jau ketvirtus 
metus LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos neformaliojo švietimo centro vykdomoje 
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“. Akcijoje dalyvavo daugiau nei 300 įstaigų, organizacijų.  
Aktyviausios, įdomiausiai organizavusios veiklas buvo apdovanotos LR švietimo ir mokslo ministro A. 
Monkevičiaus padėka bei kelione į Varšuvą. Patekome tarp geriausiųjų ir į laimėtą kelionę vyko 
Birštono vienkiemio padalinio vyresn. bibliotekininkė G. Andrulevičienė. Ji susipažino su Varšuva, 
aplankė „Koperniko“ mokslo populiarinimo centrą ir planetariumą, Varšuvos universiteto bibliotekos 
parką, Karalių rūmus, Lazienkų, Arkadijos ir Vilanovo parkus ir rūmus. Bibliotekininkė ne tik pasisėmė 
naujų idėjų, kurias pritaikys rengdama kūrybines dirbtuves, bet ir susipažino su kitų miestų 
bibliotekininkais, mokytojais, pasidalino savo organizuotų skaitymų patirtimi.  

Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė dalyvavo KAVB organizuotame projekte „Nuo Lietuvos iki 
Suomijos: bibliotekų tarptautinių ryšių stiprinimas“  ir  2019 m. rugsėjo 30 – spalio 6 dienomis 

stažavosi Estijos bei Suomijos bibliotekose. Buvo aplankytos keturios Estijos (Parnu miesto, Saare ir 
Harju apskričių bei Estijos nacionalinė) ir penkios Suomijos (Helsinkio centrinė Oodi, Sello, Tikkurila, 
Turku, Tampere) bibliotekos. Didžiausią įspūdį paliko Helsinkio centrinės Oodi, kuri 2019 m. pripažinta 
geriausia pasaulyje, ir kitų Suomijos bibliotekų veikla. Jos išsiskiria paslaugų gausa, jaukiomis 
patalpomis, žaidimų erdvėmis vaikams, studijomis, kuriose galima muzikuoti įvairiais instrumentais ar 
tiesiog ateiti padainuoti karaoke, dirbtuvėmis su specialiosiomis technologijomis, pvz., lazerinėmis 
pjaustyklėmis ir kt. Bibliotekos ne tik užtikrina prieigą prie informacijos, knygų, bet ir siūlo erdves 
neformaliam bendravimui, skatina ir organizuoja diskusijas.  
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Didžiulis dėmesys ir prioritetas teikiamas vaikų ir jaunimo skaitymui. Kolegos akcentavo, jog 
jeigu tektų pasirinkti tik vieną vartotojų grupę, kuriai teikiamos bibliotekos paslaugos, jie pasirinktų 

vaikus ir jaunimą. Žavėjo ir stebino nepaprastai jaukiai, patogiai įrengtos mažiesiems lankytojams 
skirtos erdvės. Vaikams organizuojama daug įvairių projektų, renginių, akcijų. Ir Estijos, ir Suomijos 
bibliotekose populiarūs kaniterapijos užsiėmimai. Tarptautinė patirtis suteikė galimybę plėtoti 
asmenines ir profesines kompetencijas, kurias pritaikysime bibliotekos darbe. 

Kasmet bibliotekos darbuotojai dalyvauja Vilniaus knygų mugėje, kurioje susipažįsta su 
leidybos naujienomis, bendrauja su rašytojais. Tokios patirtys suteikia bibliotekininkams 
profesionalumo, specialiųjų žinių. 

Svarbu ne tik kitiems papasakoti apie savo darbus, bet ir susipažinti su kolegų patirtimi. 2019 
m. bibliotekos darbuotojai lankėsi ir susipažino su naujai įrengtos Kretingos savivaldybės M. 
Valančiaus ir Neringos savivaldybės V. Miliūno viešųjų bibliotekų darbu. Tokios išvykos suteikia ne tik 
naudingos patirties – buvimas neformalioje aplinkoje stiprina komandą. 

Komandos stiprinimui, kolektyvo kūrybiškumui, iniciatyvumui atsiskleisti – svarbus 

dalyvavimas šventėse, renginiuose. Šiuos įgūdžius stiprinome išradingai, mūsų trispalvės spalvų 
gėlėmis, papuošdami biblioteką Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 

 
Kaip ir kiekvienais metais dalyvavome miesto šventės eisenoje, puošėme biblioteką prieš šv. 

Kalėdas, o metų pabaigoje  susibūrėme kūrybinėse dirbtuvėse. Su kolektyvu jaukiai stabtelėjome 
švenčių laukimo šurmulyje, pasidžiaugėme  gražiais darbais, pasiekimais, pasidalinome ateities 
planais. 

 

  
Kurorto šventėje. Kolektyvas dalyvauja šventinėje eisenoje 

  
Kūrybinių dirbtuvių akimirkos 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36635&p_k=1
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2019 m. ne tik organizavome projektus lankytojams, bet ir patys dalyvavome KAVB 
organizuojamame sveikatinimo projekte „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos 

stiprinimas“, suteikusiame darbuotojams žinių sveikatos stiprinimo tema, padėjusiame ugdanti fizinio 
aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročius. Įvyko 8 mokymai įdomiomis ir naudingomis temomis: 
emocinės kompetencijos ir savigarba, streso valdymas, mitybos svarba ir kt.  Kolektyvas įveikė 3 
sveikatos iššūkius, skatinusius gerti daugiau vandens, atsisakyti saldumynų, cukraus ir pan. 2 mėn. po 
1 kartą per savaitę vyko praktiniai šiaurietiško ėjimo užsiėmimai. 

2019 m. parengtas ir bibliotekos interneto svetainėje paskelbtas „Vidinio informacijos apie 
pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo Birštono viešojoje bibliotekoje  
tvarkos aprašas“, paskirtas už jo administravimą atsakingas darbuotojas. 2019 m. pažeidimų 
neužfiksuota. 

Pradėjusiai naujai dirbti Birštono gimnazijos bibliotekos darbuotojai, 2 bibliotekos 
specialistai teikė metodinę pagalbą. Mokyklos bibliotekininkė konsultuota dokumentų apskaitos, 
ataskaitų rengimo, dokumentų komplektavimo ir kt. klausimais. 

 

Biblioteka medijose 
2019-aisiais spaudoje paskelbta 100 straipsnių, respublikiniuose leidiniuose – 4 (tris parašė 

bibliotekos darbuotojos, 1 – žurnalistė), krašto laikraščiuose – 96 (36 parašė žurnalistai ir savo sričių 
specialistai, 60 – bibliotekos darbuotojai). Iš viso periodinėje spaudoje žurnalistai parašė ir paskelbė 
37 straipsnius, bibliotekos darbuotojai – 62 (žr. pridedamus bibliografinius sąrašus: „Birštono SVB 
2019-ųjų veikla“ ir „Apie Birštono SVB internete 2019 metais“). 

Biblioteka buvo matoma ne tik Lietuvos žiniasklaidoje. Projektui „Po žvaigždėtu vasaros 

dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ tapus tarptautiniu, direktorė A. Jaskūnienė ir vyr. 
bibliotekininkė L. Tamošiūnienė davė interviu Lenkijos interneto portalui https://punskas.pl. Tame  
pačiame portale – ir puikūs renginio atgarsiai straipsnyje pavadinimu „Punske vyko nuotaikinga 
literatūrinė popietė“. 

Džiaugiamės, kad šiemet festivalyje „Būtent“ kalbėta apie knygas, o į diskusiją radijo laidoje 
„Domas ir Tomas“, kartu su vaikų rašytoju Justinu Žilinsku, pakviesta ir mūsų bibliotekos Vaikų ir 
jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raiskienė, kuri pasidalino darbo bibliotekoje patirtimi. 

 

Nuotrauka iš socialinio tinklo Facebook festivalio „Būtent“ paskyros 

https://punskas.pl/
https://punskas.pl/literatura/punske-vyko-nuotaikinga-literaturine-popiete/
https://punskas.pl/literatura/punske-vyko-nuotaikinga-literaturine-popiete/
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Dalyvavimas socialiniuose tinkluose 
Socialiniame tinkle Facebook pateikiame informaciją ne tik apie vyksiančius ar vykusius 

renginius, mokymus, bet ir informuojame apie naujas knygas, paslaugas, darbo laiką, dalinamės 
naudinga informacija knygų mylėtojams (akcijos, knygų rinkimai, aktualūs literatūriniai straipsniai). 
Kasmet tolygiai didėjantis sekėjų ir lankytojų skaičius patvirtina, kad kuriamas turinys yra aktualus ir 
naudingas. 

• sekėjų skaičius 1030 (2018 m. – 913); 

• „PATINKA“ 1023 vartotojams (2018 m. – 906); 

• apsilankyta 3005 ( 2018 m. – 2 918 kartų). 
 
2019 metais sukurta paskyra socialiniame tinkle „YouTube“, kuriame patalpintas kūrybinėse 

projekto „Kurk. Pajausk. Atrask“ dirbtuvėse jaunųjų bibliotekos lankytojų, padedant video turinį 
komunikacijai kuriančios įmonės „Videokultūra“ kūrybos vadovui ir įkūrėjui Tautvydui Rasiuliui, 
sukurtas video. Pagrindinė filmuko idėja – bibliotekos ir miško metafora. Auksiniai medžių lapai 

prilyginami perskaitytam knygos lapui, kuris – aukso vertės, o medžio žievė lyginama su knygose 
sukaupta patirtimi. Filmuką, kuris lengviau patiriamas nei perpasakojamas galima peržiūrėti:  
https://www.youtube.com/channel/UCCf0E8b578DoP62UhlKqUDg/videos  

 
Bibliotekos svečiai 

Metų pradžioje bibliotekoje svečiavosi Vokietijos Federacinės Respublikos Tiūringijos 
Landtago draugystės su Lietuva grupės delegacija ir jos vadovas Seimo Tarpparlamentinių ryšių su 
Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininkas K. Masiulis. Svečiai susipažino su vykdomais 
projektais, gyventojams ir kurorto svečiams teikiamomis el. paslaugomis, domėjosi neformaliuoju 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimu, skaitmeninio raštingumo mokymais, bendradarbiaujant su 
LNB įgyvendinamu projektu „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 
interneto prieigos infrastruktūroje“. Svečius sužavėjo gausus jaunųjų birštoniškių būrys, pasitikęs 

Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje, kuriame jiems sudarytos sąlygos skaityti, leisti laisvalaikį, 
ugdyti informacinius gebėjimus. Sulaukėme ypač malonaus delegacijos vadovo Jens Krumpe 
komentaro: „Norėčiau, kad tokia biblioteka būtų Tiūringijoje ir ją lankyti galėtų mano šešiametis 
sūnus“.  

 
Džiaugiamės, kad esame įdomūs ir savo neformaliojo švietimo veikla. 2019 m. gruodį 

bibliotekos veiklą pristatėme Klaipėdos įstaigų, organizuojančių neformalųjį švietimą, atstovams, 
kurie pasidžiaugė jaukiomis erdvėmis, dėmesiu vaikų, jaunimo, šeimų bei suaugusiųjų užimtumui, 
atvirumu naujovėms. 

  
Vokietijos Federacinės Respublikos Tiūringijos Landtago draugystės su Lietuva grupės delegacija 

https://www.facebook.com/videokultura/?__tn__=K-R&eid=ARCO4OOhG95CBl6BmVeNl_vfjlDwDOvUFKgbWSMf3C7BcAvCPkS48jYaX54uY3YFauB3co5trCg-ZJE1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDzRoosYCDaoDpG34gA2ErsDajDkTM6kVsHdn7-ouoEOIz_ESUjxQwfH5E0blgw7hnndsP3WwgJRqifQDpyUyOV32sxatGyBWnVEc3s6jIgxMZLMSabV6ei5hdD0Yi3CMZOHUeY2isLwF9UI78IMzdICfY1TD-NXHei4sG9BK2N-R0AOr_eF8LGm1ZJrlZ6BQsotvapCk9MuHEVmINw69HLpPEeR9schG9ow-2Qz3XilCSx2JwfCX4mrzgYDJBhEWMDx_p-rX5ZwWr7VParsUva7M457D80zg5wQVEnGMrE9SD2AyM78Kq1_uE4E4h3KygUB-EH-cYJpK4UOtW-up4qu2Yt
https://www.youtube.com/channel/UCCf0E8b578DoP62UhlKqUDg/videos
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Gera žinoti, kad turime žinių ir patirties, kuria galime pasidalinti su kolegomis, tad mielai 
konsultavome Kėdainių rajono savivaldybės M. Daukšos bibliotekininkus, kaip pasinaudoti LIBIS 
sistemoje įsidiegta naujove – galimybe spausdinti bibliotekos dokumentų šifrus ant etikečių, kokį 
aparatą rinktis, kaip paruošti spausdinimo šabloną, o Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios 
bibliotekos didelį būrį kolegų supažindinome su bibliotekos veikla, rengiamomis edukacijomis ir kt. 

