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VADOVO ŽODIS 

Nors 2021-aisiais metais dirbome besitęsiančios pandemijos, karantino, ekstremaliosios 
situacijos sąlygomis, – metai buvo kūrybingi, įdomūs, turtingi renginių, įvykių, gražių 
pasiekimų. Kūrybiškas, darbštus, susitelkęs ir motyvuotas kolektyvas drąsiai, planingai ir 
kryptingai įgyvendino novatoriškas veiklas, teikė kasdienes paslaugas, dirbo nuoširdžiai ir 
atsakingai, kad bibliotekoje žmonės jaustųsi jaukiai, lyg namuose, kad prasmingai leistų laiką, 
mokytųsi, tobulėtų. Jiems buvo skiriamas ypatingas dėmesys, atida, buvo įsiklausyta į jų 
poreikius, pageidavimus, norus, skatinamas kūrybiškumas, bendruomeniškumas.  

Nepaisant visų ribojimų ir iššūkių, biblioteka išliko kultūriniu centru, kuriame buvo 
organizuojami įdomūs, aktualūs bendruomenei renginiai, edukacijos, skaitmeninio raštingumo 
mokymai, įvairios veiklos, suburiančios bendruomenę prasmingai, įdomiai ir įvairiapusiškai 
praleisti laisvalaikį, bendrauti bei dalintis žiniomis, patirtimi. 

Jau septynioliktą vasarą vyko Birštono savivaldybės Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programos finansuojami skaitymai „Vasara su knyga“, kurių tikslas – organizuoti 
prasmingą, kūrybišką vaikų vasaros užimtumą. Džiaugiamės, kad renginiuose kartu su vaikais 
dalyvavo daugiau tėvelių. Vaikų ir tėvų lankymasis bibliotekos renginiuose tampa gražia 
daugelio šeimų tradicija. Skaitymų reikalingumą, jų aktualų bei kokybišką turinį patvirtino ir jau 
ketvirtus metus iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ skirtas apdovanojimas už aktyvų dalyvavimą 
ir įdomiausiai organizuotas veiklas – LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėka. 

Išskirtinai paminėjome 175-uosius kurorto veiklos metus. Jubiliejiniai metai padiktavo temą 
mūsų tradiciniam projektui „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“. Jį skyrėme 
istorinėms-literatūrinėms asmenybėms, kurias Birštonas įkvėpė, kurios Birštone lankėsi ir apie 
jį rašė – taip turtindami krašto istorijos lobyną, kviesdami geriau pažinti savo miestą, jo istoriją.  

Tęsėme prasmingą kraštotyrinę bibliotekos veiklą – organizavome parodas, renginius, nauja 
medžiaga papildėme kraštotyros skiltį bibliotekos interneto svetainėje. Suorganizavome jau 
XVI-uosius gydytojo, rašytojo Stanislovo Moravskio (1802–1853) skaitymus. Anot hum. m. dr., 
istorikės Redos Griškaitės „per šį visai čia pat gyvenusį dvarininką – intelektualą pasakojame 
ne tik šio krašto, bet ir viso XIX šimtmečio istoriją.“ Per pasakojimą apie kasdienę istoriją yra 
randamas glaudžiausias ryšys su bendruomene, taip formuojamas ne tik kultūrinis identitetas, 
bet ir istorinė savimonė, kas, savo ruožtu, skatina jautriau žvelgti į kultūrinį ir istorinį vietos 
paveldą. 

Aktyviai organizavome projektinę veiklą, kuri ne tik pritraukia papildomų lėšų, suteikia naujų 
galimybių plėsti ir tobulinti paslaugas, bet ir padeda atskleisti savo potencialą bendruomenėje. 
2021 m. parengėme ir įgyvendinome projektus, kuriuose ypatingą dėmesį skyrėme skaitymo 
skatinimui, vaikų, paauglių ir šeimų užimtumui, kūrybiškumo ugdymui, naujų paslaugų plėtrai.  

Reaguodami į besikeičiančias sąlygas, tobulindami vartotojų aptarnavimą, siekdami, kad 
turtingas knygų fondas būtų kuo prieinamesnis didesniam gyventojų ir kurorto svečių ratui, 
įrengėme knygomatą, įdiegėme naują paslaugą – knygų išdavimą bekontakčiu būdu. Tokia 
paslauga ypač aktuali dabartiniu – pandemijos – metu, kai tiesioginiai kontaktai ribojami. 
Kokybiškas ir greitas aptarnavimas modernių technologijų pasaulyje nuolat skubančiam 
žmogui labai reikalingas, patrauklus, o bendruomenei – netiesioginė reklama skaityti knygas.  

Pandemija, karantinas, ekstremalioji situacija, įvairūs ribojimai keitė mūsų vartotojų įpročius: 
daugiau negalią turinčių, senyvo amžiaus savivaldybės gyventojų pasinaudojo knygnešystės 
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paslauga, augo gautų ir atsakytų informacinių užklausų skaičius, keitėsi skaitytojų 
aptarnavimo pobūdis. Skaitytojai knygas dažniausiai užsisakydavo telefonu. Darbuotojai 
turėjo daugiau laiko skirti vienam žmogui, kadangi reikėjo išsiaiškinti, kokios knygos, kokio 
autoriaus skaitytojas nori, kas jam įdomu, ką jau skaitė.  

IFLA pasauliniame bibliotekų kongrese 2021 m. per IFLA prezidentės Barbara Lison sesiją 
buvo aptarta bibliotekų svarba, kuriant tvarią ateitį, pristatytos penkios reikšmingiausios 
bibliotekų veiklos tendencijos. Viena jų – virtualumas. Strateginiame savivaldybės plėtros 
plane iki 2030 m., kaip priemonė padidinti kultūros įstaigų veiklos kokybę, efektyvumą, 
paslaugų plėtrą, yra planuojami virtualūs renginiai. Remdamasi strategijomis, biblioteka, 
planavo ir orientavo savo veiklą. Daugiau dėmesio skyrėme nuotoliniu būdu teikiamoms 
paslaugoms, rengėme virtualias parodas, knygų pristatymus ir kt., padidindami galimybę 
platesniam žmonių ratui juose dalyvauti. Kūrėme elektroninį turinį, rūpinomės reikiamų 
techninių sąlygų sudarymu vartotojams naudotis el. paslaugomis. 

Gyventojus, bibliotekos vartotojus konsultavome skaitmeninio raštingumo klausimais, 
organizavome mokymus, kad jie įgytų reikalingų skaitmeninio raštingumo žinių, įgūdžių, kad 
galėtų profesionaliau naudotis informacinėmis technologijomis, saugiai jaustųsi virtualioje 
erdvėje, sumažintų izoliacijos sukeltus padarinius: vienatvę, atskirtį ir kt.  

Biblioteka – atvira ir draugiška visiems: ir autizmo spektro, ir disleksijos, ir kitų sutrikimų 
turintiems žmonėms. Dalyvaudami programoje „Biblioteka visiems“, plėtėme paslaugas įvairią 
negalią turintiems žmonėms. 2021 m. spalio mėn. pirmą kartą jungėmės prie pasaulinės 
disleksijos pažinimo savaitės „Go Red for Dyslexia“, siekdami atkreipti dėmesį į žmones, 
turinčius įvairių skaitymo sutrikimų. 

Populiarėjo mūsų sukurta programėlė „Meditacinė biblioterapija“, skirta jaučiantiems 
psichologinį diskomfortą, išgyvenantiems sunkias emocijas, ieškantiems nusiraminimo, 
paguodos. Ja domėjosi visuomenė, televizija, spauda. Tai rodo programėlės populiarumą, 
biblioterapijos aktualumą, ypatingai šiuo pandeminiu laikotarpiu, kai trūksta stabilumo, 
išgyvename nerimą dėl rytdienos, baimę dėl savo artimųjų, netikrumą dėl ateities. 

Kūrybiškai ir geranoriškai atlikome nemažai kitų gražių darbų: suremontavome sulaužytą 
mainų bibliotekėlę centriniame Vytauto Jurgio Meškos parke, atvėrėme ją skaitytojams, 
kvietėme ir vėl skaityti bei dalintis knygomis. Kūrybiškos, sumanios, iniciatyvios bibliotekos 
darbuotojos išradingai, stilingai papuošė biblioteką – pelnėme antrą vietą gražiausio kalėdinio 
papuošimo rinkimuose Birštone. Buvome matomi medijose, apie mūsų veiklą rašė spauda, 
interneto portalai, reportažų parengė LRT. Veikla įvertinta įvairiomis padėkomis.  

Neišvengėme ir iššūkių. 2021 m. buvo pradėta modernizuoti Lietuvos integrali bibliotekų 
informacijos sistema, dėl ko atsirado sistemos sutrikimų, reikalavusių ne tik darbuotojų, bet ir 
lankytojų laiko resursų ir kantrybės. 

Tačiau lankytojai pastebėjo mūsų pastangas ir vertino mūsų paslaugas. Bibliotekos interneto 
svetainėje organizuotoje apklausoje 82 proc. lankytojų, pateikusių atsiliepimą, mūsų darbą ir 
teiktas paslaugas įvertino labai gerai. Lankytojų gerų įvertinimų sulaukėme ir kovo, balandžio 
mėn. organizuotoje apklausoje, kuria siekėme išsiaiškinti lankytojų pasitenkinimą bibliotekos 
teikiamomis paslaugomis, skaitmeninio raštingumo mokymais, renginiais bei siekėme 
išsiaiškinti skaitymo poreikius ir, atsižvelgiant į tai, tobulinti teikiamas paslaugas. Nors 
apklausa vyko karantino sąlygomis, ji parodė, kad didžioji dalis vartotojų, net 78 proc. 
respondentų, yra visiškai patenkinti teikiamomis paslaugomis ir net 97 proc. respondentų 
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rekomenduotų biblioteką savo draugams ir šeimos nariams. Dalyvavusieji apklausoje 
akcentavo, kad karantino metu jiems labiausiai trūko laiko bibliotekoje renkantis knygas, 
bendravimo, renginių, periodinių leidinių, mokymų ir dokumentų kopijavimo, skenavimo 
paslaugų.  

Vienas svarbiausių 2021 m. darbų – atsižvelgiant į Birštono savivaldybės plėtros iki 2030 m. 
planą – parengtas Bibliotekos strateginis planas 2022–2026 metams. Turime gaires ateičiai, 
kurias susitelkęs, kūrybiškas ir energingas kolektyvas sėkmingai įgyvendins.  

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLŲ, PRIORITETŲ 2021  
METAIS ĮGYVENDINIMAS 

Biblioteka, įgyvendindama Birštono savivaldybės Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos 
programą (03), siekė strateginio tikslo – išsaugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį ir istorinį 
potencialą, įgyvendino uždavinį – užtikrinti kokybišką bei efektyvią, šiuolaikišką viešosios 
bibliotekos veiklą. Įgyvendindami programoje ir metiniame veiklos plane numatytus tikslus, 
uždavinius, priemones, pasiekėme pagrindinius 2021 m. planuotus rezultatus, 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, 
edukacinę veiklą. 

1 lentelė. 2021 m. metiniame veiklos plane numatytų veiklos prioritetų įgyvendinimas:  

Prioritetai Vertinimo kriterijus Planuota reikšmė 
Pasiektas 
rezultatas 

Planuoto 
rodiklio 
įvykdymo 
procentas 

1.Ugdyti 
bendruomenės 

skaitymo 
įgūdžius, 

organizuojant 
motyvuojančius 

skaityti 
renginius, 
programas 

 

1.1. Skaitymo 
skatinimo renginių 

skaičius. 

1.1. 
Suorganizuota 

renginių 80. 

1.1. 
Suorganizuota 

renginių 86. 

1.1. 108 proc. 
 
 

1.2. Skaitymo 
skatinimo renginių 
dalyvių skaičius. 

1.2. Dalyvių 
skaičius 1200. 

 

1.2. Dalyvių 
skaičius 1095. 

 

1.2. 91 proc. 
 
 

1.3. Edukacinių 
užsiėmimų pagal 

„Knygų starto“ 
programą skaičius. 

1.3.  
Suorganizuoti 6 

edukaciniai 
užsiėmimai. 

1.3.  Neįvykdyta, 
nes projekto 

organizatorius 
neužtikrino 
specialistų 
parengimo 

edukacinei veiklai 
vykdyti. 

- 

1.4. Įgyvendintas 
projektas „Kūrybiniai 
susitikimai po liepa“. 

1.4. Įvykdytas 
projektas. 

1.4. Įvykdytas 
projektas. 

1.4. 100 proc. 
 

2.Koordinuoti ir 
įgyvendinti 

mokymosi visą 
gyvenimą ir 
neformaliojo 

ugdymo veiklas, 

2.1. Skaitmeninio 
raštingumo ir kitų 

mokomųjų renginių 
skaičius. 

2.1 
Suorganizuota 
skaitmeninio 

raštingumo ir kitų 
mokomųjų 

renginių – 130. 

2.1 
Suorganizuota 
skaitmeninio 

raštingumo ir kitų 
mokomųjų 

renginių – 101. 

2.1. 78 proc. 
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BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 

Birštono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Veikė pagrindinė biblioteka Birštone 
ir 3 padaliniai: Birštono vienkiemo, Nemajūnų ir Siponių.  

2 lentelė. Bibliotekų prieinamumas 2021 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 –  3 262 0 3 30 

Padaliniai 3 – 387 0 18 59 

Iš viso 4 0,9 1 106 418 21 89 

 

didinti jų 
įvairovę, 

prieinamumą, 
įgyvendinant 

projektų 
„Prisijungusi 

Lietuva“, 
„Gyventojų 
skatinimas 
išmaniai 
naudotis 
internetu 

atnaujintoje 
viešosios 
interneto 
prieigos 

infrastruktūroje“ 
veiklas. 

2.2. Skaitmeninio 
raštingumo ir kitų 

mokomųjų renginių 
dalyvių skaičius. 

2.2. Skaitmeninio 
raštingumo ir kitų 

mokomųjų 
renginių dalyvių 
skaičius –1 700. 

2.2. Skaitmeninio 
raštingumo ir kitų 

mokomųjų 
renginių dalyvių 
skaičius –1 876. 

2.2. 110 proc. 

3. Didinti 
paslaugų kokybę 
ir prieinamumą. 

3.1. Vartotojų 
nuomonės apie BVB 
teikiamas paslaugas 

bei aptarnavimo 
kokybę apklausa 

 
 

 

3.1. 
Suorganizuota 

apklausa, 
apibendrinti 
rezultatai, 
numatytos 
priemonės 

paslaugoms, 
aptarnavimo 

kokybei gerinti. 

3.1. Apklausa 
įvykdyta, 
rezultatai 

apibendrinti ir 
atsižvelgiant į 

juos numatytos 
priemonės, 

vartotojų 
aptarnavimui 

gerinti. 

3.1. 100 proc.  

3.2.  
Knygnešystės 

paslauga 
pasinaudojusių 
savivaldybės 

gyventojų skaičius. 

3.2. 
Knygnešystės 

paslauga suteikta 
98 neįgaliems, 

senyvo amžiaus 
gyventojams. 

3.2. 
Knygnešystės 

paslauga suteikta 
89 neįgaliems, 

senyvo amžiaus 
savivaldybės 
gyventojams. 

3.2. 91 proc. 
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Pagrindinė biblioteka lankytojus aptarnavo šešias dienas, arba 47 val. per savaitę: darbo 
dienomis nuo 11 iki 19 val., šeštadieniais nuo 10 iki 17 val. Sekmadienis – nedarbo diena. 
Birštono vienkiemio padalinys lankytojus aptarnavo 5 dienas, arba 40 val. per savaitę, 
Nemajūnų ir Siponių padaliniai dirbo nepilną aptarnavimo savaitę – po 20 val. 

Stabilus išliko bibliotekų tinklo tankumo (2020 m. 1 000 gyventojų teko 0,89 bibliotekos) 
koeficientas. Prieigos (vienai bibliotekai tenkančių gyventojų skaičius 2020 m. buvo 1 121) 
koeficientas sumažėjo dėl sumažėjusio savivaldybės gyventojų skaičiaus. 2021 m. Birštono 
savivaldybėje gyveno 4 422, o  2020 m. – 4 484 gyventojai (BS Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyriaus duomenimis). 

2021 m. sumažėjo 1 bibliotekai tenkantis vartotojų skaičius: 2021 m. – 418, 2020 m. – 509. 
Tai lėmė sumažėjęs bendras registruotų vartotojų skaičius. Biblioteka aptarnavo ne tik 
savivaldybės gyventojus, bet ir Birštone poilsiavusius žmones iš kitų Lietuvos savivaldybių ar 
užsienio šalių. Koks yra santykis, deja, dėl LIBIS modernizavimo, programinės įrangos 
techninių trikdžių šių duomenų šiemet neturime.  

2021 metais Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka vykdė projektą, kurio tikslas – baigti 
įgyvendinti duomenų bazių sujungimo ir perkėlimo iš Lietuvos bibliotekų į centrinę Valstybinės 
debesijos infrastruktūrą-procesą, modernizuoti LIBIS sistemą. Mūsų bibliotekoje darbai 
pradėti liepos mėn. pradžioje nevyko sklandžiai, kilo įvairių LIBIS sutrikimų, darbui reikalingos 
programos buvo diegiamos palaipsniui, o tai trukdė darbuotojams sklandžiai aptarnauti 
lankytojus, atlikti įvairius fondo tvarkymo darbus, reikalavo daugiau laiko resursų.  

Ypač nestabiliai LIBIS veikė liepos–rugsėjo mėn. – strigo programos, reikalingos kasdienėms 
funkcijoms atlikti, kildavo problemų dėl atskirų funkcionalumų, klaidingo duomenų išvedimo. 
Iki pat 2022 m. pradžios sklandžiai neveikė procesų rodiklių ataskaitų modulis, visuminė bei 
bendroji apskaita, negalėjome laiku surinkti duomenų, reikalingų statistinėms ataskaitoms 
rengti. Kai kurie svarbūs funkcionalumai neveikia iki šiol: gautų dokumentų paskirstymo aktų, 
nurašymo aktų formavimas, autošifravimas, fondų patikra, lipdžių spausdinimas.  

2021 m. bibliotekos veiklai, paslaugų prieinamumui didelės įtakos turėjo ir pandemija, 
karantinas, ekstremalioji situacija. Darbas buvo organizuojamas, atsižvelgiant į LR 
Vyriausybės nutarimų, LR sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo nutarimų 
reikalavimus. Karantino metu buvo teikiamos tik elektroninės ir bekontaktės paslaugos (knygų 
išdavimas), organizuojamas grąžintų knygų karantinavimas. Ekstremaliosios situacijos 
sąlygomis buvo reguliuojami lankytojų srautai, ribojamas renginių dalyvių skaičius ir kt. 
Lankytojus trikdė, kėlė nepatogumų ir reikalavimas dėvėti kaukes (labiausiai besinaudojančius 
skaityklų paslaugomis). 

