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VADOVO ŽODIS 

Nors metai buvo kupini nežinios ir iššūkių, reikalavo netradicinių sprendimų ir greitos reakcijos, 
galime pasidžiaugti, kad pandemijos padiktuotose darbo sąlygose veikėme optimaliai ir buvome 
reikalingi savo bendruomenei. 

Bibliotekos veiklą 2020 m. reikšmingai įtakojo viruso COVID-19 sukelta pandemija. Nuolat 
atnaujinami LR Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministro sprendimai reikalavo operatyviai įsigilinti 
į susidariusią situaciją ir priimti optimaliausius sprendimus. Parengta 40 direktoriaus įsakymų, tvarkų, 
reglamentuojančių darbo organizavimą, paslaugų lankytojams teikimą bibliotekoje karantinų ir 
ekstremaliosios situacijos sąlygomis. Atsižvelgiant į karantinų bei ekstremaliosios situacijos 
saugumo reikalavimus, organizuotas grąžintų knygų karantinavimas, sumažintas lankytojams skirtų 
kompiuterizuotų darbo vietų bei darbo vietų skaičius periodikos skaityklose, ribotas renginių dalyvių 
skaičius.  

Biblioteka iš viso buvo uždaryta, teikė ne visas paslaugas arba teikė paslaugas su apribojimais 104 
arba net 35 proc. galimų vartotojų aptarnavimo dienų. Tikėtina, kad ir nutraukus ribojimus valstybiniu 
mastu, žmonės saugodami savo sveikatą išliko gana pasyvūs, nelinko lankytis viešose vietose, taip 
pat ir bibliotekoje. 

Visa tai įtakojo ir mūsų veiklos rodiklius. 2020 m. bibliotekoje žymiai mažiau užregistruota vartotojų, 
lankytojų, suorganizuota renginių, mažiau išduota ir įvairių dokumentų. Bibliotekos paslaugomis 
naudojosi 31 proc. (2019 m. – 33 proc.) savivaldybės gyventojų.  

Akivaizdu, kad pandemija ir paskelbtas karantinas, ekstremalioji situacija koregavo vartotojų 
įpročius: daugiau savivaldybės gyventojų pasinaudojo knygnešystės paslauga, išaugo virtualių 
bibliotekos lankytojų, gautų ir atsakytų informacinių užklausų skaičius, žymiai aktyviau naudotasi 
dokumentų užsakymo, rezervavimo ir grąžinimo termino pratęsimo  paslaugomis, elektroniniu 
katalogu.  

Šiomis neįprastomis  pandemijos sąlygomis mes ieškojome naujų galimybių – kaip 
neprarasti ryšio su savo skaitytojais ir būti naudingais, padėti savo bendruomenei. 

Pirmojo karantino metu, kai labai trūko asmeninių apsaugos priemonių, prisijungėme prie LNB ir 
Robotikos mokyklos iniciatyvos: 3D spausdintuvais spausdinome rėmelius (laikiklius), gaminome 
apsauginius veido skydelius bendruomenei.  

Džiaugiamės, kad galėjome būti naudingi neįgaliesiems, senyvo amžiaus savivaldybės 
gyventojams, kurie aktyviau naudojosi mūsų teikiama knygnešystės paslauga. 

Kad palaikytume bendrystės ryšį su savo skaitytojais senjorais, kurie nesinaudoja internetu, kurie 
karantino laikotarpiu jautėsi vieniši, atskirti, siūlėme nuotolinę paslaugą – knygų, krašto laikraščių, 
Birštono savivaldybės skelbiamos informacijos skaitymą telefonu.  

Biblioteką papuošė išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Įgavome naudingų 
žinių ir gebėjimų, tapome atviresni, prieinamesni ir labiau pasiruošę priimti autizmo spektro bei kitų 
elgesio ir komunikacijos sutrikimų turinčius žmones. 

Mūsų veikla kėlėsi į virtualią erdvę. Vieni pirmųjų bibliotekos interneto svetainėje paskelbėme 
naudingų nuorodų rodyklę „Ką skaityti, kai bibliotekos durys užvertos“, kurioje dalinomės informacija 
apie el. knygas, interneto svetaines, virtualias parodas.  
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Į internetinę erdvę kėlėsi ir bibliotekos renginiai. Organizavome virtualias parodas, biblioterapijos ir 
kūrybinio-terapinio rašymo užsiėmimus, knygų pristatymus, susitikimus su psichologėmis.  

Ženkliai prisidėjome prie to, kad gyventojai įgytų reikalingų skaitmeninio raštingumo žinių, įgūdžių, 
užtikrinčiau jaustųsi virtualioje erdvėje ir naudodamiesi informacinėmis technologijomis nepatirtų 
galimų izoliacijos sąlygotų neigiamų padarinių: informacinės izoliacijos, vienatvės ir atskirties. 
Pandemijos sąlygomis tai tapo ypač aktualu. Skaitmeninio raštingumo mokymuose bei kituose 
mokomuosiuose renginiuose dalyvavo 1 621  gyventojas. Atsakėme į 1 233 skaitmeninio raštingumo 
užklausas. 125 gyventojai baigė skaitmeninio raštingumo mokymus pagal įvairias projekto 
„Prisijungusi Lietuva“ programas. 

Siekdami tobulinti savo paslaugas ir gerinti jų kokybę, įgyvendinome įvairius projektus, toliau 
plėtojome biblioterapijos paslaugas: suorganizavome 5-ąją respublikinę biblioterapijos konferenciją 
„Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, sukūrėme unikalią programėlę „Meditacinė 
biblioterapija“, skirtą jaučiantiems psichologinį diskomfortą, išgyvenantiems sunkias emocijas, 
ieškantiems nusiraminimo. Ji sulaukė didelio žiniasklaidos ir visuomenės susidomėjimo. Tai rodo 
programėlės populiarumą, reikalingumą ir biblioterapijos aktualumą. 

Buvome ir esame atviri įvairioms jaunimo iniciatyvoms. Biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo 
jaunimo iniciatyvinės grupės „Paprikola“, 5 jaunų savanorių komandos iš jaunimo organizacijos „A C 
Patria“, organizuojamame projekte „ČilPaprikola“, kviesdama jaunimą turiningai leisti laisvalaikį, 
daugiau sužinoti vieniems apie kitus.  

2020 m. sulaukėme geros žinios – bibliotekai 3 metams suteikta akreditacija priimti JST savanorius. 
Sudarysime mūsų savivaldybės jaunimui galimybę įgyti savanoriavimo patirties, naujų įgūdžių, žinių 
ir gebėjimų bei tobulinti jau turimus. 

Įvairioms Lietuvai ir Birštono kraštui svarbioms progoms, skaitymo skatinimui, vaikų, jaunimo 
kūrybiškumui ugdyti suorganizavome 251 renginį. Juose apsilankė 3 222 lankytojai. Džiugina, kad 
renginiuose kartu su vaikais dalyvavo daugiau tėvelių. Tikimės, kad vaikų su artimaisiais lankymasis 
bibliotekos renginiuose taps gražia daugelio šeimų tradicija. 

Įvyko XV-ieji gydytojo, rašytojo Stanislovo Moravskio skaitymai. Džiaugiamės, kad jie suburia vis 
daugiau jo kūrybos gerbėjų, krašto istoriją, kultūrą siekiančių pažinti įvairių profesijų žmonių. 

Jau šešioliktą  vasarą vyko savivaldybės Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programos 
finansuojami skaitymai „Vasara su knyga“. Jų reikalingumą ir aktualų bei kokybišką turinį patvirtino 
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėka už aktyvų dalyvavimą 
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.  

Nors bibliotekos paslaugų specifiką ženkliai pakoregavo  COVID-19 pandemija, tačiau galime 
pasidžiaugti, kad net ir tokiomis neįprastomis ir sudėtingomis sąlygomis motyvuotas, lankstus, 
atkaklus bibliotekos kolektyvas rado kūrybiškų būdų organizuoti planuotas veiklas ir taip neprarasti 
ryšio su savo bendruomene, skaitytojais, būti matomais ir reikalingais.  
  

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLŲ 2020 METAIS 
ĮGYVENDINIMAS 

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. Siekdami strateginio tikslo, 
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įgyvendindami programą, uždavinius, priemones, savivaldybės gyventojams bei kurorte 
besigydantiems, poilsiaujantiems žmonėms užtikrinome prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, 
panaudodami tradicinius išteklius bei šiuolaikines technologijas, ugdėme gyventojų skaitmeninį 
raštingumą, skatinome skaitymą, plėtojome kultūrinę veiklą. 

Strateginio tikslo įgyvendinimui numatytas uždavinys – užtikrinti kokybišką bei efektyvią, 
šiuolaikišką viešosios bibliotekos veiklą. Šiam uždaviniui įgyvendinti vykdėme šias priemones: 

1. Organizuoti gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.  

Įgyvendindami šią priemonę, organizavome ne tik savivaldybės gyventojų, bet ir kurorte 
besigydančių, poilsiaujančių  žmonių, atvykusių iš kitų savivaldybių, aptarnavimą. 2020 metais 
bibliotekoje užregistruoti 2 038 vartotojai. 31 procentas savivaldybės gyventojų naudojosi viešųjų 
bibliotekų paslaugomis. Užregistruoti 23 657 lankytojai. Išduota  41 484 fiz. vnt. įvairių dokumentų.  

2020 m. biblioteka vykdė 5 projektus  įvairaus amžiaus ir poreikių lankytojams, ypatingą dėmesį 
skiriant skaitymo skatinimui, vaikų, jaunimo užimtumui, kūrybiškumui, gyventojų skaitmeninio 
raštingumo ugdymui.  

2. Organizuoti mokymosi visą gyvenimą ir neformaliojo ugdymo veiklas. 

Įgyvendindami šią priemonę, organizavome skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams, 
edukacines programas, projektus vaikų ir jaunimo kūrybiškumui ugdyti. Biblioteka ženkliai prisidėjo 
prie to, kad gyventojai įgytų reikalingų žinių, įgūdžių ir  vis užtikrinčiau jaustųsi virtualioje erdvėje – 
tai ypač svarbu pandemijos sąlygomis. 2020 metais skaitmeninio raštingumo mokymuose bei 
kituose mokomuosiuose renginiuose dalyvavo 1 621 gyventojas (79 mažiau nei planuota). 
Gyventojų pateikusių skaitmeninio raštingumo užklausas skaičius – 1 233.  

Skatindami skaitymą, organizavome motyvuojančius skaityti renginius, pristatėme knygas, jų 
autorius, plėtėme biblioterapijos veiklas. Iš viso per metus suorganizuoti 52 skaitymo skatinimui skirti 
renginiai, juose dalyvavo 1 340 lankytojų.  

3. Formuoti bibliotekos informacijos išteklių fondą. 

Įgyvendindami šią priemonę, formavome universalų dokumentų fondą, atsižvelgdami į  vartotojų 
poreikius, savivaldybės istorines tradicijas, kultūrinę plėtrą, sekdami leidybines naujienas ir 
analizuodami turimus bibliotekos išteklius. 2020 m. įsigijome 2 803 fiz. vnt., 1 184 pav. naujų 
dokumentų (knygų, garso, vaizdo ir kt.). 

4. Teikti mokamas paslaugas kultūros ir sporto įstaigose. 

Įgyvendindami šį uždavinį, siekiant gerinti lankytojų aptarnavimą, plėsti paslaugų spektrą, 
gyventojams ir kurorte poilsiaujantiems, besigydantiems žmonėms teikėme  mokamas paslaugas. 
2020 m. suteikta mokamų paslaugų už  786 Eur.  

 

BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS  

Birštono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Veikė pagrindinė biblioteka Birštone ir 3 
padaliniai: Birštono vienkiemo, Nemajūnų ir Siponių.          
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1 lentelė. Bibliotekų prieinamumas 2020 m. 

Bibliotekų skaičius metų 
pabaigoje Bibliotekų 

tankumo 
koeficientas 

Bibliotekų 
prieigos 

koeficientas 

1 biblioteka 
aptarnauja 
vartotojų 

Knygnešystė 

Biblioteka 
[padalinys] 

Bibliotekų 
[padalinių] 
skaičius 

Knygnešių 
skaičius 

Aptarnauta 
vartotojų 

Viešoji 
biblioteka 

(pagrindinė) 
1 - - - 3 31 

Miesto 
padaliniai 1 - - - 10 17 

Kaimo 
padaliniai 2 - - - 9 33 

Iš viso 4 0,89 1121 509,5 22 81 
 
Pagrindinė biblioteka lankytojus aptarnauja šešias dienas arba 47 val. per savaitę. Birštono 
vienkiemio padalinys lankytojus aptarnauja 5 dienas arba 40 val. per savaitę, Nemajūnų ir Siponių 
padaliniai dirba 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. 

Stabilūs išliko bibliotekų tinklo tankumo (kaip ir 2019 m. 1000 gyventojų teko 0,89 bibliotekos) ir 
prieigos (vienai bibliotekai tenkančių gyventojų skaičius 2019 m. buvo 1 125) koeficientai. Pastarasis 
rodiklis nežymiai sumažėjo dėl sumažėjusio savivaldybės gyventojų skaičiaus. 2020 m. Birštono 
savivaldybėje gyveno 4 484, o  2019 m. – 4 501 gyventojas. 

Pagrindinė biblioteka aptarnauja ne tik savivaldybės gyventojus. 2020 m. 1 386 arba 68 proc. (2019 
m. – 1 502 arba 67 proc.) registruotų vartotojų buvo Birštono savivaldybės gyventojai, o 652 arba 32 
proc. (2019 m. – 738  arba 33 proc.) – Birštone poilsiaujantys, besigydantys žmonės iš kitų Lietuvos 
savivaldybių ar užsienio šalių.  

2020 m. sumažėjo 1 bibliotekai tenkantis vartotojų skaičius. 2019 m. buvo 560, 2020 m. – 509,5. Tai 
lėmė sumažėjęs bendras registruotų vartotojų skaičius.  

Bibliotekos darbą, prieinamumą, paslaugas, rodiklius 2020 m. reikšmingai įtakojo viruso COVID-19 
sukelta pandemija, paskelbtas karantinas, ekstremalioji situacija. Iš viso biblioteka buvo uždaryta, 
teikė ne visas arba teikė paslaugas su apribojimais 104 arba net 35 proc. galimų vartotojų 
aptarnavimo dienų. Ir pradėjus teikti visas paslaugas, dar 2 mėn., kasdien biblioteka dirbo su 
pertraukomis: 2 kartus per dieną, po pusę val. ji buvo uždaroma patalpų vėdinimui, dezinfekavimui. 
Tai lankytojus trikdė, kėlė nepatogumų. 
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Bibliotekos darbuotojos ruošiasi atidaryti biblioteką lankytojams, sušvelninus 1-ojo karantino 
ribojimus 

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. biblioteką puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka 
visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, 
nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų paslaugų prieinamumą įvairią 
negalią turintiems žmonėms, skatina visuomenės informuotumą ir ugdo toleranciją. Šis ženklas ir 
paslaugos autizmo spektro sutrikimų (ASS) turintiems žmonėms atsirado 2020 m. apskričių 
viešosioms bibliotekoms bei Lietuvos aklųjų bibliotekai įgyvendinus Kultūros ministerijos 
finansuojamą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms 
skirta įranga ir priemonėmis“. Sukurtas autizmui draugiškų bibliotekų tinklas, kurio dalimi yra ir 
Birštono viešoji biblioteka. Aktyviai dalyvavome diegiant šią priemonę. Bendradarbiaujant sukurta 
individuali bibliotekos socialinė istorija – socialinius įgūdžius formuojanti priemonė, kuri supažindina 
ASS turinčius lankytojus su tuo, kaip reikia elgtis bibliotekoje, ko joje galima tikėtis, kokios  yra 
bibliotekos patalpos ir aplinka, kokie darbuotojai juos pasitiks ir aptarnaus. Tokiu būdu žmonės, 
turintys ASS, sėkmingai pasiruošia apsilankymui bibliotekoje, nes jiems yra labai svarbu iš anksto 
žinoti, kaip atrodys aplinka, žmonės. Socialinė istorija yra skelbiama bibliotekos interneto svetainėje 
https://www.birstonasvb.lt/nemokamos-paslaugos-biblioteka-visiems/ 

Taip pat biblioteka aprūpinta „Sensoriniu gesintuvu“ – įvairių sensorinių daiktų rinkiniu, skirtu tėvams 
ar kitiems lydintiems asmenims panaudoti tuo atveju, kai vaiką ar paauglį bibliotekoje ištinka 
sensorinis ar panikos priepuolis. Šių priemonių dėka vaikas, paauglys, turintis ASS, gali nusiraminti. 
Šios priemonės mažina vaikų, paauglių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, kultūrinę bei socialinę 
atskirtį, didina bibliotekos prieinamumą šiems lankytojams.  

Žmonėms su negalia pritaikyta bibliotekos interneto svetainė. 

Pagrindinėje bibliotekoje yra įrengtas liftas, kuris leidžia, turintiems judėjimo negalią, paprasčiau 
patekti į antrą aukštą.  

https://www.birstonasvb.lt/nemokamos-paslaugos-biblioteka-visiems/
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NESTACIONARUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS 

Lyginant su 2019 m., gerokai išaugo knygnešystės paslauga pasinaudojusių gyventojų skaičius. Ja 
naudojosi neįgalūs, senyvo amžiaus gyventojai, kuriems sunku ateiti į biblioteką. Paslauga buvo 
suteikta 81 savivaldybės gyventojui, į namus nunešta 1 612 fiz. vnt. įvairių leidinių: knygų, žurnalų.  

Teikiant knygnešystės paslaugą, bibliotekos darbuotojai į pagalbą pasitelkė ir skaitytojus, socialinius 
darbuotojus. Pavyzdžiui, Nemajūnų padalinio darbuotoja perduoda nuvežti knygų, žurnalų 
senjorams Nemajūnų dienos centro socialinėms darbuotojoms.  

Apie bibliotekos teikiamą knygnešystės paslaugą ir programėlę „Meditacinė biblioterapija“ reportažą 
parengė LRT (radijo laida „Ryto garsai“ ir žinių laida „Panorama“ 2020 m. lapkričio 27 d., žiūrėti nuo 
26:20 min.) https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131292/panorama-medikai-sunerime-del-vis-
jaunesniu-sunkios-bukles-covid-19-pacientu 

Palaikant bendrystės ryšį su skaitytojais senjorais, kurie nesinaudoja internetu, kurie karantino 
laikotarpiu jautėsi vieniši, atskirti, 1-ojo karantino metu, pavasarį, siūlėme naują nuotolinę paslaugą 
– knygų, krašto laikraščių, Birštono savivaldybės skelbiamos informacijos skaitymą telefonu. 
Paslauga pasinaudojo  8 senjorai.  

BENDROJI VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 

GYVENTOJŲ SUTELKIMAS BIBLIOTEKOSE. REGISTRUOTI VARTOTOJAI 

Ataskaitiniais metais pagrindinėje bibliotekoje ir padaliniuose užregistruoti 2 038 vartotojai. Jų 
skaičius lyginant su 2019 m. sumažėjo 202, arba 9 proc. Daugiausia vartotojų sumažėjo pagrindinėje 
bibliotekoje. Padaliniams pavyko išlaikyti beveik nepakitusį vartotojų skaičių. 

Biblioteka aptarnauja ne tik savivaldybės gyventojus. 2020 m. 1 386 arba 68 proc. registruotų 
vartotojų buvo Birštono savivaldybės gyventojai, o 652 arba 32 proc. – Birštone poilsiaujantys, 
besigydantys kitų Lietuvos savivaldybių žmonės. Kasmet bibliotekoje registruodavome įvairių 
užsienio valstybių (10 ir daugiau) gyventojus, kurie naudodavosi mūsų paslaugomis. 2020 m. 
užregistravome vienintelį – Ukrainos gyventoją.  

Pastebėjome, kad labiausiai sumažėjo vartotojų grupė, kuriems virš 66 m. (sumažėjo 22 proc.). 
Tikėtina, kad jie dėl karantino vengė eiti į biblioteką, o užsisakyti knygą el. kataloge, el. p. daugumai 
tokio amžiaus vartotojų gana sudėtinga, neturi įgūdžių arba priemonių. Taip pat ženkliai sumažėjo 
17-23 metų amžiaus vartotojų grupė – 25 proc. Tikėtina, kad tai pas tėvus į Birštoną parvykdavę ir 
bibliotekos paslaugomis besinaudoję studentai, kurie dėl karantino ir judėjimo apribojimų nebegalėjo 
svečiuotis pas artimuosius.  

  2 lentelė. Gyventojų sutelkimas bibliotekose 2020-2019 m. 

Biblioteka 
Gyventojų skaičius 

savivaldybėje Vartotojų skaičius Gyventojų sutelkimo 
procentas 

2020 2019 Pokytis 2020 2019 Pokytis 2020 2019 Pokytis 
Bendras gyventojų sutelktumo rodiklis 

SVB 4484 4501 -17 2038 2240 -202 31 33 -2 
 

 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131292/panorama-medikai-sunerime-del-vis-jaunesniu-sunkios-bukles-covid-19-pacientu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131292/panorama-medikai-sunerime-del-vis-jaunesniu-sunkios-bukles-covid-19-pacientu
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3 lentelė. Vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis 2020-2019 m. 

Biblioteka 
Perregistruotų  vartotojų 

skaičius 

 
Naujai registruotų vartotojų 

skaičius 

Perregistruotų vartotojų 
procentas 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Bendri vartotojų lojalumo rodikliai 

VB 1289 1420 163 226 87 86 
MP 287 301 21 14 93 96 
KP 265 264 13 15 95 95 

SVB 1841 1985 197 255 90 89 
 

2020 m. SVB persiregistravo 1 841 vartotojas, naujai užsiregistravo 197. Lyginant su 2019 m., 1 
proc. padidėjo persiregistravusių vartotojų skaičius, o tai reiškia didėjantį vartotojų lojalumą 
bibliotekai bei augančią pastovių skaitytojų bendruomenę. 

Bibliotekos paslaugų vartotojai labai skirtingi: ne tik įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės 
padėties, bet ir pageidaujantys įvairių paslaugų. Bedarbiai, pensininkai, socialinę atskirtį patiriantys 
žmonės į biblioteką ateina skaityti periodikos, ieškoti informacijos įsidarbinimo klausimais, 
pabendrauti, tiesiog turiningai praleisti laiką. Turime nemažai vartotojų besimokančių ar keliančių 
kvalifikaciją, kuriems reikalinga įvairių mokslo šakų literatūra. 