 
Vykstant ilgamečiam Birštono ir Neringos savivaldybių bendradarbiavimui, bibliotekoje 

organizuotas susitikimas su pajūrio krašto rašytoja D. Molyte-Lukauskiene, kuriame dalyvavo ir 
Neringos savivaldybės delegacija, vadovaujama Neringos savivaldybės mero D. Jasaičio. 

 

  
Klaipėdos įstaigų, organizuojančių neformalųjį švietimą, atstovai domisi bibliotekos veikla 

  
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos kolegos svečiuojasi bibliotekoje 
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Veiklos įvertinimas 

Džiaugiamės, kad mūsų darbą ir organizuojamas veiklas vertina. 2019 m. sulaukėme  
valstybės vadovų padėkų: 

• LR Prezidento Gitano Nausėdos padėka už veiklas, prisidedančias prie piliečių 

skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą; 

• LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka bibliotekos direktorei A. Jaskūnienei už 
dalyvavimą akcijoje „Knygų Kalėdos“; 

• LR Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėka bibliotekos direktorei A. 

Jaskūnienei už ilgametį kūrybingą ir profesionalų darbą, nuoseklų bibliotekos veiklos 
plėtojimą, inovatyvius sprendimus, už bendruomenės telkimą, jos visuomeninio ir 
kultūrinio aktyvumo skatinimą, aktyvų darbą Kauno regiono bibliotekų taryboje. 

• Sulaukėme padėkų už sėkmingą įvairių akcijų, renginių organizavimą ir iš jų 
iniciatorių: 

• Šiaurės šalių literatūros savaitės projekto vadovės Annos Berg, atstovaujančios 

asociacijų "Norden" sąjungą (Foreningen Norden Forbund), padėka už „Šiaurės šalių 
literatūros savaitės 2019“  renginių organizavimą; 

• Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėka Birštono viešajai 
bibliotekai už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“; 

• Projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėka už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio 
interneto savaitės veiklas; 

• Gražiai įvertintas nuo 2011 m. mūsų organizuojamas projektas „Po žvaigždėtu 

vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone“. Laikraščio „Gyvenimas“ 
inicijuotuose Metų projekto rinkimuose, skaitytojų balsų dėka, mūsų projektas 

užėmė antrąją vietą tarp septynių ryškiausių krašto projektų. 
2018 m. Birštono viešoji biblioteka buvo įtraukta į  projekto „Lietuvos bibliotekų 

architektūra“ tyrimą, kurį įgyvendino Kūrybinių industrijų parkas „Architektūros centras“, finansavo 
Lietuvos kultūros taryba. Bibliotekoje lankėsi sociologė, Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio 
darbo instituto asistentė dr. D. Čiupailaitė ir architektas, Vilniaus universiteto doktorantas M. 
Šiupšinskas, kurie vertino bibliotekos viziją, architektūrą, funkcionalumą, bibliotekos vykdomas 
veiklas ir pan. Apibendrinta tyrimo medžiaga, komandos analitinis straipsnis „Funkcionali ir jauki 
Birštono biblioteka“ paskelbtas 2019 m. pradžioje (plačiau apie tyrimą žr. 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-01-28-funkcionali-ir-jauki-birstono-biblioteka/174074). 
Jame pasidžiaugta gerai apgalvotomis, nuolatiniam lankytojui patogiomis erdvėmis, laisvės bei 

  
D. Moklytės-Lukauskienės kūrybos vakaro akimirkos Birštono savivaldybės vicemeras V. Kederys ir rašytoja D. 

Moklytė-Lukauskienė 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-01-28-funkcionali-ir-jauki-birstono-biblioteka/174074
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svetingumo atmosfera bibliotekoje, architektūra, leidžiančia patirti vietos žavesį ir pajusti miestelio 
pulsą patogiai skaitant greta stiklo vitrinos į pagrindinę gatvę. 

 
Atstovavimas 

• Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja N. Raiskienė dalyvavo Birštono 

savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbe. 

• Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė dalyvavo Kauno regioninės kultūros tarybos,  
Kauno regiono bibliotekų tarybos (pirmininkė), Lietuvos biblioterapijos asociacijos 
(Valdybos narė) darbe. 

• Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė išrinkta į savivaldybės etikos komisiją. 

• Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė, deleguota Birštono savivaldybės tarybos, 

dalyvavo Kauno regioninės kultūros tarybos darbe. Balandžio mėn. direktorė inicijavo 
Kauno regioninės kultūros tarybos posėdį Birštone, suorganizavo savivaldybės 
kultūros įstaigų atstovų susitikimą su jos nariais. Rugsėjo mėn. organizavo LKT 

finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ ir jos įgyvendinimo Kauno 
apskrityje 2020-2023 prioritetų pristatymą savivaldybės paraiškų teikėjams, kultūros 
įstaigų, NVO atstovams. 

 

 
Apibendrinant 2019 metų veiklą, galima pasidžiaugti, kad numatyti veiklos tikslai, uždaviniai 

buvo pasiekti. Bibliotekoje plėtojome kultūrines, informacines, elektronines paslaugas, sudarėme 
sąlygas savivaldybės gyventojams ir kurorto svečiams naudotis ne tik universaliu dokumentų fondu, 
bet ir skaitmeninėmis technologijomis, ugdėme jų skaitmeninį raštingumą, organizavome  kultūrinius 

renginius, skatindami domėjimąsi literatūra, aktyvindami skaitymo poreikį. 
2019 m. išsiskyrė projektų gausa – vykdėme net 9 projektus, skirtus  įvairaus amžiaus ir 

poreikių lankytojams, ypatingą dėmesį skirdami aptarnavimo kokybės gerinimui, skaitymo skatinimui, 
vaikų, jaunimo užimtumui,  kūrybiškumui, gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymui.  

Bibliotekoje kūrėme ir diegėme naujas paslaugas – pristatėme naujas edukacines programas 
vaikams, naujojoje Mokymosi ir technologijų erdvėje organizavome robotikos, programavimo, 3D 
spausdinimo užsiėmimus, kvietėme į skaitmeninio raštingumo mokymus. 2019 m. SVB suorganizuoti 
237 skaitmeninio raštingumo ir kiti mokomieji renginiai. Juose užregistruoti 3009 dalyviai. Lyginant 
su 2018 m. skaitmeninio raštingumo ir kitų mokomųjų renginių dalyvių skaičius išaugo beveik 2,6 
karto. Net 5 kartus daugiau dalyvių užregistruota mokomuosiuose renginiuose. Tokį žymų augimą 
lėmė sėkmingai įgyvendinami projektai: „Prisijungusi Lietuva“, „Kompleksinis atskirties mažinimas“ ir 
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“.  
Išliko stabilus savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas – viešoji  (centrinė) biblioteka kurorte ir 

3 padaliniai (filialai): Siponių, Nemajūnų ir Birštono vienkiemio.  
Biblioteka aptarnavo ne tik savivaldybės gyventojus, bet ir kurorte besigydančius, 

poilsiaujančius  žmones. 2019 metais 1502 arba 67 proc. visų registruotų vartotojų buvo Birštono 
savivaldybės gyventojai, o 738  arba 33 proc. – Birštone poilsiaujantys, besigydantys žmonės, kitų 
Lietuvos savivaldybių ar užsienio šalių gyventojai. 

Išliko stabilus registruotų vartotojų skaičius: 2019 metais užregistruota 2240 (+7) vartotojų,   
2018 m. – 2233; 
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Džiugina aukštas (87,5) persiregistravusių vartotojų procentas, kuris patvirtina, kad dauguma 
bibliotekos vartotojų yra lojalūs, kasmet grįžta į biblioteką, naudojasi mūsų paslaugomis, kad 

teikiamos paslaugos atitinka lankytojų lūkesčius, tenkina jų poreikius. 
33 procentai savivaldybės gyventojų naudojosi viešųjų bibliotekų paslaugomis. 
Knygnešystės paslaugą teikėme 67 neįgaliems, senyvo amžiaus savivaldybės gyventojams 

(10-čiai daugiau nei  2018 m.). Į namus nunešta 1217 fiz. vnt. įvairių leidinių: knygų, žurnalų.  
Svarbi 2019 m. bibliotekos veiklos kryptis buvo skaitymo skatinimo veiklos, ypač didelį 

dėmesį skiriant vaikams. Vykdėme projektus, organizavome renginius, pristatančius knygas, 
rašytojus, kvietėme įvairaus amžiaus  gyventojus dalyvauti nacionalinėse skaitymo akcijose „Lietuva 
skaito“, „Tėčiai skaito vaikams“, 15-tą kartą organizavome vasaros skaitymus vaikams ir kt.  

Didelis dėmesys vaikų skaitymui lėmė išduoties vaikams augimą 10.2 proc. Domėjimąsi 
knygomis didino susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai, skaitymo skatinimui skirtos akcijos.  

Džiaugiamės įgyvendintu internetinės svetainės atnaujinimo projektu, kurio rezultatas – 
sukurta šiuolaikiška, saugi, funkcionali, turinti versiją anglų kalba internetinė svetainė, pritaikyta 

visoms rezoliucijoms ir žmonėms su negalia.  
Bibliotekos veikla plačiai pristatyta žiniasklaidoje. Respublikiniuose ir krašto leidiniuose 

paskelbta 100 straipsnių.  
Bibliotekos kolektyvas dalinosi savo patirtimi ne tik su kolegomis iš Lietuvos bibliotekų, bet 

ir su kitų sričių specialistais. Kaip ir kiekvienais metais sulaukta gražių veiklos įvertinimų. 
SVB beveik 14 proc. sumažėjo lankytojų skaičius. Tai įtakojo dokumentų fondo patikrinimai, 

kurių metu skaitytojai  nebuvo aptarnaujami, darbuotojų nedarbingumas, mokymosi atostogos, 
vasarą gerokai komforto, leistinas sanitarines normas viršijusi oro temperatūra bibliotekos 
skaityklose. 

Dokumentų išduotis 2019 m. mažėjo 5,8 proc. Nepakankamai atsinaujina dokumentų fondas 
– naujai gautų dokumentų procentas SVB fonde 2019 m. sudarė tik  2,9 proc. Skaitytojai domisi 
leidybos naujienomis, prašo naujų populiarių leidinių, o mes ne visada galime jų pasiūlyti. Dokumentų 

išduoties skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo dokumentų fondo patikrinimai, padalinių darbuotojų 
nedarbingumas, mokymosi atostogos.  