Bibliotekos paslaugų prieinamumui įtakos turėjo ir nuo rugsėjo 15 d. įsigaliojęs reikalavimas 
pateikti Galimybių pasą. Jo neturintiems teikėme tik bekontaktę knygų išdavimo paslaugą bei 
el. paslaugas.  

2021 m. biblioteka iš viso buvo uždaryta, teikė ne visas paslaugas arba apribotas paslaugas 
216 dienų, arba net 72 proc. įprastų vartotojų aptarnavimo dienų, (2020 m. – 104, arba 35 
proc. įprastų vartotojų  aptarnavimo dienų). 

Reaguodami į besikeičiančias sąlygas, tobulindami vartotojų aptarnavimą, siekdami, kad 
turtingas knygų fondas būtų kuo prieinamesnis didesniam gyventojų ir kurorto svečių ratui, 
įgyvendinome projektą „Interaktyvūs sprendimai – kūrybai ir atradimams“, įrengėme 
knygomatą, įdiegėme naują paslaugą – knygų išdavimą bekontakčiu būdu. Tai patogus 
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bekontaktis būdas skolintis bibliotekos leidinius ir juos atsiimti bet kuriuo paros metu bet kurią 
savaitės dieną. Tokia paslauga ypač aktuali dabartiniu – pandemijos – metu, kai tiesioginiai 
kontaktai ribojami, kokybiškas ir greitas aptarnavimas modernių technologijų pasaulyje nuolat 
skubančiam žmogui labai reikalingas ir patrauklus.  

Knygomatas prie bibliotekos Knygomato pristatymo bendruomenei šventė 

 
Biblioteka yra atvira ir draugiška visiems: ir autizmo spektro, ir disleksijos, ir kitą negalią 
turintiems žmonėms. Dalyvaudami programoje „Biblioteka visiems“, organizuojamoje AVB ir 
LAB, finansuojamoje pagal KM strateginio veiklos plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas 
socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“, 
plėtėme paslaugas įvairią negalią turintiems žmonėms.  

2021 m. rugsėjo mėn. bibliotekos darbuotojai dalyvavo konferencijoje „Biblioteka visiems. 
Konferencija+“, kurios metu pasirašytas Bibliotekų prieinamumo manifestas. Juo bibliotekų 
bendruomenė  įsipareigojo dėti visas pastangas, kad bibliotekos taptų prieinamos visiems ir 
didintų negalią turinčių žmonių įtrauktį.  

2021 m. iš KAVB gavome sensorinių priemonių rinkinį, metodinę medžiagą „Išlaisvinti herojai: 
sensoriniai skaitymai bibliotekose“, darbuotojai dalyvavo mokymuose. 2022 m. organizuosime 
sensorinius skaitymus, kurie padeda vaikams, turintiems skaitymo sutrikimų, geriau suvokti ir 
patirti skaitomą tekstą. 

Dalinomės informacija su savo lankytojais, kvietėme nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pasinaudoti 
AVB ir LAB siūloma nauja paslauga – specializuotų bendravimo kortelių kūrimu naudojantis 
programine įranga „Boardmaker“. Kortelėse pavaizduoti grafiniai simboliai ir piešiniai, kurie 
gali padėti tėvams, pedagogams, logopedams ir kitiems specialistams, prižiūrintiems 
specialiųjų bendravimo poreikių turinčius asmenis, išanalizuoti paprastas gyvenimiškas 
situacijas. Bibliotekoje galima užsisakyti nuotolinę kortelių parengimo paslaugą.  

2021 m. spalio 4–10 dienomis pirmą kartą jungėmės prie pasaulinės disleksijos pažinimo 
savaitės „Go Red for Dyslexia“, rengėme instaliaciją bibliotekos 1-ojo aukšto lange, kviesdami 
bendruomenę atkreipti dėmesį į skaitymo sunkumų patiriančius vaikus, domėtis ir priimti 
teisingus spendimus vaikų ugdymo procese. Siekdami padėti skaitymo sutrikimų turintiems 
vaikams, suplanavome renginių projektuose, kurios tikimės įgyvendinti 2022 m. 
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Pagrindinėje bibliotekoje yra įrengtas liftas, kuris leidžia turintiems judėjimo negalią 
paprasčiau patekti į pastato antrą aukštą. Žmonėms, turintiems negalią, pritaikyta bibliotekos 
interneto svetainė.  

Bendradarbiaudami su Lietuvos aklųjų biblioteka, regos negalią turintiesiems gyventojams 
sudarėme galimybę klausytis garsinių knygų (CD). Šia paslauga pasinaudojo 5 negalią 
turintys vartotojai. Jiems išduotos 29 garsinės knygos. 

Atskirtį karantino metu išgyvenantiems lankytojams pasiūlėme rekomendacinės 
biblioterapinės literatūros sąrašą (70 įrašų), kurį bibliotekos darbuotojos sudarė 
atsižvelgdamos į dr. D. Janavičienės rekomendacijas.  

Ir vėl pakvietėme birštoniečius ir kurorto svečius dalintis perskaitytomis knygomis – 
centriniame Vytauto Jurgio Meškos parke atstatėme sulaužytą mainų bibliotekėlę. 

NESTACIONARUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS 

Ataskaitiniais metais populiarėjo knygnešystės paslauga. Ja naudojosi negalią turintys ar 
senyvo amžiaus žmonės, kuriems sunku nueiti į biblioteką. Paslauga buvo suteikta 89 
savivaldybės gyventojams, į namus nunešta net 1 670 fiz. vnt. įvairių leidinių: knygų, žurnalų.  

3 lentelė. Nestacionarus vartotojų aptarnavimas 2020–2021 m. 

 Aptarnautų gyventojų  
skaičius 

Knygnešių skaičius Išduotų leidinių sk. / 
fiz.vnt. 

 2020 2021 Pokytis 
+/- 

2020 2021 Pokytis 
+/- 

2020 2021 Pokytis 
+/- 

VB 31 30 -1 3 3 0 81 85 +4 

Birštono vienkiemio 
padalinys 

17 25 +8 10 10 0 722 770 +48 

Nemajūnų padalinys 18 19 +1 2 2 0 324 332 +8 

Siponių padalinys 15 15 0 7 6 -1 485 483 -2 

Iš viso SVB 81 89 +8 22 21 -1 1 612 1 670 +58 

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

Atsižvelgiant į karantino, ekstremaliosios situacijos reikalavimus, užsakyti leidiniai, supakuoti 
maišeliuose, gyventojams buvo pristatomi bekontakčiu būdu, paliekant juos žmonėms prie 
namų durų, ant palangių, suolelių.  

BENDROJI VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 

2021 m. bibliotekoje užregistruoti 1673 vartotojai. Dėl LIBIS modernizavimo, 
programinės  įrangos techninių trikdžių biblioteka neturi tikslių duomenų apie registruotus 
vartotojus, negalime  pateikti savivaldybės gyventojų sutelkimo procento, nežinome, kiek 
birštoniečių ir kiek kurorto svečių naudojosi bibliotekos paslaugomis, kiek vartotojų registruota 
padaliniuose. 
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Ataskaitiniais metais centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose apsilankė 22 468 lankytojai, 1 189 
lankytojais, arba 5 proc., mažiau nei 2020 m.  

4 lentelė. Bibliotekų lankytojų skaičius  2021–2020 m. 
 

 

Šiems pokyčiams įtakos turėjo pandeminė situacija, karantino ir ekstremaliosios situacijos 
metu įvesti galioję teikiamų paslaugų ribojimai. Lankytojų skaičius mažėjo centrinėje 
bibliotekoje dėl mažėjusio kurorto svečių, kurie naudojosi bibliotekos paslaugomis, skaičiaus, 
didesnės kultūrinių paslaugų pasiūlos mieste. Lankytojų skaičius augo padaliniuose: 
darbuotojos gerai žino bendruomenės poreikius, glaudžiai bendradarbiavo su vietos 
bendruomenėmis, dalyvavo vietos bendruomenių veikloje – Nemajūnų padalinio vyresn. 
bibliotekininkė E. Grybauskienė yra Nemajūnų bendruomenės santalka valdybos narė, 
Siponių padalinio vyresn. bibliotekininkė O. Gridziuškienė – Siponių krašto bendruomenės 
narė.  

Džiugina, kad į biblioteką sugrįžta vaikai, augo vaikų apsilankymų skaičius – 2 688 lankytojais, 
arba 26 proc., daugiau nei 2020 m. Tam įtakos turėjo ir įdomių renginių pasiūla, sėkmingai 
parengti ir įvykdyti vaikams, šeimoms skirti projektai. 

DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGA 

2021 m. vartotojams išduota 31 868 fiz. vnt. įvairių dokumentų, 9 616 fiz. vnt. mažiau nei 2020 
m. Išduoties mažėjimą lėmė dėl pandeminės situacijos sumažėjęs bibliotekos paslaugų 
prieinamumas, mažėjantis periodinių leidinių pasirinkimas. Duomenys gali būti netikslūs dėl 
LIBIS modernizavimo, programinės  įrangos techninių trikdžių – ypač liepos–rugsėjo 
mėnesiais, kai sistema veikė labai nestabiliai, neveikė nemaža dalis programų, reikalingų 
kasdienėms funkcijoms atlikti, kildavo problemų dėl atskirų funkcionalumų, klaidingo duomenų 
išvedimo. 

5 lentelė. Dokumentų fizinių vienetų išduotis 2020–2021 m.  

Biblioteka 

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

2020 2021 
Pokytis 

+/- 
2020 2021 

Pokytis 
+/- 

2020 2021 
Pokytis 

+/- 

VB 28 692 19 135 -9 557 4 845 8 618 +3 773 28 692 19 
135 

-9 557 

Biblioteka 

Apsilankymų skaičius Vidutinis 
apsilankymų 

skaičius 1 
bibliotekai 

Pokytis 
+/- 

Iš viso 
Iš to skaičiaus vaikų 

apsilankymų 

2020 2021 
Pokytis 

+/- 
2020 2021 

Pokytis 
+/- 

2020 2021 
 

VB 17 303 15 000 -2 303 5 594 7 819 +2 225 – – – 

MP 4 848 5 435 +587 1 558 1 885 +327 – – – 

KP 1 506 2 033 +527 289 425 +136 – – – 

SVB 23 657 22 468 -1 189 7 441 10 129 +2 688 5 
914  

5 
617 

-297 
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MP 8 202 7 591 -611 1 855 1 609 -246 8 202 7 591 -611 

KP 4 590 5 142 +552 559 719 +160 2 295 2 553 +258 

SVB 41 484 31 868 -9 616 7 259 10 
946 

+3 687 10 371 7 963 -2 408 

 

Nors bendroji išduotis ir sumažėjo, maloni išimtis – išduoties vaikams augimas. SVB vaikams 
knygų, periodinių leidinių ir kt. išduota 3 687 fiz. vnt, arba 34 proc. daugiau nei 2020 m. Todėl 
akivaizdu, kad bibliotekos paslaugos reikalingos organizuojant vaikų laisvalaikį, realizuojant 
pomėgius ir labiausiai – besimokant. Išduoties vaikams augimui įtakos turėjo ir įgyvendinti 
projektai, akcijos, skaitymo populiarinimui skirti renginiai. Po įvykusio renginio kildavo didesnis 
susidomėjimas pristatomo rašytojo knygomis, daugiau jų išduodama.  

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 

Nepaisant visų ribojimų ir iššūkių biblioteka išliko ne tik formalia knygų išdavimo vieta, bet ir 
kultūriniu centru, kuriame buvo organizuojami renginiai, edukacijos, įvairios veiklos, 
suburiančios bendruomenę praleisti laisvalaikį.  

2021 m. SVB suorganizuota 235 renginiai, iš jų – 182 žodiniai renginiai (iš jų 103 – vaikams), 
22 virtualūs renginiai (iš jų 12 – vaikams), 53 literatūros ir meno parodos (iš jų 12 – vaikams). 
Renginiuose apsilankė 4 063 lankytojai (iš jų: 1 677 vaikai ir 1 399 virtualūs lankytojai). 

6 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2020–2021 m. renginių⁕ skaičius 

Vyko 

Renginių iš viso 
Iš jų 

Žodiniai Parodos / vaizdiniai 

2020 2021 
Pokytis 

+/- 
2020 2021 Pokytis +/- 2020 2021 

Pokytis  
+/- 

VB 166 161 -5 150 136 -14 16 25 +9 

MP 54 38 -16 47 26 -21 7 12 +5 

KP 31 36 +5 19 20 +1 12 16 +4 

SVB 251 235 -16 216 182 -34 35 53 +18 

*įskaitant ir edukacinius renginius 

7 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2020–2021 m. renginių lankytojų⁕ skaičius 

Renginių lankytojų 2020 2021 Pokytis +/- 

VB 2 602 3 699 +1 097 

MP 365 182 -183 

KP 255 182 -73 

SVB 3 222 4 063 +841 

*įskaitant ir edukacinius renginius 

Palyginus su 2020 m. tiek pagrindinėje bibliotekoje, tiek padaliniuose mažėjo žodinių renginių 
skaičius dėl įvairių karantino, ekstremaliosios situacijos ribojimų, lapkričio mėn. savivaldybėje 
įvesto draudimo organizuoti renginius. Organizavome daugiau literatūros parodų, didesnį 
dėmesį skirdami fondo aktualizavimui ir populiarinimui. Bibliotekos organizuotuose 
renginiuose lankytojų skaičius augo, nes lankėsi daugiau vaikų, šeimų. Suorganizuota 
daugiau virtualių renginių (plačiau žr. „Virtualūs renginiai“). 
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Biblioteka rengė ir tradicines literatūros parodas, ir menininkų darbų ekspozicijas. 
Literatūrinėmis parodomis siekėme atkreipti lankytojų dėmesį į svarbius visuomeninio ar 
literatūrinio gyvenimo įvykius. Rengėme parodas, skirtas Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų 
dienai, Vasario 16-ajai – Valstybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai, rašytojų jubiliejinėms sukaktims paminėti ir kt. Labai pasiteisino visus metus 
bibliotekos 1-jo aukšto languose eksponuojama, nuolat pildoma naujai gautomis knygomis 
paroda „Naujos knygos laukia skaitytojų“. 2021 m. minėjome kurorto 175 metų veiklos sukaktį. 
Jai skyrėme virtualią Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių ir retųjų leidinių parodą (žr. 
„Informavimas kraštotyros tematika“; apie virtualias parodos žr. „Virtualūs renginiai“). 

Organizavome ir keletą meno, interaktyvių parodų, nors norintiems jas eksponuoti dažniausiai 
pasiūlome kreiptis į kitas Birštono kultūros įstaigas, nes mūsų erdvės per mažos 
ekspozicijoms.  

Spalvinga, šilta ir įsimintina buvo edukologės, tapytojos dr. Jolantos Kanapickaitės paroda 
„Kviečiu vasarą“. Autorė paveiksluose atskleidė du skirtingus asmenybės pradus – menininką 
ir mokslininką. Paveiksluose – griežtoki potėpiai, bet meniškoji ir jautrioji autorė atsiskleidė per 
sodrias, subtilias vasaros spalvas. 

Dr. J. Kanapickaitė prie savo parodos Interaktyvi paroda „Iš vandens 
ant skydo“ 

Bendradarbiaudami su Klaipėdos Jūrų muziejumi, organizavome interaktyvią parodą „Iš 
vandens – ant skydo“, kurioje eksponuotas ir Birštono herbas. Parodos rengėjai priminė, jog 
nuo seniausių laikų žmonės kūrėsi šalia vandens. Prie upių, ežerų, marių bei jūros augo 
miestai ir miesteliai. Jų gyventojai suprato vandens svarbą. Vanduo malšino troškulį, o jame 
tarpstanti gyvybė – alkį. Pasistačius laivus, upės tapo keliais, jūra pradėjo jungti, o ne skirti. 
Gyvenimas prie vandens formavo žmogaus savimonę. Vandens simbolika atsispindėjo 
kultūroje ir valdžios simboliuose. Atsiradus heraldikai, vandens simboliai persikėlė į miestų ir 
miestelių herbus. Vienuose – bures iškėlė laivai, kituose – apsigyveno vandens gyvūnai.  

Bendradarbiaudami su KAVB, organizavome kilnojamąją parodą „Anuomet Kaune: Laikinoji 
sostinė 1919–1940“. Ekspoziciją sudarė 147 nuotraukos ir trumpi tekstai apie Kauno istorinių 
ir architektūrinių objektų kaitą, kultūrinį ir sportinį gyvenimą, valstybines šventes ir kasdienybės 
tėkmę, gamtos stichijos jėgą – Nemuno potvynius. 
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Žodiniai renginiai taip pat buvo organizuojami įvairiomis svarbiomis Lietuvai ir 
Birštono kraštui progomis. Jubiliejinius kurorto metus paminėjome literatūros ir muzikos 
vakarais, skirtais istorikui T. Narbutui, poetui, vertėjui, dramaturgui, kelionių aprašymų autoriui 
V. Sirokomlei, rašytojui, kultūrinio turizmo pradininkui Lietuvoje A. Vienuoliui-Žukauskui – 
istorinėms asmenybėms, kurias Birštonas įkvėpė, kurios jame dirbo, lankėsi ir apie jį rašė, bet 
šiandien nedaug apie jas ką žinome, retai prisimename (žr. „Projektų rengimas ir 
įgyvendinimas“). 

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

Bendradarbiaudami su Lietuvos rašytojų sąjunga, jau 24 kartą Birštone organizavome 
tarptautinį poezijos festivalį „Poezijos pavasaris“ (šalyje šis festivalis organizuojamas jau 57-
ąjį kartą). Poezija ypatinga: ji jungia, įkvepia, kviečia apmąstymams, tačiau šiųmečio vaizdų, 
garsų, jausmų, sapnų ir svajonių įvairovė apstulbino ir įtikino, kad poezija neturi sienų – 
lietuviški anglų kalba parašytų eilėraščių vertimai turėjo tą pačią sielą, tą pačią emociją. 
Dalyvavo: amerikiečių poetas, prozininkas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Kerry 
Shawn Keys, poetė Birutė Grašytė-Black su savo vyru, amerikiečių poetu Malachi Black, 
poetė, lituanistė Kristina Poderytė. Poeziją skaitė aktorė Olita Dautartaitė. Bardas Vygantas 
Kazlauskas atliko P. Širvio, V. Palčinskaitės ir kitų širdies poetų žodžiais kurtas dainas. 
Renginį nuotaikingai vedė rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė. 

Organizavome renginius, aktyviai dalyvavome įvairiuose nacionaliniuose projektuose ir 
iniciatyvose. Bendradarbiaudami su tarptautiniu žmogaus teisių dokumentinių filmų festivaliu 
„Nepatogus kinas“, bibliotekoje sudarėme galimybę žiūrėti 4 filmus: „Dainuojantys vyrai“ (rež. 
Dylan Williams), „Iš jūros gelmių“ (rež. Robin Petré), „Būsiu su tavim“ (rež. Virginija Vareikytė, 
Maximilien Dejoie), „Pasienio paukščiai“ (rež. Vytautas Puidokas), kuriuos stebėjo 24 
lankytojai. 