4 lentelė. Vartotojų grupės pagal užimtumą 

 Besimokantieji Dirbantieji Pensininkai Nedirbantieji, 
neįgalieji Viso 

VB 179 1026 210 37 1452 
MP 74 150 42 42 308 
KP 52 139 55 32 278 

SVB 305 1315 307 111 2038 
 

Didžiausia registruotų vartotojų grupė – dirbantieji. Jų 2020 m. užregistruota 1 315  arba 65 proc. 
visų vartotojų. Besimokančiųjų (moksleivių ir studentų) užregistruota 305 arba 15 proc., pensininkų 
307 arba 15 proc., nedirbančių ir neįgaliųjų – 111 arba 5 proc.  

71 proc. visų vartotojų aptarnaujama pagrindinėje bibliotekoje, padaliniuose – 29 proc.  

FIZINIAI APSILANKYMAI  

2020 m. sumažėjo ir bendras SVB fizinių apsilankymų skaičius (pokytis, lyginant su 2019 m., – 24 
tūkst. mažiau lankytojų).  

5 lentelė. Bibliotekų lankytojų skaičius  2020-2019 m. 

Biblio-
teka 

Apsilankymų skaičius Vidutinis apsilankymų 
skaičius 1 bibliotekai Iš viso iš to skaičiaus vaikų apsilankymų 

2020 2019 Pokytis 
+/-. 2020 2019 Pokytis 

+/-. 2020 2019 

VB 17303 39323 -22020 5594 13293 -7699   
MP 4848 5940 -1092 1558 2439 -881   
KP 1506 2537 -1028 289 673 -384   

SVB 23657 47800 -24143 7441 16405 -8964 5914 11950 
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Lankytojų sumažėjimą, neabejotinai, lėmė pandemija, 2 karantinai, ekstremalioji situacija.  

Iš viso biblioteka buvo uždaryta, teikė ne visas paslaugas arba teikė paslaugas su apribojimais 104 
arba net 35 proc. galimų vartotojų aptarnavimo dienų. Ir pradėjus teikti visas paslaugas, dar 2 mėn. 
kasdien biblioteka dirbo su pertraukomis: 2 kartus per dieną, po pusę val. ji buvo uždaroma patalpų 
vėdinimui, dezinfekavimui. Dėl saugumo reikalavimų panaikinome 23 lankytojams skirtas darbo 
vietas skaityklose, 4 kompiuterizuotas darbo vietas VIPT. 

Pastebėjome, kad ir patys lankytojai nenorėdavo užsibūti skaityklose, dalyvauti renginiuose, nes 
reikėjo dėvėti apsaugines veido kaukes. Taip pat ribojome renginių dalyvių skaičių, kad būtų išlaikyti 
saugūs atstumai. Dalis renginių buvo atšaukta,  dalis persikėlė į virtualią erdvę. 

DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGA 

Registruotų vartotojų ir lankytojų skaičiaus sumažėjimas įtakojo ir  išduotų dokumentų skaičiaus 
sumažėjimą. 2020 m. vartotojams išduoti 41 484 fiz. vnt. įvairių dokumentų (knygų, periodinių leidinių 
ir kt.) arba 39 tūkst. fiz. vnt. mažiau nei 2019 m. Didesnis skirtumas pastebimas pagrindinėje 
bibliotekoje, mažesni skirtumai miesto ir kaimo padaliniuose. Tai nulėmė ta pati priežastis, kuri 
įtakojo ir lankytojų, registruotų vartotojų skaičiaus sumažėjimą – COVID-19 viruso sukelta 
pandemija, atnešusi karantino laikotarpius ir paslaugų teikimo apribojimus.  

  6 lentelė. Dokumentų fizinių vienetų išduotis 2020-2019 m.  

Biblio-
teka 

Išduotų dokumentų skaičius Vidutinis 1 bibliotekos išduotų 
dokumentų skaičius (iš viso) Iš viso iš to skaičiaus vaikams 

2020 2019 Pokytis 
+/-. 2020 2019 Pokytis 

+/-. 2020 2019 Pokytis 
+/-. 

VB 28692 66926 -38234 4845 8201 -3356 28692 66926 -38234 
MP 8202 9091 -889 1855 3032 -1177 8202 9091 -889 
KP 4590 4947 -357 559 598 -39 2295 2474 -179 

SVB 41484 80964 -39480 7259 11831 -4572 10371 20241 -9870 
 

Nors bendroji išduotis ir sumažėjo, pastebėtas padidėjęs išduočių skaičius prieš paskelbiant antrąjį 
karantiną rudens pabaigoje. Žmonės, bijodami, kad biblioteka gali būti uždaryta, ėmė knygas 
didesniais kiekiais. Vis dėlto bendras dokumentų skaitomumas mažėjo. Maloni išimtis yra kaimo 
padaliniai, kuriuos mažiausiai paveikė pandemijos padariniai, ypač aptarnaujant vaikus. Dokumentų 
vaikams išduota tik 39 mažiau, negu 2019 m., o skaitomumas padidėjo nuo 12,2 (2019 m.) iki 16,9. 
Tai rodo kaimo bibliotekų teikiamų paslaugų reikalingumą vaikų laisvalaikiui, pomėgiams ir, ypač, 
mokymuisi.   

7 lentelė. Vartotojų skaitymo intensyvumas (skaitomumas) 2020-2019 m. 

Biblioteka 
Vieno vartotojo panaudotų dokumentų fizinių vienetų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 
2020 2019 Pokytis +/-. 2020 2019 Pokytis +/-. 

VB 19,8 40,6 -20,8 16,9 25,5 -8,6 
MP 26,6 28,9 -2,3 45,2 56,1 -10,9 
KP 16,5 17,7 -1,2 16,9 12,2 +4,7 

SVB 20,3 36,1 -15,8 20,2 27,8 -7,6 
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Daugiausia vaikų skaitoma programinė literatūra. Tai ir Dž. Orvelo „Gyvulių ūkis“, „Gražiausios 
antikos sakmės“,  A. de Saint Egziuperi „Mažasis princas“ bei lietuvių autorių, tokių kaip R. Gavelis, 
V. Krėvė, J. Biliūnas kūriniai. Iš neprivalomos literatūros vaikai nebūtinai renkasi naujausias knygas. 
Panašu, kad rekomendacijos sklinda iš lūpų į lūpas, pvz., skaitomiausia – 2015 m. išleista K. Ohlsson 
apysaka „Stiklo vaikai“, knygų serija J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“. Į skaitomiausiųjų penketuką 
patenka ir lietuvių autorius T. Dirgėla net su keletu savo kūrinių: „Dingusios knygos mįslė“ ir 
„Mokyklos vaiduoklio mįslė“. Apibendrinant galima pasidžiaugti, kad nepriklausomai nuo amžiaus 
grupės, skaitomiausių knygų penketuke yra vietos ir lietuvių autoriams. 

Suaugusiųjų tarpe skaitomiausia knygų autorė – lietuvė K. Sabaliauskaitė ir jos knygos, o ypatingai 
– „Petro imperatorė“. Labiausiai buvo skaitomos knygos: N. Ikstena „Motinos pienas“,  L. Gounelle 
„Diena, kai išmokau gyventi“, K. Hannah „Lakštingala“, A. Richman „Prarasta žmona“,  detektyviniai 
romanai: R. Abbott „Svetimas vaikas“, L. Gardner „Trečioji auka“. 

Išduoties analizė rodo, kad skaitytojai pirmenybę teikia naujoms knygoms, o atradę patinkančią 
knygą, mielai skolinasi ir ankstesnius to autorius kūrinius, pvz., L. Riley naujausias romanas 
„Mergina iš Italijos“ išduotas kone tiek pat kartų, kiek ir ankstesnio leidimo – „Helenos paslaptis“.  

8 lentelė. Nestacionarus vartotojų aptarnavimas 

Metai 
Knygnešystė 

Aptarnautų vartotojų 
skaičius Pokytis +/-. Išduota dokumentų (fiz. vnt.) Pokytis +/-. 

2020 81 
+23 

1612 
+395 

2019 58 1217 
 
Lyginant su 2019 m., daugiau neįgalių, senyvo amžiaus savivaldybės gyventojų, kuriems sunku ateiti 
į biblioteką, pasinaudojo knygnešystės paslauga. Ji buvo suteikta 81 savivaldybės gyventojui, į 
namus nunešta 1 612 fiz. vnt. (395 fiz. vnt. daugiau nei 2019 m.) įvairių leidinių: knygų, žurnalų. Šiais 
metais knygnešystė kitokia dėl pandeminės situacijos. Leidiniai buvo pristatomi bekontakčiu būdu, 
paliekant juos žmonėms prie durų ar ant palangių supakuotus maišeliuose. Pastebėjome, kad vienu 
metu žmonės užsisakydavo daugiau knygų.  

KULTŪRINĖS EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS  

Nors pandemija ir paskelbti karantinai, ekstremalioji  situacija lėmė sumažėjusius vartotojų, lankytojų 
srautus bei leidinių išduoties skaičius, bet biblioteka, nepaisant visų ribojimų, išliko ne tik knygų 
išdavimo vieta, bet ir bendruomenės laisvalaikio leidimo, renginių, edukacijų vieta. 2020 m. SVB 
suorganizuotas 251 renginys. Iš jų: 216 žodinių, 35 vaizdiniai (literatūros ir meno parodos) renginiai. 
Juose apsilankė 3 222 lankytojai. 

9 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2020-2019 m. renginių* skaičius 

Vyko 
Renginių iš viso 

Iš jų 
Žodiniai Parodos/vaizdiniai 

2020 2019 Pokytis 2020 2019 Pokytis 2020. 2019 Pokytis 

VB 166 281 -115 150 256 -106 16 25 -9 
MP 54 94 -40 47 77 -30 7 17 -10 
KP 31 62 -31 19 47 -28 12 15 -3 

SVB 251 437 -186 216 380 -164 35 57 -22 
*įskaitant ir edukacinius renginius 



2020 m. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka  12 

10 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2020-2019 m. renginių* lankytojų skaičius 

Renginių lankytojų 2020 2019 Lankytojų pokytis (proc.) 
Bendri renginių rodikliai 

VB 2602 5109 -2507 
MP 365 635 -270 
KP 255 636 -381 

SVB 3222 6380 -3158 
*įskaitant ir edukacinius renginius 

Palyginus su 2019 m., tiek pagrindinėje bibliotekoje, tiek padaliniuose gerokai sumažėjo renginių ir 
atitinkamai renginių lankytojų skaičius. Pagrindinė to priežastis – karantinų laikotarpiai, kurių metu 
biblioteka nedirbo arba teikė tik bekontaktę knygų išdavimo paslaugą, ekstremalioji situacija ir nuolat 
besikeičiančios lankytojų aptarnavimo, renginių organizavimo tvarkos, reikalavimai riboti dalyvių 
skaičių, laikytis atstumų, dėvėti kaukes ir pan.  

Parodos 
Biblioteka rengė tiek tradicines literatūros parodas, tiek eksponavo menininkų darbus. Literatūros 
parodomis siekėme atkreipti lankytojų dėmesį į svarbius visuomeninio ar literatūrinio gyvenimo 
įvykius: „Sausio 13-oji – drąsus kelias į laisvę“, „Vienybė težydi“ (Vasario 16-ajai – Valstybės 
atkūrimo dienai), „Kalba budino ir laisvėn vedė“ (Lietuvių kalbos dienoms ir Justino Marcinkevičiaus 
90-mečiui), „Kovo 11-osios Lietuva“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui) ir kt.  
Bendradarbiaudami su Birštono lopšeliais darželiais „Vyturėlis”  ir  „Giliukas“, Vasario 16-ajai ir Kovo 
11-ajai paminėti suorganizavome parodas: „Nesulaukusios vasarėlės ant langų pražydo gėlės“ 
(vaikų darbeliai iš akmens, popieriaus) ir „Meilės atvirukas Lietuvai”. Jas eksponavome ant 
bibliotekos I aukšto palangių. Originalios, trispalvės spalvomis pasipuošusios vaikų darbelių parodos 
džiugino bibliotekos lankytojus, traukė praeivių akis, kvietė stabtelti pasigrožėti. 

    

Vaikų darbelių parodos Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti  

Goethe‘s instituto kvietimu dalyvavome projekte „Išnykstanti siena“, parengėme ir bibliotekoje 
eksponavome literatūros parodą „Sena knyga visada yra guodžianti“ (ž. aut. Hermanas Hesė). 
Paroda kvietė prisiminti vokiečių autorių knygas, kurios pasauliui padovanojo įkvepiančias mintis. 
Tokias, kaip: „Tikėjimas tiesa prasideda suabejojus visomis lig tol tikėtomis tiesiomis“ (F. Nyčė „Štai 

https://www.goethe.de/ins/lt/lt/kul/sup/vwd.html?wt_sc=lietuva_citatos
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taip Zaratustra kalbėjo“), „Švietimas yra žmogaus išvadavimas iš nesavarankiškumo, dėl kurio 
žmogus pats kaltas“  (I. Kantas „Apie pedagogiką“) ir daug kitų. 

Vienos įsimintiniausių šių metų meno parodų – dailininkės Jurgitos Juškaitės-Jakaitienės 35 grafikos 
darbų paroda „Lapė po lova“ bei išskirtinė mediciną ir meną jungianti Kanadoje gyvenančio lietuvių 
kilmės menininko, neuromokslininko Audriaus V. Plioplio paroda „Atminties gijos“, kurią 
organizavome bendradarbiaudami su Lietuvos medicinos biblioteka. Neretai meno parodų 
eksponavimo užklausas nukreipėme į kitas Birštono erdves, nes mūsų erdvės buvo per mažos 
ekspozicijoms.  

Žodiniai renginiai buvo organizuojami įvairiomis svarbiomis Lietuvai ir Birštono kraštui 
progomis, literatūrinėms sukaktims paminėti, naujoms knygoms pristatyti. 2020-uosius metus 
LR Seimas buvo paskelbęs Japonijos diplomato Čiunės Sugiharos metais. Siekdami pagerbti jo 
atminimą, bibliotekoje vaikams organizavome origami gervių lankstymo dirbtuves, o suaugusius 
pakvietėme į dokumentinio filmo „Kaunas. Sugiharos ir Japonijos ženklai“, kuriame yra įamžintas jo 
atminimas, peržiūrą. Filmą pristatė vienas jo autorių, VDU Azijos studijų centro laikinasis vadovas, 
politikos mokslų daktaras, japonologas Linas Didvalis.  

Minint Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, suorganizavome susitikimą su 
Kovo 11-osios Akto signataru, rašytoju Kaziu Saja. Renginio metu pristatyta nauja rašytojo knyga 
„Dar ne visos paslaptys“, vyko dokumentinio filmo „Knygnešio duktė“ peržiūra. 

    

Rašytojas Kazys Saja pristato knygą „Dar ne visos paslaptys“ 

Tradiciškai minėjome ir Lietuvių kalbos dienas – kvietėme pasiklausyti literatūrinės-muzikinės 
kompozicijos pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą „Tik nesumindykit širdies“, vaikams 
organizavome literatūrines popietes, nuotaikingas mįslių, patarlių ir priežodžių varžytuves „Galva 
žmogų vedžioja“. Jose dalyvavo ne tik birštoniečiai, bet ir užsienyje bei kituose Lietuvos miestuose 
gyvenantys vaikai, kuriuos į renginį atlydėjo močiutės. 

Didelį dėmesį skyrėme skaitymo skatinimo renginiams, kurių suorganizavome 52, o juose 
apsilankė 1340 skaitytojų. Tarp jų ir: knygų pristatymai (D. Orchidės knyga „Palieski angelo 
sparnu“, K. Sajos knyga „Dar ne visos paslaptys“ ir kt.), literatūros ir muzikos vakaras „Uždraustas 
įeiti kambarys“ su aktoriais Aldona Bendoriūte ir Andriumi Bialobžeskiu, skirtas poetų Vytauto Petro 
Bložės bei Nijolės Miliauskaitės kūrybai, poezijos popietė „Išgirskit mane – aš esu“, minint poetės A. 
Karosaitės 75-ąsias gimimo metines, organizavome praktinius biblioterapijos užsiėmimus su 
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psichologe-psichoterapeute dr. Regina Stančikaite ir kt. Dalis šių renginių dėl pandemijos, karantinų 
ribojimų buvo priversti persikelti į virtualią erdvę (žr., „Virtualūs renginiai“). 

Jau 5 metus iš eilės vyko Lietuvos apskričių bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos projektas „Vasara 
su knyga“, skelbiantis skaitymo iššūkį. 2020 m. dalyvauti skaitymo iššūkyje užsiregistravo 67 
bibliotekos skaitytojai, įveikė – 48. Perskaitytos 306 knygos. Tarp akcijos laimėtojų yra ir mūsų 
Siponių padalinio skaitytoja Vilija Zalieckienė, kuriai akcijos organizatoriai padovanojo leidyklos 
„Baltos lankos“ knygą Chloė Esposito „Įniršis Romoje“. 

Organizavome tradicinius renginius – jubiliejinius, XV-uosius,  rašytojo, gydytojo, dvarininko, 
intelektualo Stanislovo Moravskio skaitymus (žr., „Informavimas kraštotyros tematika“).  

Kiek neįprastai, vasarą, sutikome 56-ąjį tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris“. Bendradarbiaudami 
su festivalio organizatoriais, Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubu, kurorte poezijos skaitymus 
organizavome jau 23 kartą. Savo kūryba dalinosi Antanas A. Jonynas – vienas žymiausių mūsų 
poetų, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos, 2003-ųjų metų Poezijos pavasario laureatas, 
vienas geriausių poezijos vertėjų Lietuvoje bei aktorius, dainų kūrėjas ir atlikėjas Giedrius 
Arbačiauskas, kuriam rugpjūčio 6 d. buvo įteiktas Laimono Noreikos vardo apdovanojimas kaip 
geriausiam 2020 metų tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ aktoriui-skaitovui.  

10 kartą vyko akcija „Knygų Kalėdos“, kurią globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Paskatinti visos 
Lietuvos mastu organizuojamos akcijos, Birštono būrelio „Čiulba Ulba“ vaikai padovanojo bibliotekos 
skaitytojams knygų ir savo pačių pagamintų skirtukų. 

    

Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė (dešinėje) iš MB „Čiulba ulba“  vadovės V. Pranckietės rankų 
priima vaikų dovanojamas knygas ir skirtukus 

Daug dėmesio skyrėme renginiams, kuriuos organizavome vaikams, šeimoms. Jų 
suorganizuota  107 (literatūros parodos, viktorinos, popietės). Juose dalyvavo 1 283 vaikai ir 384 
suaugusieji. Iš viso 1 667 dalyviai. Šių metų renginių išskirtinumas – kartu su vaikais daugiau 
dalyvavo tėvų, suaugusiųjų.  

Karantino metu bibliotekos interneto svetainėje suorganizavome virtualią piešinių parodą-konkursą 
„Mano mylimiausias knygos herojus“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Piešinius 
siuntė Birštono darželių ugdytiniai, gimnazijos pradinių klasių mokiniai. Nugalėtojai, prizininkai buvo 
paskelbti, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, gegužės 7-ąją, o birželio mėn. pakviesti 
į susitikimą su rašytoja Šarūne Baltrušaitiene bei apdovanoti rašytojos knygomis. Į renginį vaikai 
atėjo su tėveliais – buvo tikra, jauki visos šeimos šventė.  
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Ir kurorto šventės metu biblioteka tradiciškai organizavo renginius vaikams, šeimoms. Šiais metais 
kvietėme į nuotaikingą susitikimą „Dainos visai šeimai, pokalbiai apie kūrybą ir saulėtą nuotaiką“ su 
rašytojais Justinu Žilinsku ir Tomu Dirgėla. Skambant dainoms, mezgėsi ir gyvas, įdomus pokalbis 
su vaikais ir suaugusiaisiais. Daug lankytojų sutraukė kūrybinės dirbtuvės „Žydintis Birštonas“ su 
dailininke Saule Gyliene. Vaikai, lydimi tėvelių, spalvino, karpė augalų, gyvūnų figūras, kūrė įvairius 
originalius spalvingus lipdukus, tyrinėjo dailininkės paruoštą Birštono paveikslą, kuriame, radę jiems 
patinkančią erdvę, „apgyvendindavo“ lipdukus. Susidomėjimas buvo didelis – norintiems sudalyvauti 
teko net eilėje pastovėti. Rezultatas – įvairiaspalvis, turtingas gyvūnais, augalais žydinčio Birštono 
paveikslas, smalsios jį tyrinėjančių vaikų, tėvelių, senelių akys, šventiška, gera kūrybinių dirbtuvių 
aura.  

    

    

Kūrybinių dirbtuvių akimirkos 

Šešioliktą vasarą – pagrindinėje bibliotekoje ir Birštono vienkiemio, Nemajūnų padaliniuose – vyko 
savivaldybės Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programos finansuojami skaitymai 
„Vasara su knyga“, kurių tikslas – prasmingas, kūrybiškas, socializaciją skatinantis vaikų vasaros 
užimtumas. 2020 m. skaitymų tema –„Gydanti gamtos galia“. 13-oje renginių dalyvavo 86 dalyviai 
(vaikai, mamos, tėveliai, senelės ir auklės). Skaityti geriausi lietuvių rašytojų tekstai (L. Gutausko, J. 
Degutytės, M. Vaicenavičienės ir kt.) apie linus, vidurvasarį, apie saulę, vandenį, keliauta į Kneipo 
sodą, pinti Joninių vainikai, darytos puokštės, lieta akvarele, mokytasi pažinti vaistažoles. Didžioji 
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dalis renginių vyko lauke, prie bibliotekos. Siekiant, kad skaitymuose dalyvauti galėtų vaikai su 
suaugusiais, dalis renginių vyko ir 13, ir 18 val.  

Vasaros skaitymuose noriai dalyvavo ne tik mažieji birštoniečiai, bet ir poilsiauti, gydytis ar 
pramogauti į kurortą atvykę vaikai. Kartu skaitydami, bendraudami, kurdami, žaisdami jie turiningai 
leido  laisvalaikį, gerino skaitymo įgūdžius.  

Programos reikalingumą ir aktualų bei kokybišką turinį patvirtino ir LR švietimo, mokslo ir sporto 
ministro Algirdo Monkevičiaus padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, 
turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.  

EDUKACINIAI RENGINIAI 

Iš viso suorganizavome 89 edukacinius renginius, kuriuose sulaukėme 1 111 dalyvių. Renginiuose 
apsilankė 772 vaikai ir 339 suaugusieji.  