SVB 2019 m. 7,4 proc. sumažėjo gaunamų ir atsakytų užklausų skaičius. Manytina, kad tai 
įtakojo dokumentų fondo patikrinimas, kurio metu lankytojai nebuvo aptarnaujami. Taip pat augant 
skaitmeniniam ir informaciniam raštingumui, reikalingą informaciją lankytojai lengviau susiranda 

patys. 
2019 m. lankytojai mažiau naudojosi vieša interneto prieiga. Interneto seansų skaičius SVB 

sumažėjo  30,7 proc.  Įtakojo dokumentų fondo patikrinimas, kurio metu lankytojai  nebuvo 
aptarnaujami, ir kompiuterizuotų, lankytojams skirtų darbo vietų atnaujinimo darbai, savaitę 
neveikusi VRSS (Vartotojų registracijos ir statistikos sistema) ir populiarėjantis bevielis ryšys. 
Lankytojai dažnai atsineša ir naudojasi savo nešiojamais, planšetiniais kompiuteriais 

Didžiausia problema – vasarą viešosios (centrinės) bibliotekos patalpose gerokai viršijanti 

leistiną ribą oro temperatūra. Esama padėtimi skundžiasi skaitytojai (negali naudotis periodikos, 
interneto skaityklomis, nes labai karšta), darbuotojams kyla sveikatos problemų. Suaugusiųjų 
skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaitykloje, trečio aukšto administracinėse patalpose esančios darbo 
vietos nebeatitinka higienos normų. Pagal higienos normas rekomenduojama patalpų temperatūra 
yra  +18-22°C, leistina iki +28°C, o patalpose, skirtose vaikams, leistina iki +26°C. Oro temperatūra 
vasaros mėnesiais bibliotekoje pakyla iki +35°C.  Teikdami 2020 m. biudžeto projektą, prašėme lėšų  
kondicionavimo sistemai įrengti. 
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Veiklos kryptys 2020 metams: 

• Didinti bibliotekos  paslaugų prieinamumą, plečiant knygnešystės paslaugą. 

• Koordinuoti ir įgyvendinti neformaliojo ugdymo veiklas, didinti jų įvairovę, 
prieinamumą.  

• Organizuoti motyvuojančius skaityti renginius, programas, plėsti biblioterapijos 
veiklas, įgyvendinant projektą  „Kūrybiška, mobili ir išmani biblioterapija“. 

• Organizuoti skaitmeninio raštingumo ir kitus mokomuosius renginius, didinti 

gyventojų  skaitmeninių įgūdžių tobulinimo galimybes, organizuojant projektus 
„Prisijungusi Lietuva“, „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. 

 

 
Bibliografinis sąrašas „Birštono SVB 2019-ųjų veikla“  
Bibliografinis sąrašas „Apie Birštono SVB internete 2019 metais“  
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BIRŠTONO SVB 2019-ŲJŲ VEIKLA 
(BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS) 

Respublikiniuose leidiniuose 

 
Mačiūtė, Genovaitė 
Iškentęs Laptevų šaltį / Genovaitė Mačiūtė. – Iliustr. // Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2019, 

saus. 11, p. 4. 
Apie ilgametį Birštono girininką, buvusį tremtinį, atsiminimų knygų autorių A. Vilkaitį, 

Birštono viešojoje bibliotekoje surengtą jam skirtą literatūros parodą „Iškentęs Laptevų šaltį“. 
http://www.lpkts.lt/sites/default/files/Trem_02_3.pdf 
 
Mačiūtė, Genovaitė 
Jonas Žičkus: „Gyvenimo kelią tėvynė parodė“ / Genovaitė Mačiūtė. - Portr. // Tremtinys. - 

2019, gruod. 13, p. 8. 
Apie Kęstučio apygardos partizaną, politinį kalinį, knygų autorių J. Žičkų, kurio 95-osioms 

gimimo metinėms Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Jono Žičkaus gyvenimo 
keliu“. 

 
Pempienė, Solveiga 
Bibliotekos 70-mečio šventė / Solveiga Pempienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. 

- 2019, Nr. 1 (sausis), p. 37. 
2018 m. lapkričio 30 d. Birštono viešoji biblioteka paminėjo veiklos 70-metį. 
 
Pranckietė, Virginija 
Kada žemiški dalykai daro stebuklus : pokalbis su Birštono „Čiulba ulba“ įkūrėja V. Pranckiete 

/ kalbėjosi Sonata Ramanauskienė. - Iliustr. // Moters savaitė. - ISSN 1648-424X. - 2019, Nr. 14 
(liep.23), p. 12–15. 

Apie meilę Birštonui, pramogų ir laisvalaikio organizavimą, bendryste su verslo įmonėmis, 
kultūros įstaigomis, paminėta Birštono bendruomenės ir viešosios bibliotekos vadovė A. Jaskūnienė. 

 

Krašto laikraščiuose 

 
Ališauskaitė, Liucija 
Gurmaniška intelekto puota / Liucija Ališauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, rugpj. 3, p. 

3–4. 

Tradicinių Stanislovo Moravskio skaitymų Jundeliškėse dalyviai sužinojo, ką kadaise valgė ir 
gėrė Panemunių dvarų ir dvarelių gyventojai, klausėsi klasikinės muzikos ir ragavo vieną iš pristatytų 
patiekalų – krupniką. Popietę vedė istorikė hum. m. dr. R. Griškaitė, dalyvavo gastronomijos istorikas 
prof. R. Laužikas, architektas ir architektūrologas M. Daraškevičius, aktorius A. Bialobžeskis. Renginio 
metu grojo A. Ursul , B. Gocentas ir P. Lukaševičius. Tai – vienas iš Birštono viešosios bibliotekos 
projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ renginių. Projektą 
remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/08/02/gurmaniska-intelekto-puota/ 
 
 

http://www.lpkts.lt/sites/default/files/Trem_02_3.pdf
http://www.gyvenimas.eu/2019/08/02/gurmaniska-intelekto-puota/


  

2019 m. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka 49 

 

Ališauskaitė, Liucija 
Literatūriniai vakarai Birštone. Susitikimas su rašytoja, poete Agne Žagrakalyte / Liucija 

Ališauskaitė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, liep. 27, p. 4. 
Liepos 11 d. Birštono kurhauze vyko susitikimo su rašytoja, poete A. Žagrakalyte, jos kūrybą 

skaitė „Pojūčių teatro“ aktorės, kurios pasitelkdamos įvairius instrumentus padėjo renginio dalyviams 
poeziją ne tik išgirsti, bet ir paliesti bei užuosti. Tai – vienas iš projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 
Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ renginių. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/07/26/literaturiniai-vakarai-birstone-susitikimas-su-
rasytoja-poete-agne-zagrakalyte/ 

 
Andrulevičienė, Gražina 
Akcija „Tėčiai skaito vaikams“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, birž. 

8, p. 6. 
Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ auklėtiniai dalyvavo Birštono vienkiemio bibliotekoje 

vykusioje nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos inicijuotoje skaitymo akcijoje „Tėčiai skaito vaikams“. 
Darželinukams skaitė tėtis J.R. Klimavičius. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/akcija-teciai-skaito-vaikams/ 
 
Andrulevičienė, Gražina 
Keliavome po margą knygų šalį / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, kovo 

2, p. 6. 
Birštono vienkiemio bibliotekoje vyko teminė popietė „Kelionė po margą knygų šalį“, skirta 

Lietuvių kalbos dienai. Dalyvavo lopšelio-darželio „Giliukas“ „Ančiukų“ ir „Drugelių“ grupių auklėtiniai 
su auklėtoja J. Kliucevičiene ir auklėtojos padėjėja A. Mielaikiene. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/03/01/keliavome-po-marga-knygu-sali/ 
 

Andrulevičienė, Gražina 
„Knyga – tiltas per laiką ir erdves“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, 

rugs. 14, p. 6. 
Antrus metus Birštono vienkiemio bibliotekoje pagal Vaikų socializacijos ir tautinio ugdymo 

programą „Vasara su knyga 2019“ vyko renginiai tema „Knyga – tiltas per laiką ir erdves“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/09/13/knyga-tiltas-per-laika-ir-erdves-2/ 
 
Andrulevičienė, Gražina 
Rytmetis mažiesiems „Skaitai knygas – kaupi žinias“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2019, geg. 4, p. 4. 
19-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Birštono viešosios bibliotekos 

Birštono vienkiemio  padalinyje vaikų lopšelio-darželio „Giliukas“ auklėtiniai supažindinti su 

knygelėmis apie gamtą ir gyvūnus. 
 
Asipavičienė, Stasė 
Birštone lankėsi svečiai iš Tiuringijos / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto 

kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, kovo 16, p. 9. 
Kovo 5-ąją Vokietijos Federacinės Respublikos Tiuringijos Landtago draugystės su Lietuva 

grupės delegacija,, lydima Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės 
pirmininko K. Masiulio, su oficialiu vizitu lankėsi Birštono savivaldybėje. Susitikimo savivaldybėje metu 
pristatytas kurortas, vėliau delegacija aplankė Nemajūnų dienos centrą ir amatų centrą, susitiko su 
Birštono bendruomenių pirmininkais, lankėsi Birštono viešojoje bibliotekoje, kur svečiai buvo 

http://www.gyvenimas.eu/2019/07/26/literaturiniai-vakarai-birstone-susitikimas-su-rasytoja-poete-agne-zagrakalyte/
http://www.gyvenimas.eu/2019/07/26/literaturiniai-vakarai-birstone-susitikimas-su-rasytoja-poete-agne-zagrakalyte/
http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/akcija-teciai-skaito-vaikams/
http://www.gyvenimas.eu/2019/03/01/keliavome-po-marga-knygu-sali/
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supažindinti su vykdomais projektais, didelį įspūdį svečiams padarė tuo metu atidaryta fotomenininko 
A. Ališausko darbų paroda. 

 
Asipavičienė, Stasė 
Birštono viešoji biblioteka pasitinka naujus iššūkius / Stasė Asipavičienė. - Iliustr - Rubrika: 

Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, kovo 23, p. 7-8. 
Turinys: Džiugina skaitytojų skaičius ; Daugėja renginių ; Bendradarbiavimo nauda ; Tęstiniai 

projektai yra pamėgti visuomenės ; Netrukus startuos dar vienas naujas projektas ; Tobulėti yra kur ; 
Ir pabaigai… 

Apie 2019 metais numatytus projektus, laukiančius darbus. 
 
Asipavičienė, Stasė 
Birštono viešojoje bibliotekoje – paroda „Kontrastai“ / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: 

Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, kovo 9, p. 9. 

Kovo 5 d. Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta fotožurnalisto, pasaulinio fotografijų 
konkurso Olandijoje „World press photo 69/70 Hague“ laureato A. Ališausko darbų paroda 
„Kontrastai“, ja džiaugėsi ir tuo metu bibliotekoje viešėjusi vokiečių delegacija. 

 
Asipavičienė, Stasė 
Europos diena – visų šventė / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 

Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, geg. 18, p. 9. 
Gegužės 9-ąją, Europos dieną, Birštono viešoji biblioteka birštoniečius ir svečius kvietė švęsti 

kartu, pirmieji Europos dienai skirti renginiai prasidėjo gimnazijoje. 
 
Asipavičienė, Stasė 
Improvizacinis Poezijos pavasaris Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, geg. 25, p. 7. 
„Poezijos pavasaris“ Birštoną aplankė su improvizuotu poezijos spektakliu „Pasikalbėk su 

manimi eilėmis“. Dalyvavo aktoriai: V. Bičkutė, J. Bareikis, V. Kochanskytė ir poetas M. Valiukas. 
 
Asipavičienė, Stasė 

Kitoks susitikimas su poezija / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, liep. 20, p. 9. 

Liepos 11 d. Birštono kurhauze vyko susitikimas su poete, rašytoja A.  Žagrakalyte ir Pojūčių 
teatro aktorėmis. Tai – vienas iš projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai 
Birštone 2019 m.“ renginių. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41826 
 

Asipavičienė, Stasė 
Kurorto šventei praūžus… / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 

Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, birž. 15,  p. 7–8. 
Turinys: Šventės renginiai prasidėjo dar ketvirtadienį ; Nuotaikinga penktadienio programa ; 

Poilsis derėjo su aktyviomis pramogomis ; „Birštono piknikas“ skirtas Pasaulio lietuvių metams 
Apie Birštono kurorto šventę „Būk Birštone!“, rašoma ir apie Birštono VB renginius. 
 