Ir šiemet jungėmės prie akcijos „Saugaus eismo stotelės“, kuri skatina atsakingai elgtis 
keliuose. Saugaus eismo stotelėje prie bibliotekos savivaldybės gyventojus ir kurorto svečius 
pasitiko Birštono policijos bendruomenės pareigūnė M.Mardosienė ir Lietuvos kelių direkcijos 
specialistė N. Kvietkauskienė. Jos priminė pėsčiųjų, dviratininkų, el. paspirtukų vairuotojų 
pareigas ir teises, atsakinėjo į iškilusius klausimus. Dalinti informaciniai lankstinukai, atšvaitai, 
pamokyta juos nešioti taisyklingai.  

Siponių padalinys išsiskiria etninės kultūros puoselėjimu, renginiais krašto papročiams ir 
tradicijoms puoselėti. 2021 m. suorganizuota popietė „Žolinės žolelių galia“. Žolinė – Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė ir padėkos deivei Žemynai, žemdirbių globėjai, diena. 
Tą dieną žmonės nešasi į bažnyčią šventinti vaistingųjų žolelių, javų, gėlių iš savo darželio, o 
Dzūkijoje dar ir daržovių bei vaisių puokštę. Susirinkusieji kalbėdamiesi apie šios šventės 
papročius, dalindamiesi prisiminimais, kaip ši šventė švenčiama Siponių krašte, rišo žolynų 
puokštes. 
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Popietė „Žolinės žolelių galia“ Siponių padalinyje 

Renginio „Tais ilgais žiemos vakarais“ metu susirinkusieji Siponių padalinyje prisiminė 
advento papročius, tradicijas, advento vainiko, žvakių prasmę, skaitė poeziją apie 
nuoširdumą, gerumą, meilę. Artėjant gražiausiai metų šventei – šv. Kalėdoms – išsakė vieni 
kitiems daug gražių palinkėjimų. 

Daug dėmesio skyrėme skaitymo skatinimo renginiams: suorganizavome 86, o juose 
apsilankė 1 095 skaitytojai. Tarp jų ir knygų pristatymai: poetės, rašytojos, LRS narės, 
psichiatrės, psichoperapeutės, soc. m. dr. J. Sučylaitės monografijos „Prieš srovę: psichikos 
sveikata šiuolaikiniame pasaulyje“, rašytojo, poeto, kultūrininko, asociacijos „Slinktys“ 
pirmininko J. Žitkausko dzūkiškų ir lietuviškų eilėraščių knygos „Dubeltavos išpažintys“ ir kt. 
Vyko literatūros ir muzikos vakaras, skirtas poetų H. Nagio ir V. Mačernio kūrybai. Dalyvavo 
aktorius A. Bialobžeskis, trimitininkas L. Rupšlaukis. 

Kvietėme skaitytojus dalyvauti apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos 
organizuojamame „Skaitymo iššūkyje“. Jame dalyvauti užsiregistravo 81 bibliotekos 
skaitytojas (2020 m. – 67), o iššūkį įveikė 58 (2020 m. – 48). Jie perskaitė 290 knygų (2020 
m. – 306).  

17-ą vasarą centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose vyko savivaldybės Vaikų socializacijos, 
pilietinio ir tautinio ugdymo programos finansuojami skaitymai „Vasara su knyga“, kurių 
pagrindinis tikslas – prasmingas, kūrybiškas, socializaciją skatinantis vaikų vasaros 
užimtumas. 2021 m. skaitymų tema „Žemė kėlė žolę“ – gamtos pažinimas, gamtosauga, 
knygų apie gamtą aptarimas. 17-oje renginių dalyvavo 248 dalyviai: 193 vaikai ir 55 
suaugusieji (2020 m. 146 dalyviai: 124 vaikai ir 22 suaugusieji). Skaitymuose noriai dalyvauja 
ne tik mažieji birštoniečiai, bet ir poilsiauti į kurortą atvykę vaikai. Kartu skaitydami, 
bendraudami, kurdami, žaisdami jie turiningai praleidžia laisvalaikį, gerina skaitymo įgūdžius.  
Vasaros skaitymų reikalingumą ir aktualų bei kokybišką turinį patvirtino ir padidėjęs dalyvių 
skaičius, ir jau ketvirtus metus iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ suteiktas apdovanojimas už 
aktyvų dalyvavimą ir įdomiausiai organizuotas veiklas. Bibliotekos organizuojami „Vasaros 
skaitymai“ vėl buvo apdovanoti LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės 
padėka. 
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Vasaros skaitymų akimirkos. 
Piname vainikus, kalbamės apie 

Joninių papročius 

Vasaros skaitymų akimirkos Nemajūnų padalinyje 

Jungėmės prie ankstyvojo skaitymo skatinimo projekto „Knygų startas“, dalinome 
lauknešėlius, kurie padės žengti pirmuosius skaitymo patirties žingsnius šeimoms, 
sulaukusioms naujagimių. Lauknešėlyje – I. Zalieckienės knygelė „Kapt kapt kapt“, skaitymo 
patarimų lankstinukas, žaismingi skirtukai ir skaitytojo pažymėjimas. Skaityti vaikams svarbu 
nuo pirmųjų dienų, nes skaitymas lavina kalbos įgūdžius, atmintį, vaizduotę, o vaikui paaugus 
padeda lengviau išmokti skaityti savarankiškai ir pasiekti geresnių rezultatų mokykloje. 
Projektą įgyvendina KM ir LNB.  

Vykdydami projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, suorganizavome 11 nepamirštamų, 
įtraukiančių, turtinančių tarpusavio santykius bendrais atradimais renginių vaikams, šeimoms: 
susitikimų su knygų autoriais, kūrybines dirbtuvės su dailininkais iliustratoriais, interaktyvius 
spektaklius pagal žinomų rašytojų kūrybą (žr. „Projektų rengimas ir įgyvendinimas“). 

EDUKACINIAI RENGINIAI 

Iš viso suorganizuotas 101 edukacinis renginys, kuriuose sulaukėme 1 289 dalyvių (1 069 
vaikų ir 220 suaugusiųjų).  

Šiandien, kai labai svarbu orientuotis skaitmeniniame pasaulyje, biblioteka kvietė lankytojus 
plėsti savo kūrybines galimybes, išnaudojant šiuolaikines technologijas. Bendruomenę 
kvietėme susipažinti su mokomosiomis bepilotėmis skraidyklėmis (dronais), jų veikimo 
principais, svarbiausiomis naudojimo taisyklėmis, atskleisti savo kūrybiškumą ir įgyti pirmąją 
programavimo patirtį Mokymosi ir technologijų erdvėje organizuotuose užsiėmimuose ir kt.  

Bibliotekoje atidaryta Medijų skaitykla. Joje galima naudotis, įgyvendinant projektą „Gyventojų 
skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, gauta  
kūrybinio paketo įranga. Ją sudaro grafinė planšetė, negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo 
skeneris, rašalinis spausdintuvas nuotraukoms, vaizdo kamera bei srautinių transliacijų 
kamera. Visą šią techninę įrangą lydi programinė įranga, kuria galima apdoroti vaizdą, garsą 
ir video medžiagą. Lankytojams organizavome Medijų skaityklos pristatymus, kvietėme 
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išbandyti įrangą, praplėsti savo žinias, įgyti naujų įgūdžių, kurie padėtų mokantis, studijuojant, 
darbinėje veikloje ar  įgyvendinat kūrybinius sumanymus.  

Vaikus mokėme pažinti savo jausmus socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos 
„Kimochi“ pagalba. Jų metu, pasitelkiant žaislus, knygeles kalbėjome apie jausmus, mokėmės 
juos atpažinti, priimti, išreikšti.  

Bendradarbiaudami su KAVB bei Meno terapijos ir socializacijos centru VYTA, organizavome 
piešimo ant vandens (EBRU meno) edukacinį užsiėmimą. 

Kurorto šventės metu kvietėme į kūrybines dirbtuves su dailininke S. Chlebinskaite, fotografu 
G. Kavoliūnu, grafike R. Vasilevičiūte ir kitais „Knygų šalies“ kūrėjais. Dalyviai kūrė „Odę 
Birštonui“, arba koliažus moire technika,  fotogramas, susipažino su I. Naginskaitės 
interaktyvių paveikslėlių knyga „Ką padarė žirklės“ bei išbandė mix and mach perkirptų 
puslapių techniką ir kūrė autorinę knygą, kurioje Birštono banginukas įgavo naujų pavidalų.  

MOKYMAI GYVENTOJAMS IR BIBLIOTEKOS VARTOTOJAMS 

Konsultavome skaitmeninio raštingumo klausimais, organizavome mokymus, kad gyventojai, 
bibliotekos vartotojai įgytų reikalingų skaitmeninio raštingumo žinių, įgūdžių, kad galėtų 
profesionaliau naudotis informacinėmis technologijomis, saugiai jaustųsi virtualioje erdvėje, 
sumažintų pandemijos sukeltus padarinius: informacinę izoliaciją, vienatvę, atskirtį ir kt.  

2021 m. 1 876 gyventojai, bibliotekos vartotojai (2020 m. – 1 621) dalyvavo skaitmeninio 
raštingumo ir kituose mokomuosiuose renginiuose – internetiniuose seminaruose, akcijose, 
robotikos užsiėmimuose ir kt. Atsakėme į 959 pateiktas skaitmeninio raštingumo užklausas 
(2020 m. – 1 233). Net karantino metu, kai biblioteka buvo uždaryta ir teikėme tik bekontaktę 
knygų skolinimo paslaugą, susidūrę su problemomis, iškilusiomis naudojantis kompiuteriu, 
išmaniuoju telefonu, žmonės konsultuodavosi: skambindavo arba klausimus pateikdavo el. 
paštu. Sumažėjęs pateiktų užklausų skaičius rodo ir bibliotekoje organizuojamų skaitmeninio 
raštingumo mokymų rezultatą – žmonės darosi savarankiškesni naudodami IT technologijas.  

8 lentelė. Gyventojų, bibliotekos vartotojų mokymas ir konsultavimas 2020–2021 m. 

 

Gyventojų, vartotojų skaičius, 
dalyvavusių skaitmeninio 

raštingumo ir kituose 
mokomuosiuose  renginiuose 

Gyventojų, vartotojų skaičius, pateikusių 
skaitmeninio raštingumo užklausas 

 2020 2021 Pokytis +/- 2020 2021 Pokytis +/- 

VB 1 430 1 765 +335 988 716 -272 

Birštono vienkiemio 
padalinys 

84 9 -75 193 188 -5 

Nemajūnų 
padalinys 

76 102 
0 

+26 8 21 
34 

+13 

Siponių padalinys 31 -31 44 -10 

Iš viso SVB 1 621 1876 +255 1 233 959 -274 

 
Sėkmingai įgyvendintas projektas „Prisijungusi Lietuva“. Birštono savivaldybėje numatytas 
apmokyti gyventojų skaičius įvykdytas 100 procentų. 2021 m. suorganizuotos 4 mokymų 
grupės: viena pradedančiųjų, 3 – pažengusiųjų. 2 iš jų mokėsi nuotoliniu būdu „Microsoft 
Teams“ platformoje. Grupės buvo sudaromos, atsižvelgiant į projekto organizatorių 
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reikalavimus. Bendras mokymų dalyvių skaičius – 21: pradedančiųjų programą baigė 7 
savivaldybės gyventojai, 14 – pažengusiųjų. Iš viso projekto metu, per 3 metus, 199 gyventojai 
dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose. Visi jie įgijo reikalingų žinių ar patobulino 
turimas, gavo pažymėjimus. Už indėlį, įgyvendinant šį nacionalinį projektą, biblioteka gavo 
asociacijos „Langas į ateitį“ padėką. 

Lapkričio mėn. Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu buvo suplanuoti mokymai „IT žinių 
taikymas kasdieniniame gyvenime“, bet jie neįvyko, Birštono savivaldybei rekomendavus 
atšaukti visus renginius, pablogėjus situacijai dėl COVID-19 pandemijos. 

Organizavome tradicines akcijas: „Saugesnio interneto savaitė 2021“ ir „Skaitmeninė savaitė 
2021“. Dėl karantino 2021 m. jos vyko tik virtualiai. 

Iniciatyva „Saugesnio interneto diena“ (Safer Internet Day) minima daugiau nei 150 pasaulio 
šalių. Lietuvoje organizuojama „Saugesnio interneto savaitė“. Tikslas – atkreipti dėmesį į 
aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi 
internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Bibliotekoje savaitę pradėjome virtualiu 
edukaciniu renginiu bibliotekininkams „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“, kurioje dalyvavo 
9 bibliotekos darbuotojos. 

Vasario 8–12 dienomis kasdien vyko edukacinės pamokėlės vaikams. Draugiško interneto 
meškiukas kalbėjosi su vaikais ir ekspertais apie tai, kaip internete būti saugesniems. 
Pamokėlės buvo orientuotos į 4–6 klasių moksleivius, kiekvienos pamokėlės trukmė – iki 30 
min. Kiekvieną dieną buvo skelbiama po naują edukacinę pamokėlę (nuorodos į YouTube 
kanalą), kurią vaikai galėjo stebėti bet kuriuo patogiu metu. Pamokėlių nuorodas skelbėme 
bibliotekos interneto svetainėje, el. paštu jas siuntėme mokytojams. 

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė bibliotekos Facebook paskyroje vykęs „Saugesnio 
interneto savaitės 2021“ renginys – virtualus susitikimas su Birštono policijos komisariato 
bendruomenės pareigūne M. Mardosiene tema „Saugumo iššūkiai elektroninėje erdvėje ir 
padėtis Birštono savivaldybėje“. Už bendradarbiavimą organizuojant „Saugesnio interneto 
savaitės“ veiklas pelnyta asociacijos „Langas į ateitį“  padėka, gautas prizas.  

Visoje Europoje organizuojamos kasmetinės skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių 
ugdymo akcijos „Skaitmeninė savaitė 2021“ (All Digitall Week 2021) metu kvietėme į 
asociacijos „Langas į ateitį“ ir projekto „Prijungusi Lietuva“ internetinius seminarus: 
„Skaitmeninė visuomenė – kvietimas augti“, „Darbo vietų transformacija“, „Debesų 
kompiuterija“, „Finansinis saugumas internete“. Seminaro nuorodas skelbėme interneto 
svetainėje.  

Informacinės technologijos nuolat keičiasi, todėl ir mūsų organizuojami skaitmeninio 
raštingumo mokymai, konsultacijos išliks svarbia bibliotekos funkcija ir 2022 metais. 

2021 m. vykdėme lankytojų apklausą, kurios tikslas – tobulinti bibliotekos teikiamas 
paslaugas. Klausėme ir apie  bibliotekoje organizuojamus renginius. Anketos duomenys 
atskleidė, kad nors respondentai į biblioteką dažniausiai ateina pasiimti knygų, jie tuo pačiu 
aktyviai domisi ir renginiais. Dažniausiai įvardinama priežastis, kodėl nesilankoma renginiuose 
– per vėlai sužino apie renginį arba neturi laiko. Kitos nedalyvavimo renginiuose priežastys: 
mieste renginiai dubliuojasi, netinka renginių laikas, dalyvauja tik nuotoliniuose renginiuose, 
sveikatos problemos. 37 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad dalyvavo 
bibliotekos Facebook profilyje organizuotuose nuotoliniuose renginiuose. 63 proc. 
respondentų, nedalyvavusių nuotoliniuose renginiuose, nurodė, kad jiems arba tema buvo 
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neaktuali, arba nežinojo tokius renginius vykstant. Apibendrinant apklausos duomenis galima 
pasakyti, kad lankytojai domisi mūsų organizuojamais renginiais, norėtų daugiau renginių – 
knygų pristatymų, susitikimų su rašytojais ir žymiais žmonėmis, deja, mūsų galimybės juos 
organizuoti yra ribotos dėl finansinių išteklių. Knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais, 
žymiais žmonėmis organizuojame, kai autoriui galime sumokėti autorinį honorarą, turime 
projektinių lėšų arba autorius sutinka dalyvauti nemokamai. 

Apibendrinant kultūrines, edukacines bibliotekos paslaugas, galime pasidžiaugti, kad, 
nepaisant pandeminės situacijos, pavyko suorganizuoti įdomių, bendruomenei aktualių 
renginių, skaitmeninio raštingumo mokymų, mokomųjų renginių, tai patvirtina ir išaugęs 
renginių lankytojų skaičius.  

Ypač džiaugiamės renginiais vaikams, kuriuose kartu dalyvauja ir vis daugiau tėvelių. 
Atsižvelgdami į oro sąlygas, kad galėtų dalyvauti renginiuose kuo daugiau norinčiųjų, ne tik 
projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, bet ir kitus renginius vaikams organizavome lauke 
prie bibliotekos, erdvėje po liepa. Ši patirtis labai pasiteisino. Planuojame, konsultuodamiesi 
su specialistais, didinti šios erdvės funkcionalumą. 

Apžvelgta tik keletas ryškesnių, daugiausiai lankytojų dėmesio sulaukusių renginių. Daugiau 
informacijos apie renginius – ataskaitos prieduose, bibliografiniuose sąrašuose: „Birštono  
viešosios bibliotekos veikla 2021“ ir „Apie Birštono viešąją biblioteką internete 2021“. Su 
įvykusiais renginiais galima susipažinti krašto spaudoje, bibliotekos svetainėje internete 
https://www.birstonasvb.lt/ivyke-renginiai/ 

ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS,  
INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA 

Pandemija keičia bibliotekos veiklą: tenka greitai prisitaikyti prie pakitusių vartotojų 
aptarnavimo sąlygų, daugiau dėmesio skirti nuotoliniu būdu teikiamoms paslaugoms,  
efektyviau kurti ir pateikti elektroninį turinį, tinkamai prižiūrėti elektroninius išteklius, sudaryti 
reikiamas technines sąlygas vartotojams naudotis el. paslaugomis. 

INTERNETO SVETAINĖS KŪRIMAS IR VIRTUALŪS APSILANKYMAI 

Ataskaitiniais metais bibliotekos interneto svetainė sulaukė  daugiau apsilankymų. 

9 lentelė. Naudojimasis bibliotekos interneto svetaine 

Šalys, iš kurių apsilankyta svetainėje: Lietuva (97 proc. lankytojų), Jungtinė Karalystė, 
Norvegija, Vokietija, Suomija, Islandija, Airija, Latvija, Rumunija (3 proc.).  

Eil. 
Nr. 

El. paslaugos ir produktai 
2020 

m. 
2021 

m. 

2021–2020 
m. 

skirtumas 
(+/-) 

1 Interneto svetainė www.birstonasvb.lt    

 Apsilankymai 6 175 6 321 +146 

 Unikalūs lankytojai 1 648 1 605 -43 
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2021 m. bibliotekos interneto svetainėje nauja medžiaga papildyta, redaguota Kraštotyros 
skiltis. Buvo nuolat atnaujinama Naujų knygų skiltis – skelbiama informaciją apie bibliotekoje 
naujai gautas knygas, pristatomi teminiai knygų sąrašai. Skelbiant informaciją apie bibliotekos 
paslaugas, renginius, Facebook profilyje visada pateikiame nuorodą į bibliotekos interneto 
svetainę, kur paslauga ar renginys yra pristatomas išsamiau.  