Vaikus kvietėme atskleisti savo kūrybiškumą ir lavinti vaizduotę smėlio užsiėmimuose, o pirmąją 
programavimo patirtį įgyti mokymosi ir technologijų erdvėje organizuotuose robotikos užsiėmimuose.  

Mokėme pažinti savo jausmus socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos „Kimochi“ pagalba. 
Įvyko 15 užsiėmimų (174 dalyviai). Jų metu, pasitelkiant žaislus, knygeles kalbėjome apie jausmus, 
mokėmės juos atpažinti, priimti, išreikšti.  

Ypač daug edukacinių veiklų dovanojo įgyvendintas projektas „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“. 
Padedant teatro „Pradžia“ aktoriams, vaikai susipažino su teatro meno elementais: su scenografija 
– kurdami dekoracijas; su muzika – mokydamiesi pažinti įvairius garsus, dinamiką, diapazoną, 
atpažinti liūdną, linksmą ar svajingą muzikos kuriamą nuotaiką; su scenos judesiu – šokdami, 
išbandydami įvairias judesio technikas, kurdami gyvas skulptūras; su kostiumo daile – kurdami 
dramblio „Džeraldo“ kostiumą; su vaidyba – mokydamiesi išreikšti savo jausmus per dainą, piešinius, 
šokius. Galiausiai, aktorių padedami, vaikai sukūrė spektaklį, kuriame apjungė visus teatro meno 
elementus ir jame patys vaidino.   

    
Akimirkos iš muzikos ir scenografijos kūrybinių dirbtuvių 
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Remiantis teminėse dirbtuvėse organizuotomis veiklomis ir naudotomis priemonėmis, kūrybiškumą 
skatinančiais metodais, parengta „Vaikų kūrybiškumo skatinimo metodinė medžiaga“. Ji yra visiems 
laisvai pasiekiama bibliotekos internetinėje svetainėje https://www.birstonasvb.lt/vaiku-kurybiskumo-
skatinimas/, o praktikoje ją gali naudoti bibliotekininkai, pedagogai, įvairių sričių specialistai, 
dirbantys su šeimomis ar vaikais. 

Projekto metu vyko žaismingi ir įtraukiantys, skatinantys mąstyti ir kurti knygų pristatymai. 
Daugiausiai klausimų ir smalsumo sužadino Neringos Vaitkutės knygos „Klampynių kronikos“ 
pristatymas, kurios mistiškas pasaulis skatino fantazuoti. Po pristatymo vyko kūrybinės dirbtuvės su 
Jurgita Ranceviene. Dailininkės pamokyti vaikai kūrė mitinių būtybių kaukes.  

Vaikai  dalyvavo ir stebuklų kupiname  M. Marcinkevičiaus ir L. Dūdaitės knygos „Sivužas“ pristatyme 
ir kūrybinėse dirbtuvėse „Stebuklingas ežeras“. Ant „stebuklingos“ plastikinės plėvelės vaikai piešė, 
braižė, klijavo, kol iš lėto, jiems bematant, pasirodė ežerai, o juose išsiskleidė pristatytos knygos 
istorija. 

Daug dėmesio sulaukė susitikimas su 2020 m. bibliotekoje skaitomiausių vaikiškų knygų autoriumi 
Tomu Dirgėla ir  jo knygos „Mano tėtis rašo knygą“ pristatymas, skaitymas ir kūrybinės istorijų 
iliustracijų dirbtuvės su dailininke Inga Dagile. Išsiaiškinus, kaip kuriama knyga, vaikai patys ėmėsi 
kurti, o vėliau ir entuziastingai pristatė savo sukurtas knygas. 

Ypač daug norinčiųjų buvo dalyvauti projekto renginyje „Kūrybinė naktis bibliotekoje“. Labai gaila, 
bet dėl ekstremaliosios situacijos reikėjo riboti ne tik šio, bet ir kitų renginių lankytojų skaičių. Didesnį 
dalyvių skaičių galėjome priimti prisijaukinę erdvę prie bibliotekos, po liepa.  

Mūsų jaunieji lankytojai aktyviai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuotame konkurse  „Įjunk 
Kalėdas“, kurio tikslas – paskatinti jaunimą įgyti daugiau skaitmeninių žinių, jas įtvirtinti bei taikyti 
kūrybiškai. Biblioteka ir videofilmo kūrėjai: Kajus Navickas, Kamilė Kandrotaitė, Agnė Baliūnaitė bei 
juos dalyvauti šiame konkurse paskatinęs ir konsultavęs savanoris Aivaras Požaitis, pelnėme 
padėką ir atminimo diplomus. 

Prisidėjome prie Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuotos akcijos „Saugaus eismo stotelė“ 
ir rugpjūčio 27 d. prie bibliotekos įsikūrusioje Saugaus eismo stotelėje Kelių direkcijos saugaus eismo 
specialistai lankytojus konsultavo saugaus eismo tema, atkreipė dėmesį į gatvėje tykančius pavojus 
ir būdus jų išvengti. Apsilankę salelėje eismo dalyviai turėjo progą prisiminti, kaip saugiai elgtis 
gatvėje ar kelyje, pasikartoti svarbiausias kelių eismo taisykles. 

Suaugusiems organizavome biblioterapinius praktinius ir kūrybinio-terapinio rašymo užsiėmimus, 
kurie kvietė giliau pažinti save, savo jausmus bei emocijas (žr. „Virtualūs renginiai“). 

MOKYMAI GYVENTOJAMS IR BIBLIOTEKOS VARTOTOJAMS 

Bibliotekoje ne tik organizuojame ir užtikriname savivaldybės gyventojų bibliotekinį ir informacinį 
aptarnavimą bei prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, bet ir sudarome sąlygas mokytis naudotis 
informacija. Nuolat konsultuojame gyventojus skaitmeninio raštingumo klausimais, organizuojame 
skaitmeninio raštingumo mokymus.  

2020 m. biblioteka ženkliai prisidėjo prie to, kad gyventojai įgytų reikalingų skaitmeninio 
raštingumo žinių, įgūdžių, užtikrinčiau jaustųsi virtualioje erdvėje ir naudodamiesi 
informacinėmis technologijomis nepatirtų galimų neigiamų izoliacijos sukeliamų padarinių: 
informacinės izoliacijos, vienatvės ir atskirties, ir kt. 

https://www.birstonasvb.lt/vaiku-kurybiskumo-skatinimas/
https://www.birstonasvb.lt/vaiku-kurybiskumo-skatinimas/
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2020 metais skaitmeninio raštingumo mokymuose bei kituose mokomuosiuose renginiuose 
dalyvavo 1 621 gyventojas. Atsakėme į 1 233 skaitmeninio raštingumo užklausas.  

Skaitmeninio raštingumo žinias savivaldybės gyventojai gilino dalyvaudami projekto „Prisijungusi 
Lietuva“ akcijose: „Saugesnio interneto savaitė“ (už ją pelnyta aljanso „Langas į ateitį“ padėka ir 
dovanos),  „Senjorų savaitė 2020“, „Skaitmeninė savaitė 2020“. Pastarosios metu vyko konkursas 
„Bibliotekų herojai“. Už rašinį „Bibliotekos lankytojų konsultacijos: ką man tai reiškia?“ apdovanojimą 
pelnė vyr. bibliografė Genovaitė Mačiūtė. 

Iš viso 125 gyventojai (2019 m. – 53) pagal įvairias projekto „Prisijungusi Lietuva“ programas baigė 
skaitmeninio raštingumo mokymus ir gavo pažymėjimus. Mokymuose dalyvavo ne tik Birštono, bet 
ir Nemajūnų, Siponių gyventojai. Karantino metu mokymai buvo organizuojami nuotoliniu būdu,  
panaudojant „Microsoft Teams“ platformą.  

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ komanda Birštono vienkiemio bendruomenės ir Birštono vienkiemio 
padalinio vyresn. bibliotekininkės Gražinos Andrulevičienės kvietimu rugpjūčio 29 dieną  su 
skaitmenine misija dalyvavo Klojimo teatrų festivalyje „Kur Nemuno mėlynas kelias“, Galinių 
sodyboje, Matiešionių kaime. Renginyje buvo  pristatytos interaktyvios veiklos, kuriose dalyvaudami 
gyventojai daugiau sužinojo apie skaitmeninių technologijų privalumus ir teikiamas galimybes, 
elektroninių paslaugų įvairovę.  

Apibendrinant galime pasidžiaugti, kad nepaisant pandeminės situacijos, pavyko suorganizuoti 
įdomių, bendruomenei aktualių renginių, skaitmeninio raštingumo mokymų. Kiek leido oro sąlygos, 
kad galėtų sudalyvauti kuo daugiau norinčiųjų, renginius vaikams organizavome lauke prie 
bibliotekos, erdvėje po liepa. Ši patirtis įkvėpė parengti naują projektą 2021 m. „Kūrybiniai susitikimai 
po liepa“, skirtą vaikams, šeimoms. 

Pastebėjome, kad 2020 m. renginiuose kartu su vaikais dalyvavo daugiau tėvelių. Tikimės, kad vaikų 
kartu su artimaisiais lankymasis bibliotekos renginiuose taps gražia daugelio šeimų tradicija. 

Apžvelgta tik keletas ryškesnių, daugiausia lankytojų dėmesio sulaukusių renginių. Apie 
kraštotyrinius renginius žr. Kraštotyros informacinė veikla. Daugiau informacijos apie renginius – 
ataskaitos prieduose, bibliografiniuose sąrašuose: „Birštono SVB 2020-ųjų veikla“ ir „Apie Birštono 
SVB internete 2020 metais“. Su visais įvykusiais renginiais galima susipažinti bibliotekos svetainėje 
internete https://www.birstonasvb.lt. 

ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR 
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA 

INTERNETO SVETAINĖS KŪRIMAS IR VIRTUALŪS APSILANKYMAI 

11 lentelė. Naudojimasis bibliotekos interneto svetaine 

Eil. 
Nr. El. paslaugos ir produktai 2020 

m. 
2019 
m. 

2020/2019 
m. 

skirtumas 
(+;-) 

1. Interneto svetainė    
1.1 Birštono viešosios bibliotekos interneto svetainė www.birstonasvb.lt Atnaujinta 2019 m. 

 Apsilankymai 6175 8987 -2812 
 Unikalūs lankytojai 1648 4438 -2790 
 Puslapių peržiūros 39265 27369 +11896 

https://www.birstonasvb.lt/
http://www.birstonasvb.lt/
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Ataskaitiniais metais bibliotekos interneto svetainė sulaukė  mažiau apsilankymų, mažiau unikalių 
lankytojų nei 2019 m. Tam įtakos turėjo sumažėjęs svetainėje skelbiamos informacijos kiekis – dėl 
pandemijos nevyko renginiai, edukacijos. Tačiau išaugo puslapių peržiūrų skaičius – beveik 12 tūkst. 
Galima daryti prielaidą, kad lojalūs bibliotekai vartotojai dažniau lankėsi svetainėje, ieškojo 
informacijos, peržiūrėjo virtualias parodas. 

Šalys, iš kurių apsilankyta svetainėje: Lietuva (96 proc. lankytojų), Jungtinė Karalystė, Norvegija, 
Jungtinės Amerikos Valstijos, Belgija, Latvija, Australija, Kanada, Kinija  (4 proc.). 

2020 m. į naująją bibliotekos interneto svetainę baigta perkelti kraštotyrinė medžiaga. Dalis jos 
papildyta, redaguota. Siekdami, kad knygų fondas būtų dar aktualesnis mūsų skaitytojams, kad 
geriau juos pažintume, užmegztume tvirtesnį ryšį ir paskatintume būti ne tik pasyviais knygų 
skaitytojais, bet ir aktyviais jos veiklos dalyviais, elektroninių paslaugų skiltį papildėme rubrika 
„Siūlykite knygą“. Neradęs reikalingos knygos bibliotekos el. kataloge, skaitytojas gali pasiūlyti ją 
įsigyti. 

Karantino metu, kai žmonės negalėjo ateiti į biblioteką pasiskolinti knygų, parengėme ir svetainėje 
paskelbėme išsamią  naudojimosi elektroniniu katalogu instrukciją-naudingų nuorodų rodyklę „Ką 
skaityti, kai bibliotekos durys užvertos“ ir ją nuolat papildome. Nelikome nepastebėti. Dienraštis 
„Respublika“ (2020-03-26) ėmęsis apžvelgti, kaip bibliotekų darbą įtakoja karantinas, įvertino 
mūsų iniciatyvą: „Maloniai nustebino Birštono viešoji biblioteka, patalpinusi išsamią informaciją, 
kokiose bazėse skaitytojai gali rasti ir nemokamai skaityti knygas, klausyti jų įrašų, kur rasti 
bibliotekos prenumeruojamų leidinių internetines versijas“.  

Skelbiant informaciją apie bibliotekos paslaugas, renginius, Facebook profilyje visada pateikiame 
nuorodą į bibliotekos interneto svetainę, kur paslauga ar renginys yra pristatomas išsamiau.  

2021 m. bibliotekos interneto svetainėje numatome atnaujinti vaikams skirtą skiltį, paskelbti iki šiol 
neskelbtos kraštotyrinės medžiagos, susijusios su kurorto istorija, kuri, tikimės, sudomins mūsų 
lankytojus. 

ELEKTRONINIO KATALOGO KŪRIMAS. NAUDOJIMASIS ELEKTRONINIU KATALOGU 

2020 m. pabaigoje bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 25 798 bibliografiniai įrašai. Per metus 
sukurti 1 184 elektroninio katalogo įrašai. Į NBDB pateikti 598 įrašai. 

Toliau buvo tęsiami fondo rekatalogavimo darbai pagrindinėje bibliotekoje. Likusi nerekataloguoto 
fondo dalis yra 12 proc. Visų padalinių fondai – rekataloguoti. 

12 lentelė. Naudojimasis elektroniniu katalogu   

 2020 2019 Pokytis +/- 

Paieškų skaičius 11293 4126 +7167 
Bibliografinių įrašų peržiūrų skaičius 1946 570 +1376 

 
Žymiai išaugo naudojimasis elektroniniu katalogu: paieškų skaičius išaugo – 174 proc., bibliografinių 
įrašų peržiūrų skaičius – 241 proc. Skaičiai išaugo, nes bibliotekos interneto svetainėje pateikiame 
daugiau informacijos apie elektroninio katalogo galimybes, ji išsamesnė (pvz., naudojimosi 
elektroniniu katalogu instrukcija), auga vartotojų skaitmeninio raštingumo lygis. Įtakos turėjo ir  
karantino ribojimai, kai aptarnavome bekontakčiu būdu, skaitytojai negalėjo ateiti į biblioteką patys 
pasirinkti knygų. Jas užsisakydavo skambindami telefonu, el. paštu arba pasinaudodami el. 
katalogu. 
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Žymiai aktyviau skaitytojai naudojosi dokumentų užsakymo, rezervavimo ir grąžinimo termino 
pratęsimo  paslaugomis, kurias teikė ir pagrindinė biblioteka, ir visi padaliniai. 

13 lentelė. Vartotojų, pasinaudojusių dokumentų užsakymo,  
rezervavimo ir grąžinimo termino pratęsimo  paslaugomis skaičius 

 2019 2020 Pokytis +/- 

Užsakymai 41 317 + 276 (673 proc. 
daugiau) 

Rezervavimai 21 295 + 274 (1305 proc. 
daugiau) 

Grąžinimo termino pratęsimas 9025 9832 +807 (9 proc. 
daugiau) 

NAUDOJIMASIS LICENZIJUOTAIS ELEKTRONINIAIS IŠTEKLIAIS 

Prenumeruojame Infolex, EBSCO Publishing ir NAXOS Music Library duomenų bazes. Visiems 
registruotiems bibliotekos vartotojams, kurie nori naudotis EBSCO Publishing ir NAXOS Music 
Library duomenų bazėmis, suteikiame slaptažodžius nuotolinei prieigai. 2020 m. juos turėjo 39 
vartotojai. Suteikiant nuotolinės prieigos slaptažodį el. paštu yra siunčiama ir trumpa naudojimo 
instrukcija.  2020 m. populiariausia buvo NAXOS Music Library duomenų bazė.  

14 lentelė. Naudojimasis duomenų bazėmis 

Duomenų 
bazė 

2020 m. 
atsisiųstų 

visateksčių el. 
dok. skaičius 

 

2019 m. 
atsisiųstų 

visateksčių el. 
dok. skaičius 

 

Pokytis +/- 

2020 m. 
turinio 
vienetų 
peržiūrų 
skaičius 

 

2019 m. 
turinio 
vienetų 
peržiūrų 
skaičius 

 

Pokytis 
+/- 

Infolex 34 40 -7 34 40 -7 
EBSCO 

Publishing 75 111 -36 
 118 1394 -1276 

Naxos Music 
Library 1177 51 +1126 340 105 +235 

 

EBSCO Publishing duomenų bazė buvo siūloma ieškantiems dalykinės literatūros ir skaitantiems 
anglų kalba. Dažniausiai jos prireikia kvalifikaciją keliantiems specialistams, kursinius, diplominius 
darbus rašantiems studentams.   

Infolex duomenų baze lankytojai naudojosi prireikus informacijos teisiniais klausimais, tačiau ji 
prieinama tik bibliotekoje. Manytina, kad ji būtų aktuali didesniam vartotojų ratui, jeigu galėtume teikti 
ir nuotolinę prieigą.  

Daug dėmesio skyrėme duomenų bazių prieinamumui, informacijos apie jų teikiamas galimybes 
sklaidai. Jos buvo pristatomos per skaitmeninio raštingumo mokymus pažengusiems, dalijamos 
skrajutės, informacija skelbiama bibliotekos interneto svetainėje.   

INFORMACINIŲ UŽKLAUSŲ TEIKIMAS NAUDOJANT PASLAUGĄ „KLAUSK 
BIBLIOTEKININKO“ IR KITI UŽKLAUSŲ VYKDYMO BŪDAI 

Atsakymai į  informacines užklausas – svarbi bibliotekos  veiklos sritis. 2020 m. atsakyta į visas 
gautas vartotojų užklausas – 3 255.   



2020 m. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka  21 

15 lentelė. Bibliografinių ir faktografinių užklausų 2020-2019 m. skaičius* 

 

Gauta užklausų iš 
viso** 

iš to skaičiaus 
Teminės Tikslinamosios Adresinės Faktografinės 

2020 2019 Pokytis 
+/- 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

VB 2923 2798 +125 1515 1327 43 43 235 362 1130 817 
MP 201 185 +6 58 60 0 0 143 136 0 0 
KP 131 182 -51 82 123 11 17 27 33 11 13 

SVB 3255 3165 +90 1655 1510 54 60 405 531 1141 830 
*įskaitant užklausas kraštotyros tematika. 

**Gauta užklausų iš viso yra bibliografinių (teminės tikslinamosios, adresinės) ir faktografinių užklausų suma.  
 
Vyrauja teminės – 1 655 (51 proc.) ir faktografinės – 1 141 (35 proc.) užklausos. Tikslinamųjų 
užklausų – 54 (2 proc.), adresinių – 405 (12 proc.)  

Karantinų metu, aptarnaujant skaitytojus bekontakčiu būdu, daugiau gauta ir atsakyta užklausų el. 
paštu, telefonu, bibliotekos Facebook profilyje. Internetu nesinaudojantys skaitytojai telefonu 
pateikdavo užklausas apie viešojo transporto grafikus, bankų, kitų įstaigų darbo laiką ir teikiamas 
paslaugas pandemijos sąlygomis. 

Iš teminių užklausų – 122 kraštotyrinės. Kartojosi užklausos apie įvairias kurortologijos sritis, 
kurortinio gydymo veiksnius.  

Nors interaktyvią paslaugą „Klausk bibliotekininko“ reklamuojame ir bibliotekos svetainėje, ir 
informaciniuose stenduose, primename skaitmeninio raštingumo mokymuose, bet 2020 ja niekas 
nepasinaudojo.  Mūsų vartotojai ja naudojasi tik kai prireikia kreiptis į kitas bibliotekas – padedame, 
pamokome, kaip tai padaryti.  Mums jie teigia, kad paprasčiau yra rašyti el. paštu tiesiai bibliotekos 
darbuotojoms, nei registruotis į www.ibiblioteka.lt. Visų mūsų darbuotojų adresai nurodyti bibliotekos 
interneto svetainėje, todėl paprasta juos rasti. Be to, nedidelėje bendruomenėje bibliotekos 
darbuotojas skaitytojai dažnai pažįsta asmeniškai, turi išsisaugoję jų telefonų numerius, el. pašto 
adresus. 

INFORMAVIMAS KRAŠTOTYROS TEMATIKA 

2020 m. svarbiausias darbas – sukauptos kraštotyrinės medžiagos perkėlimas iš senosios į naują 
bibliotekos interneto svetainę. Dalis informacijos, virtualių parodų ne tik perkelta, bet ir atnaujinta, 
papildyta. Parengta virtuali paroda Birštono garbės piliečio, ilgamečio savivaldybės vadovo Antano 
Serafino Zenkevičiaus gimimo 85-osioms metinėms paminėti „Gyvenimas Birštono kurortui“, 
sukurtos interneto svetainės skiltys gydytojui, vienam iš Birštono kurorto steigėjų Juozui Brundzai 
(1870–1954) ir  birštoniečiui, kino operatoriui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui 
Audriui Kemežiui (1973–2018).  

Kurortologo, Birštono savivaldybės garbės piliečio dr. Vytauto Jurgio Meškos 90-mečiui skirta 
literatūros paroda „Pasaulis vertas šviesaus žvilgsnio“.  

Interneto svetainės skiltis „Jono Kazlausko premijos laureatai“ papildyta informacija apie 2020 metų 
laureatą, VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doc. dr. Miguelį Villanueva Svenssoną (Miguel 
Villanueva Svensson). 

Skulptoriui Stasiui Žirguliui suteikus Birštono garbės piliečio vardą, jo svetainė įtraukta į Birštono 
asmeninių svetainių rodyklę, straipsnių apie menininką nuorodomis papildytas bibliotekos 
elektroninis katalogas. 

http://www.ibiblioteka.lt/
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2020 m. elektroninis katalogas papildytas 716 kraštotyrinių straipsnių aprašais, daugiausiai iš krašto 
spaudos. 

Parengtas ir paskelbtas 2021 metais Birštone minėtinų sukakčių sąrašas, buvo tęsiamos rodyklės 
„Birštonas respublikos ir šalies rajonų leidiniuose“, „Birštonas internete“. 