Asipavičienė, Stasė 
Lietuvybė puoselėjama ir anapus sienos / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto 

kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, rugpj. 10, p. 7–8. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41826
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Šiemet Birštono viešosios bibliotekos projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 
Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ peržengė Lietuvos sieną ir tapo tarptautiniu, pakviesdamas 

Lenkijos Punsko valsčiaus gyventojus iš arčiau pažinti lietuvišką poeziją. Popietėje „Lemties ir meilės 
dainos“, skirtoje J. Strielkūno atminimui, aktorė D. Jankauskaitė skaitė poeto eiles, muzikantai V. 
Labutis ir P. Ganusauskas atliko J. Strielkūno  tekstais parašytas dainas. Projektą remia Lietuvos 
kultūros taryba, Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=42857 
 
Asipavičienė, Stasė 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: 

Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, vas. 23, p. 8-9. 
Turinys: Bibliotekoje – šeimų popietė „Gėlėmis pražydusi Lietuva“ ; Akcija muziejuje 

„Prakalbink tautodailės raštą“ ; Vasario  Iškilmingas Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos – nominantai 

Birštonas paminėjo Vasario 16-ąją. 
 
Asipavičienė, Stasė 
Literatūrinis-muzikinis prisiminimų vakaras Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis 

Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, birž. 22, p. 7, 10. 
Turinys: Su tėvais ir seserim ištrėmė iš Lietuvos ; Birštone – klestėjimo metai ; Prisimintas ir 

A. Vilkaičio tėvas ; Visada rūpėjo, kokia bus Lietuva ; Mokė anūkes pažinti gamtą ; Merė tikisi, kad visi 
išvykę birštoniečiai grįš. 

Birželio 13-osios vakarą literatūrinis-muzikinis projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 
Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ pakvietė prisiminti Birštono girininko, rašytojo, tremtinio A. 
Vilkaičio gyvenimą ir darbus. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir 
Birštono savivaldybė. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41286 
 
Asipavičienė, Stasė 
Neringiškių viešnagė Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 

Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, lapkr. 2, p. 13. 

Turinys: Susitikimas su poete Daiva. Molyte-Lukauskiene ; Atidaryta paroda „Nidos 
ekspresijai - 25“ ; Pažintis su Birštono kultūros objektais 

Spalio 25 dieną Birštone lankėsi Neringos savivaldybės delegacija, vadovaujama Neringos 
savivaldybės mero D. Jasaičio. svečiai iš Neringos dalyvavo susitikime Birštono viešojoje bibliotekoje 
su savo kraštiete, rašytoja, iliustratore D. Molyte-Lukauskiene, vėliau aplankė Neringos ir Birštono 
draugystę simbolizuojančią parodą Birštono kultūros centre „Nidos ekspresijai – 25“. 

 

Asipavičienė, Stasė 
Pažintis su Afrikos žemyno žmonėmis ir kultūra / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, birž. 29, p. 9. 
Turinys: Pažintis su Maliu – mažai žinome vieni apie kitus ; Gyvenimas kitame pasaulyje ; 

Europietės laikomos kvailomis ; Laikėsi savo pozicijų ; Pamažu laisvėja ir  Malio gyventojai 
Birželio 20 d. Birštono viešosios bibliotekos projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 

Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ pakvietė į susitikimą su buvusia Lietuvos garbės konsule 
Malyje, daugiau tris dešimtmečius ten gyvenusia, V.Prėskienyte-Diawara ir  Lietuvos rašytojų sąjungos 
vyr. redaktoriumi, vertėju S. Repečka. Renginyje grojo perkusijos studijos „Afrikos būgnai“ muzikantai. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=42857
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41286
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Projektą  remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41380 

 
Asipavičienė, Stasė 
Poetą Joną Strielkūną prisimenant / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno 

// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, rugpj. 31, p. 9–10. 
Rugpjūčio 22 d. Birštono kurhauze vyko vakaras poeto J. Strielkūno atminimui. dalyvavo 

aktorė O. Dautartaitė, poetas, muziejininkas A. Pakėnas, bardas K. Jakutis  Tai – vienas iš Birštono 
viešosios bibliotekos organizuojamo projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai 
Birštone 2019 m.“ renginių. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono 
savivaldybė. 

 
Asipavičienė, Stasė 
Projekto „Kurk. Pajausk. Atrask“ pabaigtuvės / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, gruod. 7, p. 10. 
Lapkričio 28 dieną į Birštono viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje vyko 

projekto „Kurk. Pajausk. Atrask“ baigiamasis renginys, jame persipynė visos šio projekto metu 
vykdytos kūrybinės veiklos. 

 
Asipavičienė, Stasė 
Romansų vakaras kurhauze / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 

Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, liep. 13, p. 8. 
Liepos 4 d. Birštono kurhauze vyko teatrinė-muzikinė impresija „Lietuviškų romansų 

vainikas“. Dalyvavo aktorė V. Kochanskytė, pianistė E. Zizaitė ir dainininkė G. Zeicaitė. Tai vienas iš 
projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019“. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41617 

 
Asipavičienė, Stasė 
Rūpinamasi bibliotekos darbuotojų sveikata / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, vas. 9, p. 9. 
Sausio 31 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje vyko sveikatos stiprinimo užsiėmimai, kuriuos 

vedė Kauno kolegijos medicinos fakulteto dėstytojos, lektorės A. Klimavičienė ir L. Žlibinaitė, 
vykdomas Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas „Kauno regiono viešųjų bibliotekų 
darbuotojų sveikatos stiprinimas“. 

 
Asipavičienė, Stasė 
Rūtos Janutienės susitikimas su birštoniečiais / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, geg. 18, p. 10. 

Gegužės 14-osios pavakarę Birštono viešojoje bibliotekoje R. Janutienė pristatė naujausią 
savo knygą „Ir saugok mus nuo piktojo“. 

 
Asipavičienė, Stasė 
Senjorai noriai domisi naujovėmis / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno 

// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, spal. 26, p. 7–8. 
Spalio 21–25 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“  inicijuota 

teminė akcija „Senjorų dienos internete“. 
 
 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41380
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41617
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Asipavičienė, Stasė 
Susitikimas su iliustracijų parodos autore / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto 

kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, lapkr. 16, p. 9. 
Lapkričio 7-osios vakarą Birštono viešojoje bibliotekoje vyko dailininkės M. Smirnovaitės 

iliustracijų parodos pagal geriausių J. Erlicko eilėraščių knygą „Bijau varlės“ atidarymas. 
 
Asipavičienė, Stasė 
Žolininko Mariaus Lasinsko patarimai / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto 

kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, gruod. 7, p. 8. 
Lapkričio 18–osios vakarą Birštono viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su žolininku M. 

Lasinsku. 
Bibliotekoje pradedamas įgyvendinti projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ / Birštono viešoji biblioteka. - 
Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, saus. 19, p. 8. 

Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka pradeda įgyvendinti Kultūros ministerijos ir 
Nacionalinės bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Projektas tęsis iki 2021 m. Projekto vertė – 10,7 mln. 
eurų. Trukmė – iki 2020 m. Jame dalyvauja ir Birštono viešoji biblioteka. 

Birštone posėdžiavo Regioninė kultūros taryba / „Birštono versmių“ informacija. - Iliustr. // 
Gyvenimas. - 2019, bal. 20, p. 6. 

Balandžio 17 d. Birštone posėdžiavo Kauno apskrities Regioninė kultūros taryba. Jos nariais 
yra Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė, kuri susitikimą ir inicijavo bei moderavo, ir 
Kultūros centro direktorius Z. Vileikis. 

Birštoniečiai jungėsi prie akcijos „Lietuva skaito“ / Birštono viešosios bibliotekos informacija. 
- Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, geg. 25, p. 9. 

Apie akcijos renginius Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose 

Birštono bibliotekoje pradedamas įgyvendinti naujas projektas / parengta pagal Birštono 
viešosios bibliotekos informaciją // Gyvenimas. - 2019, saus. 23, p. 5. 

Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka pradeda įgyvendinti Kultūros ministerijos ir 
Nacionalinės bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Projektas tęsis iki 2021 m. Projekto vertė – 10,7 mln. 

eurų. Trukmė – iki 2020 m. Jame dalyvauja ir Birštono viešoji biblioteka. 
Birštono viešojoje bibliotekoje – galimybė Kurti, Pajausti ir Atrasti / Birštono viešoji 

biblioteka.. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, bal. 
27, p. 8. 

Nuo kovo mėnesio Birštono viešojoje bibliotekoje prasidėjo projektas „Kurk. Pajausk. 
Atrask“, skirtas vaikų, jaunimo ir šeimų meninių gebėjimų, kūrybiškumo puoselėjimui, žinių apie 
kultūrą bei meno procesus gilinimui. 

Birštono viešojoje bibliotekoje gyvena kūryba. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, spal. 26, p. 6. 
Nuo pavasario Birštono viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Kurk. Pajausk. Atrask“, 

vaikus ir jaunimą kviečia pasinerti į kūrybą, iš arčiau susipažinti su įvairiomis meno formomis, su 
profesionaliais kūrėjais, kurti kartu. Ypatingo susidomėjimo sulaukė kūrybinės iliustravimo dirbtuvės 
su žinoma dailininke, grafike, vaikiškų knygelių iliustratore A. Kiudulaite. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/10/25/birstono-viesojoje-bibliotekoje-gyvena-kuryba/ 
Birštono viešojoje bibliotekoje gyvena kūryba. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 

Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, spal. 19, p. 9. 
Nuo pavasario Birštono viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Kurk. Pajausk. Atrask“, 

vaikus ir jaunimą kviečia pasinerti į kūrybą, iš arčiau susipažinti su įvairiomis meno formomis, su 

http://www.gyvenimas.eu/2019/10/25/birstono-viesojoje-bibliotekoje-gyvena-kuryba/


  

2019 m. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka 54 

 

profesionaliais kūrėjais, kurti kartu. Ypatingo susidomėjimo sulaukė kūrybinės iliustravimo dirbtuvės 
su žinoma dailininke, grafike, vaikiškų knygelių iliustratore A. Kiudulaite. 

Birštono viešojoje bibliotekoje – nauja Technologijų ir mokslo erdvė / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 
2019, bal. 27, p. 8. 

Birštono viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti  Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos inicijuotas projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Bendradarbiaujant su projekto organizatoriais įrengta 
nauja Technologijų ir mokslo erdvė, kviečianti ir vaikus, ir suaugusius nemokamai išbandyti 
šiuolaikiškus robotikos bei programavimo rinkinius. 

Dviejų kurortų – Neringos ir Birštono – draugystė tęsiasi / Birštono savivaldybės informacija. 
- Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, spal. 30, p. 5. 

Spalio 25 dieną Birštone lankėsi Neringos savivaldybės delegacija, vadovaujama Neringos 
savivaldybės mero D. Jasaičio. svečiai iš Neringos dalyvavo susitikime Birštono viešojoje bibliotekoje 

su savo kraštiete, rašytoja, iliustratore D. Molyte-Lukauskiene, vėliau aplankė Neringos ir Birštono 
draugystę simbolizuojančią parodą Birštono kultūros centre „Nidos ekspresijai – 25“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/10/29/dvieju-kurortu-neringos-ir-birstono-draugyste-
tesiasi/ 

 
Duoblienė, Laima 
Aptartas mokinių užimtumo programų įgyvendinimas / Laima Duoblienė. - Iliustr. - Rubrika: 

Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, lapkr. 9, p. 7–8. 
Spalio 30 d. Birštono savivaldybės salėje vyko konferencija „Mokinių užimtumo programų 

įgyvendinimas Birštono savivaldybėje“, dalyvavo Birštono VB Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus 
vedėja N. Raiskienė . 

Džiaugiamės tuo, kas tikra… / Kazio Lazausko nuotraukos. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, saus. 

26, p. 3, 6. 
Apie sausio 18 d. Birštono kultūros centre vykusią tradicinę „Gyvenimo“ šventę, kurios metu 

pagerbtas Metų žmogus ir įteiktos nominacijos bei padėkos už reikšmingiausius kraštiečių pasiekimus 
įvairiose srityse. Projektui „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone“ laikraščio 
„Gyvenimas“ skaitytojai Metų projekto rinkimuose skyrė antrąją vietą. 

Europos dienos minėjimas Birštone // Gyvenimas. - 2019, geg. 18, p. 3. 
Gegužės 9-ąją, minint Europos dieną, Birštono gimnazija ir kurorto viešoji biblioteka kvietė 

birštoniečius ir svečius švęsti kartu 
Galimybė kurti, pajausti ir atrasti. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, geg. 4, p. 4. 
Nuo kovo mėnesio Birštono viešojoje bibliotekoje prasidėjo projektas „Kurk. Pajausk. 