2021 m. KAVB specialistai atliko bibliotekos interneto svetainės SEO auditą. SEO (Search 
Engines Optimization) – skaitmeninės rinkodaros įrankis, skirtas optimizuoti tinklalapius 
paieškos sistemoms ir tuo pačiu pritraukti daugiau tikslinių vartotojų, į kurių užklausas 
tiksliausiai atsako tinklalapių turinys. Atsižvelgus į pateiktas rekomendacijas, interneto 
svetainėje buvo sutvarkyti įrašai meniu punktuose: Programėlė „Meditacinė biblioterapija“, 
Kraštotyra. Šiuose svetainės meniu punktuose buvo suredaguoti meta pavadinimai, teisingai 
surašyti meta aprašymai bei sudėti raktiniai žodžiai tinkamam paieškos variklių atpažinimui. 
Taip pat sukurta Google Search Console paskyra interneto svetainės našumo stebėjimui bei 
URL adresų atnaujinimui. 

NAUDOJIMASIS LICENZIJUOTAIS ELEKTRONINIAIS IŠTEKLIAIS 

LNB bibliotekai prenumeravo Infolex, BNS, Delfi Plius, EBSCO Publishing ir NAXOS Music 
Library duomenų bazes. Visiems norintiems registruotiems bibliotekos vartotojams suteikiami 
slaptažodžiai nuotolinei EBSCO Publishing ir NAXOS Music Library prieigai. Juos turi 41 
bibliotekos vartotojas. Kartu su nuotolinės prieigos slaptažodžiu el. paštu yra siunčiamas ir 
trumpas naudojimosi vadovas. Duomenų bazėmis: Infolex, BNS, Delfi Plius galima naudotis 
tik bibliotekoje.  

10 lentelė. Naudojimasis duomenų bazėmis 

2021 m. 
atsisiųstų 

visateksčių 
el. dok skaičius 

Infolex 
BNS 

BSCO 
Publishing 

2020 m. 
atsisiųstų 

visateksčių 
el. dok skaičius 

Infolex 
BSCO 

Publishing 

Pokytis 
+/- 

2021 m. turinio 
vienetų peržiūrų 

skaičius 
Naxos Music 

Library 

2020 m. turinio 
vienetų peržiūrų 

skaičius 
Naxos Music 

Library 

Pokytis 
+/- 

202 109 +82 542 1 177 -635 

 

Duomenų bazės yra nuolat reklamuojamos: dalijamos skrajutės, informacija skelbiama 
bibliotekos interneto svetainėje, bet kiekvienais metais jomis naudojamasi skirtingai. 2021 m. 
populiariausia buvo NAXOS Music Library duomenų bazė. EBSCO Publishing siūloma 
ieškantiems dalykinės literatūros ir skaitantiems anglų kalba. Ja naudojasi kvalifikaciją 
keliantys specialistai, kursinius, diplominius darbus rašantys studentai. Infolex duomenų baze 
lankytojai naudojosi prireikus informacijos teisiniais klausimais. 2021 m. ja buvo naudojamasi 
mažiau nei 2020 m. Tikėtina, kad jos panaudojimas padidėtų, jeigu galėtume teikti ir nuotolinę 
prieigą, kadangi jos neturime, vartotojai įstatymų, kitų teisės aktų ieško LR Seimo, atitinkamų 
ministerijų, kitų valdžios institucijų svetainėse. Didesnio bibliotekos vartotojų susidomėjimo 
nesulaukė BNS ir Delfi Plius duomenų bazės, nors jų prieinamumas yra užtikrinamas. 
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INFORMACINIŲ UŽKLAUSŲ TEIKIMAS NAUDOJANT PASLAUGĄ „KLAUSK 
BIBLIOTEKININKO“ IR KITI UŽKLAUSŲ VYKDYMO BŪDAI 

Svarbi bibliotekos veiklos sritis – lankytojų informavimas, atsakymai į informacines užklausas. 
2021 m. atsakyta į visas gautas vartotojų užklausas – 3 636 (381 daugiau nei 2020 m.). Iš jų 
į 1 327 –  el. būdu. 

11 lentelė. Bibliografinių ir faktografinių užklausų 2020–2021 m. skaičius⁕ 

  
Biblioteka 

Gauta 
užklausų  

iš viso⁕⁕ 

Pokytis 
+/- 

Teminės Tikslinamosios Adresinės Faktografinės 

 2 
020 

2 
021 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

VB 2 
923 

3 
134 

+211 1 
515 

1 
049 

43 21 235 1 
758 

1 130 306 

MP 201 203 +2 58 61 0 0 143 142 0 0 

KP 131 299 +168 82 239 11 18 27 30 11 12 

SVB 3 
255 

3 
636 

+381 1 
655 

1 
349 

54 39 405 1 
930 

1 141 318 

⁕Įskaitant užklausas kraštotyros tematika. 

⁕⁕Gauta užklausų iš viso yra bibliografinių (teminės tikslinamosios, adresinės) ir faktografinių 
užklausų suma.  

 

2021 m. daugiausia atsakyta adresinių užklausų – 1 930, arba 53 proc., (2020 m. – 405, arba 
12 proc.), teminių – 1 349, arba 37 proc., (2020 m. – 1 655, arba 51 proc.), faktografinių – 318, 
arba 9  proc., (2020 m. – 1 141, arba 35 proc.), tikslinamųjų užklausų 39, arba 1 proc., (2020 
m. – 54, arba 2 proc.). 

Adresinių užklausų skaičius augo nes, ataskaitiniais metais (ypač karantino metu ir atsiradus 
reikalavimui pateikti Galimybių pasą) ne visi skaitytojai galėjo ateiti į biblioteką ir patys 
pasirinkti knygų, buvo daugiau užklausų apie konkrečių autorių leidinius, naujai išėjusias 
knygas. Nors informacija apie bibliotekos darbo laiką, aptarnavimo tvarką pandemijos 
sąlygomis buvo skelbiama interneto svetainėje, bibliotekos profilyje socialiniame tinkle 
Facebook, žmonės dažnai skambindavo pasitikslinti informacijos. Internetu nesinaudojantys 
skaitytojai telefonu pateikdavo užklausas apie medicinos, bankų ir kitų įstaigų darbo laiką ir 
teikiamas paslaugas pandemijos sąlygomis, viešojo transporto grafikus.  

Nemažai klausimų skaitytojams kilo dėl LIBIS modernizavimo, kai net gerai įpratę naudotis el. 
katalogu, nebegalėjo patys pasirinkti ir užsisakyti knygų, Todėl informacija apie atnaujintą el. 
paslaugų portalą https://ibiblioteka.lt/ iškart buvo paskelbta ne tik bibliotekos svetainėje, bet ir 
Birštono bendruomenės Facebook grupėje. 

Iš teminių užklausų atsakyta į 111 užklausų kraštotyros temomis (2020 m. – 122). Muziejaus 
darbuotojams buvo ieškoma informacijos apie senąsias Birštono kapines, jose pastatytus 
paminklus ir jų autorius. Gimnazijos mokytojai domėjosi Birštono mokyklos istorija, čia 
dirbusiais mokytojais, savivaldybės administracijos prašymu surinkta ir pateikta informacija 
apie skulptorių, profesorių A. Toleikį ir kt. 

„Klausk bibliotekininko“ paslauga skaitytojai nesinaudojo ne tik todėl, kad 2021 m. dėl 
atnaujinimo ji ilgai buvo neprieinama, bet ir todėl, kad jie yra įpratę rašyti ir užduoti klausimus 
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el. paštu tiesiogiai bibliotekos darbuotojams – visų bibliotekos darbuotojų adresai nurodyti 
bibliotekos interneto svetainėje, paprasta juos rasti ir naudotis.  

INFORMAVIMAS KRAŠTOTYROS TEMATIKA 

Jubiliejiniai Birštono metai, kurorto 175-ųjų veiklos metinių minėjimas atsispindėjo ir 
kraštotyrinėje veikloje. Juos pasitikome virtualia paroda „Birštono istorija Vilniaus 
universiteto bibliotekos lobyne“. Ją parengėme panaudodami Vilniaus universiteto 
bibliotekos mums padovanotas, 2016 m. bibliotekoje eksponuotos vienos dienos parodos 
„Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje – Birštonui 170“ dokumentų kopijas. Parodoje 
eksponuojami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų rankraščiai, senieji žemėlapiai, 
kurorto ištakas bylojantys dokumentai, žymių žmonių, vienaip ar kitaip susijusių su Birštonu, 
rankraščiai ir knygos.  

Virtuali paroda „Birštonas juos mena“ papildyta naujais tinklapiais, atskleidžiančiais ryškių 
Lietuvos asmenybių sąsajas su Birštono kurortu: 

 „Teodoras Narbutas (1784–1864)“: https://www.birstonasvb.lt/teodoras-narbutas-
1784-1864/ 

 „Vladislavas Sirokomlė (1823–1862)“: https://www.birstonasvb.lt/vladislavas-
sirokomle-1823-1862/ 

 „Teofilija Vaičiūnienė (1899–1995)“: https://www.birstonasvb.lt/teofilija-vaiciuniene-
1899-1995/ 

 „Juozas Zikaras (1881–1944)“: https://www.birstonasvb.lt/juozas-zikaras-1881-1944/ 
Kraštotyros veikla atsispindi ir literatūros parodose: „Sąžinės ir žemės poetas“ (Marcelijaus 
Martinaičio 85-mečiui), „Iš gelmės tas liūdnumas“ (J. Apučio gimimo 85-osioms metinėms), 
„Norėčiau jus labai prašyti: žodžiu ir džiaugtis, ir raminti“ (Ramutės Skučaitės 90-osioms 
gimimo metinėms), buvo prisimintos ir rašytojų viešnagės Birštone. 

Bibliotekos interneto svetainėje gydytojui, rašytojui Stanislovui Moravskiui skirta kraštotyros 
skiltis papildyta  2002–2006 m. krašto laikraščių straipsniais PDF formatu, paskelbtos 2007, 
2011, 2012, 2016 m. S. Moravskio skaitymų  nuotraukos. 

Numatomam leidiniui „Žymių žmonių ženklai Birštono kurorte“ surinkti bibliotekos fonduose 
saugomi A. Vienuolio, S. Moravskio, A. Vilkaičio, K. Binkio, M. K. Sarbievijaus, G. Kanovičiaus, 
J. Marcinkevičiaus, V. Bubnio, T. Matulionio, I. Simonaitytės, K. Šimonio, Vaižganto, J. 
Blekaičio, M. Dobužinskio, B. Sruogos, J. Vaičiūnaitės tekstai. 

2021 m. el. katalogas papildytas 660 kraštotyrinių straipsnių aprašais. Parengtas ir paskelbtas 
2022 metais Birštone minėtinų sukakčių sąrašas, buvo tęsiamos rodyklės „Birštonas 
respublikos ir šalies rajonų leidiniuose “, „Birštonas internete“. 

Kraštotyros darbe bendradarbiaujama su Birštono savivaldybės administracija, kurorto 
muziejumi, gimnazija, „Bočių“ bendrija, Birštono turizmo informacijos centru, Nemuno kilpų 
regioniniu parku, informacija dalijamasi su krašto žiniasklaida, Birštono bendruomene. 

Suorganizavome jau XVI-uosius gydytojo, rašytojo Stanislovo Moravskio (1802–1853) 
skaitymus, kuriuose stebėjomės ir gėrėjomės XIX a. aprangos papročiais – ne tik 
susipažinome su XIX a. kostiumo istorija S. Moravskio raštuose, bet ir praplėtėme savo žinias 
apie europinį kontekstą išklausę menotyrininkės dr. Aistės Bimbirytės-Mackevičienės 
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pranešimo. Skaitymus vedė architektūrologas, architektas, architektūros paveldo ekspertas 
dr. Marius Daraškevičius. Jis taip pat pademonstravo ištaigingą bajorišką kostiumą. 

 

Architektas M. Daraškevičius pristato 

bajorišką kostiumą 

 

Aktorius E. Stancikas skaito S. Moravskio 
tekstus 

 

 

Skaitymų svečiai, organizatoriai, pranešėjai (pirmoje eilėje iš kairės): architektas M. Daraškevičius, 
smuikininkė I. Klusaitė, gitaristas P. Balevičius, menotyrininkė A. Bimbirytė-Mackevičienė, buvusi LTR 

laidų režisierė V. Makačinienė, laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė R. Šimukauskaitė, aktorius E. 
Stancikas; (antroje eilėje iš kairės) bibliotekinikės A. Stankevičienė ir L. Tamošiūnienė, bibliotekos 

direktorė A. Jaskūnienė, hum. m. dr. istorikė R. Griškaitė 
 

S. Moravskio tekstus apie XIX a. madą skaitė aktorius dr. E. Stancikas, muzikiniai intarpai – 
smuikininkės I. Klusaitės ir gitaristo, jaunųjų atlikėjų konkursų laureato P. Balevičiaus. XVI-
uosius S. Moravskio skaitymus tradiciškai organizavome bendradarbiaudami su Birštono ir 
Prienų krašto laikraščiu „Gyvenimas“, istorike dr. R. Griškaite, mecenatu, intelektualu R. 
Baranausku. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūriniai vakarai po 
žvaigždėtu vasaros dangum“. Anot hum. m. dr., istorikės R. Griškaitės „...per šį visai čia pat 
gyvenusį dvarininką – intelektualą pasakojome ne tik šio krašto, bet ir viso XIX šimtmečio 
istoriją.“ Per pasakojimą apie kasdienos istoriją yra randamas glaudžiausias ryšys su 
auditorija, taip formuojamas ne tik kultūrinis identitetas, bet ir istorinė savimonė, kas, savo 
ruožtu, skatina jautriau žvelgti į kultūrinį ir istorinį vietos paveldą. 
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NAUDOJIMASIS INTERNETO PASLAUGOMIS 

Iš viso centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose lankytojams buvo skirta 21 viešos interneto 
prieigos vieta. Seansų skaičius augo padaliniuose, centrinėje bibliotekoje mažėjo. 

12 lentelė. Naudojimasis vieša interneto prieiga  2020–2021 m. 

Biblioteka 
Viešos interneto prieigos (VIP) vietų skaičius VIP kreipčių (seansų) skaičius 

2020 2021 Pokytis 2020 2020 2021 Pokytis 

VB 14 14 +5 15 4 520 3 864 -656 

MP 3 3 0 3 632 975 +343 

KP 4 4 0 2 205 537 +332 

SVB 21 21 +5 20 5 357 5 376 +19 

 
Per pandemiją, ypač per karantiną, žmonės buvo priversti įsigyti savo asmeninius IT įrenginius 
– vaikai mokėsi namuose, vyko nuotolinis darbas ir pan. Be to, per karantiną biblioteka teikė 
tik bekontaktes ir el. paslaugas, nuo rugsėjo 15 d., neturint Galimybių paso, viešosios interneto 
prieigos kompiuteriais nebuvo galima naudotis. Tai mažino VIP seansų skaičių. 

SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS 

Augo mūsų profilio socialiniame tinkle Facebook sekėjų, įrašų peržiūrų skaičius, nors 
neorganizavome jokių akcijų jų skaičių padidinti. Dalijomės informacija apie renginius, naujas 
knygas, paslaugas, dalijomės aktualiais literatūriniais straipsniais, organizavome tiesiogines 
renginių transliacijas. Bibliotekos paskyros sekėjų skaičius socialiniame tinkle Facebook, 
palyginus su 2020 m., išaugo 9 proc., o įrašų peržiūrų skaičius – 6  proc. 

13 lentelė. Socialinių tinklų naudojimas 2020–2021 m. 

Eil. 
Nr. 

El. paslaugos ir produktai 2020 m. 2021 m. 
2020–2021 

m. skirtumas 
(+/-) 

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

 Sekėjai 1 513 1 665 +152 

 Įrašų peržiūrų skaičius 120732 128501 +7 769 

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

YYpuO6hvtUw 

Paskyra sukurta 2016 m. 

 Prenumeratoriai / sekėjai 11 11 0 

 Įrašų peržiūros 1 727 534 -1 193 

 Įkelta video įrašų 4 8 +4 
 

2021 m. YouTube kanale buvo patalpinti 8 video įrašai, pristatantys naujas knygas vaikams, 
paaugliams: „Svečiuose pas žiogą Jeronimą. Vilkas Anastazas ir jo mėgstamų knygų 
pristatymas“; „Žiogas Jeronimas pristato balandžio mėnesio NAUJIENAS!“; „Maksas ir 92 
musės. Aušra Kiudulaitė“; „Monika Vaicenavičienė – Kas yra upė“; „Knygų keliauninkių 
pasitikimas!“ ir kt. Šiuos nuotaikingus filmukus bibliotekos darbuotojoms padeda sukurti 
savanoris, Alytaus kolegijoje multimedijos, dizaino ir leidybos technologijos studijas baigęs 
birštonietis Aivaras Požaitis.  
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2020 m. įrašų peržiūrų buvo daugiau, nes tiesiogiai YouTube kanale transliavome 
biblioterapijos konferenciją, vėliau daug kartų peržiūrėtas jos įrašas. 

VIRTUALŪS RENGINIAI 

14 lentelė. Virtualūs renginiai 2020–2021 m. 

Eil. Nr. El. paslaugos ir produktai 
2020 

m. 
2021 

m. 

Pokyti
s 
+- 

1. Virtualios parodos    

1.1 
„Gyvenimas Birštono kurortui“, Antano Serafino 

Zenkevičiaus gimimo 85-osios metinėms paminėti 
https://www.birstonasvb.lt/gyvenimas-birstono-kurortui/ 

2020 
m. 

2021 
m. 

Pokyti
s 
+- 

 Apsilankymai 42 16 -26 

 Unikalūs lankytojai 9 15 +6 

1.2 
Birštono istorija Vilniaus universiteto bibliotekos lobyne 

https://www.birstonasvb.lt/birstono-istorija-vilniaus-
universiteto-bibliotekos-lobyne/ 

- 
2021 

m. 

Pokyti
s 
+- 

 Apsilankymai - 108 - 

 Unikalūs lankytojai - 39 - 

1.3 
Sąžinės ir žemės poetas 

https://www.birstonasvb.lt/sazines-ir-zemes-poetas/ 
- 

2021 
m. 

Pokyti
s 
+- 

 Apsilankymai - 126 - 

 Unikalūs lankytojai - 37 - 

2. Kiti virtualūs renginiai    

2.4. 

„Saugumo iššūkiai elektroninėje erdvėje  ir padėtis Birštono 
savivaldybėje“, pokalbis su Birštono policijos komisariato 

bendruomenės pareigūne M. Mardosiene 
https://www.facebook.com/birstonovb/videos/433253407988

446/ 

 
2021 

m. 
 

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius  101  

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius  319  

2.5. 
Susitikimas su psichoterapeute Aurima Diliene 

https://www.facebook.com/birstonovb/videos/266243598544
677/ 

   

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius  64  

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius  100  

2.6. 