Birštono gimnazijos istorijos mokytojos prašymu surinkta medžiaga apie Birštono apylinkių 
vietovardžius, savivaldybės administracijos – apie LR Prezidento V. Adamkaus viešnagę Birštone 
2001 metų liepos mėnesį ir jo indėlį Lietuvos kurortų vystymui.  

Bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė žurnalistės Zitos Kelmickaitės kvietimu dalyvavo LRT 
dokumentinės apybraižos „Nepažintoji Žemaitė“ filmavime, pasidalino kraštotyrinėmis žiniomis apie 
rašytojos lankymąsi Birštono kurorte 1900 metais. 

2020 m. suorganizavome jau XV-uosius gydytojo, rašytojo Stanislovo Moravskio (1802–1853) 
skaitymus „Ustronės dvaro duris pravėrus“. Šiemet  jie atvėrė naują temą – architektūrą, XIX a. dvarų 
architektūros istoriją. Renginį vedė hum. m. dr. Reda Griškaitė, į pažintį su XIX a. dvarų architektūros 
istorija kvietė aktoriaus Andriaus Bialobžeskio įtaigiai skaityti S. Moravskio tekstai, įdomiai ir vaizdžiai 
klasicizmą, jo atspindžius XIX a. įvairių šalių pastatuose, taip pat ir Ustronės dvarelyje, pristatė 
architektūrologas, architektas, architektūros paveldo ekspertas Marius Daraškevičius. Renginį 
vainikavo įspūdingas „Ąžuolų klubo“ vyrų choro koncertas (meno vadovas prof. Povilas Gylys). 

 

  

S. Moravskio skaitymų akimirka Architektas, architektūros paveldo 
ekspertas Marius Daraškevičius pasakoja 

apie Ustronės dvarelį 
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Skaitymų svečiai, organizatoriai, pranešėjai (iš kairės): Birštono savivaldybės administracijos 
direktorė J. Tirvienė, „Ąžuolų“ klubo vyrų choro meno vadovas prof. P. Gylys, aktorius A. 

Bialobžeskis, hum. m. dr. istorikė R. Griškaitė, vakaro mecenatas R. Baranauskas, laikraščio 
„Gyvenimas“ redaktorė R. Šimukauskaitė, med. m. dr. S. Špokevičius, bibliotekos direktorė A. 

Jaskūnienė, architektas, architektūros paveldo ekspertas M. Daraškevičius 

Skaitymams kasmet pasirenkame vis naują temą, kurią lemia įvairiapusė S. Moravskio asmenybė. 
Anot istorikės R. Griškaitės, kalbėdami apie šį visai čia pat gyvenusį dvarininką intelektualą, mes 
pasakojome ne tik šio krašto, bet ir viso XIX šimtmečio istoriją. 

Džiaugiamės, kad kasmet skaitymai suburia vis daugiau S. Moravskio kūrybos gerbėjų, krašto 
istoriją, kultūrą siekiančių pažinti įvairių profesijų žmonių. 

NAUDOJIMASIS INTERNETO PASLAUGOMIS  

Lyginant su 2019 m. sumažėjo viešosios interneto prieigos vietų skaičius – dėl  saugumo reikalavimų 
privalomų laikytis atstumų panaikinome 4 VIP taškų vietas, o karantinų laikotarpiais lankytojams ši 
paslauga visai nebuvo teikiama. Padaliniuose VIP vietų skaičius išliko nepakitęs. Sumažėjo 
viešosios interneto prieigos unikalių vartotojų ir kreipčių skaičiai (žr. 16 lentelę). 

16 lentelė. Naudojimasis vieša interneto prieiga  2020-2019 m. 

Biblioteka 
Viešos interneto prieigos 

vietų skaičius 
Unikalių viešosios interneto 
prieigos vartotojų skaičius 

Viešosios prieigos interneto 
kreipčių skaičius 

2020 2019 pokytis 2020 2019 pokytis 2020 2019 pokytis 
VB 14 18 -4 15 28 -13 4520 4767 -247 
MP 3 3 0 3 3 0 632 1001 -369 
KP 4 4 0 2 34 -32 205 403 -198 

SVB 21 25 -4 20 65 -45 5357 6171 -814 

SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS 

Galime pasidžiaugti, kad turėjome patirties komunikuojant socialiniuose tinkluose, nes  esant 
pandeminei situacijai, jie tapo viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Juose dalinomės ne tik 
tradicine informacija apie renginius, naujas knygas, paslaugas, aktualiais literatūriniais straipsniais, 
bet ir pradėjome daryti tiesiogines renginių transliacijas, kartu su VŠĮ „Šeimos santykių institutu 
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prisijungėme prie tarptautinės akcijos „16 dienų prieš smurtą“, kurios metu Facebook tinkle skelbėme 
įrašus, pamokančius išreikšti emocijas ir bendrauti be agresijos.  

Reikia pastebėti, kad virtualaus turinio kiekiai labai išaugo visame Facebook socialiniame tinkle, o 
tai sąlygojo didelę konkurenciją dėl sekėjų, peržiūrų skaičiaus, tačiau tai, kad mūsų kuriamas turinys 
buvo aktualus ir reikalingas, rodo ženkliai išaugę statistiniai rodikliai. Bibliotekos paskyros sekėjų 
skaičius socialiniame tinkle Facebook išaugo 47 proc., o įrašų peržiūrų skaičius – 30 proc.  

Organizuodami 5-ąją biblioterapijos konferenciją „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, pasinaudojome 
Youtube socialinio tinklo galimybėmis. Kadangi dėl saugių atstumų reikalavimų negalėjome pakviesti 
visų norinčių dalyvauti, konferencijos pranešimus tiesiogiai transliavome bibliotekos Youtube kanale. 
171 dalyvis stebėjo konferenciją gyvai, o vėliau konferencijos įrašas dar buvo peržiūrėtas 1 610 
kartų. Ši sklaidos priemonė labai pasiteisino, nes net ir ne pandemijos sąlygomis, nebūtume galėję 
sulaukti tokio skaičiaus konferencijos dalyvių. 

17 lentelė. Socialinių tinklų naudojimas 2020-2019 m. 

VIRTUALŪS RENGINIAI 

2020 m. parengta virtuali paroda „Gyvenimas Birštono kurortui“ Birštono garbės piliečio, ilgamečio 
savivaldybės vadovo Antano Serafino Zenkevičiaus gimimo 85-osioms metinėms paminėti. 

   18 lentelė. Virtualūs renginiai 2020 m. 

Eil. 
Nr. El. paslaugos ir produktai 2020 m. 2019 m. 2020/2019 m. 

skirtumas (+;-) 

1 https://www.facebook.com/birstonovb Paskyra sukurta 2015 m. 

 Sekėjai 1513 1030 +483 

 Įrašų peržiūrų skaičius 120732 92934 +27 798 

2 https://www.youtube.com/channel/UCa1l7X334R0-
YYpuO6hvtUw  

Paskyra sukurta 2016 m. 

 Prenumeratoriai/sekėjai 11 0 +11 
 Įrašų peržiūros 1727 136 +1591 
 Įkelta video įrašų 4 1 +3 

Eil. Nr. El. paslaugos ir produktai 2020 m. 

1. Virtualios parodos  

1.1 
„Gyvenimas Birštono kurortui“, Antano Serafino Zenkevičiaus gimimo 85-osioms 

metinėms paminėti 
https://www.birstonasvb.lt/gyvenimas-birstono-kurortui/ 

2020 m. 

 Apsilankymai 42 
 Unikalūs lankytojai 9 

1.2 
Konkursas-paroda vaikams „Mano mylimiausias knygos herojus” 

https://www.birstonasvb.lt/ivyke-renginiai/virtuali-paroda-mano-mylimiausias-
knygos-veikejas/ 

2020 m. 

 Apsilankymai 59 

 Unikalūs lankytojai 33 
2. Kiti virtualūs renginiai  

https://www.youtube.com/channel/UCa1l7X334R0-YYpuO6hvtUw
https://www.youtube.com/channel/UCa1l7X334R0-YYpuO6hvtUw
https://www.birstonasvb.lt/gyvenimas-birstono-kurortui/
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Dėl pandemijos ir paskelbtų karantinų, renginiai kėlėsi į virtualią erdvę. Bibliotekos interneto 
svetainėje suorganizavome virtualų piešinių konkursą-parodą vaikams „Mano mylimiausias knygos 
herojus“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti (plačiau žr. „Kultūrinės edukacinės 
bibliotekos paslaugos“).  

Virtualioje erdvėje teko suorganizuoti ir  projekto „Kūrybiška, išmani ir mobili biblioterapija“ 2 
praktinius biblioterapijos užsiėmimus su psichoterapeute Regina Stančikaite, 4 kūrybinio-terapinio 
rašymo užsiėmimus su psichologe Jovita Klevinskiene. Norėdami pasiekti platesnę auditoriją, į 
užsiėmimus įtraukėme senjorus iš Birštono TAU. Iš viso užsiėmimuose sudalyvavo 76 žmonės. 

Nuotoliniu būdu organizavome, tiesiogiai bibliotekos Facebook paskyroje transliavome 3 knygų 
pristatymus-susitikimus su psichologėmis: Aušra Kuriene „Kaip užauginti žmogų. Mintys iš vaikų 
psichologo smėlio dėžės“, Vilma Mažeikiene „Kai augti sunku: vaikų ir paauglių psichologinės 
problemos ir jų sprendimo būdai“, Ramune Murauskiene „(Ne)Tobulos moters užrašai“. Tiesiogiai 
transliacijas stebėjo 500 virtualių žiūrovų, vaizdo įrašai peržiūrėti 3 734 kartus. 

KITOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS IR PRODUKTAI 

2020 m. įgyvendinat projektą „Kūrybiška, išmani ir mobili biblioterapija“ sukūrėme unikalią 
mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“. Ji yra skirta jaučiantiems psichologinį 
diskomfortą, išgyvenantiems sunkias emocijas, ieškantiems nusiraminimo, paguodos.  Programėlėje 
siūlome Lietuvos biblioterapijos asociacijos specialistų atrinktus tekstus, kuriems komentarus 
parengė socialinių mokslų daktarės Daiva Janavičienė ir Jūratė Sučylaitė. Tekstai įskaityti 
profesionalių aktorių: Rimanto Bagdzevičiaus,  Andriaus Bialobžeskio,  Jūratės Vilūnaitės ir Justės 

2.1 Biblioterapijos užsiėmimai su psichoterapeute Regina Stančikaite Zoom 
platformoje 2020 m. 

 Prisijungę dalyviai 13 

2.2. Kūrybinio-terapinio rašymo užsiėmimai su psichologe Jovita Klevinskiene MS 
Teams platformoje 2020 m. 

 Prisijungę dalyviai 63 

2.3 Biblioterapinių knygų klubo susitikimas  

 Prisijungę dalyviai 7 

2.4. 
Susitikimas su psichologe Aušra Kuriene, knygos „Kaip užauginti žmogų. Mintys 

iš vaikų psichologo smėlio dėžės“ pristatymas Facebook paskyroje 
https://www.facebook.com/birstonovb/videos/817314928832690 

2020 m 

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius 328 

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius 2206 

2.5. 

Susitikimas su psichologe  Vilma Mažeikiene, knygos „Kai augti sunku: vaikų ir 
paauglių psichologinės problemos ir jų sprendimo būdai“ pristatymas Facebook 

paskyroje 
https://www.facebook.com/birstonovb/videos/3794547897235602 

2020 m 

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius 68 

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius 419 

2.6. 
Susitikimo su psichologe  Ramune Murauskiene „(Ne)Tobulos moters užrašai“ 

pristatymas Facebook paskyroje 
https://www.facebook.com/birstonovb/videos/220532972911022 

2020 m 

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius 104 

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius 1109 

https://www.facebook.com/birstonovb/videos/817314928832690
https://www.facebook.com/birstonovb/videos/3794547897235602
https://www.facebook.com/birstonovb/videos/220532972911022
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Zinkevičiūtės, palydimi ramių, specialiai kiekvienai temai sukurtų kompozitoriaus Aro Žvirblio 
melodijų, gamtos garsų.    

Programėlėje išskirtos 6 temos, kurios skirtingais gyvenimo tarpsniais aktualios daugumai iš mūsų: 
„Kai nerimas ir baimė užtveria kelią“,  „Kai nusiviliu savimi“, „Kai gedime artimųjų“, „Kai jaučiame 
vidinį skausmą ir neviltį“, „Kai reikia tvirtumo kasdienybėje“, „Kai nesiseka atleisti“. Kiekvieną temą 
papildo rekomenduojamų knygų sąrašas, kurį parengė Lietuvos medicinos bibliotekos specialistai. 

Originalias iliustracijas programėlei sukūrė dailininkė Ugnė Lidžiūtė. 

   

 

Programėlė „Meditacinė biblioterapija“ sulaukė didelio visuomenės bei spaudos susidomėjimo. 
Nuo jos viešinimo pradžios (nuo lapkričio 1 d.), ja pasinaudojo 1757 žmonės ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Danijos (iš 
viso 17 pasaulio valstybių). Tai rodo didelį programėlės populiarumą, biblioterapijos aktualumą, 
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ypatingai šiuo pandeminiu laikotarpiu, kai trūksta stabilumo, išgyvename nerimą dėl rytdienos, baimę 
dėl savo artimųjų, netikrumą dėl ateities. Gal todėl populiariausia programėlės tema – „Kai nerimas 
ir baimė užtveria kelią“. 

19 lentelė. Naudojimasis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“ 

Mobilioji programėlė „Meditacinė biblioterapija“ pasiekiama visiems ir yra nemokama. Ją  galima 
parsisiųsti į savo mobiliuosius telefonus iš Google Play ar Apple Store elektroninių parduotuvių arba 
atsidaryti kompiuterio naršyklėje adresu https://app.birstonasvb.lt/ 

Plačiau apie programėlę „Meditacinė biblioterapija“ galima paskaityti bibliotekos interneto svetainėje 
https://www.birstonasvb.lt/programele-meditacine-biblioterapija/. 

Dėl pandemijos, įvairių ribojimų dalį renginių teko organizuoti virtualioje erdvėje. Tai sukėlė nemažai 
iššūkių: turėjome pasirūpinti virtualių susitikimų platformomis, pasiruošti techninę ir programinę 
įrangą, įgyti naujų žinių, įgūdžių.  

Dalyvių skaičių virtualiuose renginiuose (pvz., biblioterapijos užsiėmimuose) ribojo tai, kad ne visi 
norintys dalyvauti gebėjo prisijungti, turėjo reikiamą garso ir vaizdo įrangą.  

Svarbu tai, kad virtualūs renginiai pasiekė platesnį klausytojų ratą. Pvz., knygų pristatymus 
tiesioginiai stebėjo net 500 virtualių dalyvių. Tokio skaičiaus niekaip nebūtume pasiekę 
organizuodami renginius gyvai. Šis skaičius dar auga, nes liko renginių įrašai ir tie, kurie neturėjo 
galimybės stebėti tiesiogiai, gali peržiūrėti vėliau.  

2020 m. virtualių bibliotekos lankytojų skaičius išaugo 21 proc. 2020 m. virtualių lankytojų 
užregistruota 14 204 (2019 m. – 11 720). 

PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS, SIEKIANT  
TOBULINTI PASLAUGAS  

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

2020 m. bibliotekos darbuotojai parengė bei įgyvendino 2 projektus, kuriuose ypatingą dėmesį skyrė 
biblioterapijai, skaitymo skatinimui, vaikų, jaunimo ir šeimų užimtumui,  kūrybiškumo, pilietiškumo 
ugdymui.  

Kartu su partneriais: LNB, LBA, HEPI, LMB, leidyklomis „Vaga“, „Tyto alba“ įgyvendinome projektą 
„Kūrybiška, išmani ir mobili biblioterapija“, kuriuo siekėme populiarinti biblioterapiją ir suteikti 

Eil. Nr. El. paslaugos ir produktai 2020 m. 

1. Mobiliosios programėlės  

1.1 Meditacinė biblioterapija 
https://app.birstonasvb.lt/lt/  

 Unikalūs lankytojai 1758 

 Puslapių peržiūros 17146 

 Atsisiuntimai iš Google Play 194 

 Atsisiuntimai iš Apple Store 44 

https://app.birstonasvb.lt/
https://www.birstonasvb.lt/programele-meditacine-biblioterapija/
https://app.birstonasvb.lt/lt/
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žmonėms žinių, kaip galima padėti sau išgyvenant sunkius, varginančius jausmus. Projektą 
finansavo LKT, dalinį finansavimą (10 proc.) skyrė Birštono savivaldybė.  

Organizavome įvairias biblioterapines veiklas, kurių metu dalyviai skaitė ir analizavo knygas, 
išmėgino kūrybinį-terapinį rašymą, dalyvavo knygų pristatymuose, susitikimuose su jų autorėmis, 
psichologėmis, uždavė jiems rūpimus klausimus (žr., Virtualūs renginiai). 

Siekdami įtraukti į projekto veiklas kuo įvairesnes tikslines grupes, bendradarbiavome su Birštono 
TAU, Birštono ir Prienų diabeto klubu „Versmė“. 

Įgyvendindami projektą, suorganizavome jau 5-ąją biblioterapijos konferenciją „Knyga gali 
prakalbinti ir gydyti“. Joje dalyvavo 73 įvairių sričių specialistai: bibliotekininkai, psichologai, 
psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai, žurnalistai. Įvertinus tai, kad dalyvių skaičių teko riboti dėl 
saugumo reikalavimų, buvo suorganizuota tiesioginė transliacija. Tiesioginę transliaciją stebėjo 171 
žiūrovas, įrašą peržiūrėjo – 1 610.  

Konferencijos dalyvius pasveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, LNB generalinis 
direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. Pranešimus skaitė: rašytoja, gydytoja psichiatrė, LBA 
prezidentė doc. dr. Jūratė Sučylaitė, psichoterapeutė Donata Grakauskaitė-Šličienė, LBA valdybos 
narys filosofijos mokytojas Vidas Dusevičius, LNB Skaitytojų klubo vadovė Rasa Derenčienė, 
Jonavos r. SVB kultūrinių veiklų vadybininkė Kristina Jaskūnienė. Prof. dr. Daiva Janavičienė pristatė 
naują knygą „Biblioterapija: teorija ir praktika“, bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė – programėlę 
„Meditacinė biblioterapija“. Vyko kūrybinės dirbtuvės. 

Didelis susidomėjimas konferencija, geri, šilti dalyvių atsiliepimai patvirtina, kad psichologinės ir 
biblioterapinės temos yra aktualios, o mūsų organizuojama konferencija yra įdomi ir reikalinga įvairių 
sričių specialistams.  

Skleisdami žinią apie biblioterapiją, norėdami ją pristatyti kuo platesniam žmonių ratui, panaudodami 
šiuolaikines technologijas sukūrėme mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“. Jos kūrimui 
teko skirti daug jėgų ir energijos, nes visas procesas buvo visiškai nauja patirtis. Susidūrėme su 
daugybe iššūkių tiek atrenkant kūrinius programėlei, tiek juos įgarsinant, stengiantis nepažeisti 
autorinių teisių ir ieškant jų paveldėtojų (net JAV), sudarant licencines sutartis, kuriant unikalų 
programėlės dizainą, registruojant programėlę Google Play ir Apple Store ir daugeliu kitų (Plačiau 
apie programėlę žr. „Kitos elektroninės paslaugos ir produktai“). 

Nepaisant visų iškilusių sunkumų, projektas buvo įgyvendintas, o sulaukus lankytojų palaikymo ir 
paskatinimo po praktinių biblioterapinių užsiėmimų, įkurtas Biblioterapinių knygų klubas. 2020 m. 
gruodžio mėn. įvyko 1-sis susitikimas. 

Galimybę praplėsti bibliotekos siūlomų veiklų spektrą, pritraukti daugiau lankytojų suteikė bibliotekos 
darbuotojų rengtas ir įgyvendintas projektas „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“.  Projektą 
finansavo LKT, dalinį finansavimą (30 proc.) skyrė Birštono savivaldybė.  

Projekto metu dalyviai susitiko ir gyvai bendravo su įvairiais menininkais, kartu su jais įsitraukė į 
įvairių meno formų veiklas, patys kūrė, pažino ir lavino savo vidinį pasaulį ir kūno kalbą, ugdė  
kūrybiškumą, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo subtilybes, įdomiai leido laiką su šeima 
bibliotekoje.  

Bendradarbiaujant su teatru „Pradžia“, sukurta kūrybiškumą skatinančių metodų programa, kurią 
pristatėme Prienų raj. J. Marcinkevičiaus ir Jonavos raj. SVB darbuotojams. Dabar ši programa 
laisvai prieinama visiems bibliotekos interneto svetainėje 
https://www.birstonasvb.lt/uploads/kurybiskumo_skatinimas.pdf 

https://www.birstonasvb.lt/uploads/kurybiskumo_skatinimas.pdf
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Originalios projekto veiklos praturtino bendruomenės laisvalaikį, paskatino skaityti, kurti, ugdė 
bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinius įgūdžius, kūrybiškumą. Iš viso suorganizuota 11 
renginių, kuriuose, nežiūrint ekstremaliosios situacijos ribojimų, sulaukėme 264 dalyvių. Iš jų – 186 
vaikų (žr. „Kultūrinė edukacinė bibliotekos veikla“). 

Be savo rengtų ir įgyvendintų projektų, biblioteka įsitraukė į Lietuvos apskričių viešųjų ir Lietuvos 
aklųjų bibliotekų  organizuotą, KM finansuotą projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, 
komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo 
diegimas“, kurio tikslas padaryti bibliotekas draugiškas autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, 
komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti 
toleranciją (žr. „Bibliotekų tinklas ir prieinamumas“).  

Esame atviri įvairioms jaunimo iniciatyvoms. Nuo 2020 m. rudens biblioteka partnerio teisėmis 
dalyvauja jaunimo iniciatyvinės grupės „Paprikola“, 5 jaunų savanorių komandos iš jaunimo 
organizacijos „A C Patria“ organizuojamame projekte „ČilPaprikola“, suteikdama patalpas jų 
organizuojamiems susitikimams, skleisdama informaciją savo viešinimo kanalais ir kviesdama 
jaunimą burtis į bendruomenę, turiningai leisti laisvalaikį ir daugiau sužinoti vieniems apie kitus. 2020 
m. įvyko 5 jaunimo susitikimai, iš jų – 3 virtualūs. Projektą finansuoja ES programa Europos 
solidarumo korpusas. 