Atrask“, skirtas vaikų, jaunimo ir šeimų meninių gebėjimų, kūrybiškumo puoselėjimui, žinių apie 
kultūrą bei meno procesus gilinimui. 

Graži padėka už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Atverk duris vasarai“ / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija // Gyvenimas. - 2019, spal. 19, p. 6. 

Jau ne vienerius metus Birštono viešoji biblioteka organizuoja vaikų vasaros skaitymus, 
diskusijas, edukacines dirbtuves. Skaitymus tema „Knyga – tiltas per laiką ir erdves“ užregistravus 
dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos neformaliojo švietimo centro vykdomoje 
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, pelnyta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus 
padėka bei kelione į Varšuvą. Į kelionę vyko Birštono vienkiemio padalinio vyresnioji bibliotekininkė 
G. Andrulevičienė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/10/18/grazi-padeka-uz-aktyvu-dalyvavima-akcijoje-atverk-
duris-vasarai/ 

http://www.gyvenimas.eu/2019/10/29/dvieju-kurortu-neringos-ir-birstono-draugyste-tesiasi/
http://www.gyvenimas.eu/2019/10/29/dvieju-kurortu-neringos-ir-birstono-draugyste-tesiasi/
http://www.gyvenimas.eu/2019/10/18/grazi-padeka-uz-aktyvu-dalyvavima-akcijoje-atverk-duris-vasarai/
http://www.gyvenimas.eu/2019/10/18/grazi-padeka-uz-aktyvu-dalyvavima-akcijoje-atverk-duris-vasarai/
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Graži padėka už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Atverk duris vasarai“ / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 

2019, spal. 26, p. 9. 
Jau ne vienerius metus Birštono viešoji biblioteka organizuoja vaikų vasaros skaitymus, 

diskusijas, edukacines dirbtuves. Skaitymus tema „Knyga – tiltas per laiką ir erdves“ užregistravus 
dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos neformaliojo švietimo centro vykdomoje 
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, pelnyta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus 
padėka bei kelione į Varšuvą. Į kelionę vyko Birštono vienkiemio padalinio vyresnioji bibliotekininkė 
G. Andrulevičienė. 

 
Gridziuškienė, Ona 
Pabuvome kartu ir visus mus šildė gerumas / Ona Gridziuškienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 

2019, gruod. 21, p. 8. 
Trečiąjį Advento sekmadienį Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje žmonės 

prisiminė papročius ir, palaikydami „Knygų Kalėdų“ akciją, dovanojo bibliotekai knygų. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/12/20/pabuvome-kartu-ir-visus-mus-silde-gerumas/ 
 
Grybauskienė, Eitmyra 
„Ateik – sužinok ir išmok“ / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, geg. 4, p. 

4. 
19-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Birštono viešosios bibliotekos 

Nemajūnų padalinyje vaikams pristatytos skaitmeninės knygelės. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/05/03/ateik-suzinok-ir-ismok/ 
 
Grybauskienė, Eitmyra 
„Kurk. Pajausk. Atrask“ / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, geg. 18, p. 6. 

Tęsiant  projektą „Kurk. Pajausk. Atrask“,  Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų 
padalinyje svečiavosi vaikų rašytojas V. Šidlauskas. Projektą organizuoja Birštono viešoji biblioteka. 
Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/05/17/kurk-pajausk-atrask/ 
 

Grybauskienė, Eitmyra 
Lai šypsosi S. Moravskiui jurginai / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, 

rugpj. 10, p. 8. 
Liepos 25 d. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinio bibliotekininkė pakvietė 

Nemajūnų dienos centrą lankančius vaikus ir darbuotojus paminėti gydytojo, rašytojo S. Moravskio 
gimimo 217-ąsias metines ir pagerbti šio garsaus žmogaus atminimą Nemajūnų kapinėse esančioje 
koplyčioje, kur jis ir palaidotas. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/08/02/lai-sypsosi-s-moravskiui-jurginai/ 
 
Jančauskaitė, Rimantė 
Tarėsi Kauno regiono bibliotekų bendruomenė / Rimantė Jančauskaitė. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2019, spal. 19, p. 3, 5. 
Turinys: Susirūpinta darbuotojų sveikata ; Daugiau dėmesio neįgaliesiems ; Lietuvoje daugėja 

skaitančių žmonių 
Spalio 11 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos 

posėdis, kuriame aptarti Kauno apskrities bibliotekoms aktualūs klausimai, pristatyti įgyvendintų 
projektų rezultatai. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/12/20/pabuvome-kartu-ir-visus-mus-silde-gerumas/
http://www.gyvenimas.eu/2019/05/03/ateik-suzinok-ir-ismok/
http://www.gyvenimas.eu/2019/05/17/kurk-pajausk-atrask/
http://www.gyvenimas.eu/2019/08/02/lai-sypsosi-s-moravskiui-jurginai/
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http://www.gyvenimas.eu/2019/10/18/taresi-kauno-regiono-biblioteku-bendruomene/ 
 

Lazauskienė, Dalė 
Biblioteka kvietė kurti, pajausti, atrasti… / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, 

gruod. 7, p. 4–5. 
Lapkričio 28 dieną į Birštono viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje vyko 

projekto „Kurk. Pajausk. Atrask“ baigiamasis renginys, kuriame persipynė visos šio projekto metu 
vykdytos kūrybinės veiklos, buvo sužadinti vaizdo, garso, skonio, kvapo ir lytėjimo pojūčiai. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/12/06/biblioteka-kviete-kurti-pajausti-atrasti/ 
 
Lazauskienė, Dalė 
Diskutavo politinės korupcijos ir rinkimų klausimais / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2019, kovo 23, p. 4. 
Kovo 19 dieną Pilietinės visuomenės institutas ir klubas „Civitas“ birštoniečius ir kurorto 

svečius pakvietė į diskusiją Birštono viešojoje bibliotekoje tema „Politinė korupcija JAV ir Lietuvoje – 
tie patys modeliai, tos pačios pasekmės?“, kurioje pranešimą skaitė Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto docentas, politikos apžvalgininkas dr. K. K. Girnius. 

 
Lazauskienė, Dalė 
Kiekvienas euras, skirtas vaikų užimtumui, išleistas ne veltui / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2019, lapkr. 9, p. 3–4. 
Birštono savivaldybėje Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus iniciatyva organizuota 

konferencija, kurios metu buvo aptarti mokinių užimtumo ir neformaliojo vaikų švietimo programų 
įgyvendinimo rezultatai, pasidžiaugta Savivaldybės ir kitų rėmėjų dėmesiu jaunajai kartai ir finansine 
parama vaikų vasaros stovykloms, padėkota atskirų programų vadovams už kūrybiškumą ir 
iniciatyvas, pasidalinta mintimis apie pasirengimą kitų metų vaikų socializacijos, tautinio ir pilietinio 

ugdymo programų rėmimo konkursui. Konferencijoje dalyvavo „Vasaros su knyga“ organizatorė, 
Birštono VB Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja N. Raiskienė. 

 
Lazauskienė, Dalė 
Pakvietė pasinerti į Meksikos spalvų, skonių ir muzikos pasaulį / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2019, saus. 12, p. 6. 
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su žurnaliste, knygos „Meksika, mano meile“ 

autore J. O.Vitkute ir jos vyru meksikiečiu A. Cedillo. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/01/11/pakviete-pasinerti-i-meksikos-spalvu-skoniu-ir-

muzikos-pasauli/ 
 
Lazauskienė, Dalė 

Politikus iš Vokietijos sužavėjo tai, ką jie išvydo Birštone / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // 
Gyvenimas. - 2019, kovo 9, p. 3-4. 

Kovo 3–6 dienomis Lietuvoje lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos Tiuringijos Landtago 
draugystės su Lietuva grupės delegacija. Kovo 5-ąją delegacija, lydima Seimo Tarpparlamentinių ryšių 
su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininko K. Masiulio, su oficialiu vizitu lankėsi Birštono 
savivaldybėje. Savivaldybės merė N. Dirginčienė pristatė kurortą, vėliau delegacija aplankė Nemajūnų 
dienos centrą ir amatų centrą, susitiko su Birštono bendruomenių pirmininkais, didelį įspūdį svečiams 
paliko Birštono viešoji biblioteka, kurioje tuo metu buvo atidaroma fotožurnalisto, pasaulinio 
fotografijų konkurso Olandijoje „World press photo 69/70 Hague“ laureato A. Ališausko darbų 
paroda. „Kontrastai“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/10/18/taresi-kauno-regiono-biblioteku-bendruomene/
http://www.gyvenimas.eu/2019/12/06/biblioteka-kviete-kurti-pajausti-atrasti/
http://www.gyvenimas.eu/2019/01/11/pakviete-pasinerti-i-meksikos-spalvu-skoniu-ir-muzikos-pasauli/
http://www.gyvenimas.eu/2019/01/11/pakviete-pasinerti-i-meksikos-spalvu-skoniu-ir-muzikos-pasauli/
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Lazauskienė, Dalė 
Žmonių atmintyje išliko nenugalėtas… / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. - Rubrika: „Neliks duonos 

su druska – liks Tėvynė“ // Gyvenimas. - 2019, gruod. 14,  p. 4. 
Gruodžio 6-ąją Birštono kurhauze prisimintas Lietuvos partizanų vadas A. Ramanauskas-

Vanagas. Birštono viešosios bibliotekos organizuotame renginyje dalyvavusi A. Ramanausko-Vanago 
dukra A. Ramanauskaitė-Skokauskienė pristatė fotografijų albumą „Adolfas Ramanauskas-Vanagas 
fotografijose“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/12/13/zmoniu-atmintyje-isliko-nenugaletas/ 
Lietuvių kalbos dienos Birštono viešojoje bibliotekoje / Birštono viešosios bibliotekos 

informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, kovo 16, p. 4. 
Birštono viešoji biblioteka ir jos Vienkiemio padalinys vasario 16 – kovo 11 dienomis kvietė 

vaikus į renginius, skirtus Lietuvių kalbos dienoms. 
Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka pradeda įgyvendinti Kultūros ministerijos ir 

Nacionalinės bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje // Gyvenimas. - 2019, saus. 26, p. 5. 
Projektas tęsis iki 2021 m. Projekto vertė – 10,7 mln. eurų. Jame dalyvauja ir Birštono viešoji 

biblioteka. 
Lietuvos trispalvės spalvomis nušvitusi Vasario 16 -oji Birštone: patriotiškai nusiteikę 

šventinio minėjimo dalyviai ir pirmą kartą jaunimo organizuotas pėsčiųjų žygis! / Birštono 
savivaldybės informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, vas. 23, p. 5. 

Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Birštone prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčioje, Po Mišių – šventinė vėliavos pakėlimo ceremonija J. Basanavičiaus aikštėje. Pavakare. 
Birštono kultūros centre pagerbti Birštono savivaldybei, bendruomenei nusipelniusieji, savo darbais 
Birštono vardą garsinantys žmonės. Naujas šių metų Vasario 16-osios šventės akcentas – „pėsčiųjų 
žygis „Žvėrinčiaus takais“. Šventiniai renginiai  vyko ir bibliotekoje, muziejuje. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/02/22/lietuvos-trispalves-spalvomis-nusvitusi-vasario-16-oji-

birstone-patriotiskai-nusiteike-sventinio-minejimo-dalyviai-ir-pirma-karta-jaunimo-organizuotas-
pesciuju-zygis/ 

Literatūriniai vasaros vakarai Birštone palydėti meile Lietuvai / Birštono viešosios bibliotekos 
informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, rugs. 7, p. 4. 

Rugpjūčio 30 d. Birštono kurhauze vyko paskutinis projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 

Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ renginys – aktoriaus V. Fijalkausko monospektaklis „Lietuvą ir 
lietuvius mylėjau“, skirtas rašytojui, kunigui J.Tumui-Vaižgantui ir tarpukario Lietuvos Respublikos 
prezidentui A. Smetonai. Projektą  remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono 
savivaldybė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/09/06/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-
meile-lietuvai/ 

Literatūriniai vakarai vėl kvies susitikti Birštone - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 

Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, birž. 1, p. 10. 
Apie devintus metus Birštono viešosios bibliotekos organizuojamą, Lietuvos kultūros 

tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamą projektą „Po 
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“. 