Pokalbis su pandemžodžiautojais Eduardu ir Gabrieliumi 
Klimenkomis 

https://www.facebook.com/birstonovb/videos/105690194814
0482/ 

   

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius  68  

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius  133  

 

2021 m. organizavome virtualias parodas, viktorinas („Valstybę auginame kasdien ir 
kiekvienas“,  „Kas knygos autorius?“ ir kt.), knygų pristatymus, susitikimus, virtuliai vyko ir 
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dauguma jaunimo iniciatyvinės grupės „Čil Paprikola“ organizuotų renginių. Iš viso bibliotekoje 
2021 m. suorganizuoti 22 virtualūs renginiai. 

Šventinį laikotarpį – tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios – bendruomenę kvietėme skirti 
pokalbiams su vaikais apie Lietuvą ir jos laisvę, prisijungti prie iniciatyvos „Dideli mažųjų 
linkėjimai Lietuvai“, sukurti ir mums atsiųsti atviruką-linkėjimą. Sulaukėme 36 nuoširdumo, 
laisvės džiugesio ir meilės kupinų vaikų darbelių, kuriuos eksponavome bibliotekos interneto 
svetainėje. Piešiniuose lyg gražiausi žiedai skleidėsi brandžios laisvės vaikų mintys. Jiems 
rūpi, kad Lietuva nebūtų užteršta, kad greičiau išsivaduotų iš pandemijos, jie linki būti stipriai, 
mylimai, degti kiekvieno širdyje, o vaizduojami žmonės – susikibę rankomis lyg Baltijos kelyje 
– jie vieningi.  

Nuotoliniu būdu organizavome, tiesiogiai bibliotekos Facebook paskyroje transliavome 
susitikimą su Prancūzijoje gyvenančia psichoterapeute, gydytoja, porų konsultante, trijų knygų 
autore ir septynių vaikų mama A. Diliene, pristatėme jos knygas: „Šeima – komandinis 
žaidimas“, „Privati praktika. Psichoterapeutės užrašai“, „Laiškai iš Bordo“. Saugesnio interneto 
savaitę organizavome pokalbį tema „Saugumo iššūkiai elektroninėje erdvėje ir padėtis 
Birštono savivaldybėje“ su Birštono policijos komisariato bendruomenės pareigūne M. 
Mardosiene. Lietuvių kalbos dienoms paminėti – susitikimą su pandemžodžių  (naujai sukurti 
žodžiai, gimę pandemijos metu) kūrėjais E. ir G. Klimenkomis.  

Virtualūs renginiai pasiekia platesnį klausytojų ratą. Pvz., virtualius susitikimus Facebook 
paskyroje tiesiogiai stebėjo 233 virtualūs dalyviai, vėliau peržiūrėjo dar 552.  

Renginių organizavimas virtualioje erdvėje sukelia ir nemažai iššūkių: turime pasirūpinti 
virtualių susitikimų platformomis, pasiruošti techninę ir programinę įrangą, įgyti naujų žinių, 
įgūdžių. 

KITOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS IR PRODUKTAI 

Populiarėjo mūsų sukurta programėlė „Meditacinė biblioterapija“, skirta jaučiantiems 
psichologinį diskomfortą, išgyvenantiems sunkias emocijas, ieškantiems nusiraminimo, 
paguodos. Ja domėjosi visuomenė, televizija, spauda. 2021 metų vasario mėnesį LRT 
žurnalistai kalbino bibliotekos direktorę A. Jaskūnienę, dr. D. Janavičienę, doc. dr. J. Sučylaitę. 
Pasidalinta įžvalgomis apie skaitymo reikšmę, biblioterapiją, programėlę „Meditacinė 
biblioterapija“. LRT žiniose 2021 metų vasario 14 ir 15 dienomis keletą kartų transliuotas 
vaizdo reportažas, o portale www.lrt.lt paskelbtas straipsnis su integruotu vaizdo įrašu (žr. 
pridedamą bibliografinį sąrašą „Apie Birštono viešąją biblioteką internete 2021 metais“). 

Programėlė pristatoma nuo 2021 m. birželio mėn. veikiančioje Sveikatos apsaugos 
ministerijos organizuojamoje psichologinės pagalbos platformos pagalbasau.lt skiltyje 
„Knygų kampelis“ https://pagalbasau.lt/knygu-kampelis/. Ši internetinė platforma leidžia šalies 
gyventojams daugiau sužinoti apie savo ir artimųjų psichikos sveikatą bei greitai rasti reikiamą 
pagalbą.  

Programėlė pristatyta ir „bznstart“ – skaitmeniniame verslo žurnale, skirtame skatinti verslo 
augimą bei žinių tarp verslo atstovų dalijimąsi, kurio pagrindinė auditorija – jauni, pradedantys 
verslininkai, taip pat smulkų ir vidutinį verslą plėtojantys vadovai, puslapyje 
https://bznstart.lt/verslas/verslo-pradzia/biblioterapijos-programele-pades-iveikti-nerima/. 
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Nuo programėlės viešinimo pradžios (nuo 2020 m. lapkričio 1 d.) ja pasinaudojo 4 735 žmonės 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Danijos (iš viso 17 pasaulio valstybių). 2021 m. programėle pasinaudojo 
2 977 žmonės. Tai rodo jos populiarumą, biblioterapijos aktualumą. Populiariausia 
programėlės tema išlieka „Kai nerimas ir baimė užtveria kelią“. 

 

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

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

15 lentelė. Naudojimasis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“ 

Eil. 
Nr. 

El. paslaugos ir produktai 2020 m. 2021 m. 
2020–2021 m. 
skirtumas (+/-) 

1. Mobilioji programėlė    

 
Meditacinė biblioterapija 

https://app.birstonasvb.lt/lt/ 
   

 Unikalūs lankytojai 1 758 4 735 +2 977 

 Puslapių peržiūros 17 146 30 255 +13 109 

 Atsisiuntimai iš Google Play 194 500 +360 

 Atsisiuntimai iš Apple Store 44 367 +323 
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2021 m. užregistruota 10 926 virtualūs bibliotekos lankytojai (3 278 mažiau nei 2020 m., nes 
ataskaitiniais metais neorganizavome biblioterapijos konferencijos, kurią tiesiogiai, o vėliau 
įrašus peržiūrėjo gausus klausytojų būrys, taip pat mažiau virtualių lankytojų stebėjo mūsų 
transliacijas Faceboook kanale). 

Strateginiame savivaldybės plėtros plane iki 2030 m., kaip padidinti kultūros įstaigų veiklos 
kokybę, efektyvumą, paslaugų plėtrą, yra planuojamas virtualių renginių organizavimas. 
Biblioteka nelieka nuošalyje, savo veiklą orientuoja ir organizuoja pagal numatytas 
savivaldybės strategijas.  

PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

Aktyviai organizavome projektinę veiklą, kuri ne tik padeda pritraukti papildomų lėšų, 
suteikia naujų galimybių plėsti ir tobulinti paslaugas, bet ir padeda atskleisti savo potencialą 
bendruomenėje. 2021 m. parengėme ir įgyvendinome 3 projektus, kuriuose ypatingą dėmesį 
skyrėme skaitymo skatinimui, vaikų, paauglių ir šeimų užimtumui, kūrybiškumo ugdymui, 
naujų paslaugų plėtrai. Projektus finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

Įgyvendinę projektą „Interaktyvūs sprendimai – kūrybai ir atradimams“, įrengėme 
knygomatą, įdiegėme naują paslaugą – knygų išdavimą bekontakčiu būdu (plačiau žr. 
„Bibliotekų tinklas ir paslaugų prieinamumas“). 

Projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ skyrėme vaikams, šeimoms. Suorganizavome 
11 nepamirštamų, įtraukiančių, turtinančių tarpusavio santykius bendrais atradimais renginių: 
susitikimus su knygų autore, edukologe dr. A. Landsbergiene bei psichiatre G. 
Germanavičiene, kūrybines dirbtuves su dailininke, soc. m. dr. J. Kanapickaite, iliustratore A. 
Kananaitiene-Nananai pagal M. Marcinkevičiaus knygą „Kaip Pelėdžiukas iš namų pabėgo“, 
susitikimą su knygų autore, aktore K. Savickyte-Damanskiene, dailininke, iliustratore J. 
Juškaite-Jakaitiene „Mano emocijos kartu su pirmuoju žurnalu Kutis“.  

Pastaraisiais metais mūsų organizuojami projektai buvo vienaip ar kitaip susiję su teatru. 
Vaikai spėjo pamilti šią saviraiškos ir kūrybiškumo kupiną meno sritį. Vaikus ir jų tėvelius 
kvietėme stebėti du interaktyvius spektaklius su „Vėjų teatru“ pagal žinomų rašytojų M. 
Marcinkevičiaus ir D. Čepauskaitės kūrybą. 

Siekdami skiepyti mažųjų meilę gimtajam Birštonui, bendradarbiaudami su „Vėjų teatru“, 
sukūrėme kupiną gerų emocijų interaktyvų pasirodymą-edukaciją apie Birštoną, kurorto 
istoriją. Ši edukacija suorganizuota ne tik mūsų, bet ir Kėdainių raj. sav. M. Daukšos ir 
Raseinių raj. sav. M. Martinaičio viešosiose bibliotekose. Projekto veiklose dalyvavo 338 
dalyviai (iš jų 240 vaikų).  
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Interaktyvus „Vėjų teatro“ spektaklis 

 

Susitikimas su knygų autore, aktore  

K. Savickyte-Damanskiene 

Projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ skyrėme kurorto 175 
metų veiklos sukakčiai paminėti. Jubiliejiniai metai padiktavo temą – istorinės asmenybės, 
kurias Birštonas įkvėpė, kurios Birštone lankėsi, apie jį rašė, bet šiandien nedaug apie jas ką 
žinome, retai prisimename. Suorganizavome vakarus, skirtus: istorikui T. Narbutui, poetui, 
vertėjui, dramaturgui, kelionių aprašymų autoriui V. Sirokomlei, kuris, kaip sužinojome, 
išpranašavo sėkmingą Birštono kurortinę ateitį, rašytojui, kultūrinio turizmo pradininkui 
Lietuvoje A. Vienuoliui-Žukauskui, kuris mokė visa širdimi mylėti ir kurti savo krašto istoriją 
patiems, būti svetingiems atvykstantiems poilsiautojams.  

Projekto pasididžiavimas – 159 m. išgulėjęs archyvuose, pirmą kartą į lietuvių kalbą 
išverstas ir viešai renginio metu Birštone pristatytas Teodoro Narbuto tekstas 
„Birštonas. Istorinis aprašymas“. Dabar, projekto dėka, jis yra viešai prieinamas bibliotekos 
interneto svetainėje. Taip pat publikuojama ir vakarui panaudota hum. m. dr. Redos Griškaitės 
surinkta medžiaga, straipsnis „Birštono ženklai Teodoro Narbuto raštuose“. Bibliotekos 
interneto svetainėje yra skelbiama ir kita projekto medžiaga, išsamūs įvykusių vakarų 
aprašymai. 

Biblioteka ne tik rengė ir įgyvendino savo projektus, bet ir dalyvavo LNB, VIPT asociacijos 
vykdomuose tęstiniuose projektuose: „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ bei „Prisijungusi Lietuva“ (žr. 
„Gyventojų mokymai“). 

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, 
derinome įrangos pristatymo bei diegimo darbus. Panaudodami iš projekto gautą kūrybinio 
paketo įrangą įrengėme Medijų skaityklą. 

2021 m. tęsėsi jaunimo iniciatyvinės grupės „Čil Paprikola“, 5 jaunų savanorių komandos iš 
jaunimo organizacijos „Actio Catholica Patria“, organizuojamo projekto veiklos. Mes 
suteikėme patalpas jaunimo susitikimams, skleidėme informaciją savo viešinimo kanalais, 
kvietėme jaunimą burtis, turiningai leisti laisvalaikį, daugiau sužinoti vieniems apie kitus. Įvyko 
5 jaunimo susitikimai, iš jų – 3 virtualūs.  

Daugiau informacijos apie projektus pateikta Priede Nr.1. „Projektinė veikla“. 
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BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS 
IR PARTNERYYSTĖ, SAVANORYSTĖ 

2021 m. apie bibliotekos veiklą spaudoje paskelbti 66 straipsniai. Iš jų – respublikiniuose 
leidiniuose – 4 (3 parašė bibliotekos darbuotojos, 1 – žurnalistas), krašto laikraščiuose – 62 
(11 parašė žurnalistai ir savo sričių specialistai, 51 – bibliotekos darbuotojos). Iš viso 
periodinėje spaudoje žurnalistai ir savo sričių specialistai parašė ir paskelbė 12 straipsnių, 
bibliotekos darbuotojos – 54 (žr. pridedamą bibliografinį sąrašą „Birštono viešosios bibliotekos 
veikla 2021“).  

2021 m. organizuodami veiklą aktyviai bendradarbiavome su LNB, KAVB, dalyvavome jų 
organizuotuose projektuose, jungiamės prie jų skelbtų iniciatyvų. Vykdydami projektus 
stiprinome partnerystę, bendradarbiavome su įvairiomis Birštono savivaldybės įstaigomis, 
organizacijomis, NVO: krašto laikraščiais „Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“, naujienų portalu 
„Krašto vitrina“ (kvitrina.com), Birštono vienkiemio bendruomene, Nemajūnų dienos centru, 
Birštono kultūros centru, Birštono turizmo informacijos centru, Birštono meno mokykla, 
Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija. Ieškojome ir naujų partnerių – projektines veiklas 
organizavome kartu su Kėdainių raj. sav. Mikalojaus Daukšos ir Raseinių raj. sav. Marcelijaus 
Martinaičio viešosiomis bibliotekomis, Vladislavo Sirokomlės bei A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialiniais muziejais,  UAB „ArtSet“.  

2021 m. pristatėme bibliotekos veiklą, patirtį biblioterapijos srityje, įgyvendinamus projektus, 
bendradarbiavimą su savivaldybės ugdymo įstaigomis, siekiant geresnių mokymosi rezultatų: 
Vilkaviškio raj. sav. ugdymo įstaigų bibliotekininkams, Kupiškio raj. sav. vadovaujantiems 
švietimo įstaigų specialistams. Pastarųjų virtualią stažuotę tema „Socialinio ir emocinio 
ugdymo stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“ įgyvendinat nacionalinį projektą 
„Lyderių laikas 3“ organizavo Prienų švietimo pagalbos tarnyba.  

Bibliotekoje lankėsi ir mūsų darbo patirtimi domėjosi Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos 
darbuotojai, Panevėžio raj. sav. ugdymo įstaigų bibliotekininkai. 

2021 m. bibliotekos darbuotojai dalyvavo įvairių organizacijų ir institucijų veikloje: bibliotekos 
direktorė A. Jaskūnienė – Kauno regioninės kultūros tarybos, Kauno regiono bibliotekų 
tarybos (pirmininkė, 2021 m. išrinkta 3-ai kadencijai), Lietuvos biblioterapijos asociacijos 
(valdybos narė, 2021 m. išrinkta 2-ai kadencijai) veiklose. Vyresn. bibliotekininkė N. Raiskienė 
yra Birštono sav. administracijos Vaiko gerovės komisijos, o direktorė A. Jaskūnienė – 
Birštono sav. Etikos komisijos narė. 

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

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėką už aktyvų dalyvavimą 
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų 
metu. 

Asociacijos „Langas į ateitį“ ir projekto „Prisijungusi Lietuva“ padėką už bendradarbiavimą 
įgyvendinant „Saugesnio interneto savaitės“ veiklas ir indėlį kartu kuriant geresnį internetą. 

Asociacijos „Langas į ateitį“ padėką už nuoširdų indėlį į nacionalinį projektą „Prisijungusi 
Lietuva“ stiprinant savo krašto žmonių skaitmeninius įgūdžius. 
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Festivalio „Nepatogus kinas“ padėką už bendradarbiavimą 2021 m. spalio 14–31 dienomis 
organizuojant žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus kinas“. 

Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus R. Račinsko padėką už dalyvavimą 2021 m. 
sausio 13 d. visoje Lietuvoje vykusioje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 
skirtoje prisiminti ir paminėti istorinės mūsų Tautos pergalės prieš agresorių 30-ąsias metines. 

Biblioteka kuria savanorystės tradicijas, turi prasmingos patirties dirbant su savanoriais. 
Jungėmės prie projekto „Prisijungusi Lietuva“ iniciatyvos: biblioteka augina e. skautus, 
džiaugiamės mūsų savanoriais e. skautais: Jokūbu Dargiu (10 kl.), Laimiu Skorodumovu (10 
kl.) ir Aivaru Požaičiu. Jie konsultavo bibliotekos lankytojus senjorus, kaip naudotis 
kompiuteriu, išmaniuoju telefonu, padėjo susikurti profilius socialiniame tinkle Facebook, 
įsirašyti įvairias programėles ir pamokė, kaip jomis naudotis. Bibliotekoje vaikinai domėjosi 
mūsų turimais programavimo, inžineriniais paketais, 3D spausdinimo galimybėmis, naudojasi 
Rasberry Pi mikrokompiuteriais, programavo ir skraidino dronus.  

Bibliotekai iki 2023 m. gruodžio 15 d. yra suteikta akreditacija priimti JST savanorius. Vyr. 
bibliotekininkė I. Vaitkevičienė dalyvavo JST organizuotuose mokymuose, bendravo su JST, 
siuntė informaciją jaunimui apie savanorystės galimybę. Ataskaitiniais metais norinčių 
savanoriauti nesulaukėme. Planuojame stiprinti komunikaciją šioje srityje, stiprinti ryšius su 
jaunimu, kad mūsų savivaldybės jaunimas įgytų savanoriavimo patirties, naujų įgūdžių, žinių 
ir gebėjimų. 

DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

Iš viso Birštono savivaldybės viešosiose bibliotekose sukaupta dokumentų: 75 114 fizinių 
vienetų (fiz. vnt.), 35 939 pavadinimų (pav.): 

 Viešojoje bibliotekoje Birštone – 61 785  fiz. vnt., 26 911 pav.  
 Miesto padalinyje  – 5 387 fiz. vnt., 4 478 pav.  
 Kaimo padaliniuose  – 7 942 fiz. vnt., 4 550 pav. 

16 lentelė. Aprūpinimas dokumentais 2021–2020 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 

Fondo apimtis metų 
pabaigoje 

Pokytis 2021–2020 m. (+/-) 1 
gyventojui 

tenka 
dokumentų 

1 vartotojui tenka 
dokumentų 

2021 2020 Vienetai Procentai 

VB 61 785 62 613 -828 -1,32 - - 

MP 5 387 5 171 +216 +4,01 - - 

KP 7 942 7 692 +250 +3,15 - - 

SVB 75 114 75 476 -362 -0,48 17,0 44,9 
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Gauta dokumentų per metus (fiziniai vienetai ir pavadinimai) 

17 lentelė. Aprūpinimas naujais dokumentais 2021–2020 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Gauta dokumentų 

Pokytis 2021–2020 
m. (+/-) 

1 gyventojui tenka naujai 
gautų dokumentų 

2021 2020 Vienetai Procentai 2021 2020 

VB 1 388 1 690 -302 -18 
  

MP 219 520 -301 -58 

KP 254 593 -339 -57   

SVB 1 861 2 803 -942 -34 0,4 0,6 

 

2021 m. SVB buvo gauta 1 861 fiz. vnt. naujų dokumentų, palyginus su praeitais metais – 942 
fiz. vnt. (34 proc.) mažiau nei 2020 m. Daugiau naujų dokumentų 2020 m. įsigijome, nes KM 
bibliotekoms skyrė papildomą finansavimą dokumentams įsigyti. 