Pirmieji susitikimai bibliotekoje buvo kupini geros nuotaikos ir entuziazmo. Įsimintinas buvo spalio 
mėnesį vykęs sveikuoliškas susitikimas, kurio metu vyko skonio ir kvapo pojūčių laboratorija, smagūs 
pokalbiai ir diskusijos apie sveiką gyvenimo būdą bei nuotaikingi žaidimai lauke. Nuo lapkričio mėn., 
dėl karantino, susitikimai persikėlė į virtualią erdvę.   

Biblioteka dalyvavo LNB, VIPT asociacijos vykdomuose tęstiniuose projektuose: „Gyventojų 
skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 
infrastruktūroje“ bei „Prisijungusi Lietuva“.  

Įgyvendinant LNB inicijuotą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, ataskaitiniais metais glaudžiai bendradarbiavome su 
projekto vykdymo komanda bei techninės įrangos tiekėjais: derinome techninės bei programinės 
įrangos klausimus, pildėme bei pateikėme įvairias lenteles apie esamą kompiuterinės, tinklo, 
priešgaisrinės apsauginės įrangos situaciją ir poreikius, derinome įrangos pristatymo bei diegimo 
darbus. 

Įgyvendinant projektą, 2020 m. gautas televizorius, atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga 
Birštono vienkiemio padalinyje.  

Dėl pandemijos ir paskelbtų karantinų, ekstremaliosios situacijos suorganizuoti tik 6 3D 
spausdinimo, o Mokymosi ir technologijų erdvėje 21 robotikos, programavimo užsiėmimas (2019 m. 
– 64). Pastaruosiuose dalyvavo 82 vaikai (2019 m. – 264 dalyviai, iš jų – 219 vaikų). 6–9 m. vaikai 
konstravo bei programavo LEGO Education WeDo2 robotukus, vyresni nei 10 m. – „LEGO 
MINDSTORMS EV3 Core set“ robotus.  

Apie projekto „Prisijungusi Lietuva“ vykdymą, suorganizuotus  mokymus žr. „Mokymai gyventojams 
ir bibliotekos vartotojams“ ir „Darbuotojai ir profesionalumo ugdymas“. 
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BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS IR 
PARTNERYSTĖ, SAVANORYSTĖ 

2020-aisiais bibliotekos veikla plačiai pristatyta žiniasklaidoje. Spaudoje paskelbti 66 straipsniai: 
respublikiniuose leidiniuose – 7 (3 parašė bibliotekos darbuotojos, 4 – žurnalistai ir savo sričių 
specialistai), krašto laikraščiuose – 59 (26 parašė žurnalistai ir savo sričių specialistai, 33 – 
bibliotekos darbuotojai). Iš viso periodinėje spaudoje žurnalistai ir savo sričių specialistai parašė ir 
paskelbė 30 straipsnių, bibliotekos darbuotojos – 36 (žr. bibliografinį sąrašą „Birštono SVB 2020-ųjų 
veikla“).  

Spaudoje, interneto portaluose buvo daug rašoma apie programėlę „Meditacinė biblioterapija“. Ja ir 
mūsų teikiama knygnešystės paslauga domėjosi nacionalinis transliuotojas – rengtas pranešimas 
LRT „Panoramos“ laidoje, LRT  radijo laidoje „Ryto garsai“, publikuotas straipsnis  (žr. bibliografinį 
sąrašą „Apie Birštono SVB internete 2020 metais“). 

Pirmojo karantino metu bibliotekos veikla virtualioje erdvėje buvo pastebėta naujienų ir žinių portalo 
„Respublika“ žurnalistų straipsnyje „Karantinas bibliotekose: žmonės mokosi atrasti kitokias knygas“. 
Atkreiptas dėmesys, kad bibliotekos nėra pasiruošusios informuoti žmones apie virtualias skaitymo 
alternatyvas karantino metu ir skelbia tik nedarbo laiką, neįvyksiančius planuotus renginius ir 
telefoną pasiteirauti. Šiame bibliotekų veiklos kontekste buvome pastebėti ir išskirti, nes skelbėme 
išsamią informaciją, kokiose bazėse skaitytojai gali rasti ir nemokamai skaityti knygas, klausyti jų 
įrašų, kur rasti bibliotekos prenumeruojamų leidinių internetines versijas. 

2020 m. organizuodami veiklą, vykdydami projektus stiprinome partnerystę, bendradarbiavome ne 
tik su įvairiomis Birštono savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, NVO (Nemajūnų dienos centru, 
Birštono TAU, diabeto klubu „Versmė“, Birštono jaunimo klubu, kultūros centru, darželiais „Giliukas“ 
ir „Vyturėlis“), bet ir kitomis bibliotekomis (LNB, LMB, Prienų raj. J. Marcinkevičiaus ir Jonavos raj. 
SVB), leidyklomis („Vaga“, „Tyto alba“), krašto žiniasklaida ir kitomis organizacijomis ( HEPI, LBA ir 
kt.). Taip pat ieškojome ir naujų bendradarbiavimo būdų, partnerių – pasirašėme bendradarbiavimo 
sutartis su: LAB (dėl garsinių, Brailio raštu ir kitų specialiojo formato dokumentų teikimo vartotojams), 
VŠĮ „Šeimos santykių institutu“ (dėl edukacinių, kultūrinių renginių organizavimo, abiem šalims 
aktualių projektų inicijavimo ir vykdymo). 

Graži draugystė biblioteką sieja su Švedijos ambasada. Birželio 6-ąją, Jos Ekscelencijos Švedijos 
ambasadorės Lietuvoje Marijos Christinos Lundqvist kvietimu kartu virtualiai šventėme Švedijos 
nacionalinę dieną, vaišinomės švediškais skanėstais. 
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Bibliotekos darbuotojos švenčia Švedijos nacionalinę dieną: iš kairės viršuje – Informacinių sistemų 
ir kitų skaitmeninių procesų inžinierė P. Kvedarienė, vyresn. bibliotekininkė A. Stankevičienė, 
bibliotekininkė R. Bartnikienė, vyr. bibliotekininkė S. Pempienė, vyr. bibliotekininkė darbui su 

vaikais I. Vaitkevičienė; iš kairės apačioje – vyresn. bibliotekininkė darbui su vaikais N. Raiskienė, 
vyresn. bibliotekininkė I. Kleizienė, bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė, vyr. bibliografė G. Mačiūtė  

2020 m. bibliotekos darbuotojai dalyvavo įvairių organizacijų ir institucijų veikloje. Bibliotekos 
direktorė A. Jaskūnienė – Kauno regioninės kultūros tarybos, Kauno regiono bibliotekų tarybos 
(pirmininkė), Lietuvos biblioterapijos asociacijos (Valdybos narė). Vyresn. bibliotekininkė N. 
Raiskienė yra Birštono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos, o direktorė A. 
Jaskūnienė – Birštono savivaldybės Etikos komisijos narė. 

Mūsų darbas buvo pastebimas ir vertinamas. Už bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, 
sėkmingą dalyvavimą akcijose gavome padėkas: 

• Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus Padėka Birštono viešajai bibliotekai 
už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų 
vasaros atostogų metu. 

• Asociacijos „Langas į ateitį“ ir projekto „Prisijungusi Lietuva“  Padėka už bendradarbiavimą 
organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas. 

• Tarptautinės komisijos vykdomo direktoriaus Romualdo Račinsko Padėka už Sausio 13-
osios minėjimą, dalyvaujant pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 

• Informacinių technologijų mokymų centro ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ Padėka už 
bendradarbiavimą organizuojant respublikinį  skaitmeninį konkursą  jaunimui „Įjunk 
Kalėdas!“. 

Pirmojo karantino metu, kai labai trūko asmeninių apsaugos priemonių, prisijungėme prie Robotikos 
mokyklos bei LNB iniciatyvos ir 3D spausdintuvais spausdinome rėmelius (laikiklius), gaminome 
apsauginius veido skydelius bendruomenei. Vyresn. specialistas ūkiui Jonas Dirginčius pateikė 
naudingą pasiūlymą ir brėžinį, kaip rėmelius (laikiklius) padaryti patogesnius. Juo pasidalinta su 
akcijos organizatoriais, kurie siūlomas korekcijas įvertino teigiamai ir pagal juos patobulino skydelių 
gamybai naudojamus šablonus. 
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3D spausdintuvu pagaminti apsauginiai veido skydeliai 

Iš viso pagaminome 223 vnt. apsauginių veido skydelių, kuriuos perdavėme 18 įstaigų, organizacijų, 
birštoniečių. Iš jų 91 vnt. išdalinome medikams.  Mūsų noras padėti savo bendruomenei kovojant su 
COVID-19, buvo įvertintas padėkomis: 

• „Versmės“ sanatorijos Padėka už apsauginius veido skydelius. 
• Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės Padėka už iniciatyvumą, kūrybiškumą, 

pagalbą, aprūpinant apsauginiais veido skydais karantino ir ekstremaliosios situacijos metu. 

Biblioteka turi patirties dirbant su savanoriais, aktyviai siekia kurti savanorystės tradicijas. Jungėmės 
prie iniciatyvos „Projektas „Prisijungusi Lietuva“ ir biblioteka augina e. skautą“ ir aktyvioms 
bibliotekos lankytojoms, savanorėms, būsimoms e-skautėms: Agnei Paulikaitei ir Agnei Baliūnaitei 
perdavėme projekto  dovaną – planšetinius kompiuterius, kuriuos jos galėjo naudoti nuotoliniam 
mokymuisi, o pasibaigus karantinui savo skaitmeninėmis žiniomis dalintis su kitais bibliotekos 
lankytojais. 

2020 m. paruošėme ir pateikėme akreditacijos paraišką Jaunimo savanoriškai tarnybai  (JST) dėl 
savanorių priėmimo. Sulaukėme geros žinios. Birštono viešajai bibliotekai 3 metams (iki 2023 m. 
gruodžio 15 d.) suteikta akreditacija priimti JST savanorius. Stiprinsime ryšius su jaunimu, 
sudarysime mūsų savivaldybės jaunimui galimybę įgyti savanoriavimo patirties, naujų įgūdžių, žinių 
ir gebėjimų bei tobulinti jau turimus. 

DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

Fondo apimtis gruodžio 31 d. (fiziniai vienetai ir pavadinimai) 

Iš viso Birštono savivaldybės viešosiose bibliotekose (SVB) sukaupta 73 846 fiz. vnt., 36 130 pav. 
įvairių dokumentų: 

• VB – 62 613  fiz. vnt., 27 095 pav.  
• MP  – 5 171 fiz. vnt., 4 569 pav. 
• KP  – 6 062 fiz. vnt., 4 554 pav. 
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1 diagrama. Dokumentų fondai fiziniais vienetais (2020-2019) 

 

2 diagrama. Fondo sudėtis pagal dokumentų tipus (procentais) 

 

 

20 lentelė. Dokumentų fondo apimties kaita 2020 – 2019 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Fondo apimtis metų pabaigoje  Pokytis 2020/2019 

m. (+;-) 
1 

gyventojui 
tenka 

dokumentų 

1 vartotojui 
tenka 

dokumentų 

1 000 
gyventojų 

tenka 
dokumentų 2020 2019 Vienetai Procentai 

VB 62613 65735 -3122 -4,7  23,2 43,1 23155 
MP 5171 5225 -54 -0,1 4,9 16,8 4887 
KP 6062 6304 -242 -0,4 8,4 21,8 8396 

SVB 73846 77264 -3418 -5,2 16,5 36,2 16469 
 

Palyginus su praeitais metais, dokumentų fondas sumažėjo 3 418 fiz. vnt. (5,2 proc.) dėl 
susidėvėjusių dokumentų nurašymo. 
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Dokumentų fondo papildymas (gauta dokumentų) 

21 lentelė. Aprūpinimas naujais dokumentais 2020-2019 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Gauta dokumentų Pokytis 2019/2018 

m. (+;-) 1 gyventojui tenka dokumentų 

2020 2019 Vienetai Procentai 2020 2019 
VB 1690 1566 +124 7,9 0,6 0,5 
MP 520 317 +203 64,0 
KP 593 331 +262 79,2 0,8 0,46 

SVB 2803 2214 +589 26,6 0,6 0,5 
  
2020 m. SVB  fondą papildė 2 803 fiz. vnt., 1 184 pav. dokumentų, palyginus su 2019 m. – 589 fiz. 
vnt.  arba 27 proc. daugiau. Vienam Birštono savivaldybės gyventojui teko 0,6 naujai gauto 
dokumento (2019 m. – 0,5).  

Kiekvienam bibliotekos vartotojui (jų 2020 m. SVB registruota 2038) 2020 m. teko po 1,4 naujo 
dokumento, 2019 m. vienam vartotojui teko 1-as naujas dokumentas. 

22 lentelė. SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2020 – 2019 m., eurai 

Metai 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 
iš to skaičiaus  iš to skaičiaus 

Kultūros 
ministerija 

Savivaldy-
bė Parama Iš viso Kultūros 

ministerija 
Savivaldy-

bė Parama 

2020 24132,52 
 22208 0 1924,52 5,38 4,95 0 0,43 

2019 16495,84 11364 0 5131,84 3,66 2,52 0 1,14 

Skirtumas 
2020/2019 

m. 

+7636,68 
 

+10844 
 0 

-
3207,32 

 

+1,72 
 

+2,43 
 0 -0,71 

 

Skirtumas 
2020/2019 

m.,  
procentai 

+46,3 +95,42 0 -62,5 +47 +96,4 0 -62,3 

 
2020 m. KM dokumentams įsigyti skyrė 22 208 Eur. Iš jų 12 690 Eur, kaip ir kasmet, pagal programą 
„Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir 
aktualizavimas“. Dokumentams įsigyti vykdėme supaprastintus viešuosius pirkimus per CVP IS. 
Atlikti 3 pirkimai, sudaryta 16 sutarčių su tiekėjais. Įsigyta 1 428 fiz. vnt., 747 pav. dokumentų.  

Papildomai dokumentams įsigyti KM skyrė 9 518 Eur, įgyvendinant projektą „Viešosios bibliotekos 
finansavimas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020-05-
11 įsakymu Nr. ĮV-608). Viešuosius pirkimus vykdėme neskelbiamos apklausos būdu, sudarant 
žodines sutartis su 24 leidyklomis ir kitais tiekėjais. Bendra pirkimų suma 9 518 Eur, įsigyta 1 147 
fiz. vnt., 379 pav. dokumentų. 

Šioms papildomoms lėšoms įsisavinti, naujoms knygoms nupirkti buvo skirtas labai trumpas 
laikotarpis – vos 1,5 mėn. Per pusantro mėnesio leidyklos išleidžia nedaug naujų knygų. 
Nusprendėme pirkti daugiau egzempliorių jau turimų pavadinimų knygų ir skirti juos padalinių 
fondams atnaujinti.  
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2020 m. žymiai padidėjo KM lėšos, skirtos vienam savivaldybės gyventojui dokumentams įsigyti – 
4,95 Eur (2019 m. – 2,52 Eur). 

23 lentelė. Vidutinė 1 įsigyto bibliotekos dokumento kaina, Eur 

Metai Išlaidos dokumentams įsigyti 
(pirkimas iš KM lėšų), Eur 

Įsigyta dokumentų, 
fiz. vnt. 

Vidutinė 1 įsigyto 
dokumento kaina, Eur 

2020 22208 2575 8,62 
2019 11364 1398 8,13 
2018 11401 1468 7,77 
2017 10268 1953 5,26 

 

Nors lėšos naujiems dokumentams įsigyti kasmet auga, kylant vidutinei naujų knygų rinkos kainai, 
visų reikalingų, skaitytojų pageidaujamų knygų įsigyti negalime. 

Fondo atnaujinimo koeficientas: 

• SVB – 2020 m. – 3,8 (2019 – 2,9);  
• VB – 2020 m. – 2,7 (2019 – 2,4);  
• MP – 2020 m. – 10,0 (2019 – 6,0); 
• KP – 2020 m. – 9,8 (2019 – 5,2).  

Naujų dokumentų procentas SVB fonde pakilo nežymiai – 3,8 (2019 m. – 2,9). Pagal specialistų 
rekomendacijas, kasmet fondą rekomenduojama papildyti 10 proc. naujų dokumentų, o nurašyti 8 
proc. Didelį fondų atnaujinimo koeficientą padaliniuose lėmė tai, kad gavus papildomą finansavimą, 
pirkome daugiau fiz. vnt. tų leidinių, kurių pagrindinė biblioteka jau turėjo pakankamai, ir skyrėme 
juos padaliniams. 

Dokumentų atranka ir nurašymas  

Ir 2020 metais didelis dėmesys buvo skiriamas nebetinkamų naudoti, susidėvėjusių dokumentų 
nurašymui. Iš SVB fondo atrinkta ir nurašyta  6 221 fiz. vnt. dokumentų, kurių 85 proc. senesni nei 
30 metų. 

24 lentelė. Dokumentų nurašymo priežastys  2020 - 2019 m., fiziniai vienetai 

Metai Nurašyta iš 
viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių 
turiniu 

Perduotų 
mainams 

Vartotojų 
prarastos 

2020 6221 6221 0 0 0 
2019 2670 2655  0 0 15 

Skirtumas 2020/2019 
m.,  procentai 

+3551 
 

+3551 
    

 

Dokumentų fondo naudojimas  

2020 m. pandeminė situacija, karantinai, vartotojų aptarnavimo ribojimai, sumažėjęs vartotojų 
skaičius, didelė pasyvioji fondo dalis (dubletai, susidėvėję leidiniai), kuri mažėja per lėtais tempais, 
įtakojo ir SVB ir VB fondo apyvartos rodiklių mažėjimą.  

• SVB – 2020 m. – 0,6 (2019 m. – 1,1);  
• VB – 2020 m. – 0,5 (2019 m. – 1,0);  
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• MP – 2020 m. – 1,6 (2019 m. – 1,7);  
• KP – 2020 m. – 0,8 (2019 m. – 0,8).  

2020 m. bibliotekoje mažiau paklausūs ir populiarūs buvo periodiniai leidiniai dėl pandeminės 
situacijos ir įvairių ribojimų jais naudotis: dėl saugumo reikalavimų skaityklose panaikintos 23 
lankytojams skirtos darbo vietos, ilgą laiką skaityklos buvo uždarytos, o jas atidarius, skaitytojams 
tekdavo būti su kaukėmis. Tai daugeliui kėlė nepatogumų – jautėsi nejaukiai, todėl kaip anksčiau 
leisti laiko skaitykloje nebenorėjo. VB prenumeravome 55, o padaliniuose 17 pav. periodinius 
leidinius. Lėšų periodiniams leidiniams įsigyti skiria savivaldybė. Periodiniams leidiniams 
prenumeruoti 2020 m. panaudojome 4 073 Eur ( 841 Eur mažiau nei 2019 m.).  

2020 m. vykdėme 81 skyriaus (kalba, kalbotyra) knygų šifrų keitimą pagrindinėje bibliotekoje ir 
padaliniuose. Šį kruopštumo, atidumo reikalaujantį darbą tęsime ir kitais metais. Planuojame pakeisti 
821.111 skyriaus (anglų literatūra) knygų šifrus. 

DARBUOTOJAI IR PROFESIONALUMO UGDYMAS 

Birštono savivaldybės tarybos sprendimu bibliotekai nustatytas didžiausias leistinas pareigybių 
skaičius – 16. Ataskaitiniais metais dirbo 18 darbuotojų: 12 darbuotojų visą darbo laiką ir 6 ne visą 
darbo laiką. 

Profesionalių bibliotekininkų dirbo 13: visą darbo laiką – 9, o ne visą darbo laiką – 4. Turi aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą 77 proc. profesionalių bibliotekininkų, 23 proc. – įgiję aukštesnįjį 
išsilavinimą. Amžiaus vidurkis – 47 metai.  

25 lentelė. Darbuotojai 2020 m. 

 Iš viso 
darbuotojų 

Profesionalių bibliotekininkų 

Iš 
viso 

Dirbančių 
nepilną d. d. 

Su aukštuoju išsilavinimu Su aukštesniuoju išsilavinimu 

Iš 
viso % 

Bibliotekiniu Iš 
viso % 

Bibliotekiniu 
Iš viso % Iš viso 

1 SVB 18 13 4 10 77 5  3 23 
 

Bibliotekos darbuotojų kolektyvas pasižymi puikia darbo etika, tarpusavio ir darbo santykius grindžia 
kolegiškumu – bibliotekoje puoselėja bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, dalyvauja 
bendruomenės veikloje. Motyvuotas, lankstus, kūrybiškas, atkaklus kolektyvas –  sėkmės raktas 
drąsiai įgyvendinant novatoriškas veiklas, tinkamai atstovaujant biblioteką. 

Bibliotekos specialistai aktyviai dalyvauja įvairiuose profesinių, bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų 
ugdymo renginiuose, taip nuolat atnaujina žinias ir įgūdžius. Ataskaitiniais metais darbuotojai 
daugiausiai dalyvavo KAVB ir LNB organizuotuose profesionaliuose, savalaikiuose mokymuose, 
kuriuose patobulintos žinios ir kompetencijos, motyvavo stiprinti esamas ir kurti naujas bibliotekų 
paslaugas. 2020 m. bibliotekininkai gilino žinias šiuose mokymuose ir seminaruose: „Draugiška 
aplinkai biblioteka“, „Kaip sudominti paauglį knyga?“ ir kt.  

Bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvavo ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo 
mokymuose: „Microsoft Excel naudojimas ir galimybės“, „Bendravimas Tau. Bendrauk ir dalykis 
turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“, „Bendravimas Tau. Bendrauk 
ir dalykis turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“ ir kt. 
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Įgyvendinat projektą „Prisijungusi Lietuva“, bibliotekų specialistams buvo organizuojami mokymai, 
skirti suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu gautos įrangos panaudojimui, 
programavimo, inžinerinio, kūrybinio paketų techninės ir programinės įrangos įveiklinimui. Gaila, kad 
dėl pandeminės situacijos jie buvo atšaukti ir tik viena bibliotekos darbuotoja dalyvavo mokymuose 
apie inžinerinio paketo praktines panaudojimo galimybes. 

Šie mokymai mums yra labai reikalingi. Tikimės, kad pratęsus projekto vykdymo laiką, jie bibliotekos 
darbuotojams bus suorganizuoti 2021 m., o įgytos žinios leis ne tik patiems naudotis gauta įranga, 
bet ir kvalifikuotai konsultuoti lankytojus.  

Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos net 72 proc. mokymų vyko virtualiai.  

26 lentelė. Kvalifikacijos kėlimas 2020 m. 