 
Mačiūtė, Genovaitė 
Apie žemaičių žemės užaugintus : 2019-ieji – Žemaitijos metai / Genovaitė [Mačiūtė} - 

Rubrika: Laiškai iš Nemuno krantinės // Gyvenimas. - 2019, spal. 12, p. 4. 
Spalio mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Žemaičių žemės 

užauginti“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/12/13/zmoniu-atmintyje-isliko-nenugaletas/
http://www.gyvenimas.eu/2019/02/22/lietuvos-trispalves-spalvomis-nusvitusi-vasario-16-oji-birstone-patriotiskai-nusiteike-sventinio-minejimo-dalyviai-ir-pirma-karta-jaunimo-organizuotas-pesciuju-zygis/
http://www.gyvenimas.eu/2019/02/22/lietuvos-trispalves-spalvomis-nusvitusi-vasario-16-oji-birstone-patriotiskai-nusiteike-sventinio-minejimo-dalyviai-ir-pirma-karta-jaunimo-organizuotas-pesciuju-zygis/
http://www.gyvenimas.eu/2019/02/22/lietuvos-trispalves-spalvomis-nusvitusi-vasario-16-oji-birstone-patriotiskai-nusiteike-sventinio-minejimo-dalyviai-ir-pirma-karta-jaunimo-organizuotas-pesciuju-zygis/
http://www.gyvenimas.eu/2019/09/06/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-meile-lietuvai/
http://www.gyvenimas.eu/2019/09/06/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-meile-lietuvai/
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http://www.gyvenimas.eu/2019/10/11/apie-zemaiciu-zemes-uzaugintus/ 
 

Mačiūtė, Genovaitė 
Birštoniečiai dalyvavo „Senjorų dienų internete 2019“ seminaruose / Genovaitė Mačiūtė. - 

Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, spal. 30, p. 7. 
Spalio 21–25 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“  inicijuota 

teminė akcija „Senjorų dienos internete“. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/10/28/birstonieciai-dalyvavo-senjoru-dienu-internete-

2019-seminaruose/ 
 
Mačiūtė, Genovaitė 
Gyvenimas – tai pareiga Tėvynei / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, kovo 9, 

p. 5. 
Kovo mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Gyvenimas – tai 

pareiga Tėvynei“, skirta garbaus birštoniškio, Lietuvos laisvės kovų dalyvio, pogrindinės spaudos 
platintojo Povilo Buzo 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/03/09/gyvenimas-tai-pareiga-tevynei 
 
Mačiūtė, Genovaitė 
Gyvenimo kelią Tėvynė parodė / Genovaitė Mačiūtė ; Jono Žičkaus asmeninio archyvo 

nuotraukos. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, lapkr. 16, p. 4–5. 
Lapkričio mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Jono Žičkaus 

gyvenimo keliu“. 2019-ųjų pabaigoje sukanka 95-eri metai, kai gimė Kęstučio apygardos partizanas, 
politinis kalinys, knygos „Nueitas kelias“ autorius, buvęs bibliotekos skaitytojas J. Žičkus. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/11/15/gyvenimo-kelia-tevyne-parode/ 
 

Mačiūtė, Genovaitė 
Iškentęs Laptevų šaltį / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, saus. 12, p. 6. 
Sausio mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Iškentęs Laptevų 

šaltį“. skirta ilgamečio Birštono girininko, lapteviečio A. Vilkaičio 90-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Tokiu pat pavadinimu parengta ir virtuali paroda. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/01/11/iskentes-laptevu-salti/ 
 
Mačiūtė, Genovaitė 
Kurkime saugų ir draugišką internetą / Genovaitė Mačiūtė // Gyvenimas. - 2019, vas. 23, p. 

8. 
Vasario 4–9 d. Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vyko Saugaus interneto 

savaitės renginiai. Tai – viena iš 2018-aisiais prasidėjusio projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė" veiklų. 
 
Mačiūtė, Genovaitė 
Pasikalbėkime eilėmis – ne vien apie meilę / Genovaitė Mačiūtė ; Ramučio Gustaičio 

nuotraukos. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, geg. 25, p. 3. 
22-ąjį kartą Birštono viešosios bibliotekos svetingai priimamas ir laukiamas „Poezijos 

pavasaris“ Kurhauzo salėje pakvietė į improvizuotą poezijos spektaklį „Pasikalbėk su manimi eilėmis“. 
Lietuvių ir užsienio poetų mintimis dalijosi aktoriai: V. Bičkutė, J. Bareikis, V. Kochanskytė ir poetas M. 
Valiukas. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/05/26/pasikalbekime-eilemis-ne-vien-apie-meile/ 

http://www.gyvenimas.eu/2019/10/11/apie-zemaiciu-zemes-uzaugintus/
http://www.gyvenimas.eu/2019/10/28/birstonieciai-dalyvavo-senjoru-dienu-internete-2019-seminaruose/
http://www.gyvenimas.eu/2019/10/28/birstonieciai-dalyvavo-senjoru-dienu-internete-2019-seminaruose/
http://www.gyvenimas.eu/2019/03/09/gyvenimas-tai-pareiga-tevynei
http://www.gyvenimas.eu/2019/11/15/gyvenimo-kelia-tevyne-parode/
http://www.gyvenimas.eu/2019/01/11/iskentes-laptevu-salti/
http://www.gyvenimas.eu/2019/05/26/pasikalbekime-eilemis-ne-vien-apie-meile/
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Mačiūtė, Genovaitė 
Sausio mėn. Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros paroda „Iškentęs Laptevų 

šaltį“, skirta ilgamečiui Birštono girininkui  Arvydui Vilkaičiui / Birštono viešosios bibliotekos 
bibliografės Genovaitės Mačiūtės informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, saus. 12, p. 9. 

A. Vilkaičio 90-osioms gimimo metinėms paminėti parengta ir virtuali paroda „Iškentęs 
Laptevų šaltį“. 

 
Mačiūtė, Genovaitė 
Skaitmeninio raštingumo mokymai / Genovaitė Mačiūtė ; Donatos Revuckienės nuotrauka. - 

Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, geg. 4, p. 4. 
Balandžio 15 – 23 dienomis Birštono viešojoje vyko Europos regioninės plėtros fondo ir  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Prisijungusi Lietuva: 
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  skaitmeninio raštingumo mokymai. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/05/03/skaitmeninio-rastingumo-mokymai/ 
 
Mačiūtė, Genovaitė 
„Skaitmeninė savaitė“ 2019 Birštone / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, bal. 

6, p. 6. 
„ALL DIGITAL Week (lietuviškai „Skaitmeninė savaitė“) – tai visoje Europoje vykstanti akcija, 

skatinanti naudotis technologijomis bei internetu, ugdyti skaitmeninį raštingumą. Šiemet ji vyko kovo 
25 – 31 dienomis. Akcijos metu Birštono viešojoje bibliotekoje daugiausia dėmesio sulaukė proto 
mūšis „Aš ir internetas“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/04/05/skaitmenine-savaite-2019-birstone/ 
 
Mačiūtė, Genovaitė 

Vaižganto Birštonas arba pasikalbėjimas Nemuno krantinėje : 2019-ieji – Vaižganto metai / 
Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, liep. 5, p. 5. 

Turinys: Juozo Tumo-Vaižganto biografijos puslapiai ; Juozo Tumo-Vaižganto tekstai apie 
Birštoną 

Vaižganto pėdsakai Birštono kurorte, cituojami jo tekstai apie Birštoną, Nemuną. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/07/04/vaizganto-birstonas-arba-pasikalbejimas-nemuno-
krantineje/ 

Pažintis su stalo žaidimais / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. 
- 2019, liep. 13, p. 4. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka, tęsdama Kultūros ministerijos strateginio plano 
priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga 
bei priemonėmis“, įgyvendinimą, bendradarbiaudama su Birštono viešąja biblioteka, pasiūlė terapinio 

pobūdžio užsiėmimą neįgaliesiems – stalo žaidimų popietę. Liepos 10-ąją kurorto viešojoje 
bibliotekoje su neįgaliaisiais bendravo ir stalo žaidimus pristatė „Brain Games“ atstovė G. Pukštytė 

http://www.gyvenimas.eu/2019/07/12/pazintis-su-stalo-zaidimais/ 
„Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“.. - Iliustr. - Rubrika: 

Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, rugpj. 10, p. 10. 
Kvietimas į Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 

Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ renginį – susitikimą su knygos  „Pietinia kronikas“ knygos 
autoriumi R. Kmita. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/05/03/skaitmeninio-rastingumo-mokymai/
http://www.gyvenimas.eu/2019/04/05/skaitmenine-savaite-2019-birstone/
http://www.gyvenimas.eu/2019/07/04/vaizganto-birstonas-arba-pasikalbejimas-nemuno-krantineje/
http://www.gyvenimas.eu/2019/07/04/vaizganto-birstonas-arba-pasikalbejimas-nemuno-krantineje/
http://www.gyvenimas.eu/2019/07/12/pazintis-su-stalo-zaidimais/
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Prisistatyta knyga-fotografijų albumas apie  „Adolfą Ramanauską-Vanagą / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 

2019, gruod. 14, p. 10. 
Gruodžio 6-osios pavakare Birštono kurhauze prisimintas ir pagerbtas Lietuvos partizanų 

vadas A. Ramanauskas-Vanagas. Birštono viešosios bibliotekos organizuotame renginyje dalyvausi A. 
Ramanausko-Vanago dukra A. Ramanauskaitė-Skokauskienė pristatė fotografijų albumą „Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas fotografijose“. 

 
Raiskienė, Nijolė 
Knyga – tiltas per laiką ir erdves / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, birž. 22, p. 

8. 
15-ąjį kartą Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose Nemajūnuose bei Birštono 

vienkiemyje vyksta vasaros skaitymai. Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programa 
„Knyga – tiltas per laiką ir erdves“ kviečia praleisti laiką kartu skaitant, kalbantis, žaidžiant, dalyvaujant 

edukacinėse kūrybinėse dirbtuvėlėse. Programą remia Birštono savivaldybė. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/06/21/knyga-tiltas-per-laika-ir-erdves/ 
 
Raiskienė, Nijolė 
Knyga – tiltas per laiką ir erdves / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 

Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, liep. 5, p. 13. 
15-ąjį kartą Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose Nemajūnuose bei Birštono 

vienkiemyje vyksta vasaros skaitymai. Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programa 
„Knyga – tiltas per laiką ir erdves“ kviečia praleisti laiką kartu skaitant, kalbantis, žaidžiant, dalyvaujant 
edukacinėse kūrybinėse dirbtuvėlėse. Programą remia Birštono savivaldybė. 

 
Raiskienė, Nijolė 

„Kurk. Pajausk. Atrask“ / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, bal. 13, p. 7. 

Balandžio 5 d., vykdydama Lietuvos kultūros tarybos, LR Kultūros ministerijos ir Birštono 
savivaldybės remiamą projektą „Kurk. Pajausk. Atrask“, Birštono viešoji biblioteka pakvietė į aktorės, 
studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėjos, radijo laidos „Tėvystės įkvėpimai“ kūrėjos bei trijų vaikų mamos K.  

Savickytės paskaitą – diskusiją apie vaikų kūrybiškumą bei pasakų svarbą ugdyme, tą pačią dieną 
teatralizuotai pristatyta K. Savickytės knyga „Kuriame pasaką“. 