Vienam Birštono savivaldybės gyventojui teko 0,4 naujai gauto dokumento (2020 m. – 0,6), t. 
y. vienam gyventojui neteko net 1-os naujos knygos.   

18 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2021–2020 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2021 2020 Pokytis 2021 2020 Pokytis 2021 2020 Pokytis 

VB 1 388 1 690 -302 2 216 4 812 -2 596 61 785 62 613 -828 

MP 219 520 -301 3 574 -571 5 387 5 171 +216 

KP 254 593 -339 4 835 -831 7 942 7 692 +250 

SVB 1 861 2 803 -942 2 223 6 221 -3 998 75 114 75 476 -362 

 
Palyginus su praeitais metais, SVB dokumentų fondas sumažėjo 362 fiz. vnt., tai susiję su  
bibliotekos fondo optimizavimu – norėdami atnaujinti fondą, atrinkome ir nurašėme 2 223 fiz. 
vnt. susidėvėjusių dokumentų.  

19 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2021–2020 m., pavadinimai 

Biblioteka 
Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2021 2020 Pokytis 2021 2020 Pokytis 2021 2020 Pokytis 

VB 1 137 1 184 -47 1 321 1 345 -24 26 911 27 095 -184 

MP 0 0 0 3 0 +3 4 478 4 481 +3 

KP 0 0 0 3 0 +3 4 550 4 554 +3 

SVB 1 137 1 184 -47 1 327 1 345 -18 35 939 36 130 -191 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2021 m. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka  32 

 

1 diagrama. Fondo sudėtis pagal dokumentų tipus (procentais) 

 

 

20 lentelė. SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2021–2020 m., Eur 

Metai 

Panaudota lėšų Teko lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 
iš to skaičiaus  iš to skaičiaus 

KM BS Parama 
Iš 

viso 
KM BS Parama 

2021 16 362,69 13 770 0 2 592,69 3,70 3,11 0 0,59 

2020 
 

24 132,52 
 

22 208 0 1 924,52 5,38 4,95 0 0,43 

Pokytis 
2020–2021 

m. 

-7 769,83 
 

-8 438 
 

0 
+668,17 

 
-1,68 

 
-1,84 

 
0 

+0,16 
 

Pokytis 
2021–2020 

m.,  
procentai 

-32 -38 0 +26 -31 -37 0 +27 

 
2021 metais Kultūros ministerija dokumentams pirkti skyrė 13 770 Eur. Jiems įsigyti vykdėme 
supaprastintus viešuosius pirkimus per CVP IS. Atlikti 4 pirkimai, sudarytos 24 sutartys su 
tiekėjais. Už KM skirtas lėšas Įsigyta 1 493 fiz. vnt. naujų dokumentų.  

Lėšos, kurios teko vienam savivaldybės gyventojui dokumentams įsigyti – 3,70 Eur. 2020 
metais – 5,38 Eur. dėl didesnio finansavimo gauto iš KM. 

 

 

 

94%

1%

0%

5%

0%

0%

Knygų ir serialinių leidinių - 70258

Spausdintinių natų - 815

Vaizdinių - 1

Garsinių regimųjų dokumentų  - 3993

Kartografijos - 5

Kitų skaitmeninių dokumentų - 42
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                          21 lentelė. Vidutinė 1 pirkto bibliotekos dokumento kaina, Eur (pirkimas iš KM lėšų) 

Metai Išlaidos dokumentams 
įsigyti Eur 

Įsigyta 
dokumentų,  

fiz. vnt. 

Vidutinė 1 įsigyto dokumento 
kaina, Eur 

2021 13 770 1 493 9,22 

2020 22 208 2 575 8,62 

2019 11 364 1 398 8,13 

2018 11 401 1 468 7,77 

2017 10 268 1 953 5,26 

 

Fondo atnaujinimo koeficientas 

 SVB – 2021 m. – 2,48; 2020 m. – 3,71;  
 VB – 2021 – 2,25; 2020 m. – 2,7;  
 MP – 2021 – 4,07; 2020 m. – 10,0; 
 KP – 2021 – 3,2; 2020 m. – 7,71. 

Naujų dokumentų procentas fonde ir vėl mažėjo: 2021 m. nauji dokumentai sudarė 2,48 proc. 
viso fondo (2020 m. – 3,8; 2019 m. – 2,9). Pagal specialistų rekomendacijas kasmet fondą 
reikėtų atnaujinti 5 proc.  
 
Dokumentų atranka ir nurašymas  
2021 metais iš saugyklos fondo atrinkta ir nurašyta 2 216  fiz. vnt. nebetinkamų naudoti, 
susidėvėjusių dokumentų (senesnių nei 20 metų leidinių). Iš padalinių fondų nurašyti 7 fiz. vnt. 

22 lentelė. Dokumentų nurašymo priežastys 2020–2019 m., fiziniai vienetai 

Metai 
Nurašyta iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusio 
turinio 

Perduotų 
mainams 

Vartotojų 
prarastos 

2021 2 223 2 223 0 0 0 

2020 6 221 6 221 0 0 0 

Pokytis 2020–2021 m.   -3 998 -3 998    

Pokytis 2020–2021 m.,  
procentai 

-64 -64    

 
Dokumentų fondo naudojimas  
Fondo apyvartos rodiklis: 

 SVB – 2021 – 0,4; 2020 m. – 0,6;  
 VB – 2021 – 0,3;  2020 m. – 0,5;  
 MP –  2021 – 1,4; 2020 m. – 1,6;  
 KP – 2021 – 0,7;  2020 m. – 0,6.  

Žemas fondo apyvartos koeficientas rodo, kad būtina optimizuoti fondo apimtį nurašant 
susidėvėjusias knygas, taip pat ieškoti veiksmingesnių priemonių fondo aktualizavimui.  
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2 diagrama. Prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius 

 

 

3 diagrama. Savivaldybės biudžeto lėšos periodikai įsigyti (Eur) 

 
 

2021 m. periodiniams leidiniams įsigyti skirta 25 proc. lėšų mažiau nei 2020 m. Dėl 
sumažėjusio finansavimo periodinių leidinių įsigijome mažiau. 2021 m. centrinėje bibliotekoje 
prenumeravome 32 pav. periodinius leidinius (21 pav. mažiau nei 2020 m.), padaliniuose – 12 
pav. (3 pav. mažiau nei 2020 m.). Periodinių leidinių pavadinimų mažinimas neigiamai 
atsiliepia išduoties ir lankomumo rodikliams.  

2021 m. pradėtas literatūros anglų kalba (UDK skyriaus 821.111) šifrų keitimas pagrindinėje 
bibliotekoje ir padaliniuose. Šį kruopštumo, atidumo reikalaujantį darbą tęsime ir 2022 metais, 
nes dėl LIBIS programų naujinimo ir bibliotekos duomenų bazės kėlimo į Jungtinį katalogą 
darbų negalėjome užbaigti.  

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. 
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Profesionalių bibliotekininkų dirbo 13: visą darbo laiką – 9, o ne visą darbo laiką – 4. Turi 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą 10 arba 77 proc. profesionalių bibliotekininkų, 3 arba 23 
proc. yra įgiję aukštesnįjį išsilavinimą. Amžiaus vidurkis – 48 metai.  

23 lentelė. Darbuotojai 2021 m. 

 
Iš viso 

darbuotojų 

Profesionalių bibliotekininkų 

Iš viso 
Dirbančių 
nepilną  

d. d. 

Turi aukštąjį išsilavinimą Turi aukštesnįjį išsilavinimą 

Iš viso % 
Bibliotekinį 

Iš viso % 
Bibliotekinį 

Iš viso % Iš viso 
1 SVB 18 13 4 10 77 4 40 3 23 

 

Bibliotekos kolektyvas kūrybiškas, darbštus, aktyvus, susitelkęs ir motyvuotas, atkaklus, 
drąsiai ir planingai įgyvendina novatoriškas veiklas, tinkamai atstovauja bibliotekai. 

Bibliotekos darbuotojai nuolat atnaujina žinias ir gebėjimus, dalyvauja įvairiuose mokymuose, 
seminaruose, konferencijose, kurių daugiausia organizuoja KAVB ir LNB. Šie mokymai 
profesionalūs, savalaikiai, suteikiantys reikalingų žinių, sudarantys sąlygas bibliotekų 
darbuotojams gilinti savo kompetencijas, ugdyti gebėjimus, įkvepiantys kurti naujas bibliotekų 
paslaugas, supažindinantys su naujais, aktualiais teisės aktais.  

2021 m. bibliotekininkai gilino žinias šiuose mokymuose ir seminaruose: „Vaikų ir paauglių 
literatūra: tarp stabilumo ir kismo“, „Biblioteka visiems“, „Ką pasiūlyti kitaip skaitančiam 
vartotojui?“ ir kt. 

Įgyvendinat projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 
interneto prieigos infrastruktūroje“ bibliotekų specialistams buvo organizuojami mokymai, skirti 
suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų projekto metu gautos įrangos panaudojimui, programavimo, 
inžinerinio, kūrybinio paketų techninės ir programinės įrangos įveiklinimui. 3 bibliotekos 
darbuotojos dalyvavo šiuose mokymuose, pagilino savo žinias apie tai, kaip naudotis gauta 
įranga, kvalifikuotai konsultuoti lankytojus.  

24 lentelė. Kvalifikacijos kėlimas 2020–2021 m. 

 

Metai Specialistų 
(unikalių) kėlusių 

kvalifikaciją 
skaičius 

Kvalifikacijos 
kėlimo kartai 

Vidutinis kartų 
skaičius, tenkantis 1 

bibliotekos specialistui 

SVB 2020 16 81 5 

SVB 2021 14 113 8 
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25 lentelė. Kvalifikacijos kėlimas 2020–2021 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 
2021 m. – 14 

2020 m. – 25 (18 iš jų vyko 
nuotoliniu būdu) 

2021 m. – 41 (26 iš jų vyko 
nuotoliniu būdu) 

2020 m. – 0 
2021 m. – 0 

2020 m. – 0 
2021 m. – 0 

 

Ypatingai greitos reakcijos ir savarankiško problemų sprendimo kompetencijų pareikalavo tiek 
pandeminė situacija, tiek pasikeitusios darbo sąlygos dėl LIBIS programos modernizavimo 
sukeltų trikdžių. Darbuotojai mokėsi apie naują informacinę bibliotekų sistemą virtualiuose 
mokymuose: „Skaitytojų aptarnavimo procesai ir aptarnavimas“, „Naujai sukurtų paslaugų 
administravimas: vartotojų registracija, paslaugų užsakymas ir vykdymas“, „Atnaujinta 
analizinių įrašų rengimo metodika, krūvio dalinimasis tarp Nacionalinės ir regionų bibliotekų“ 
ir kt.  

Vykdydami veiklas, specialistai nuolat susiduria su naujų žinių, įgūdžių poreikiu, kurį diktuoja 
kintanti aplinka, besikeičiantys vartotojų poreikiai, todėl mokymuose įgytos žinios, patobulintos 
kompetencijos bei sukaupta patirtis leidžia kokybiškiau ir kvalifikuočiau organizuoti bibliotekos 
veiklas.  

Dėl pandemijos 2021 m. nedalyvavome Vilniaus knygų mugėje ir nevykome į tradicinę 
dalykinę išvyką į kitas šalies bibliotekas pasidalinti gerąja patirtimi. 

PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ. FINANSAVIMAS 

 Bendrasis SVB bibliotekų patalpų ir pastatų plotas – 1 092 m² (naudingas plotas 
bibliotekos funkcijoms atlikti – 860 m²); 

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

 Bendrasis padalinių patalpų ir pastatų plotas – 147 m² (naudingas plotas bibliotekos 
funkcijoms atlikti – 119 m²);  
 

2021 m. Birštono savivaldybės taryba pagal panaudą bibliotekai perdavė 158,1 m² patalpas 
Siponyse. Iš jų 81,97 m² savivaldybės tarybos pavedimu perdavėme patikėjimo teise naudotis 
Siponių krašto bendruomenei. 

Bibliotekos lankytojai SVB 2021 m. galėjo naudotis 26 kompiuterizuotomis darbo vietomis, 
prijungtomis prie tinklo ir interneto. Darbuotojams įrengta 15 kompiuterizuotų darbo vietų.  

Iš viso bibliotekoje yra 60 vnt. kompiuterių (4 vnt. sugedę, nusidėvėję, netinkami naudoti), 17 
vnt. spausdintuvų, skenavimo aparatų, 8 vnt. planšetinių kompiuterių; 3 vnt. elektroninių 
skaityklių bei 1 tarnybinė stotis – serveris.  
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Bibliotekoje naudojamuose kompiuteriuose nuolat atliekama techninės bei programinės 
įrangos profilaktika. Įdiegus nuotolinio prisijungimo sistemą prie visų bibliotekos ir jos padalinių 
kompiuterių, buvo optimizuotas techninis darbas, leidžiantis taupyti laiko ir bibliotekos lėšų 
resursus. 90 proc. iškilusių IT problemų ir sisteminių gedimų buvo išspręsta nuotoliniu būdu. 

Įgyvendinat projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 
interneto prieigos infrastruktūroje“, 2021 m. atnaujinta kompiuterinė įranga Siponių, Nemajūnų 
padaliniuose, centrinėje bibliotekoje (žr. „Projektinė veikla 2021“. Priedas Nr. 1).  

Finansavimas 

2021 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) biblioteka 
turėjo 301 716 Eur (2020 m. – 337 704 Eur) – 35 988 Eur, t. y. 12 proc. mažiau nei 2020 m.   

4 diagrama. Bendrasis finansavimas 

 

26 lentelė. Finansavimas 2021 m. 

Steigėjo skirtos lėšos (Eur) 

Pajamos 
už 

teikiamas 
paslaugas 

Iš fondų ir 
programų 

gautos 
lėšos 

Lėšos iš 
kitų 

šaltinių 
ir 

dovanos 
 

Iš viso 
2+3+4+5+6 

Darbo 
užmokestis 
ir soc. dr. 

Kitos 
išlaidos Investi 

cijos į 
statybas 

Ilgalaikiam 
materialiam 
turtui įsigyti 

DU 
Soc. 
dr. 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

270 218 
236 
150 

4 
564 

29 504 0 0 647 26 292 4 559 

 
Įstaigai pagal patvirtintą sąmatą su pakeitimais (savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų) skirta 
270 218 Eur. 2021 m. (savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų) darbo užmokesčiui gavome 8 
650 Eur daugiau, nes buvo didinamas pareiginės algos bazinis dydis, minimalus darbo 
užmokestis, buvo keliami atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams. 2 730 Eur savivaldybės 
biudžeto lėšų buvo skirta vykdomų projektų bendrafinansavimui.  

2021 m. buvo sumažintas finansavimas komunalinėms paslaugoms 3 000 Eur. Pabrangus 
šildymui ir elektrai, likome skolingi elektros energijos, šildymo paslaugų tiekėjams 2 900 Eur. 
Tai pirmi metai, kai įstaiga baigė metus su kreditoriniais įsiskolinimais.  

90%

10%

0%

0%
0%

0%

Bendras finansavimas 301 716 €

Savivaldybės biudžetas

Lėšos iš kitų šaltinių, fondų, programų, už teikiamas
paslaugas
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Iš viso skirta asignavimų – 270 218 Eur, įvykdyta – 270 218 Eur. Daugiausia lėšų panaudota 
darbo užmokesčiui 236 150 Eur, arba 87,4 proc., soc. draudimo įmokoms 4 564 Eur, arba 1,7 
proc., prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 29 504, arba 10,9 proc.  

Kitos lėšos: 

1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą (parama 2 % GPM) – 121 Eur (37 Eur mažiau. 
2020 m. – 158 Eur); 

2. Iš fondų ir programų gautos lėšos – 26 292 Eur (10 295 Eur mažiau. 2020 m. – 36 587 Eur). 
Iš jų: 

 13 770 Eur  – Kultūros ministerijos lėšos dokumentams įsigyti;  
 3 300 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Kūrybiniai susitikimai po liepa“ 

vykdyti; 
 4 300 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu 

vasaros dangum“ vykdyti; 
 4 500 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Interaktyvūs sprendimai – kūrybai 

ir atradimams“ vykdyti; 
 300 Eur – valstybės biudžeto lėšos iš savivaldybės Vaikų socializacijos ir tautinio, 

pilietinio ugdymo programos vasaros skaitymams „Žemė kėlė žolę“ organizuoti; 
 122 Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms dėl COVID-19 epideminės 

situacijos kompensuoti. 
3. Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas – 647 Eur (139 Eur mažiau. 2020 m. – 786 
Eur). Mažiau surinkta, nes dėl karantino ir nuo 2021 m. rugsėjo mėn. lankytojams galiojusio 
reikalavimo turėti Galimybių pasą negalėjome teikti šių paslaugų. 

4. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 4 438 Eur (801 Eur mažiau. 2020 m. – 3 637 Eur). Iš 
jų: 

 245 Eur – iš KAVB. Perdavė atsargų (priemonių) sensoriniams skaitymams organizuoti 
(kanceliarinės prekės ir kt.);  

 69 Eur – iš LNB skaitymo skatinimo programai „Knygų startas“įgyvendinti. Perdavė 
atsargų (knygelės, skirtukai, lankstinukai ir kt.); 

 1 531 Eur – rėmėjų parama organizuojant projektus (viešinimo paslaugos); 
 2 593 Eur – už šią sumą gauta dovanų knygų. 

5. Nemokamai gauta iš projektų kompiuterinės ir kitos įrangos:  

 Iš LNB organizuojamo projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ gauta: stacionarių 
kompiuterių (4 vnt.), multifunkcinių spausdintuvų (2 vnt.), televizorius (1 vnt.), 
maršrutizatorių (2 vnt.), apsauginės gaisrinės signalizacijos komplektas (1 vnt.); 

 „Bibliotekų kompiuterizavimas 2021“ – stacionarių kompiuterių (3 vnt.). 
Šis turtas yra apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. Įsigijimo verte turtas bus apskaitomas, 
kai bus pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai. 

Iš viso gauta kitų lėšų – 31 498 Eur (35 091 Eur mažiau. 2020 m. – 66 589 Eur). Kitų lėšų 
gauta mažiau, nes 2020 m. buvo gauta papildomų lėšų knygoms pirkti, daugiau lėšų gauta iš 
projektų ir nemokamai gauta kompiuterinė, programinė įranga, turtas buvęs užbalansinėje 
sąskaitoje, apskaitytas įsigijimo verte (savivaldybės tarybos sprendimu turtas perimtas iš LNB 
ir perduotas bibliotekai valdyti, naudoti, disponuoti patikėjimo teise).  
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PRIEDAI 

APIE BIRŠTONO VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ INTERNETE 2021 M. 