 
Darbuotojų (unikalių) 
kėlusių kvalifikaciją 

skaičius 
Kvalifikacijos kėlimo kartai 

Vidutinis kartų skaičius 
tenkantis 1 bibliotekos 

specialistui 
SVB 16 81 5 

 

27 lentelė. Kvalifikacijos kėlimas 2020 m. 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kursuose 
Lietuvoje Stažuotės, konferencijos užsienyje 

Dalyvavusių seminaruose, 
kursuose, mokymuose, 

konferencijose darbuotojų skaičius 
iš viso: 

Seminarų, kursų, 
mokymų, 

konferencijų 
(unikalių) skaičius 

Skaičius Dalyvavusių darbuotojų 
skaičius 

2020 m. – 16 
2019 m. – 14 

2020 m. – 25 (18 iš 
jų vyko nuotoliniu 

būdu) 
2019 m. – 26 

2020 m. – 0 
2019 m. – 2 

2020 m. – 0 
2019 m. – 2 

 

Specialistų mokymuose įgytos žinios, sukaupta patirtis leidžia kokybiškiau, kvalifikuočiau organizuoti 
tradicines ir netradicines bibliotekų veiklas bei suaugusiųjų švietimui aktualius renginius.  

Birštono viešosios bibliotekos darbuotojai kasmet dalyvauja Lietuvos parodų ir kongresų centre 
LITEXPO vykstančioje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, Bičiulių dienoje. 2020 m. mugė vyko jau 
21-ą kartą, lankytojus kviesdama Jono Meko išsakyta mintimi „Gyventi reikia be formulių, reikia būti 
atviram“. 
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Bibliotekos darbuotojos Vilniaus knygų mugėje iš kairės: vyr. bibliotekininkė S. Pempienė, valytoja? 
S. Peldžiuvienė, vyresn. bibliotekininkė A. Stankevičienė, bibliotekininkė R. Bartnikienė, vyresn. 

bibliotekininkė I. Kleizienė, bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė, vyr. bibliotekininkė G. 
Andrulevičienė, apačioje – vyresn. bibliotekininkė darbui su vaikais N. Raiskienė 

Galimybė dalyvauti tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, didžiausiame Baltijos šalių literatūriniame 
renginyje, mums yra itin svarbi. Naujos knygos, susitikimai su rašytojais, dailininkais, leidėjais 
įkvepia, praturtina, didina profesionalumą ir suteikia specialiųjų žinių, naujų idėjų būsimiems 
projektams. 

Kasmet rengiame ir dalykines išvykas, susipažįstame su kolegų darbu, patirtimi. 2020 m. sausio 4 
d. bibliotekos darbuotojai susipažino su Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
darbu, lankėsi MO muziejuje.  

 

Bibliotekos darbuotojai su VAVB Informacinių išteklių centro vadove Asta Kazakevičiūte-
Bankauskiene (antra iš kairės) po  įdomios ekskursijos po biblioteką.  

Dalykinės išvykos suteikia ne tik naudingos patirties – buvimas neformalioje aplinkoje stiprina 
komandą. 

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad ilgametė mūsų bibliotekos darbuotoja, vyresn. bibliotekininkė 
Nijolė Raiskienė buvo apdovanota už aktyvią profesinę veiklą, skaitymo iniciatyvas, už nuoširdų 
darbą puoselėjant jaunųjų birštoniečių meilę knygoms iškilmingo Vasario 16-osios, Lietuvos 
valstybės atkūrimo, minėjimo metu kartu su kitais iškiliais, Birštonui nusipelniusiais žmonėmis.  
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Nijolei Raiskienei (antra iš kairės) apdovanojimą įteikė Birštono savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė 

2020 m. siekiant stiprinti komunikaciją, sukūrėme uždarą bibliotekos darbuotojų grupę Facebook, 
kurioje operatyviai dalinamės įvairia aktualia  informacija. 

FINANSAVIMAS 

2020 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) biblioteka turėjo 
337 704 Eur (2019 m. – 288 148 Eur) arba 49 556 Eur t. y. 15 proc. daugiau nei 2019 m. Iš jų 80 
proc. sudaro savivaldybes biudžetas, 20 proc. – lėšos iš kitų šaltinių, fondų, programų bei už 
teikiamas paslaugas. 

3 diagrama. Finansavimas 

 

 

80%

20% Bendras finansavimas 337704 €

Savivaldybės biudžetas

Lėšos iš kitų šaltinių, fondų, programų, už
teikiamas paslaugas
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28 lentelė 

Steigėjo skirtos lėšos (savivaldybes biudžetas) (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 
271115 227500 4413 35992  0 3210 786 36587 3795 

 
Įstaigai, pagal patvirtintą sąmatą su pakeitimais, biudžeto lėšų skirta 271 115 Eur.  2020 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 – 271 115 Eur,  įvykdyta – 271 115 Eur. Iš jų: 2 700 Eur savivaldybės 
biudžeto lėšų buvo skirta vykdomų projektų bendrafinansavimui.  

Kitos lėšos: 

1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą (parama 2% GPM) – 158 Eur arba 117 Eur 
mažiau (2019 m. – 275 Eur); 

2. Iš fondų ir programų gautos lėšos – 36 587 Eur arba 8 273 Eur daugiau (2019 m. – 28 314 
Eur). Iš jų: 

• 12 690 Eur  – Kultūros ministerijos lėšos dokumentams įsigyti;  
• 9 518 Eur –   Kultūros ministerijos valstybės vardu pasiskolintos lėšos dokumentams 

įsigyti; 
• 6 700 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Kūrybiškas laisvalaikis visai 

šeimai“; 
• 6 900 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Kūrybiška, išmani ir mobili 

biblioterapija“; 
• 230 Eur – savivaldybės tarybos skirtos lėšos iš Vaikų socializacijos, pilietinio ir 

tautinio ugdymo programos vaikų užimtumo programai „Gydanti gamtos galia“ 
organizuoti; 

• 120 Eur – valstybės biudžeto skirtos lėšos iš Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programos vaikų vasaros stovyklos programai „Gydanti gamtos galia“ 
organizuoti; 

• 429 Eur. – valstybės biudžeto skirtos lėšos COVID-19 epideminei situacijai 
išlaidoms kompensuoti. 

3. Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas –786 Eur arba 314 Eur mažiau (2019 m. – 1 100 
Eur). 

4. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 3 637 Eur arba 4 446 Eur mažiau (2019 m. – 8 083 Eur). 
Iš jų: 

• 217 Eur – iš KAVB įgyvendinat priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir 
informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ – perdavė 
atsargų („Sensorinį gesintuvą“: palapinė, sukutis-vėjelis, žaislų komplektas); 

• 1 495 Eur – rėmėjų parama organizuojant projektus (už viešinimo paslaugas); 
• 1 925 Eur – gauta dovanų knygų. 

5. Nemokamai gauta iš LNB (projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“) kompiuterinės įrangos (17 vnt.), 
nematerialiojo turto (16 vnt.), trumpalaikio materialiojo turto (30 vnt.) – sumoje 25 421 Eur. 
Vykdant šį projektą 2020 m. gauta programinės ir kompiuterinės įrangos (2 vnt. stacionarių 
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kompiuterių, multifunkcinis spausdintuvas, maršrutizatorius), televizorius (1 vnt.). Šis turtas 
yra apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. Įsigijimo verte turtas bus apskaitomas, kai bus 
pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai. 

Viso gauta kitų lėšų – 66 589 Eur arba 28 817 Eur daugiau (2019 m. – 37 772 Eur). 

PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 

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). 

Metai buvo pažymėti pandemijos, todėl užtikrinant, kad būtų laikomasi Vyriausybės nustatytų 
saugumo reikalavimų bei knygų išdavimo ir jų grąžinimo procesas nenutrūktų, teko pagaminti tris 
rakinimas knygų grąžinimo dėžes padaliniams, paruošti patalpas knygų karantinavimui, bibliotekos 
grindis ir erdves sužymėti bei atskirti signalinėmis juostomis, bibliotekininkų darbo vietas aprūpinti 
apsauginiais skydais ir kt. 

Pavasarį paskelbus pirmąjį karantiną, kai biblioteka buvo uždaryta ir negalėjome aptarnauti 
lankytojų, savo jėgomis vykdėme patalpų remontą. Buvo atnaujintos (pervaškuotos) bibliotekos 
(pirmojo ir antrojo aukšto) 443 m² grindys, perdažytos 1-o aukšto plačios (8 m²) palangės, perkelti 
du knygų stelažai, sumontuotas papildomas stelažas su 24,8 m knygų lentynų. Atlikti kompiuterinės 
technikos remonto ir techninės profilaktikos darbai. 

Bibliotekos lankytojai SVB 2020 m. galėjo  naudotis 21 kompiuterizuota darbo vieta, prijungta prie 
tinklo ir interneto (4 mažiau nei 2019 m.). Darbuotojams įrengta 17 kompiuterizuotų darbo vietų. Iš 
viso pagrindinės bibliotekos bei padalinių  kompiuterinį ūkį sudaro 71 kompiuterinės technikos 
vienetai. 

Įgyvendinat projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 
interneto prieigos infrastruktūroje“, 2020 m. gautas televizorius, atnaujinta kompiuterinė (2 
stacionarūs kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys, maršrutizatorius) ir programinė įranga Birštono 
vienkiemio padalinyje.  

Atlikus serverio gedimo diagnostiką ir nustačius, kad jo remontuoti finansiškai neapsimoka dėl didelių 
kaštų bei reikalingų detalių trūkumo rinkoje, įsigytas naujas serveris. 

2020 m. įrengtos oro kondicionavimo sistemos pagrindinės bibliotekos 2-o ir 3-o aukšto patalpose – 
išspręsta opi problema, kamavusi ne vienerius metus, kai dėl vis karštėjančių vasarų, oro 
temperatūra patalpose gerokai viršydavo higienos normas. 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai pateikta Birštono viešosios bibliotekos pastatų elektros, 
šilumos, dujų energetikos įrenginių, kai jų galia nuo 30 kw iki 100 kw galios, eksploatavimo ir 
techninės būklės deklaracija. 
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IŠVADOS 

2020 m. nesikeitė Birštono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas. Paslaugas gyventojams ir kurorte  
poilsiaujantiems, besigydantiems žmonėms teikė pagrindinė biblioteka Birštone ir Siponių, 
Nemajūnų, Birštono vienkiemo padaliniai.   

Kaip ir visiems, 2020 m. buvo sudėtingi ir kupini iššūkių dėl Lietuvą ir pasaulį apėmusios COVID-19 
viruso sukeltos pandeminės situacijos. Biblioteka iš viso buvo uždaryta, teikė ne visas paslaugas 
arba teikė paslaugas su apribojimais 104 arba 35 proc. galimų vartotojų aptarnavimo dienų. Pradėjus 
teikti visas paslaugas, dar 2 mėn. kasdien biblioteka dirbo su pertraukomis: 2 kartus per dieną, po 
pusę val. ji buvo uždaroma patalpų vėdinimui, dezinfekavimui. Atsižvelgiant į karantinų, 
ekstremaliosios situacijos metu nustatytus saugumo reikalavimus, sumažintas kompiuterizuotų 
darbo vietų bei darbo vietų skaičius periodikos skaityklose, ribotas renginių dalyvių skaičius, o ir  
nutraukus ribojimus valstybiniu mastu, tikėtina, žmonės saugodami savo sveikatą, nelinko lankytis 
viešose vietose, taip pat ir bibliotekoje. 

Darbą organizavome sėkmingai – pavyko išvengti ligos protrūkio. Darbuotojai 2 kartus tyrėsi 
greitaisiais testais Birštono PSPC. Panaudojant rūko generatorių DEZIFOG, skirtą patalpų 
dezinfekcijai nuo koronaviruso, 2 kartus garais dezinfekavome patalpas. COVID-19 nustatytas 1 
darbuotojui. 

Dėl bibliotekos veiklos apribojimų, sumažėjusio lankytojams skirtų kompiuterizuotų ir darbo vietų 
skaičiaus skaityklose negalėjome pilnavertiškai teikti paslaugų – sumažėjo vartotojų, lankytojų, 
išduoties skaičiai. Mažiau savivaldybės gyventojų naudojosi bibliotekos paslaugomis – 31 proc. 
(2019 m. – 33 proc.).  

Akivaizdu, kad pandemija pakoregavo vartotojų įpročius.  

Neįgalūs, senyvo amžiaus savivaldybės gyventojai aktyviau naudojosi knygnešystės paslauga. Ji 
buvo suteikta 81 savivaldybės gyventojui, į namus nunešta 1 612 fiz. vnt. įvairių leidinių: knygų, 
žurnalų.  

Žymiai išaugo naudojimasis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis. Skaitytojai aktyviau naudojosi 
dokumentų užsakymo, rezervavimo ir grąžinimo termino pratęsimo paslaugomis, kurias teikė ir 
pagrindinė biblioteka, ir visi padaliniai.  Labai padidėjo naudojimasis elektroniniu katalogu: paieškų 
skaičius – 174 proc., bibliografinių įrašų peržiūrų skaičius – 241 proc.  

2020 m. biblioteka ženkliai prisidėjo prie to, kad gyventojai įgytų reikalingų skaitmeninio raštingumo 
žinių, įgūdžių, užtikrinčiau jaustųsi virtualioje erdvėje ir naudodamiesi informacinėmis 
technologijomis nepatirtų galimų neigiamų izoliacijos padarinių: informacinės izoliacijos, vienatvės ir 
atskirties, ir kt. Skaitmeninio raštingumo mokymuose bei kituose mokomuosiuose renginiuose 
dalyvavo 1 621 gyventojas. Atsakėme į 1 233 skaitmeninio raštingumo užklausas. Iš viso 125 
gyventojai (2019 m. – 53) pagal įvairias projekto „Prisijungusi Lietuva“ programas baigė skaitmeninio 
raštingumo mokymus ir gavo pažymėjimus.  

Nors pandemijos paveikti metai lėmė sumažėjusius vartotojų, lankytojų srautus bei leidinių išduoties 
skaičius, bet biblioteka, nepaisant visų ribojimų, išliko ne tik knygų išdavimo vieta, bet ir 
bendruomenės laisvalaikio leidimo, renginių, edukacijų vieta. 2020 m. SVB suorganizuotas 251 
renginys. Iš jų: 216 žodinių, 35 vaizdiniai (literatūros ir meno parodos) renginiai. Juose apsilankė       
3 222 lankytojai. 

Gyvai vykusiuose renginiuose teko riboti lankytojų skaičių ir negalėjo dalyvauti visi norintys. Nors 
radome sprendimą – renginius vaikams, kiek leido oro sąlygos, organizavome erdvėje po liepa šalia 
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bibliotekos, bet kiekvienąkart jos įrengimas ir pritaikymas renginiams reikalavo daug energijos. 
Tačiau taip galėjome priimti daugiau dalyvių, išlaikyti saugius atstumus, nereikėjo dėvėti kaukių. 
Suaugusieji kantriai atsitolinę laukdavo atžalų arba patys įsitraukdavo į veiklas, padėdavo vaikams 
ir mums, organizatoriams. Ši patirtis įkvėpė parengti naują projektą 2021 m. „Kūrybiniai susitikimai 
po liepa“, skirtą vaikams, šeimoms. Planuojame šią erdvę pritaikyti renginiams, kad ji taptų lyg 
bibliotekos tąsa.  

Pastebėjome, kad 2020 m. renginiuose kartu su vaikais dalyvavo daugiau tėvelių. Tikimės, kad vaikų 
kartu su artimaisiais lankymasis bibliotekos renginiuose taps gražia daugelio šeimų tradicija. 

Dalį renginių teko atšaukti arba perkelti į virtualią erdvę. Tai mums buvo nauja patirtis, todėl kilo 
nenumatytų problemų sukviečiant dalyvius, sprendžiant virtualių susitikimų platformų klausimus, 
teikiant pagalbą prisijungiant prie susitikimų. Kita vertus, virtualūs renginiai padidino galimybes 
pasiekti daugiau dalyvių. 

2020 m. užregistruota 14 204 virtualių lankytojų (2019 – 11 720). Jų skaičius išaugo 21 proc. 

Didelis pasiekimas – pandemijos sąlygomis sėkmingai suorganizuota 5-oji biblioterapijos 
konferencija „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, kurioje dalyvavo 73 įvairių sričių specialistai,  171 
stebėjo tiesioginę transliaciją. Vėliau konferencijos įrašas dar peržiūrėtas 1 610 kartų.  

Didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukė projekto „Kūrybiška, išmani ir mobili 
biblioterapija“ metu sukurta mobilioji programėlė „Meditacinė biblioterapija“. Ji, netikėtai mums 
patiems, atsirado pačiu laiku, t. y., sudėtingu pandemijos metu. Programėle nuo 2020-11-01 
pasinaudojo jau daugiau nei 1 757 žmonės iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių. 

Įgyvendinat projektą „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“, remiantis teminėse dirbtuvėse 
organizuotomis veiklomis ir naudotomis priemonėmis, kūrybiškumą skatinančiais metodais parengta 
„Vaikų kūrybiškumo skatinimo metodinė medžiaga“. Ji yra visiems laisvai pasiekiama bibliotekos 
internetinėje svetainėje https://www.birstonasvb.lt/vaiku-kurybiskumo-skatinimas/, o praktikoje ją 
gali naudoti bibliotekininkai, pedagogai, įvairių sričių specialistai, dirbantys su šeimomis ar vaikais. 

Suaktyvinta komunikacija socialiniuose tinkluose, kurtas ir skelbtas aktualus ir reikalingas turinys, 
todėl bibliotekos paskyros sekėjų skaičius socialiniame tinkle Facebook išaugo 47 proc., o įrašų 
peržiūrų skaičius – 30 proc. 

Biblioteka buvo matoma tiek respublikinėje, tiek krašto spaudoje, interneto portaluose. Buvo daug 
rašoma apie mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“. Ja ir mūsų teikiama knygnešystės 
paslauga domėjosi nacionalinis transliuotojas – rengtas pranešimas LRT „Panoramos“ laidoje, LRT  
radijo laidoje „Ryto garsai“, publikuotas straipsnis. 

Nors bibliotekos paslaugų specifiką ženkliai pakoregavo COVID-19 pandemija – negalėjome teikti 
visų paslaugų, bet ir tokiomis neįprastomis ir sudėtingomis sąlygomis, pavyko sėkmingai organizuoti 
daugumą suplanuotų veiklų, įgyvendinti projektus, buvome reikalingi savo bendruomenei. 

  

https://www.birstonasvb.lt/vaiku-kurybiskumo-skatinimas/
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PRIEDAI 

BIRŠTONO SVB 2020-ŲJŲ VEIKLA (BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS) 

Respublikiniuose leidiniuose 

Aleksandravičiūtė, Neringa 

Knygų rekomendacijos / Neringa Aleksandravičiūtė, Lilija Paškevičiūtė–Grigėnienė, Vaida 
Stummbrytė ir kiti. - Iliustr. // Laimiukas. - ISSN 1392-9674. - 2020, Nr. 4, p. 38–39. 

Birštono viešosios bibliotekos darbuotojos N. Raiskienės rekomendacija. 

Byčienė, Dalia 

Karantinas bibliotekose: žmonės mokosi atrasti kitokias knygas / Dalia Byčienė ; Jauniaus Pociaus 
nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2020, kovo 26, p. 1, 4. 

Apie tai, jog anksčiau Lietuvos senjorai savo dienas galėjo praskaidrinti lankydami kultūros renginius, 
paskaitas, bibliotekas, o dabar viskas užsidarė; bibliotekos užsidarė, tačiau darbuotojai 
neatostogauja, dirba nuotoliniu būdu. (Str. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkės D. 
Abazoriuvienės komentaras). Straipsnyje rašoma, kad „maloniai nustebino Birštono viešoji 
biblioteka, patalpinusi išsamią informaciją, kokiose bazėse skaitytojai gali rasti ir nemokamai skaityti 
knygas, klausyti jų įrašų, kur rasti bibliotekos prenumeruojamų leidinių internetines versijas“. 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/karantinas_bibliotekose_zmones_mokosi_a
trasti_kitokias_knygas/ 

Janavičienė, Daiva 

Penktasis biblioterapijos gerbėjų suėjimas / Daiva Janavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-
8826. - 2020, Nr. 11 (lapkritis), p. 37–38. 

Apie tradiciškai Birštono kurorte spalio 16 d. surengtą konferenciją „Biblioterapija. Knyga gali 
prakalbinti ir gydyti“, į kurią pakviesti Birštono viešosios bibliotekos, biblioterapijos specialistai, 
Lietuvos biblioterapijos asociacijos nariai, šios terapijos galimybėmis besidomintys bibliotekininkai. 
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Birštono kurorto merė Nijolė Dirginčienė ir Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. Su informacija: 
„Mobilioji biblioterapija“ apie Birštono bibliotekos direktorės Alinos Jaskūnienės pristatytą bibliotekos 
kartu su partneriais sukurtą biblioterapijos programėlę „Meditacinė biblioterapija“. 

Kūrybiškumą skatinanti programa / Birštono viešosios bibliotekos informacija // Tarp knygų. - ISSN 
0868-8826. - 2020, Nr. 12 (gruodis), p. 38. 

Apie Birštono viešojoje bibliotekoje įgyvendintą projektą „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“, skirtą 
ne tik sutelkti šeimas, supažindinti su menu ir įvairiomis jo formomis, bet ir su profesionaliais 
aktoriais, pedagogais parengti kūrybiškumą skatinančių metodų programą, surengti ją atspindinčią 
fotografijų parodą. 

Stanislovo Moravskio skaitymai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Tarp knygų. 
- ISSN 0868-8826. - 2020, Nr. 9 (rugsėjis), p. 34. 

Birštone jau penkiolika metų rengiami gydytojo, rašytojo Stanislovo Moravskio skaitymai, kurie 
suburia vis daugiau šio intelektualo kūrybos gerbėjų, krašto istoriją, kultūrą siekiančių pažinti įvairių 
profesijų žmonių. Šiųmečių liepos 24 d. Birštono kurhauze vykusių jubiliejinių XV skaitymų, pavadintų 
„Ustronės dvaro duris pravėrus“, pagrindinė tema – architektūra, XIX a. dvarų architektūros istorija. 
Su trumpa S. Moravskio biografija. 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/karantinas_bibliotekose_zmones_mokosi_atrasti_kitokias_knygas/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/karantinas_bibliotekose_zmones_mokosi_atrasti_kitokias_knygas/
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Valančiūtė, Janina 

Mums reikia skaitymo terapijos : konferencijos atgarsiai / Janina Valančiūtė // Mokslo Lietuva. - ISSN 
1392-7191. - 2020, lapkr. 27, p. 8. 