 
Raiskienė, Nijolė  
Lėlių teatras – kultūrinei vaikų edukacijai / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, 

saus. 12, p. 6. 
Gruodį Birštono viešojoje bibliotekoje Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka 

organizavo bibliotekų specialistams skirtą seminarą ir kūrybines dirbtuves vaikams „Lėlių teatras – 
kultūrinei vaikų edukacijai“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/01/11/leliu-teatras-kulturinei-vaiku-edukacijai/ 
 
Raiskienė, Nijolė 
…nes skaitymas suartina / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, birž. 8, p. 6. 
Minint Tėvo dieną Birštono viešojoje bibliotekoje vyko nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 

inicijuota akcija „Tėčiai skaito vaikams“. Gegužės 30 d. vaikams skaitytos ryto  ir vakaro pasakaitės. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/nes-skaitymas-suartina/ 
 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/21/knyga-tiltas-per-laika-ir-erdves/
http://www.gyvenimas.eu/2019/01/11/leliu-teatras-kulturinei-vaiku-edukacijai/
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Raiskienė, Nijolė 
Sapnų gijomis, išmone ir humoru austas… / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, 

bal. 6, p. 5. 
Tarptautinė vaikų knygos diena Birštono viešojoje bibliotekoje paminėta susitikimu su 

rašytoju Tomu Dirgėla. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/04/05/sapnu-gijomis-ismone-ir-humoru-austas/ 
 
Raiskienė, Nijolė 
Sapnų gijomis, išmone ir humoru austas Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas 

Birštono viešojoje bibliotekoje / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, bal.6, p. 9. 

Tarptautinė vaikų knygos diena Birštono viešojoje bibliotekoje paminėta susitikimu su 
rašytoju Tomu Dirgėla. 

 

Raiskienė, Nijolė 
Stebuklingas atradimų polėkis su aktore K. Savickyte / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. 

- 2019, bal. 13, p. 3. 
Balandžio 5 d., vykdydama Lietuvos kultūros tarybos, LR Kultūros ministerijos ir Birštono 

savivaldybės remiamą projektą „Kurk. Pajausk. Atrask“, Birštono viešoji biblioteka pakvietė į aktorės, 
studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėjos, radijo laidos „Tėvystės įkvėpimai“ kūrėjos bei trijų vaikų mamos K.  
Savickytės paskaitą – diskusiją apie vaikų kūrybiškumą bei pasakų svarbą ugdyme, tą pačią dieną 
teatralizuotai pristatyta K. Savickytės knyga „Kuriame pasaką“. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/04/12/stebuklingas-atradimu-polekis-su-aktore-k-
savickyte/ 

 
Raiskienė, Nijolė 

Knyga – tiltas per laiką ir erdves / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, birž. 22, p. 
8. 

15-ąjį kartą Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose Nemajūnuose bei Birštono 
vienkiemyje vyksta vasaros skaitymai. Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programa 
„Knyga – tiltas per laiką ir erdves“ kviečia praleisti laiką kartu skaitant, kalbantis, žaidžiant, dalyvaujant 

edukacinėse kūrybinėse dirbtuvėlėse. Programą remia Birštono savivaldybė. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/06/21/knyga-tiltas-per-laika-ir-erdves/ 
Rimanto Kmitos popromanas „Pietinia kronikas“ – tarsi laiko mašina. - Iliustr. // Gyvenimas. 

- 2019, rugpj. 24,  p. 4. 
Rugpjūčio 14-ąją Birštono kurhauze vyko susitikimas su prozininku, literatūros kritiku, 

humanitarinių mokslų daktaru R. Kmita, pristatytas jo romanas „Pietinia kronikas“. Tai – Birštono 
viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 

m.“ renginys, Projektą  remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/08/23/rimanto-kmitos-popromanas-pietinia-kronikas-

tarsi-laiko-masina/ 
Rimanto Kmitos popromanas „Pietinia kronikas“ – tarsi laiko mašina. - Iliustr. - Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, rugpj. 24, p. 8. 
Rugpjūčio 14-ąją Birštono kurhauze vyko susitikimas su prozininku, literatūros kritiku, 

humanitarinių mokslų daktaru R. Kmita, pristatytas jo romanas „Pietinia kronikas“. Tai – Birštono 
viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 
m.“ renginys, Projektą  remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?s=pietinia 

http://www.gyvenimas.eu/2019/04/05/sapnu-gijomis-ismone-ir-humoru-austas/
http://www.gyvenimas.eu/2019/04/12/stebuklingas-atradimu-polekis-su-aktore-k-savickyte/
http://www.gyvenimas.eu/2019/04/12/stebuklingas-atradimu-polekis-su-aktore-k-savickyte/
http://www.gyvenimas.eu/2019/06/21/knyga-tiltas-per-laika-ir-erdves/
http://www.gyvenimas.eu/2019/08/23/rimanto-kmitos-popromanas-pietinia-kronikas-tarsi-laiko-masina/
http://www.gyvenimas.eu/2019/08/23/rimanto-kmitos-popromanas-pietinia-kronikas-tarsi-laiko-masina/
http://www.naujasisgelupis.lt/?s=pietinia
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Robotikos bei programavimo užsėmimai Birštono viešojoje bibliotekoje / Vaikų ir jaunimo 
skyriaus aptarnavimo informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 

1392-7248. - 2019, liep. 5, p. 13. 
Birštono viešojoje bibliotekoje įgyvendinamas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 

inicijuotas projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 
interneto prieigos infrastruktūroje“ Gavus šiuolaikiškus robotikos bei programavimo rinkinius nuo 
balandžio mėnesio vyksta robotikos (veda vyresn. bibliotekininkė I. Vaitkevičienė) ir programavimo  
(veda KTU docentė L. Narbutaitė) užsiėmimai. 

Romansų ir poezijos vainikas džiugino birštoniečius / Birštono viešosios bibliotekos 
informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, liep. 13, p. 4. 

Liepos 4 d. Birštono kurhauze vyko Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu 
vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ renginys,   dainininkės G. Zeicaitės, pianistės 
E. Zizaitės, aktorės V. Kochanskytės paruošta teatrinė – muzikinė impresija „Lietuviškų romansų 
vainikas“. Projektą  remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/07/12/romansu-ir-poezijos-vainikas-dziugino-
birstoniecius/ 

Subtilus dalininkės Marijos Smirnovaitės žvilgsnis į Juozo Erlicko tekstus. - Iliustr. // 
Gyvenimas. - 2019, lapkr. 16, p. 4. 

Lapkričio 7 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko dailininkės M. Smirnovaitės iliustracijų 
parodos pagal geriausių J. Erlicko eilėraščių knygą „Bijau varlės“ atidarymas. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/11/15/subtilus-dalininkes-marijos-smirnovaites-zvilgsnis-i-
juozo-erlicko-tekstus/ 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. 
- Birštono viešosios bibliotekos  informacija // Gyvenimas. - 2019, lapkr. 30, p. 4. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu Birštono viešoji biblioteka kvietė vaikus į edukacines 
dirbtuvėles „Dovana Pepės gimtadieniui“, vyko literatūriniai skaitymai, susitikimas su leidyklos 

„Gelmės“ atstovėmis ir rašytoja, žurnaliste G. Adomaityte. 
http://www.gyvenimas.eu/2019/11/29/siaures-saliu-biblioteku-savaites-renginiai-2/ 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Birštono viešojoje bibliotekoje / Birštono viešosios 

bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 
2019, gruod. 7, p. 10. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu Birštono viešoji biblioteka kvietė vaikus į edukacines 
dirbtuvėles „Dovana Pepės gimtadieniui“, vyko literatūriniai skaitymai, susitikimas su leidyklos 
„Gelmės“ atstovėmis ir rašytoja, žurnaliste G. Adomaityte. 

Šventiniai atvirukai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie 
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, gruod. 28, p. 10. 

Artėjant Kalėdoms Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje skaitytojai dalyvavo 
kūrybinėse dirbtuvėse, piešė kalėdinius atvirukus-sveikinimus. 

 
Tamošiūnienė, Ledina 
Knygoje atsiskleidė istorinių procesų žemėlapis / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2019, bal. 17, p. 5. 
Balandžio 10 d. Birštono kurhauze pristatyta L. Kojalos knyga „Europa? Pokalbiai su 

prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį“, dalyvavo autorius ir žurnalistas, 
politologas V. Laučius. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/04/16/populiariai-apie-europa-is-pokalbiu-su-
prezidentais-ministrais-patarejais-ir-taksistais/ 

 

http://www.gyvenimas.eu/2019/07/12/romansu-ir-poezijos-vainikas-dziugino-birstoniecius/
http://www.gyvenimas.eu/2019/07/12/romansu-ir-poezijos-vainikas-dziugino-birstoniecius/
http://www.gyvenimas.eu/2019/11/15/subtilus-dalininkes-marijos-smirnovaites-zvilgsnis-i-juozo-erlicko-tekstus/
http://www.gyvenimas.eu/2019/11/15/subtilus-dalininkes-marijos-smirnovaites-zvilgsnis-i-juozo-erlicko-tekstus/
http://www.gyvenimas.eu/2019/11/29/siaures-saliu-biblioteku-savaites-renginiai-2/
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Tamošiūnienė, Ledina 
Lietuviško žodžio kelias / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019,  birž. 8 p. 3, 6. 

Apie Siponyse vykusį Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 
Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m." renginį – literatūrinę-muzikinę kompozicija „Žodžio kelias“, 
kurią kūrė ir atliko aktorius E. Stancikas ir smuikininkė I. Klusaitė. „Žodžio kelias“ atskleidžia ne tik 
istorinę lietuvių kovą už kalbą, bet ir atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos svarbą. Projektą  remia Lietuvos 
kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/lietuvisko-zodzio-kelias/ 
 
Tamošiūnienė, Ledina 
Lietuviško žodžio kelias / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. - Rubrika Prie Vytauto kalno // 

Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2019, birž. 8, p. 10. 
Apie Siponyse vykusį Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. 

Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m." renginį – literatūrinę-muzikinę kompozicija „Žodžio kelias“, 

kurią kūrė ir atliko aktorius E. Stancikas ir smuikininkė I. Klusaitė. „Žodžio kelias“ atskleidžia ne tik 
istorinę lietuvių kovą už kalbą, bet ir atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos svarbą. Projektą  remia Lietuvos 
kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė 

 
Tamošiūnienė, Ledina 
Lino. Kojalos knyga „Europa? Pokalbiai su prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie 

mūsų ateitį“ / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 
1392-7248. - 2019, bal. 20, p. 9. 

Balandžio 10 d. Birštono kurhauze pristatyta L. Kojalos knyga „Europa? Pokalbiai su 
prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį“, dalyvavo autorius ir žurnalistas, 
politologas V. Laučius. 

Saugaus eismo prevencinė akcija „Esi saugus ir laimingas, kai esi matomas" Birštone / 

Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - 
ISSN 1392-7248. - 2019, rugs. 21, p. 9. 

Rugsėjo 17 d. į Birštono viešąją biblioteką kvietė Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
inicijuota saugaus eismo prevencinė akcija. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/09/20/vasaros-issukio-pabaigtuviu-svente/ 

Trijų dešimtmečių įspūdžiai iš Malio. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019,  birž.29, p. 6. 
Birželio 20 d. Birštono kurhauze vyko Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu 

vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ renginys,  susitikimas su buvusia Lietuvos 
garbės konsule Malyje, daugiau tris dešimtmečius ten praleidusia V. Prėskienyte- Diawara, ir  Lietuvos 
rašytojų sąjungos vyr. redaktoriumi, vertėju S. Repečka. Vakare grojo perkusijos studijos „Afrikos 
būgnai“ muzikantai. Projektą  remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono 
savivaldybė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/28/triju-desimtmeciu-ispudziai-is-malio/ 
Vasaros iššūkio pabaigtuvių šventė / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2019, rugs. 21, p. 6. 
Birštono viešojoje bibliotekoje šiemet Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamą 

„Skaitymo iššūkį“ priėmė daugiau nei dvigubai daugiau birštoniečių ir miesto svečių nei praėjusiais 
metais – 109 skaitytoja  Šia proga Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje rugsėjo 12 d. popietę vyko 
„Skaitymo iššūkio“ uždarymo šventė vaikams. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/09/20/vasaros-issukio-pabaigtuviu-svente/ 
Visus sujungusi tremtinio dalia. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, birž. 22, p. 3–4. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/lietuvisko-zodzio-kelias/
http://www.gyvenimas.eu/2019/09/20/vasaros-issukio-pabaigtuviu-svente/
http://www.gyvenimas.eu/2019/06/28/triju-desimtmeciu-ispudziai-is-malio/
http://www.gyvenimas.eu/2019/09/20/vasaros-issukio-pabaigtuviu-svente/
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Gedulo ir vilties dienos išvakarėse projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai 
vakarai Birštone 2019 m.“ pakvietė prisiminti Birštono girininko, rašytojo, tremtinio  A. Vilkaičio 

gyvenimą ir darbus. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Birštono 
savivaldybė. 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/21/visus-sujungusi-tremtinio-dalia/ 
 