LRT 

Labas rytas Lietuva, Žinios 2021-02-15, 7 val. 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141258/zinios-nuo-pirmadienio-duris-vel-atveria-
nedideles-parduotuves-kirpyklos-grozio-ir-masazo-salonai 
Apie Birštono VB mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“ (nuo 3.49 min.) 

Žinios 2021-02-14, 18.30 val. 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141231/zinios-verslui-ruosiantis-atverti-duris-
rekomendacijos-del-profilaktiniu-covid-19-tyrimu-paklause-mazuma 
Apie Birštono VB mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“ (nuo 7.50 min.) 

Pergudrauti pandemiją: lietuviai pirmieji pasaulyje sukūrė mobilią biblioterapijos programėlę 
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1343423/pergudrauti-pandemija-lietuviai-pirmieji-
pasaulyje-sukure-mobilia-biblioterapijos-programele 

Internete 

Unikalus knygomatas Lietuvoje – jau Birštone  
http://kvitrina.lt/unikalus-knygomatas-lietuvoje-jau-birstone/ 

Prie Birštono bibliotekos įrengto knygomato pristatymas (Fotoakimirkos)  
http://kvitrina.lt/prie-birstono-bibliotekos-irengto-knygomato-pristatymas-fotoakimirkos/ 

Skaitytojai galės naudotis nauja nemokama paslauga – prie Birštono viešosios bibliotekos 
įrengtas knygomatas  
https://birstonas.lt/2021/12/13/skaitytojai-gales-naudotis-nauja-nemokama-paslauga-prie-
birstono-viesosios-bibliotekos-irengtas-knygomatas/ 

2022 metais Birštone minėtinos sukaktys 
https://birstonas.lt/2021/12/13/2020-metais-birstone-minetinos-sukaktys/ 

Birštono viešojoje bibliotekoje – medijų skaitykla 
http://kvitrina.lt/birstono-viesojoje-bibliotekoje-mediju-skaitykla/ 

Neįprasta kelionė po Birštono kurortą 
https://www.raseiniai.rvb.lt/naujienos/neiprasta-kelione-po-birstono-kurorta/ 

Projektas „Kūrybiniai susitikimai po liepa" 
https://www.kedainiai.rvb.lt/renginiai/projektas-kurybiniai-susitikimai-po-liepa-copy/ 

Projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ baigėsi šventiškai 
http://kvitrina.lt/projektas-literaturiniai-vakarai-po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-baigesi-
sventiskai/ 

Fotoreportažas iš renginio „Birštonuokimės“ 
http://kvitrina.lt/fotoreportazas-is-renginio-birstonuokimes/ 
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Anot rašytojo Antano Vienuolio, sveikatina ne tik kraštovaizdis ir kurortiniai ištekliai 
http://kvitrina.lt/anot-rasytojo-antano-vienuolio-sveikatina-ne-tik-krastovaizdis-ir-kurortiniai-
istekliai/ 

XIX a. mados atspindžiai Stanislovo Moravskio  raštuose 
http://kvitrina.lt/xix-a-mados-atspindziai-stanislovo-moravskio-rastuose/ 

Istoriko T. Narbuto tekstas apie Birštoną pirmą kartą nuskambėjo lietuviškai 
https://birstonas.lt/2021/06/22/istoriko-t-narbuto-tekstas-apie-birstona-pirma-karta-
nuskambejo-lietuviskai/ 

https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/istoriko-t-narbuto-tekstas-apie-birstona-pirma-karta-
nuskambejo-lietuviskai/ 

„Knygų šalies“ šalies dirbtuvėlės vaikams 
http://kvitrina.lt/knygu-salies-salies-dirbtuveles-vaikams/ 

Anuomet Kaune: Laikinoji sostinė 1919–1940 
http://kvitrina.lt/anuomet-kaune-laikinoji-sostine-1919-1940/ 

Tikras savanoris 
http://kvitrina.lt/tikras-savanoris/ 

Skulptoriui Aloyzui Toleikiui – 90! 
https://www.etaplius.lt/skulptoriui-aloyzui-toleikiui-90 

Biblioterapija per pandemiją: naujausi leidiniai 
https://www.youtube.com/watch?v=UoV1yzlwgeU 

Programėlė „Meditacinė Biblioterapija“ 
https://pagalbasau.lt/knygu-kampelis/ 

Biblioterapijos programėlė padės įveikti nerimą 
https://bznstart.lt/verslas/verslo-pradzia/biblioterapijos-programele-pades-iveikti-nerima/ 

Skulptoriui Aloyzui Toleikiui – 90! 
https://birstonas.lt/2021/04/12/skulptoriui-aloyzui-toleikiui-90/ 
https://www.etaplius.lt/skulptoriui-aloyzui-toleikiui-90 

Tarybos posėdis 2021 03 26 pirma dalis 
https://www.youtube.com/watch?v=R-gdQzdMfrM 
(patvirtinta bibliotekos direktorės A. Jaskūnienės ataskaita) 

Nuo kovo 22 d. Birštono viešoji biblioteka lauks lankytojų 
https://birstonas.lt/2021/03/23/nuo-kovo-22-d-birstono-viesoji-biblioteka-lauks-lankytoju/ 

Saugesnio interneto savaitės rezultatai 
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2021 

Kviečiame naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“ 
https://birstonas.lt/2021/02/18/kvieciame-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-
biblioterapija/ 
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Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti naujomis sąlygomis 
https://www.etaplius.lt/birstono-viesoji-biblioteka-prisitaike-dirbti-naujomis-salygomis 

Meditacinė biblioterapija 
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/image/2349-meditacine-biblioterapija 

Bibliotekos siūlo meditacinę biblioterapiją nuo pandemijos nuovargio 
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/bibliotekos-siulo-meditacine-biblioterapija-
nuo-pandemijos-nuovargio-286-1436916?c 

BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021-ŲJŲ VEIKLA 
(BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS) 

Respublikiniuose leidiniuose 

Bačiulienė, Kristina 

Prieš srovę: vidinio pasaulio link / Kristina Bačiulienė // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 
2021, spal. 26, p. 22.. 

Birštono viešojoje bibliotekoje pristatyta Lietuvos rašytojų sąjungos narės, psichiatrės, 
psichoterapeutės J. Sučylaitės monografija „Prieš srovę: psichikos sveikata šiuolaikiniame 
pasaulyje“, kurioje atskleidžiama biblioterapijos esmė.. 

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/monografijoje-pries-srove-
biblioterapijos-prasme-1048963 

Birštone atidarytas knygomatas; [žinutė] / parengta pagal Kristinos Bačiulienės inf. // Kauno 
diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, gruod. 30, p. 24. 

Birštono viešosios bibliotekos skaitytojų patogumui nuo gruodžio 17 d. pradėjo veikti nauja, 
nemokama paslauga – knygomatas. Knygomatas – patogus bekontaktis būdas skolintis 
bibliotekos leidinius ir juos atsiimti bet kuriuo paros metu bet kurią savaitės dieną. 

Veržli ir gyvybinga. - Portr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2021, Nr. 4 (balandis), p. 4–8. 

Turinys: Tarptautinio bendradarbiavimo pamokos / Emilija Banionytė ; Užgimusi Nacionalinės 
bibliotekų savaitės tradicija / Rima Gražienė ; Pastangos kovojant dėl bibliotekininkų prestižo 
ir matomumo / Petras Zurlys ; Matomi bibliotekų renovacijos programos vaisiai / Rima 
Garunkštytė ; Kartu su bendraminčiais – šiuolaikiškos bibliotekos link / Alina Jaskūnienė ; 
Bendruomenės stiprybė – gebėjimas neatsilikti nuo laiko / Jolita Steponaitienė 

1931 m. Lietuvos bibliotekininkai susibūrė į draugiją, kuri veikė 10 metų. Dėl istorinių peripetijų 
1941–1989 m. sustabdžiusi veiklą, atsikūrusi draugija šiais laikais sėkmingai vienija kolegas 
ir partnerius, atstovauja bibliotekoms Lietuvoje ir tarptautinėje bendruomenėje. Draugijos 90-
osios sukakties proga savo mintimis dalijasi įvairių kadencijų jos pirmininkai. Su informacija: 
„Lietuvos bibliotekininkų draugijai vadovavo“. 

Siūlo meditacinę biblioterapiją / BNS, KD inf.. - Iliustr. // Kauno diena. - 2021, saus. 12, p. 24. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka 
ir partneriais sukurtą mobiliąją programą „Meditacinė biblioterapija“; pateikiami Nacionalinės 
bibliotekos generalinio direktoriaus R. Gudausko komentarai. 
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Krašto laikraščiuose 

Andrulevičienė, Gražina 

„Bičių namas – avilys“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, liep. 31, p. 6. 

Liepos 22 dieną Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko Vaikų 
vasaros užimtumo stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos skaitymai vaikams 
„Žemė kėlė žolę“, kuriuos remia Birštono savivaldybė. Renginys „Bičių namas – avilys“  jau 
ketvirtasis 

https://www.gyvenimas.eu/2021/07/30/biciu-namas-avilys/  

Andrulevičienė, Gražina 

„Koks gi žodis pasirodys?“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. 
- 2021, spal. 30, p. 3. 

Spalio 20 dieną Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko rytmetys 
vaikams „Koks gi žodis pasirodys?“, skirtas poetės, dramaturgės, vertėjos, dainų tekstų 
autorės, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės R. Skučaitės 90-osioms 
gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo Birštono vaikų lopšelio-darželio „Giliukas“, „Boružiukų“ 
ir „Ančiukų“ grupių vaikai su savo auklėtojomis.. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/10/29/koks-gi-zodis-pasirodys/ 

Andrulevičienė, Gražina  

Laukiame rudens gėrybių / Gražina Andrulevičienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. 
– 2021, rugpj. 21, p. 4. 

Rugpjūčio 12 dieną Birštono vienkiemio padalinyje vyko Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir 
neformaliojo vaikų švietimo programos skaitymai vaikams „Žemė kėlė žolę“, kuriuos remia 
Birštono savivaldybė, šeštasis, paskutinis šios vasaros renginys „Laukiame rudens gėrybių“. 

Andrulevičienė, Gražina  

Vasaros dovanos / Gražina Andrulevičienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, 
rugpj. 7, p. 6. 

Liepos 29-ąją Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko jau penktasis 
Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos skaitymai 
vaikams „Žemė kėlė žolę“ renginys, pavadinimu „Vasaros dovanos“. Skaitymus remia Birštono 
savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/08/06/vasaros-dovanos/ 

Anot rašytojo Antano Vienuolio, sveikatina ne tik kraštovaizdis ir kurortiniai ištekliai / Birštono 
viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, 
rugpj. 21, p. 8. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros 
dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, renginį, skirtą A. Vienuoliui, 
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dalyvavo A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus kuratorius T. 
Kontrimavičius,, aktorė O. Dautartaitė, klarnetininkas V. Andriuškevičius. 

Bačiulienė, Kristina 

Prieš srovę: vidinio pasaulio link / Kristina Bačiulienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - ISSN 1648-
0392. - 2021, spal. 30, p. 6. 

Spalio 20 d. Birštono bibliotekoje buvo pristatyta poetės, rašytojos, Lietuvos rašytojų sąjungos 
narės, psichiatrės, psichoterapeutės, socialinių mokslų daktarės J. Sučylaitės monografija 
„Prieš srovę: psichikos sveikata šiuolaikiniame pasaulyje“. Renginyje dalyvavusi aktorė O. 
Dautartaitė paskaitė J. Strielkūno eilėraščių. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/10/29/pries-srove-vidinio-pasaulio-link/ 

Baisiai gražus spektaklis. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-
7248. – 2021, rugpj. 7, p. 9. 

Rugpjūčio 2 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje žiūrovus džiugino „Vėjų teatro“ spektaklis 
„Baisiai gražu“ – istorija, sukurta pagal D. Čepauskaitės eilėraščių knygą „Baisiai gražūs 
eilėraščiai“, Tai – projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba 
ir Birštono savivaldybė, renginys 

Balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai. - Iliustr. - Rubrika: 
Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, geg. 8, p. 7. 

Pritarta šešių Birštono muziejaus, Birštono viešosios bibliotekos ir Birštono kultūros centro 
projektų, teiktų Kultūros tarybos paramai gauti, koofinansavimui iš Savivaldybės biudžeto (30 
proc.)  

Birštone atidarytas knygomatas / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr.. – 
Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, gruod. 23, p. 9. 

Gruodžio 16 d. pristatyta nauja Birštono viešosios bibliotekos paslauga – knygomatas. 
Bibliotekos lankytojai gali bibliotekos leidinius atsiimti bet kuriuo paros metu, ne tik darbo 
dienomis, bet ir savaitgaliais. Knygomatas įrengtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos ir 
Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Interaktyvūs sprendimai – kūrybai ir 
atradimams“. 

Birštono krašto žinios // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 18, p. 3. 

Gruodžio 17 d, įvyko knygomato – Birštono viešosios bibliotekos naujos paslaugos 
birštoniečiams ir svečiams – pristatymas. 

Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Anuomet Kaune: Laikinoji sostinė 
1919–1940“. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, geg. 15, p. 9. 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos parodoje „Anuomet Kaune: Laikinoji sostinė 1919–
1940“. eksponuojamos 147 nuotraukos  ir trumpi tekstai apie istorinių ir architektūrinių objektų 
kaitą, kultūrinį ir sportinį gyvenimą, valstybines šventes ir kasdienybės tėkmę. Parodą parengė 
KAVB Kaunistikos grupės darbuotojos D. Giniuvienė ir R. Vaitilavičienė, apipavidalino 
dizainerė M. Jasilionytė. Paroda Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama gegužės 4–31 
dienomis. 
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Birštono viešojoje bibliotekoje veikia medijų skaitykla / Birštono viešosios bibliotekos 
informacija. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, lapkr,. 20, p. 6. 

Birštono viešoji biblioteka kviečia lankytojus plėsti savo kūrybines galimybes, išnaudojant 
šiuolaikines technologijas. Šiuo tikslu bibliotekoje atidaryta Medijų skaitykla. Įgyvendinamas 
LR kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų 
skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ 
(finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis).Siūloma naudotis gauta kūrybinio paketo įranga: 
grafine planšete, negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriu, rašaliniu spausdintuvu 
nuotraukoms, vaizdo kamera bei srautinių transliacijų kamera.  
https://www.gyvenimas.eu/2021/11/19/birstono-viesojoje-bibliotekoje-veikia-mediju-skaitykla/ 

Birštono viešojoje bibliotekoje veikia medijų skaitykla / Birštono viešosios bibliotekos 
informacija. – Iliustr.. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 
2021, lapkr. 13, p. 8. 

Birštono viešoji biblioteka kviečia lankytojus plėsti savo kūrybines galimybes, išnaudojant 
šiuolaikines technologijas. Šiuo tikslu bibliotekoje atidaryta Medijų skaitykla. Įgyvendinamas 
LR kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų 
skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ 
(finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis).Siūloma naudotis gauta kūrybinio paketo įranga: 
grafine planšete, negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriu, rašaliniu spausdintuvu 
nuotraukoms, vaizdo kamera bei srautinių transliacijų kamera.  
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=51954 

 „Būsime Lietuvos pritraukti“. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, kovo 13, p. 5. 

Pasitikdama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31-ąsias metinės Birštono viešoji biblioteka 
parengė virtualią parodą „Sąžinės ir žemės poetas“. Ji skirta poeto, Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureato Marcelijaus Martinaičio.85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

XIX a. mados atspindžiai Stanislovo Moravskio raštuose / Birštono viešosios bibliotekos 
informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 
2021, liep. 31, p. 10. 

XVI–uosiuose Stanislovo Moravskio skaitymuose aptarti XIX a. aprangos papročiai. renginyje 
dalyvavo architektūrologas dr. M. Daraškevičius, dr. A. Bimbirytė-Mackevičienė, S. Moravskio 
tekstus skaitė aktorius dr. E. Stancikas, muzikavo I. Klusaitė ir P. Balevičius. Renginys 
organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį 
remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

2022 m. Birštone minėtinos sukaktys / sudarė Birštono viešosios bibliotekos bibliografė 
Genovaitė Mačiūtė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 30, p. 7. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/12/29/2022-m-birstone-minetinos-sukaktys/ 

2022 metais Birštone minėtinos sukaktys / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – 
Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, gruod. 18, p. 8. 

Festivalis „Nepatogus kinas“ atvyksta į Birštono viešąją biblioteką / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, spal. 9, p. 9. 
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15–asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ šį rudenį vėl keliaus per 
Lietuvos miestus ir miestelius – spalio 14–31 d. visus festivalio filmus per viešosios prieigos 
kompiuterius galės nemokamai žiūrėti Birštono viešosios bibliotekos lankytojai. 

Gridziuškienė, Ona 

Žiemos vakarais… / Ona Gridziuškienė // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 23, 
p. 7. 

Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinys savo skaitytojus pakvietė į Advento popietę. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/12/22/ziemos-vakarais/ 

Grybauskienė, Eitmyra 

Jurginų puokštė – S. Moravskiui / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika Birštono versmės 
// Gyvenimas. - 2021, liep. 24, p. 3. 

Liepos mėnesį minimos S. Moravskio gimimo metinės, šia proga Nemajūnų dienos centras 
kartu su Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padaliniu suorganizavo išvyką į Nemajūnų 
kapines, aplankė S. Moravskio koplyčią. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/07/23/jurginu-puokste-s-moravskiui/ 

Grybauskienė, Eitmyra 

Jurginų puokštė – S. Moravskiui / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno 
// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 31, p. 10. 

Liepos mėnesį minimos S. Moravskio gimimo metinės, šia proga Nemajūnų dienos centras 
kartu su Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padaliniu suorganizavo išvyką į Nemajūnų 
kapines, aplankė S. Moravskio koplyčią. 

Grybauskienė, Eitmyra 

„Žvilgsnis į gamtą iš knygų pasaulio“ / Eitmyra Grybauskienė // Gyvenimas. - 2021, liep. 17, p. 
8. 

Liepos 9 d. Nemajūnų bibliotekos padalinyje vyko vaikų vasaros užimtumo programos „Žemė 
kėlė žolę“ renginys, kuriame jaunieji skaitytojai skaitė pasakas, eilėraščius ir padavimus apie 
gamtą. 

In memoriam: netekome garsaus skulptoriaus, profesoriaus Aloyzo Toleikio (1931–2021) : 
[nekrologas]. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 
2021, gruod. 23, p. 10. 
Paminėta Birštono VB paroda. 

Istoriko T. Narbuto tekstas apie Birštoną pirmą kartą nuskambėjo lietuviškai. - Iliustr. - Rubrika: 
Asmenybių šviesa // Gyvenimas. - 2021, birž. 26, p. 6. 