Apie Birštone vykusią 5–ają konferenciją, skirtą biblioterapijai. „COVID-19“ pandemijos sąlygomis 
laikantis saugumo taisyklių, buvo apribotas dalyvių ir pranešėjų skaičius, bet tiesioginę renginio 
transliaciją galėjo stebėti daugiau klausytojų. Konferencijos dalyvius pasveikino Birštono 
savivaldybės merė N. Dirginčienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis 
direktorius prof. dr. R. Gudauskas. Pranešimus skaitė: rašytoja, gydytoja psichiatrė, Lietuvos 
biblioterapijos asociacijos prezidentė doc. dr. J. Sučylaitė, psichoterapeutė D. Grakauskaitė-
Šličienė, Lietuvos biblioterapijos asociacijos valdybos narys filosofijos mokytojas V. Dusevičius, LNB 
Skaitytojų klubo vadovė R. Derenčienė, Jonavos r. savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinių 
veiklų vadybininkė K. Jaskūnienė. Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė pristatė 
kartu su partneriais (Lietuvos biblioterapijos asociacija, LNB, informacinių technologijų įmone 
„Casear7“, Lietuvos medicinos biblioteka ir kt.) sukurtą biblioterapijos programėlę „Meditacinė 
biblioterapija“ Konferencijoje taip pat pristatyta prof. dr. D. Janavičienės knyga „Biblioterapija ir 
praktika“, vyko kūrybinės dirbtuvės. 

http://mokslolietuva.lt/2020/12/mums-reikia-skaitymo-terapijos/ 

Vanda Mikalauskienė : [nekrologas: 1937 10 23 – 2020 07 22] / Birštono viešosios bibliotekos 
darbuotojos. - Portr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2020, Nr. 9 (rugsėjis), p. 43. 

Krašto laikraščiuose 

Aleškevičienė, Agnė 

Vasarą pasitikome Birštone / Agnė Aleškevičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, birž. 20, p. 8. 

Apie 2020 m. birželio 12-14 d. vykusius šventinius renginius „Pasitikime vasarą Birštone“ 
..Atsižvelgiant į karantino sąlygas, orto šventė. Atsižvelgiant į karantino sąlygas, jie vyko mažose, 
kamerinėse erdvėse, paminėta Birštono VB. 

Andrulevičienė, Gražina 

„Knygos – mano stebuklingos akys“ / Gražina Andrulevičienė // Gyvenimas. - 2020, vas. 29, p. 4. 

Birštono vienkiemio bibliotekoje suorganizuota teminė popietė „Knygos – mano stebuklingos akys“, 
skirta Lietuvių kalbos dienai, dalyvavo Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ auklėtiniai. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/knygos-mano-stebuklingos-akys/. 

Andrulevičienė, Gražina 

Vasaros skaitymai „Stebuklinga gamtos galia“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. - Rubrika: Birštono 
versmės // Gyvenimas. - 2020, birž. 20, p. 4. 

Trečią kartą Birštono viešosios bibliotekos vienkiemio padalinyje vyksta vasaros skaitymai vaikams 
„Stebuklinga gamtos galia“, kuriuos remia Birštono savivaldybė. 

Asipavičienė, Stasė 

Apdovanoti konkurso „Įjunk Kalėdas!“ nominantai / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie 
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, vas. 15, p. 10. 

Vasario 12 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje apdovanoti projekto „Prisijungusi Lietuva“ partnerio 
asociacijos „Langas į ateitį“ skaitmeninio konkurso „Įjunk Kalėdas!“ laureatai. 

http://mokslolietuva.lt/2020/12/mums-reikia-skaitymo-terapijos/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/knygos-mano-stebuklingos-akys/
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Asipavičienė, Stasė 

Biblioteka – didžiausias traukos centras Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr.. - Su Birštono 
viešosios bibliotekos direktorės A. Jaskūnienės pasisakymu - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, vas. 22, p. 7, 10. 

Turinys: Metai pasižymėjo projektų gausa; 2020 metų planuose – dėmesys šeimoms; Svarbi veiklos 
sritis – gyventojų skaitmeninio raštingumo didinimas; Dar keletas faktų iš 2019 m. veiklos 

Apie Birštono viešosios bibliotekos veiklą 2019-aisiais ir 2020 metų planus. 

Asipavičienė, Stasė 

Bibliotekininkai skuba į pagalbą medikams / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto 
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, bal. 4, p. 7. 

Birštono viešoji biblioteka prisidėjo prie Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir „Robotikos 
mokyklos“ iniciatyvos 3D spausdintuvu spausdinti rėmelius (laikiklius) apsauginiams skydams, 
skirtiems saugiam medikų darbui, J. Dirginčius pateikė naudingą pasiūlymą ir brėžinį, kaip rėmelius 
patobulinti. 

Asipavičienė, Stasė 

Birštono įstaigos dirba nuotoliniu būdu / Stasė Asipavičienė. - Iliustr.. - Su Birštono meno mokyklos 
direktorės L. Raugevičienės, viešosios bibliotekos A. Jaskūnienės, muziejaus direktorės V. 
Šalomskienės, UAB „Birštono šiluma“ direktoriaus G. Versecko, sporto centro direktoriaus  S. 
Smailio pasisakymais - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, 
bal. 25, p. 8–9. 

Asipavičienė, Stasė 

Dokumentinis filmas apie Lietuvą ir Japoniją sujungusius žmones / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - 
Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, saus. 11, p. 8. 

Seimas 2020-uosius paskelbė Čijunės Sugiharos (Chiune Sugihara) metais. Šia proga Birštono 
viešojoje bibliotekoje vyko VDU Azijos studijų centro sukurto dokumentinio filmo „Kaunas. Sugiharos 
ir Japonijos ženklai“ peržiūra. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=44656 

Asipavičienė, Stasė 

Iškilmingai  paminėtos Lietuvos  valstybės atkūrimo 102-osios metinės / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. 
- Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, vas. 22, p. 8–9. 

Turinys: Vasario 16-osios šventiniai renginiai; Nusipelniusių Birštono krašto žmonių pagerbimas 

Vasario 16-osios minėjimas prasidėjo Šv. mišiomis Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Po jų žmonės 
rinkosi į J.Basanavičiaus aikštę. Vakarop Birštono kultūros centre vyko šventinis minėjimas. Jame 
buvo apdovanoti iškilūs, Birštono savivaldybei nusipelnę žmonės: B. Brazdžiūtė, N. Raiskienė, B. 
Klimavičienė, R. Kapačinskaitė, A. Narkeliūnas. 

Asipavičienė, Stasė 

Knygų išmintis padeda gydyti sielą / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, gruod. 23, p. 9, 11. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos biblioterapinius užsiėmimus su dr. R. Stančikaite – jie organizuoti 
vykdant projektą „Kūrybiška, išmani ir mobili biblioterapija“. 

Ašmintos Krikščiūnų dinastija: tikroji patriotiškumo kaina / parengė Dalė Lazauskienė - Rubrika: Tai, 
kas išaugina… // Gyvenimas. - 2020, saus. 18, p. 1, 4. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=44656
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Turinys: Darbščių ūkininkų išauginta šviesuolių karta ; Partizanas Rimvydas – paaukojęs save dėl 
Tėvynės ; Saugo atminimą apie iškiliausius giminės atstovus 

Baigiantis 2019-iesiems, Prienų krašto muziejuje, Birštono viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta 
knyga „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“ (sudarytoja Rita Pauliukaitienė). Pasakojimas 
apie garbingą iš Prienų rajono Ašmintos kaimo kilusią Krikščiūnų dinastiją, kurios didžiavyriai Lietuvą 
mylėjo darbais, o ne žodžiais, paskatino susimąstyti. Pirmiausia apie šeimą, joje puoselėjamas ir iš 
kartos į kartą perduodamas vertybes, kurių įtakoje gimsta atsakomybė ir įsipareigojimas savo 
Tėvynei. Apie Krikščiūnų giminės, kurios gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su Lietuvos istorija nuo 
19 a. pradžios iki 20 a. vidurio, narius, kurie auką dėl Tėvynės suprato, kaip aukojimąsi dėl savo 
gimtų namų, tėvų, kurie jai skyrė savo žinias, įgūdžius, atidavė netgi gyvybes. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/01/17/asmintos-kriksciunu-dinastija-tikroji-patriotiskumo-kaina/ 

Atnaujinama Birštono viešosios bibliotekos ir jos padalinių veikla – skaitytojai kviečiami naudotis 
knygų išdavimo bekontakčiu būdu paslauga - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 
1392-7248. - 2020, geg. 2, p. 10. 

Šalyje sušvelnintos karantino sąlygos, bet bibliotekos dar negali teikti skaityklų, atvirųjų fondų 
paslaugų. Nuo balandžio 27 d. Birštono viešoji biblioteka teikia iš anksto rezervuotų knygų išdavimo 
bekontakčiu būdu paslaugą. 

Birštono krašto žinios. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, spal. 24, p. 3. 

Antrasis „Paprikolos“ grupės susitikimas su Birštono jaunimu viešojoje bibliotekoje buvo skirtas 
sveikuolių dienai. 

Birštono savivaldybė gyvena pasikeitusiu ritmu / parengta pagal Birštono savivaldybės 
administracijos informaciją ; Audronės Šidiškienės nuotrauka. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, lapkr. 
21, p. 3, 6. 

Turinys: Ekstremalių situacijų komisijos nuotoliniame posėdyje ; COVID-19 situacija Birštono 
savivaldybėje; Savivaldybėje paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu; Ugdymo įstaigose; 
Apgyvendinimo, maitinimo paslaugos ir laisvalaikis kurorte; Asmens sveikatos priežiūros paslaugos; 
Darbas su jaunimu; Muziejaus, bibliotekos veikla. 

Apie Birštono kurortą karantino metu. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/11/20/birstono-savivaldybe-gyvena-pasikeitusiu-ritmu 

Birštono savivaldybės tarybos posėdis / Birštono savivaldybės informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie 
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, lapkr. 28, p. 7. 

Lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs 
sprendimai. Gyventojams mažės geriamojo vandens kaina. Bus tvarkoma Škėvonių ir Nemajūnų 
kapinių infrastruktūra. Centriniam parkui suteiktas Vytauto Jurgio Meškos pavadinimas. Atnaujinama 
N. Silvanavičiaus gatvė.  Pritarta teikiamiems kultūriniams projektams, tarp jų ir Birštono SVB 
projektams. 

Birštono viešoji biblioteka nuo gegužės 18 dienos teikia daugiau paslaugų / parengta pagal Birštono 
viešosios bibliotekos informaciją // Gyvenimas. - 2020, geg. 23, p. 5. 

Šalyje sušvelnintos karantino sąlygos, bet bibliotekos dar negali teikti skaityklų, atvirųjų fondų 
paslaugų. 

Birštono viešoji biblioteka pristato ir kviečia naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė 
biblioterapija“ - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, lapkr. 21, 
p. 8. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/01/17/asmintos-kriksciunu-dinastija-tikroji-patriotiskumo-kaina/
http://www.gyvenimas.eu/2020/11/20/birstono-savivaldybe-gyvena-pasikeitusiu-ritmu
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Birštono viešojoje bibliotekoje startuoja naujas projektas „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai" // 
Gyvenimas. - 2020, birž. 17, p. 6. 

Turinys: Pagrindinė projekto idėja; Numatytos projekto veiklos. 

Birštono viešojoje bibliotekoje startuoja naujas projektas „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai" / 
Birštono viešosios bibliotekos informacija - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 
1392-7248. - 2020, birž. 13, p. 9. 

Turinys: Pagrindinė projekto idėja; Numatytos projekto veiklos. 

Dar vienas įdomus užburiantis projekto „Kūrybingas laisvalaikis visai šeimai“ renginys / Birštono 
viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 
1392-7248. - 2020, rugpj. 29, p. 7. 

Rugpjūčio 13 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Klampynių kronikos“ pristatymo 
renginys. Susirinkusius užbūrė autorės N. Vaitkutės skaitytos ištraukos iš knygos ir kūrybinės 
dirbtuvės su dailininke J. Ranceviene. 

2020 metais Birštone minėtinos sukaktys / sudarė Birštono viešosios bibliotekos bibliografė 
Genovaitė Mačiūtė // Gyvenimas. - 2020, saus. 4, p. 5. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/01/03/2020-metais-birstone-minetinos-sukaktys/ 

2021 metais Birštone minėtinos sukaktys / sudarė Birštono viešosios bibliotekos bibliografė 
Genovaitė Mačiūtė // Gyvenimas. - 2020, gruod. 30, p. 3. 

2020 metais Birštone minėtinos sukaktys / sudarė Birštono viešosios bibliotekos bibliografė 
Genovaitė Mačiūtė - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, 
saus. 4, p. 7. 

Gera kartu skaityti ir kurti... / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - // Gyvenimas. - 
2020, liep. 11, p. 7. 

Apie Tarptautinės vaikų knygos dienos paminėjimą ir virtualų susitikimą su rašytoja Šarūne 
Baltrušaitiene bei konkursą „Mano mylimiausias knygos veikėjas“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/07/10/gera-kartu-skaityti-ir-kurti/ 

Geresnei savijautai // Gyvenimas. - 2020, lapkr. 7, p. 3, 5. 

Birštono viešoji biblioteka kviečia naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/11/06/geresnei-savijautai/ 

Gridziuškienė, Ona 

Žolinės šventė Siponių padalinyje / Ona Gridziuškienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, rugpj. 22, p. 6. 

Rugpjūčio 13 dieną, palikę kasdienius darbus, Siponių krašto žmonės susirinko į šventę Birštono 
viešosios bibliotekos Siponių padalinyje. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/08/21/zolines-svente-siponiu-padalinyje/ 

Jančauskaitė, Rimantė 

Birštone viešėjęs Kazys Saja: „Antroji mano motina yra Tėvynė“ / Rimantė Jančauskaitė. - Iliustr. // 
Gyvenimas. - 2020, kovo 14, p. 3–4. 

Kovo 5-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, aktyvus visuomenės veikėjas, 
rašytojas K. Saja. Renginio pradžioje jis archyvinį dokumentinį filmą „Knygnešio duktė“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/01/03/2020-metais-birstone-minetinos-sukaktys/
http://www.gyvenimas.eu/2020/07/10/gera-kartu-skaityti-ir-kurti/
http://www.gyvenimas.eu/2020/11/06/geresnei-savijautai/
http://www.gyvenimas.eu/2020/08/21/zolines-svente-siponiu-padalinyje/
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http://www.gyvenimas.eu/2020/03/13/birstone-viesejes-kazys-saja-antroji-mano-motina-yra-tevyne/ 

Jaskūnienė, Alina 

Birštono viešoji biblioteka veiklą atnaujino nuo pirmadienio: knygos išduodamos bekontakčiu būdu / 
Alina Jaskūnienė // Gyvenimas. - 2020, geg. 2, p. 5. 

Šalyje sušvelnintos karantino sąlygos, bet bibliotekos dar negali teikti skaityklų, atvirųjų fondų 
paslaugų. Nuo balandžio 27 d. Birštono viešoji biblioteka teikia iš anksto rezervuotų knygų išdavimo 
bekontakčiu būdu paslaugą. 

Jaskūnienė, Alina 

Iššūkis Birštono bibliotekai – išlaikyti išsikovotas vedlio pozicijas : [pokalbis su Birštono viešosios 
bibliotekos direktore Alina Jaskūniene / kalbėjosi] Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, 
vas. 29, p. 3–4. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos veiklą 2019-aisiais ir 2020 metų planus. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/issukis-birstono-bibliotekai-islaikyti-issikovotas-vedlio-pozicija 

Jaskūnienė, Alina 

Stanislovui Moravskiui dedikuoti skaitymai sukvietė penkioliktą kartą / Alina Jaskūnienė, Ramutė 
Šimukauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, rugpj. 1, p. 3–4. 

Architektas, architektūros paveldo ekspertas M. Daraškevičiaus apžvelgė klasicizmo atspindžius  
Ustronės ir kituose to laikmečio dvaruose. Ištraukas iš S. Moravskio kūrybinio palikimo įtaigiai skaitė 
aktorius A. Bialobžeskis, renginyje dainavo „Ąžuolų klubo“ vyrų choras (meno vadovas ir dirigentas 
prof. P. Gylys). 

http://www.gyvenimas.eu/2020/07/31/stanislovui-moravskiui-dedikuoti-skaitymai-sukviete-
penkiolikta-karta/ 

Jauki „Globalių birštoniečių kalėdinė kontaktų popietė“ / Birštono savivaldybės informacija. - Iliustr. 
// Gyvenimas. - 2020, saus. 4, p. 3. 

Gruodžio 27 dieną, Birštono viešojoje bibliotekoje vyko globalių birštoniečių kontaktų popietė, kartu 
su „City Alumni Birštonas“ nariais, iš įvairių miestų sugrįžusiais į gimtąjį Birštoną. 
http://www.gyvenimas.eu/2020/01/03/jauki-globaliu-birstonieciu-kaledine-kontaktu-popiete/ 

Justiną Marcinkevičių prisimenant // Gyvenimas. - 2020, vas. 29, p. 4. 

Birštono parapijos Carito bendruomenės namuose vyko vakaras, skirtas poeto J. Marcinkevičiaus 
atminimui. Kompozitoriaus R. Vaičekonio choras „Gimtinė“ atliko  programą pagal poeto kūrybą „Tik 
nesumindžiokit širdies“. Renginį organizavo Birštono viešoji biblioteka ir Birštono kurorto 
bendruomenė. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/justina-marcinkeviciu-prisimenant/ 

Konkursui „Bibliotekos herojai“ pasibaigus / „Birštono versmių“ informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2020, bal. 25, p. 4. 

Turinys: Bibliotekos lankytojų konsultacijos: ką man tai reiškia?/ Genovaitė Mačiūtė 

Kovo 23–29 d. Lietuvoje ir visoje Europoje vykusios „Skaitmeninės savaitės“ metu projekto 
„Prisijungusi Lietuva“ organizatoriai kvietė dalyvauti konkurse „Bibliotekos herojai“. Prizus pelnė 10 
bibliotekininkių, viena iš jų – Birštono viešosios bibliotekos bibliografė G, Mačiūtė. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/04/25/konkursui-bibliotekos-herojai-pasibaigus/ 

http://www.gyvenimas.eu/2020/03/13/birstone-viesejes-kazys-saja-antroji-mano-motina-yra-tevyne/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/issukis-birstono-bibliotekai-islaikyti-issikovotas-vedlio-pozicija
http://www.gyvenimas.eu/2020/07/31/stanislovui-moravskiui-dedikuoti-skaitymai-sukviete-penkiolikta-karta/
http://www.gyvenimas.eu/2020/07/31/stanislovui-moravskiui-dedikuoti-skaitymai-sukviete-penkiolikta-karta/
http://www.gyvenimas.eu/2020/01/03/jauki-globaliu-birstonieciu-kaledine-kontaktu-popiete/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/justina-marcinkeviciu-prisimenant/
http://www.gyvenimas.eu/2020/04/25/konkursui-bibliotekos-herojai-pasibaigus/
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Kviečiame dalyvauti „Skaitymo iššūkyje / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - 
Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, birž. 13 , p. 8. 

Turinys: Penkios „Skaitymo iššūkio“ užduotys; „Vasara su knyga“ palaikymo komanda 

Kvietimas priimti vasaros „Skaitymo iššūkį" ir dalyvauti skaitymo varžytuvėse, šių metų šūkis 
„Skaitymas mus jungia!“. 

Lazauskienė, Dalė 

Biblioterapijos konferencijoje: nuo knygos iki mobilios programėlės / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // 
Gyvenimas. - 2020, spal. 24, p. 3, 5. 

Spalio 16 d. Birštono viešosios bibliotekos iniciatyva Kurhauze surengta 5-oji respublikinė 
biblioterapijai skirta konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“. Buvo sudaryta 
galimybė konferenciją stebėti internetu. Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė 
pristatė naują produktą – mobilią biblioterapijos programėlę „Meditacinė biblioterapija“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/10/23/biblioterapijos-konferencijoje-nuo-knygos-iki-mobilios-
programeles/ 

Lazauskienė, Dalė 

Išskirtiniai „Poezijos pavasario 2020“ svečiai Birštone / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2020, rugpj. 13, p. 5, 7. 

Neįprastu laiku – rudeniop – per Lietuvos miestus ir miestelius nuskambėjo Tarptautinio „Poezijos 
pavasario 2020“ renginiai. Rugpjūčio 7 d. Birštono kurhauze su poezijos mėgėjais susitiko 
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, poetas ir vertėjas Antanas A.Jonynas ir aktorius 
Giedrius Arbačiauskas. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/08/12/isskirtiniai-poezijos-pavasario-2020-sveciai-birstone/ 

Lazauskienė, Dalė 

Nuotoliniame posėdyje – ataskaitų ir sprendimų kaip iš gausybės rago / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. 
// Gyvenimas. - 2020, geg. 16, p. 3, 6. 

Turinys: Administracijos direktorė pateikė pirmąją veiklos ataskaitą; Biudžetinių įstaigų rūpesčiai ir 
džiaugsmai; Patikslintas savivaldybės biudžetas, pajamų pokytis – milijoninis; Kurorte padaugės 
mobilių prekybos vietų, lauko kavinių, nuomos punktų; Patvirtinta pontoninių prieplaukų schema; Į 
„Birštono seklytėlę“ ves Liepų alėja. 

Gegužės 8 d. nuotoliniu būdu vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo 
apsvarstyti 36 klausimai, išklausytos Birštono savivaldybės administracijos direktorės ir kelių 
biudžetinių įstaigų 2019 m. veiklos ataskaitos, priimti kiti sprendimai, paminėta, kad numatyta skirti 
lėšų paskirtas dviems Birštono viešosios bibliotekos projektams, laimėjusiems Lietuvos kultūros 
tarybos finansavimą. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/04/02/prisidejome-prie-iniciatyvos/ 

Lazauskienė, Dalė 

Nuotolinis darbas efektyvus: per daugiau nei dvi valandas – 40 klausimų / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. 
// Gyvenimas. - 2020, lapkr. 28, p. 4–5. 