APIE BIRŠTONO SVB INTERNETE 2019 METAIS 

(nuorodos atvirkščiai chronologine tvarka – naujausios viršuje) 

Užsienio žiniasklaidoje 

Punske vyko nuotaikinga literatūrinė popietė 
https://punskas.pl/literatura/punske-vyko-nuotaikinga-literaturine-popiete/ 

 
Punske vyks literatūrinė popietė „Lemties ir meilės dainos“ 

https://punskas.pl/straipsniai/punske-vyks-literaturine-popiete-lemties-ir-meiles-dainos/ 

Lietuvos interneto svetainėse 

Jauki „Globalių birštoniečių kalėdinė kontaktų popietė“ 
http://birstonas.lt/2019/12/30/jauki-globaliu-birstonieciu-kaledine-kontaktu-popiete/ 
 
Prisistatytas fotografijų albumas „Adolfas Ramanauskas-Vanagas fotografijose“ 
http://birstonas.lt/2019/12/10/prisistatytas-fotografiju-albumas-adolfas-ramanauskas-

vanagas-fotografijose/ 
 

Kviečiame skaityti, ieškoti ir atrasti 
https://www.youtube.com/watch?v=fcm0qf8FujY&fbclid=IwAR1yqnhgzkmkcZm763eaSoIH

LB5czV-NWKWVehpi3rinQdGR50DhoPajyH4 
 
Domas ir Tomas. Diskusijų festivalyje „Būtent“ – pokalbis su Birštono vaikų bibliotekos 

vedėja Nijole Raiskiene ir vaikų rašytoju Justinu Žilinsku 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078199/domas-ir-tomas-diskusiju-festivalyje-butent-
pokalbis-su-birstono-vaiku-bibliotekos-vedeja-nijole-raiskiene-ir-vaiku-rasytoju-justinu-zilinsku 

 
Literatūriniai vasaros vakarai Birštone palydėti meile Lietuvai 

http://birstonas.lt/2019/09/04/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-meile-
lietuvai/https://www.etaplius.lt/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-meile-lietuvai 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=43294 
 
Juozas Tumas-Vaižgantas: „Aš mylėjau Lietuvą…“ 

http://kvitrina.lt/juozas-tumas-vaizgantas-as-mylejau-lietuva/ 
 
Rimanto Kmitos popromanas „Pietinia kronikas“ – tarsi laiko mašina 

http://kvitrina.lt/rimanto-kmitos-popromanas-pietinia-kronikas-tarsi-laiko-masina/ 
Kelionė su Jonu Strielkūnu širdyje… „Nerašykit mano vardo, žmonės, parašykit, žmonės: 

Lietuva“ 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/21/visus-sujungusi-tremtinio-dalia/
https://punskas.pl/literatura/punske-vyko-nuotaikinga-literaturine-popiete/
https://punskas.pl/straipsniai/punske-vyks-literaturine-popiete-lemties-ir-meiles-dainos/
http://birstonas.lt/2019/12/30/jauki-globaliu-birstonieciu-kaledine-kontaktu-popiete/
http://birstonas.lt/2019/12/10/prisistatytas-fotografiju-albumas-adolfas-ramanauskas-vanagas-fotografijose/
http://birstonas.lt/2019/12/10/prisistatytas-fotografiju-albumas-adolfas-ramanauskas-vanagas-fotografijose/
https://www.youtube.com/watch?v=fcm0qf8FujY&fbclid=IwAR1yqnhgzkmkcZm763eaSoIHLB5czV-NWKWVehpi3rinQdGR50DhoPajyH4
https://www.youtube.com/watch?v=fcm0qf8FujY&fbclid=IwAR1yqnhgzkmkcZm763eaSoIHLB5czV-NWKWVehpi3rinQdGR50DhoPajyH4
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078199/domas-ir-tomas-diskusiju-festivalyje-butent-pokalbis-su-birstono-vaiku-bibliotekos-vedeja-nijole-raiskiene-ir-vaiku-rasytoju-justinu-zilinsku
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078199/domas-ir-tomas-diskusiju-festivalyje-butent-pokalbis-su-birstono-vaiku-bibliotekos-vedeja-nijole-raiskiene-ir-vaiku-rasytoju-justinu-zilinsku
http://birstonas.lt/2019/09/04/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-meile-lietuvai/
http://birstonas.lt/2019/09/04/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-meile-lietuvai/
https://www.etaplius.lt/literaturiniai-vasaros-vakarai-birstone-palydeti-meile-lietuvai
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=43294
http://kvitrina.lt/juozas-tumas-vaizgantas-as-mylejau-lietuva/
http://kvitrina.lt/rimanto-kmitos-popromanas-pietinia-kronikas-tarsi-laiko-masina/
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http://kvitrina.lt/kelione-su-jonu-strielkunu-sirdyje-nerasykit-mano-vardo-zmones-parasykit-
zmones-lietuva/ 

 
„Po žvaigždėtu vasaros dangum“ Literatūrinė popietė Punske (Fotoakimirkos) 

http://kvitrina.lt/po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-literaturine-popiete-punske-fotoakimirkos/ 
 
„Maironis patyli – aš paklausau…“ Lietuviškų romansų vainikas 

http://kvitrina.lt/maironis-patyli-as-paklausau-lietuvisku-romansu-vainikas/ 
 
Romansų vakaras Kurhauze (Fotoreportažas) 

http://kvitrina.lt/romansu-vakaras-kurhauze-fotoreportazas/#prettyphoto[post_gallery]/0/ 
 
Malis ir „Bėgimas į nežinią: afrikietiški apsakymai“. Ten taip pat būna žvaigždėtas dangus… 

http://kvitrina.lt/malis-ir-begimas-i-nezinia-afrikietiski-apsakymai-ten-taip-pat-buna-zvaigzdetas-

dangus/ 
 
„Tapti reikalingu misija įmanoma“ 

http://www.muic.lt/tapti-reikalingu-misija-imanoma 
 
Visus sujungusi tremtinio dalia 

http://birstonas.lt/2019/06/17/visus-sujungusi-tremtinio-dalia/ 
 
Minint Gedulo ir vilties dieną 

http://birstonas.lt/2019/06/14/minint-gedulo-ir-vilties-diena/ 
 
Birštoniečiai vasarą pasitinka pagilinę skaitmeninio raštingumo žinias 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41003 
https://www.etaplius.lt/birstonieciai-vasara-pasitinka-pagiline-skaitmeninio-rastingumo-zinias 

 
Birštono kurorto šventė „Būk Birštone!“ (šventės programa) 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=41072 

 
„Poezijos pavasaris“ Birštone ieškojo meilės 

http://birstonas.lt/2019/05/23/poezijos-pavasaris-birstone-ieskojo-meiles/ 
http://kvitrina.lt/poezijos-pavasaris-birstone-ieskojo-meiles/ 

 
Poezijos pavasaris Birštono Kurhauze (Lino Andriekaus nuotraukos) 

http://kvitrina.lt/poezijos-pavasaris-birstono-kurhauze-lino-andriekaus-nuotraukos/ 

 
Poezijos pavasaris Birštone „Pasikalbėk su manimi eilėmis“ (Fotoakimirkos) 

http://kvitrina.lt/poezijos-pavasaris-birstone-pasikalbek-su-manimi-eilemis-fotoakimirkos/ 
 
Ketinate apsilankyti Birštone? Specialiai jums – renginių kurorte apžvalga  

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/ketinate-apsilankyti-birstone-
specialiai-jums-renginiu-kurorte-apzvalga-642-
1142230?fbclid=IwAR2vn9YGVpI2vWIDHlA7rS_eqnNFGKjuFvg2AAxt3puGWzVN0K1inV4y1YY#_&co
pied 
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Birštoniečiai kūrybiškomis veiklomis paminėjo Europos dieną 
http://birstonas.lt/2019/05/09/birstonieciai-kurybiskai-paminejo-europos-diena/ 

 
Birštono viešojoje bibliotekoje – nauja Technologijų ir mokslo erdvė 
http://birstonas.lt/2019/04/29/birstono-viesojoje-bibliotekoje-nauja-technologiju-ir-

mokslo-erdve/ 
http://kvitrina.lt/birstono-viesojoje-bibliotekoje-nauja-technologiju-ir-mokslo-erdve/ 
 
Birštono viešojoje bibliotekoje – skaitmeninio raštingumo mokymai 

http://birstonas.lt/2019/04/24/birstono-viesojoje-bibliotekoje-skaitmeninio-rastingumo-mokymai/ 
https://www.etaplius.lt/birstono-viesojoje-bibliotekoje-skaitmeninio-rastingumo-mokymai 

 
Mokomės ir kviečiame mokytis drauge 

http://kvitrina.lt/mokomes-ir-kvieciame-mokytis-drauge/ 

 
Savaitgalis Birštone: ką aplankyti ir kokių pramogų siūlo kurortas 

https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2019/04/13/savaitgalis-birstone-ka-aplankyti-ir-kokiu-
pramogu-siulo-kurortas 
 

2a kl. mokiniai dalyvavo Birštono viešosios bibliotekos organizuojamoje edukacijoje “ 
Kūrybinės lėlių teatro dirbtuvės 
https://gimnazija.birstonas.lm.lt/2a-kl-mokiniai-dalyvavo-birstono-viesosios-bibliotekos-
organizuojamoje-edukacijoje-kurybines-leliu-teatro-dirbtuves/ 

 
Delegacijos iš Vokietijos vizitas Birštone: aptartos skaitmeninimo sveikatinimo srityje, 

regioninės politikos, socialinių paslaugų temos 

http://birstonas.lt/2019/03/07/delegacijos-is-vokietijos-vizitas-birstone-aptartos-skaitmeninimo-
sveikatinimo-srityje-regionines-politikos-socialiniu-paslaugu-temos/ 

 
Tegul internetas tarnauja vien doriems darbams! 

http://kvitrina.lt/tegul-internetas-tarnauja-vien-doriems-darbams/ 

 
Pažinome savo kraštą ir jo žmones 

http://www.gyvenimas.eu/2019/02/13/pazinome-savo-krasta-ir-jo-zmones/ 
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=40033 

 
Kurkime geresnį internetą kartu! 

http://kvitrina.lt/kurkime-geresni-interneta-kartu/ 

 
Funkcionali ir jauki Birštono biblioteka 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-01-28-funkcionali-ir-jauki-birstono-biblioteka/174074 
http://archmap.lt/lt/straipsniai/funkcionali-ir-jauki-birstono-biblioteka/ 

 
Laikraščio „Gyvenimas“ šventėje pagerbti Birštono kraštui nusipelnę žmonės 

http://birstonas.lt/2019/01/22/laikrascio-gyvenimas-sventeje-pagerbti-birstono-krastui-nusipelne-
zmones 
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„Knygų Kalėdos“ sustiprino bibliotekas 
https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/knygu-kaledos-sustiprino 

bibliotekas/31675 
 
Bibliotekoje pradedamas įgyvendinti projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ 
http://birstonas.lt/2019/01/16/bibliotekoje-pradedamas-igyvendinti-projektas-gyventoju-
skatinimas-ismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje/ 

 
Meksikoje – lyg nesibaigiančiose atostogose 

http://birstonas.lt/2019/01/08/meksikoje-lyg-nesibaigianciose-atostogose/ 
 
Sausio mėn. Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros „Iškentęs Laptevų šaltį“, 

skirta ilgamečiui Birštono girininkui Arvydui Vilkaičiui 

http://birstonas.lt/2019/01/07/prisimenant-ilgameti-birstono-girininka-arvyda-vilkaiti-sausio-men-
birstono-viesojoje-bibliotekoje-atidaryta-literaturos-paroda-iskentes-laptevu-salti/ 

 
Iškentęs Laptevų šaltį 

http://kvitrina.lt/iskentes-laptevu-salti/ 
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