Turinys: Geriamojo vandens kaina gyventojams mažės; Bus tvarkoma Škėvonių kapinių 
infrastruktūra; Centriniam parkui suteiktas Vytauto Jurgio Meškos pavadinimas; Atnaujinant 
N.Silvanavičiaus gatvę, susirūpino pėsčiųjų saugumu; Politikai nesutarė dėl sutaupytų 20 tūkst. eurų 

http://www.gyvenimas.eu/2020/10/23/biblioterapijos-konferencijoje-nuo-knygos-iki-mobilios-programeles/
http://www.gyvenimas.eu/2020/10/23/biblioterapijos-konferencijoje-nuo-knygos-iki-mobilios-programeles/
http://www.gyvenimas.eu/2020/08/12/isskirtiniai-poezijos-pavasario-2020-sveciai-birstone/
http://www.gyvenimas.eu/2020/04/02/prisidejome-prie-iniciatyvos/
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panaudojimo; Pritarta sutarčių pasirašymui; Pristatė Savivaldybės pastato renovacijos projektą; 
Garantavo koofinansavimą kultūriniams projektams; Kiti klausimai 

Lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 
ir patvirtinta 40 sprendimų projektų, tarp jų ir Birštono SVB projektams, išklausytos aktualios 
informacijos. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/11/27/nuotolinis-darbas-efektyvus-per-daugiau-nei-dvi-valandas-
40-klausimu/ 

Lazauskienė, Dalė 

Pristatė filmą „Kaunas. Sugiharos ir Japonijos ženklai“ / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2020, saus. 11, p. 3–4. 

Seimas 2020-uosius paskelbė Čijunės Sugiharos (Chiune Sugihara) metais. Šia proga Birštono 
viešojoje bibliotekoje vyko VDU Azijos studijų centro sukurto dokumentinio filmo „Kaunas. Sugiharos 
ir Japonijos ženklai“ peržiūra.  

http://www.gyvenimas.eu/2020/01/10/pristate-filma-kaunas-sugiharos-ir-japonijos-zenklai/ 

Lazauskienė, Dalė 

Tas jurginų puošnumas… / Dalė Lazauskienė ; autorės nuotraukos. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, 
rugs. 12, p. 6. 

Turinys: Pasaka apie Tartaną ir Eveliną / Ona Valerija Grybauskienė 

Birštono kultūros centre vyko tradicinė jurginų augintojų šventė, kurioje jie iš savo darželiuose 
išaugintų bei pražydintų gėlių sukūrė grožio ir atgaivos sielai oazę. Jurginų parodos Birštono 
savivaldybėje vyksta daugelį metų, ko gero, joms pradžią davė Birštono bibliotekos rengiami 
kasmetiniai S. Moravskio skaitymai. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/09/11/tas-jurginu-puosnumas 

Mačiūtė, Genovaitė 

Ką skaityti, kai bibliotekos durys užvertos? / Birštono viešosios bibliotekos bibliografės Genovaitės 
Mačiūtės informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, lapkr. 21, p. 6. 

Turinys: Elektroninės knygos ; Įspūdingi senosios raštijos skaitmeniniai ištekliai; Siūlome ne vien 
skaityti – ir klausyti; Nuotoliniai mokymai; Biblioterapija internete. 

Apie bibliotekos paslaugas karantino metu. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/11/20/ka-skaityti-kai-bibliotekos-durys-uzvertos 

Mačiūtė, Genovaitė 

Kai eilėraštis Lietuvą veda ir gimtajai kalbai ranką paduoda / Genovaitė [Mačiūtė} - Rubrika: Laiškai 
iš Nemuno krantinės // Gyvenimas. - 2020, vas. 8, p. 6. 

Vasario mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta Lietuvių kalbos dienoms skirta literatūros 
paroda „Kai eilėraštis Lietuvą veda ir gimtajai kalbai ranką paduoda“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/07/kai-eilerastis-lietuva-veda-ir-gimtajai-kalbai-ranka-paduoda 

„Mano mylimiausias knygos veikėjas“ / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: 
Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, liep. 11, p. 9. 

Apie Tarptautinės vaikų knygos dienos paminėjimą ir virtualų susitikimą su rašytoja Šarūne 
Baltrušaitiene bei konkursą „Mano mylimiausias knygos veikėjas“ Birštono viešojoje bibliotekoje. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/11/27/nuotolinis-darbas-efektyvus-per-daugiau-nei-dvi-valandas-40-klausimu/
http://www.gyvenimas.eu/2020/11/27/nuotolinis-darbas-efektyvus-per-daugiau-nei-dvi-valandas-40-klausimu/
http://www.gyvenimas.eu/2020/01/10/pristate-filma-kaunas-sugiharos-ir-japonijos-zenklai/
http://www.gyvenimas.eu/2020/09/11/tas-jurginu-puosnumas
http://www.gyvenimas.eu/2020/11/20/ka-skaityti-kai-bibliotekos-durys-uzvertos
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/07/kai-eilerastis-lietuva-veda-ir-gimtajai-kalbai-ranka-paduoda
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Mugėje – naujos knygos, diskusijos, projektai… / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. 
// Gyvenimas. - 2020, vas. 29, p. 4. 

Birštono viešosios bibliotekos darbuotojai kasmet dalyvauja Lietuvos parodų ir kongresų centre 
LITEXPO vykstančioje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, Bičiulių dienoje. Šiemet ji vyko 21-ą 
kartą. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/mugeje-naujos-knygos-diskusijos-projektai/ 

Prisidėjome prie iniciatyvos / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2020, bal. 4, p. 6. 

Birštono viešoji biblioteka prisidėjo prie Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir „Robotikos 
mokyklos“ iniciatyvos 3D spausdintuvu spausdinti rėmelius (laikiklius) apsauginiams skydams, 
skirtiems saugiam medikų darbui. J. Dirginčius pateikė naudingą pasiūlymą ir brėžinį, kaip rėmelius 
patobulinti. Negalėdama priimti lankytojų biblioteka dirba nuotoliniu būdu, kviečia naudotis 
elektroniniais šaltiniais. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/04/02/prisidejome-prie-iniciatyvos/ 

Raiskienė, Nijolė 

Dar vienas įdomus užburiantis projekto „Kūrybingas laisvalaikis visai šeimai“ renginys / Nijolė 
Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, rugpj. 22, p. 6. 

Rugpjūčio 13 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Klampynių kronikos“ pristatymo 
renginys. Susirinkusius užbūrė autorės N. Vaitkutės skaitytos ištraukos iš knygos ir kūrybinės 
dirbtuvės su dailininke J. Ranceviene. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/08/21/dar-vienas-idomus-uzburiantis-projekto-kurybingas-
laisvalaikis-visai-seimai-renginys/ 

Raiskienė, Nijolė 

Projektas „ČilPaprikola“ Birštono viešojoje bibliotekoje / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2020, rugs. 19, p. 5. 

Projektą įgyvendina ir vykdo jaunimo iniciatyvinė grupė „Paprikola“ – 6 savanorių komanda iš 
jaunimo organizacijos Kaune „A C Patria“. Projekto „ČilPaprikol“ trukmė nuo 2020 m. rudens iki 2021 
m. vasaros, finansuoja Europos solidarumo korpusas. 

Rinko lietuviškiausią komandą / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2020, vas. 22,  p. 6. 

Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinys Vasario 16-ąją minėjo kartu su Nemajūnų dienos 
centru organizuodamas popietę vaikams – smagioje viktorinoje jie susigrūmė dėl lietuviškiausios 
komandos titulo. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/21/rinko-lietuviskiausia-komanda/ 

Saugaus eismo stotelėse – patarimai, kaip saugiai elgtis kelyje - Rubrika: Prie Vytauto kalno // 
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, rugpj. 14, p. 8. 

Š. m. rugpjūčio 17–rugsėjo 3 dienomis Lietuvos miestuose ir miesteliuose veiks 62 saugaus eismo 
stotelės. Rugpjūčio 27 d. nuo 10 val. iki 12 val. tokia stotelė bus įrengta ir Birštone, prie viešosios 
bibliotekos (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12). 

Susitikimas su rašytoju, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataru Kaziu Saja. / Birštono 
viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 
1392-7248. - 2020, kovo 21, p. 10. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/mugeje-naujos-knygos-diskusijos-projektai/
http://www.gyvenimas.eu/2020/04/02/prisidejome-prie-iniciatyvos/
http://www.gyvenimas.eu/2020/08/21/dar-vienas-idomus-uzburiantis-projekto-kurybingas-laisvalaikis-visai-seimai-renginys/
http://www.gyvenimas.eu/2020/08/21/dar-vienas-idomus-uzburiantis-projekto-kurybingas-laisvalaikis-visai-seimai-renginys/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/21/rinko-lietuviskiausia-komanda/
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Kovo 5-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataru, rašytoju K. Saja. Renginio 
pradžioje jis archyvinį dokumentinį filmą „Knygnešio duktė“. 

Šventinės atvirutės / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, saus. 
4, p. 6. 

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

http://www.gyvenimas.eu/2020/01/03/sventines-atvirutes/ 

Valkauskienė, Onutė 

„Ačiū, Lietuva“ skambėjo ir Birštone, ir Prienų rajone / Onutė Valkauskienė ; autorės nuotraukos. - 
Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, birž. 6, p. 8. 

Birželio 1 d., kaip ir visoje Lietuvoje, Prienų rajone ir Birštone, vyko Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės inicijuota Padėkos akcija, sėkmingai įveikus COVID-19 pirmą bangą. Už apsauginius 
veido skydelius apdovanota Birštono VB. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/06/03/aciu-aciu-aciu 

Valkauskienė, Onutė 

Ak, ta laputė… / Onutė Valkauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Birštono versmės // Gyvenimas. - 2020, 
liep. 25, p. 5–6. 

Turinys: Ir apie dailininkę 

Apie Jurgitą Juškaitę-Jakaitienę, jos piešinius ir parodą Birštono viešojoje bibliotekoje. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/07/24/ak-ta-lapute/ 

Vanda Mikalauskienė (1938 10 23 – 2020 07 22) : in memoriam / Birštono viešosios bibliotekos 
darbuotojos. - Portr. // Gyvenimas. - 2020, rugpj. 1, p. 5. 

Vasario 16-ąją birštoniečiai su visa Lietuva minėjo Valstybės atkūrimo dieną: pagerbti Birštono 
kraštui nusipelnę žmonės / parengta pagal Birštono savivaldybės informaciją. - Iliustr. // Gyvenimas. 
- 2020, vas. 22, p. 3. 

Šventiniai renginiai prasidėjo Šv. mišiomis Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Po jų žmonės rinkosi 
į J.Basanavičiaus aikštę. Vakarop Birštono kultūros centre vyko šventinis minėjimas. Jame buvo 
apdovanoti iškilūs, Birštono savivaldybei nusipelnę žmonės: B. Brazdžiūtė, N. Raiskienė, B. 
Klimavičienė, R. Kapačinskaitė, A. Narkeliūnas. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/21/vasario-16-aja-birstonieciai-su-visa-lietuva-minejo-valstybes-
atkurimo-diena-pagerbti-birstono-krastui-nusipelne-zmones/ 

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos –- nominantai. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, 
vas. 8, p. 8. 

Birštono savivaldybe žmonės – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų – nominantai: B. 
Brazdžiūtė, N. Raiskienė, B. Klimavičienė, R. Kapačinskaitė, A. Narkeliūnas. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/07/vasario-16-osios-lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-
nominantai-3/ 

Vasario 16-osios minėjimas / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie 
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, vas. 22, p. 9. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/01/03/sventines-atvirutes/
http://www.gyvenimas.eu/2020/06/03/aciu-aciu-aciu
http://www.gyvenimas.eu/2020/07/24/ak-ta-lapute/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/21/vasario-16-aja-birstonieciai-su-visa-lietuva-minejo-valstybes-atkurimo-diena-pagerbti-birstono-krastui-nusipelne-zmones/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/21/vasario-16-aja-birstonieciai-su-visa-lietuva-minejo-valstybes-atkurimo-diena-pagerbti-birstono-krastui-nusipelne-zmones/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/07/vasario-16-osios-lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-nominantai-3/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/07/vasario-16-osios-lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-nominantai-3/
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Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinys Vasario 16-ąją minėjo kartu su Nemajūnų dienos 
centru organizuodamas popietę vaikams – smagioje viktorinoje jie susigrūmė dėl lietuviškiausios 
komandos titulo. 

Vasaros skaitymai vėl kviečia vaikus (ir ne tik juos)… / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - 
Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, birž. 13, p. 6. 

2020-ųjų skaitymai „Gydanti gamtos galia“ vyks Birštono viešojoje bibliotekoje, Birštono vienkiemio 
ir Nemajūnų padaliniuose. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/06/05/vasaros-skaitymai-vel-kviecia-vaikus-ir-ne-tik-juos/ 

Žmonės pasiilgo knygų. - Iliustr.. - Su Birštono viešosios bibliotekos direktorės A. Jaskūnienės 
pasisakymu - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, geg.16, p. 
10. 

Šalyje sušvelnintos karantino sąlygos, bet bibliotekos dar negali teikti skaityklų, atvirųjų fondų 
paslaugų. Nuo balandžio 27 d. Birštono viešoji biblioteka teikia iš anksto rezervuotų knygų išdavimo 
bekontakčiu būdu paslaugą. 

APIE BIRŠTONO SVB INTERNETE 2020 METAIS (BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS) 

LRT 

Išgyvenantiems nerimą, nusivylimą savimi ar kitas problemas – meditacinė biblioterapija (LRT 
„Panorama“, 2020, lapkričio 27). 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131292/panorama-medikai-sunerime-del-vis-jaunesniu-
sunkios-bukles-covid-19-pacientu 
Apie Birštono VB programėlę „Meditacinė biblioterapija“ ir knygnešystės paslaugą nuo 26:20 min. 

Bibliotekos prisitaikė dirbti pandemijos sąlygomis: siūlo meditacinę biblioterapiją, knygas gabena į 
namus 
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1286969/bibliotekos-prisitaike-dirbti-pandemijos-salygomis-
siulo-meditacine-biblioterapija-knygas-gabena-i-namus 
Apie Birštono VB programėlę „Meditacinė biblioterapija“ ir knygnešystės paslaugą. 

LRT radijo laida „Ryto garsai“, 2020, lapkričio 27. 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131182/ryto-garsai-kas-apsunkina-kova-su-pandemija-
pokalbis-su-laikinuoju-sveikatos-apsaugos-ministru-aurelijumi-veryga (įrašas nuo 2.02 val.) 
Apie Birštono VB programėlę „Meditacinė biblioterapija“ ir knygnešystės paslaugą. 

Dokumentinė apybraiža „Nepažintoji Žemaitė“  (nuo 29 min. Birštono viešosios bibliotekos 
direktorė Alina Jaskūnienė apie Žemaitę Birštono kurorte) 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000129309/dokumentine-apybraiza-nepazintoji-zemaite 

Kituose interneto portaluose 

2021 metais Birštone minėtinos sukaktys 
https://birstonas.lt/2020/12/11/2021-metais-birstone-minetinos-sukaktys/ 

https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/2021-metais-birstone-minetinos-sukaktys/ 

Susitikimas su psichologe Ramune Murauskiene (vaizdo įrašas) 

https://www.facebook.com/birstonovb/videos/220532972911022 

http://www.gyvenimas.eu/2020/06/05/vasaros-skaitymai-vel-kviecia-vaikus-ir-ne-tik-juos/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131292/panorama-medikai-sunerime-del-vis-jaunesniu-sunkios-bukles-covid-19-pacientu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131292/panorama-medikai-sunerime-del-vis-jaunesniu-sunkios-bukles-covid-19-pacientu
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1286969/bibliotekos-prisitaike-dirbti-pandemijos-salygomis-siulo-meditacine-biblioterapija-knygas-gabena-i-namus
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1286969/bibliotekos-prisitaike-dirbti-pandemijos-salygomis-siulo-meditacine-biblioterapija-knygas-gabena-i-namus
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131182/ryto-garsai-kas-apsunkina-kova-su-pandemija-pokalbis-su-laikinuoju-sveikatos-apsaugos-ministru-aurelijumi-veryga
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131182/ryto-garsai-kas-apsunkina-kova-su-pandemija-pokalbis-su-laikinuoju-sveikatos-apsaugos-ministru-aurelijumi-veryga
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000129309/dokumentine-apybraiza-nepazintoji-zemaite
https://birstonas.lt/2020/12/11/2021-metais-birstone-minetinos-sukaktys/
https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/2021-metais-birstone-minetinos-sukaktys/
https://www.facebook.com/birstonovb/videos/220532972911022
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Susitikimas su psichologe-psichoterapeute Vilma Mažeikiene (vaizdo įrašas) 

https://www.facebook.com/1587949288105584/videos/3794547897235602 

Susitikimas su psichologe-psichoterapeute Aušra Kuriene (vaizdo įrašas) 
https://www.facebook.com/1587949288105584/videos/817314928832690 

5-osios konferencijos  „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ vaizdo įrašas 
https://www.youtube.com/watch?v=BUua7yLv2yc&t=8014s 

Birštono konferencija: penktasis susitikimas COVID‘o fone 
https://biblioterapija.wordpress.com/2020/10/20/birstono-konferencija-penktasis-susitikimas-
covido-fone/ 

Bendradarbiavimas su Birštono viešąja biblioteka 
http://www.lmb.lt/bendradarbiavimas-su-birstono-viesaj-bibliotekoje/ 

Penktoji Birštono konferencija 
https://biblioterapijosasociacija.wordpress.com/2020/10/20/penktoji-birstono-konferencija/ 

Birštono viešoji biblioteka pristato ir kviečia naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė 
biblioterapija“ 
https://birstonas.lt/2020/11/18/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-
programele-meditacine-biblioterapija/ 

http://kvitrina.lt/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-programele-
meditacine-biblioterapija/ 

Sukurta bibliotekoje: kviečiame naudotis mobiliąja programa „Meditacinė biblioterapija“ 
https://www.lnb.lt/naujienos/175-sukurta-bibliotekoje/5983-sukurta-bibliotekoje-kvieciame-naudotis-
mobiliaja-programa-meditacine-biblioterapija 

Sunkiu metu pagelbės mobilioji programėlė: įsijungs paukščių čiulbesys, nuramins skaitovo balsas 
https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/05/sveikata/sunkiu-metu-pagelbes-mobilioji-programele-
isijungs-pauksciu-ciulbesys-nuramins-skaitovo-balsas/ 

Mobili programėlė „Meditacinė biblioterapija“ 
http://www.lmb.lt/mobili-programele-meditacine-biblioterapija/ 

BAT2020 #16: Meditacinė biblioterapija 

https://www.facebook.com/birstonojaunimas/videos/731587954142234/ 

Meditacinė Biblioterapija 
https://apps.apple.com/us/app/meditacin%C4%97-biblioterapija/id1539347899 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnsroyale.biblioterapija&hl=en&gl=US 

Birštono viešojoje bibliotekoje startuoja projektas „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“ 
https://birstonas.lt/2020/06/11/birstono-viesojoje-bibliotekoje-startuoja-projektas-kurybiskas-
laisvalaikis-visai-seimai/ 

http://kvitrina.lt/birstono-viesojoje-bibliotekoje-startuoja-projektas-kurybiskas-laisvalaikis-visai-
seimai/ 

https://www.facebook.com/1587949288105584/videos/3794547897235602
https://www.facebook.com/1587949288105584/videos/817314928832690
https://www.youtube.com/watch?v=BUua7yLv2yc&t=8014s
https://biblioterapija.wordpress.com/2020/10/20/birstono-konferencija-penktasis-susitikimas-covido-fone/
https://biblioterapija.wordpress.com/2020/10/20/birstono-konferencija-penktasis-susitikimas-covido-fone/
http://www.lmb.lt/bendradarbiavimas-su-birstono-viesaj-bibliotekoje/
https://biblioterapijosasociacija.wordpress.com/2020/10/20/penktoji-birstono-konferencija/
https://birstonas.lt/2020/11/18/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-biblioterapija/
https://birstonas.lt/2020/11/18/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-biblioterapija/
http://kvitrina.lt/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-biblioterapija/
http://kvitrina.lt/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-biblioterapija/
https://www.lnb.lt/naujienos/175-sukurta-bibliotekoje/5983-sukurta-bibliotekoje-kvieciame-naudotis-mobiliaja-programa-meditacine-biblioterapija
https://www.lnb.lt/naujienos/175-sukurta-bibliotekoje/5983-sukurta-bibliotekoje-kvieciame-naudotis-mobiliaja-programa-meditacine-biblioterapija
https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/05/sveikata/sunkiu-metu-pagelbes-mobilioji-programele-isijungs-pauksciu-ciulbesys-nuramins-skaitovo-balsas/
https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/05/sveikata/sunkiu-metu-pagelbes-mobilioji-programele-isijungs-pauksciu-ciulbesys-nuramins-skaitovo-balsas/
http://www.lmb.lt/mobili-programele-meditacine-biblioterapija/
https://www.facebook.com/birstonojaunimas/videos/731587954142234/
https://apps.apple.com/us/app/meditacin%C4%97-biblioterapija/id1539347899
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnsroyale.biblioterapija&hl=en&gl=US
https://birstonas.lt/2020/06/11/birstono-viesojoje-bibliotekoje-startuoja-projektas-kurybiskas-laisvalaikis-visai-seimai/
https://birstonas.lt/2020/06/11/birstono-viesojoje-bibliotekoje-startuoja-projektas-kurybiskas-laisvalaikis-visai-seimai/
http://kvitrina.lt/birstono-viesojoje-bibliotekoje-startuoja-projektas-kurybiskas-laisvalaikis-visai-seimai/
http://kvitrina.lt/birstono-viesojoje-bibliotekoje-startuoja-projektas-kurybiskas-laisvalaikis-visai-seimai/
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Kviečiame mokytis – skaitmeninis pasaulis atviras kiekvienam| 
https://birstonas.lt/2020/05/25/kvieciame-mokytis-skaitmeninis-pasaulis-atviras-kiekvienam/ 

Vasario 16-ąją birštoniečiai su visa Lietuva minėjo Valstybės atkūrimo dieną: pagerbti Birštono 
kraštui nusipelnę žmonės 
http://birstonas.lt/2020/02/17/vasario-16-aja-birstonieciai-su-visa-lietuva-minejo-valstybes-
atkurimo-diena-pagerbti-birstono-krastui-nusipelne-zmones/ 

Nusipelniusių ir savo darbais garsinančių Birštono kraštą žmonių apdovanojimai (Fotoreportažas) 
http://kvitrina.lt/nusipelnusiu-ir-savo-darbais-garsinanciu-birstono-krasta-zmoniu-apdovanojimai-
fotoreportazas/ 

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – nominantai 
http://birstonas.lt/2020/02/14/vasario-16-osios-lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-nominantai-5/ 
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