Birželio 17 d., įgyvendindama projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, 
finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės, Birštono viešoji biblioteka 
kvietė pažinti Birštoną T. Narbuto raštuose. Renginį moderavo ir pranešimą apie istoriką T. 
Narbutą skaitė hum. m. dr. R. Griškaitė, tekstus, kurių vienas, istorinis Birštono aprašymas, 
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lietuvių kalba nuskambėjo pirmą kartą, skaitė aktorius R. Bagdzevičius, muzikavo 
fortepijoninis trio „AMICI“. 

Istoriko T. Narbuto tekstas apie Birštoną pirmą kartą nuskambėjo lietuviškai / Birštono 
viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - 
ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 26, p. 10. 

Birželio 17 d., įgyvendindama projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, 
finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės, Birštono viešoji biblioteka 
kvietė pažinti Birštoną T. Narbuto raštuose. Renginį moderavo ir pranešimą apie istoriką T. 
Narbutą skaitė hum. m. dr. R. Griškaitė, tekstus, kurių vienas, istorinis Birštono aprašymas, 
lietuvių kalba nuskambėjo pirmą kartą, skaitė aktorius R. Bagdzevičius, muzikavo 
fortepijoninis trio „AMICI“. 

Jaskūnienė, Alina 

Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti naujomis sąlygomis : [pokalbis su bibliotekos 
direktore Alina Jaskūniene] / kalbėjosi Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, vas.6, 
p. 3, 5. 

Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti karantino sąlygomis, ir šis laikotarpis buvo 
sėkmingas. Apie skaitomiausias knygas, knygnešystės paslaugą, biblioterapinių knygų klubą, 
garsines knygas silpnaregiams, internetinę „Vyturio“ biblioteką jauniesiems skaitytojams ir 
renginius internetu. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/02/05/birstono-viesoji-biblioteka-prisitaike-dirbti-naujomis-
salygomis/ 

Kūrybinės dirbtuvės su grafine planšete / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // 
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, spal. 9, p. 9. 

Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinys savo veikloje nuolat bendradarbiauja su 
Nemajūnų dienos centru. Spalio 6 d. čia lankėsi Kauno apskrities viešosios bibliotekos 
edukatorės. Jos pristatė kultūros paveldo portalą www.epaveldas.lt ir jame pateikiamus 
suskaitmenintus leidinius. Vaikai susipažino su grafinių planšečių funkcijomis ir kūrybiškai 
perteikė tautinio paveldo motyvus savo darbuose. 

Kviečiame dalyvauti projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ 
renginiuose - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 
12, p. 8. 

Birštono viešosios bibliotekos projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros 
dangum“, gyvuojantis jau dešimtmetį, šiemet skirtas kurorto įkūrimo 175 metų sukakčiai. 
Jubiliejiniai metai padiktavo temą – istorinės-literatūrinės kurorto asmenybės. Projektą 
finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Kviečiame į dr. J. Kanapickaitės tapybos parodos „Kviečiu vasarą“ atidarymą. - Iliustr. - 
Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, geg. 29, p. 8. 

Paroda atidaroma Birštono viešojoje bibliotekoje birželio 1 d. 17 val. 

Lazauskienė, Dalė 
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Apmąstymui – dviejų poetų „žemininkų“ eilės / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2021, liep. 24, p. 6. 

Liepos 15 d. į Birštono kurhauzą rinkosi ištikimi Birštono viešosios bibliotekos organizuojamų 
renginių ir aktoriaus Andriaus Bialobžeskio gerbėjai. Jame aktorius klausytojams dovanojo 
poetų „žemininkų“ – Vytauto Mačernio ir Henriko Nagio – eiles, skaitė laiškų ištraukas. Vakare 
skambėjo kompozitoriaus, trimitininko Lino Rupšlaukio atliekami muzikiniai kūriniai. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/07/23/apmastymui-dvieju-poetu-zemininku-eiles/ 

Lazauskienė, Dalė 

Geriau pažino Vladislavo Sirokomlės asmenybę / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 
2021, liep. 3, p. 5. 

Birželio 30 d. Birštono kurhauze vykusiame renginyje, kurį organizavo Birštono viešoji 
biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą 
projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, prisimintas  V. Sirokomlė, dar 
19 a. viduryje keliavęs iš Vilniaus po Lietuvą, plaukęs Nemunu ir vaizdingai aprašęs jo kilpas 
nuo Punios iki Birštono. literatūrologė, VU Polonistikos centro doc. dr. I. Fedorovič, Sirokomlės 
muziejaus,  muziejininkas dr. J. Šostakovski, aktorius A. Bialobžeskis, fleitininkė A. Janatjeva. 
Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė padėkojo renginio svečiams, o išskirtinę 
padėką skyrė verslininkui, mecenatui R.  Baranauskui už bibliotekai dovanotą 1847 m. leidimo 
V. Sirokomlės knygą „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ lenkų kalba. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/07/02/geriau-pazino-vladislavo-sirokomles-asmenybe/ 

Lazauskienė, Dalė 

Išmanus sprendimas Birštonui – leidinius išduodantis knygomatas. – Iliustr. // Gyvenimas. – 
ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 23, p. 8. 

Gruodžio 16 d. Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė prie bibliotekos 
susibūrusiems birštoniečiams pristatė naujas nemokamas knygomato paslaugas – jau nuo 
praėjusios savaitės bibliotekos lankytojai gali patogiai bekontakčiu būdu skolintis bibliotekos 
leidinius ir juos atsiimti bet kuriuo paros metu, ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. 
Knygomatas įrengtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą 
projektą „Interaktyvūs sprendimai – kūrybai ir atradimams“. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/12/22/ismanus-sprendimas-birstonui-leidinius-isduodantis-
knygomatas/ 

Lazauskienė, Dalė 

Politikų duona – diskusijos / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, geg. 8, p. 4. 

Turinys: Kėlė klausimą dėl atstovavimo gyventojų interesams ; Prireikė papildomo susitarimo 
su rangovais ; Apie Birštono savivaldybės tarybos sprendimus trumpai 

Apie Birštono savivaldybės tarybos posėdį. Pritarta šešių Birštono muziejaus, Birštono 
viešosios bibliotekos ir Birštono kultūros centro projektų, teiktų Kultūros tarybos paramai gauti, 
koofinansavimui iš Savivaldybės biudžeto (30 proc.)  

https://www.gyvenimas.eu/2021/05/07/politiku-duona-diskusijos/ 
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Netekome garsaus skulptoriaus, profesoriaus Aloyzo Toleikio (1931–2021) : [nekrologas]. – 
Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 23, p. 4. 

Paminėta Birštono VB paroda. 
https://www.gyvenimas.eu/2021/12/22/netekome-garsaus-skulptoriaus-profesoriaus-aloyzo-
toleikio-1931-2021/ 

Nuo kovo 22 d. Birštono viešoji biblioteka lauks lankytojų / Birštono savivaldybės informacija 
- Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, kovo 27, p. 8. 

Nuo kovo 22 d. Birštono viešoji biblioteka atveria duris bibliotekos lankytojams, tačiau dėl 
saugumo prašoma laikytis lankymosi bibliotekoje tvarkos. 

„Paprikola“ komanda iš antrinių žaliavų gamino muzikos instrumentus / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-
7248. - 2021, birž. 26, p. 9. 

Birželio 5 d. „Paprikolos“ komanda kartu su Birštono jaunuoliais susitiko gaminti muzikos 
instrumentus iš antrinių žaliavų – lietaus lazdas! Balandžio mėnesį virtualiame susitikime 
aptarta ekologijos tema, o šį mėnesį  Birštono viešosios bibliotekos kiemelyje vyko praktiniai 
darbai. Projektas finansuojamas „Europos solidarumo korpuso“ lėšomis. 

Pašėlusiai smagus susitikimas su iliustratore A. Kananaitiene-Nananai / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-
7248. - 2021, birž. 26, p. 7. 

Birželio 21 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vaikai pasinėrė į į M. Marcinkevičiaus knygos 
„Kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo“ iliustracijų atsiradimo istoriją ir kūrė plunksnų karūnas 
kartu su iliustratore Agne Kananaitiene-Nananai. Renginys organizuotas įgyvendinant 
projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono 
savivaldybė. 

Paskrajoti, padainuoti, pamojuoti ir kvatoti - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - 
ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 24, p. 9. 

Liepos 20 d. „Vėjų teatras“ prie Birštono viešosios bibliotekos  parodė muzikinį spektaklį „Apie 
žuvis, ausis ir mamą“, suskurtą pagal M. Marcinkevičiaus eilėraščius. Tai – projekto „Kūrybiniai 
susitikimai po liepa“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, renginys. 

Pažintis su pirmosiomis emocijomis pavyko! - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. 
- ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 10, p. 10. 

Liepos pirmąją Birštono viešoji biblioteka kvietė šeimas į projekto „Kūrybiniai susitikimai po 
liepa“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba bei Birštono savivaldybė, renginį, edukaciją „Mano 
pirmosios emocijos“. Ją vedė dailininkė, iliustratorė, žurnalo mažyliams „Kutis“ redaktorė J. 
Juškaitė-Jakaitienė. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=50149 

Požaitis, Aivaras 

Tikras savanoris : [pokalbis su Birštono viešosios bibliotekos savanoriu birštoniečiu Aivaru 
Požaičiu] / kalbino bibliotekininkė Ingrida [Vaitkevičienė] ; žodžius sudėliojo bibliografė 
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Genovaitė [Mačiūtė]. - Iliustr. - Rubrika: Birštono versmės // Gyvenimas. - 2021, geg. 15, p. 
3–4. 

Apie savanorystę bibliotekoje, pomėgius ir svajonę sukurti filmą. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/05/14/tikras-savanoris/ 

Požaitis, Aivaras 

Tikras savanoris : [pokalbis su Birštono viešosios bibliotekos savanoriu birštoniečiu Aivaru 
Požaičiu] / kalbino bibliotekininkė Ingrida [Vaitkevičienė] ; žodžius sudėliojo bibliografė 
Genovaitė [Mačiūtė]. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-
7248. - 2021, geg. 15, p. 7. 

Apie savanorystę bibliotekoje, pomėgius ir svajonę sukurti filmą. 

Projektas „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ prasidėjo - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 5, p. 9. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos projektą šeimoms. Jį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir 
Birštono savivaldybė. 

Projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ baigėsi šventiškai / Birštono 
viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, 
rugpj. 28, p. 9. 

Rugpjūčio 18-ąją vyko Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po 
žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, baigiamasis 
renginys. poezijos ir muzikos improvizacija „Birštonuokimės“. Dalyvavo aktorė V. Kochanskytė 
ir saksofonininkas L. Urbikas. 

Siekti savo svajonės niekada nevėlu. Pokalbis su psichoterapeute Aurima Diliene / Birštono 
viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - 
ISSN 1392-7248. - 2021, bal. 17, p. 8. 

Balandžio 8 d. Birštono viešoji biblioteka pakvietė į nuotolinį susitikimą su psichoterapeute A. 
Diliene. 

XVII-ąjį kartą vykstantys „Vasaros skaitymai“ pasitinka pavadinimu „Žemė kėlė žolę” / Birštono 
viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - 
ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 26, p. 9. 

Tradiciniuose skaitymuose Birštono viešoji biblioteka visą vasarą vaikus kvies skaityti, minti 
mįsles, mokytis elgtis gamtoje atsakingai, tausojančiai, pažinti vasaros švenčių tradicijas, savo 
emocijas ir jausmus, žaisti, bendrauti. 

Solidarumo „ČilPaprikola“ baigiamasis susitikimas su jaunimu Birštone! / Jaunimo iniciatyvinė 
grupė „Paprikola“. - Iliustr. // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2021, spal. 16, p. 5. 

Rugsėjo 25 d. įvyko solidarumo „ČilPaprikola“ baigiamasis susitikimas su jaunimu Birštono 
viešojoje bibliotekoje. Jo tikslas apžvelgti prabėgusius projekto metus, įsivertinti, kokių naujų 
įgūdžių ir gebėjimų įgijo jaunuoliai bei išsidalinti dovanėles. Projektas buvo finansuojamas 
Europos solidarumo korpuso lėšomis. 
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https://www.gyvenimas.eu/2021/10/15/solidarumo-cilpaprikola-baigiamasis-susitikimas-su-
jaunimu-birstone/ 

V. Sirokomlė išpranašavo Birštono suklestėjimą / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - 
Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 10, p. 
10. 

Birželio 30 d. Birštono kurhauze vykusiame renginyje, kurį organizavo Birštono viešoji 
biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą 
projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, prisimintas  V. Sirokomlė, dar 
19 a. viduryje keliavęs iš Vilniaus po Lietuvą, plaukęs Nemunu ir vaizdingai aprašęs jo kilpas 
nuo Punios iki Birštono. literatūrologė, VU Polonistikos centro doc. dr. I. Fedorovič, Sirokomlės 
muziejaus,  muziejininkas dr. J. Šostakovski, aktorius A. Bialobžeskis, fleitininkė A. Janatjeva. 
Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė padėkojo renginio svečiams, 
verslininkui, mecenatui R.  Baranauskui už bibliotekai dovanotą 1847 m. leidimo V.Sirokomlės 
knygą „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ lenkų kalba. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=50121 

Skulptoriui Aloyzui Toleikiui – 90! / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - 
Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, bal.17, p. 9. 

Balandžio 12 dieną Birštone gyvenančiam profesoriui, skulptoriui Aloyzui Toleikiui sukanka 90 
metų. Pateikiama menininko biografija, Birštono viešosios bibliotekos interneto svetainėje 
publikuojamos skulptūrų ir piešinių nuotraukos. 

Stanevičiūtė, Deimantė  

Poezijos ir muzikos improvizacijos vakaras sušildė širdis / Deimantė Stanevičiūtė. – Iliustr. // 
Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 28, p. 6. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros 
dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, baigiamąjį renginį. poezijos ir 
muzikos improvizacija „Birštonuokimės“. Dalyvavo aktorė V. Kochanskytė ir saksofonininkas 
L. Urbikas.  

https://www.gyvenimas.eu/2021/08/27/poezijos-ir-muzikos-improvizacijos-vakaras-susilde-
sirdis/ 

Susitikimas su edukologe dr. Austėja Landsbergiene – įkvepiantis ir kupinas meilės vaikams 
/ Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, birž. 19, p. 5–6. 

Įgyvendinant projektą šeimoms „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį finansuoja Lietuvos 
kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė, birželio 16 d. Birštono viešoji biblioteka pakvietė į 
susitikimą su edukologe dr. A. Landsbergiene. Viešnia kalbėjo apie imliausio amžiaus tarpsnio 
vaikų – ikimokyklinukų – ugdymą bei pristatė kontekstinio ugdymo principus, kuriais remiantis 
išleistas jos 4 knygų ciklas „Inovatyvi programa XXI a. tėvams ir pedagogams“. 

Sušvelnėjus karantinui, jaunimas grįžta į biblioteką / Jokūbo Dargio nuotrauka. - Iliustr. - 
Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 12, p. 9. 

Vaikinus į biblioteką vilioja programavimo ir technologijų panaudojimo galimybės. Jie gilinasi 
ir dalinasi žiniomis. Mokosi ir pritaiko 3 D spausdintuvų galimybes, jungiasi ir naudojasi 
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Rasberry Pi mikrokompiuteriais, programuoja ir skraidina dronus. Ši technika gauta 
įgyvendinant Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  projektą „Gyventojų 
skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 
infrastruktūroje“. 

Tamošiūnaitė, Miglė  

Birštonas rašytojo Antano Vienuolio akimis / Miglė Tamošiūnaitė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 
ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 21, p. 4. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros 
dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, renginį, skirtą A. Vienuoliui, 
dalyvavo A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus kuratorius T. 
Kontrimavičius,, aktorė O. Dautartaitė, klarnetininkas V. Andriuškevičius. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/08/24/birstonas-rasytojo-antano-vienuolio-akimis/ 

Tamošiūnienė, Ledina 

XIX a. mados atspindžiai Stanislovo Moravskio raštuose / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // 
Gyvenimas. - 2021, liep. 31, p. 3. 

XVI–uosiuose Stanislovo Moravskio skaitymuose aptarti XIX a. aprangos papročiai. renginyje 
dalyvavo architektūrologas dr. M. Daraškevičius, dr. A. Bimbirytė-Mackevičienė, S. Moravskio 
tekstus skaitė aktorius dr. E. Stancikas, muzikavo I. Klusaitė ir P. Balevičius. Renginys 
organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį 
remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/07/29/xix-a-mados-atspindziai-stanislovo-moravskio-
rastuose/ 

Tamošiūnienė, Ledina 

Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ – nuo Lietuvos iki Amerikos / Ledina Tamošiūnienė. 
- Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, liep. 17, p. 6. 

23 kartą Birštone vykusiame Tarptautiniame poezijos festivalyje dalyvavo poetai Kerry Shawn 
Keys, Malachi Black, Birutė Grašytė-Black, Kristina Poderytė. aktorė Olita Dautartaitė, bardas 
Vygandas Kazlauskas. Renginį vedė poetė prozininkė, muziejininkė Aldona Ruseckaitė. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/07/16/tarptautinis-festivalis-poezijos-pavasaris-nuo-lietuvos-
iki-amerikos/ 

Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ – nuo Lietuvos iki Amerikos / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-
7248. - 2021, liep. 17, p. 9. 

23 kartą Birštone vykusiame Tarptautiniame poezijos festivalyje dalyvavo poetai Kerry Shawn 
Keys, Malachi Black,  Birutė Grašytė-Black, Kristina Poderytė. aktorė Olita Dautartaitė, bardas 
Vygandas Kazlauskas. Renginį vedė poetė prozininkė, muziejininkė Aldona Ruseckaitė. 

Teatrui namuose reikia tik trupinėlio fantazijos // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 
7, p. 6. 
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Birštono viešosios bibliotekos projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ liepos mėnesio renginių 
maratoną uždarė aktorė, knygų autorė, vaikų ankstyvojo ugdymo mokyklėlės „Šilkaus pupa“ 
įkūrėja Kristina Savickytė. Susitikimo metu viešnia ne tik sekė pasaką, bet ir siūlė ją pagauti 
už uodegos, t. y. pasikalbėti pasakos vertybių tema. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir 
Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/08/06/teatrui-namuose-reikia-tik-trupinelio-fantazijos/ 

Teatrui namuose reikia tik trupinėlio fantazijos. – Iliustr.. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // 
Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, rugpj. 7, p. 9. 

Birštono viešosios bibliotekos projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ liepos mėnesio renginių 
maratoną uždarė aktorė, knygų autorė, vaikų ankstyvojo ugdymo mokyklėlės „Šilkaus pupa“ 
įkūrėja Kristina Savickytė. Susitikimo metu viešnia ne tik sekė pasaką, bet ir siūlė ją pagauti 
už uodegos, t. y. pasikalbėti pasakos vertybių tema. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir 
Birštono savivaldybė. 

Vaikai ir jaunuoliai padės bibliotekoms kurti naują virtualų žaidimą / Birštono viešosios 
bibliotekos informacija // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2021, rugs. 18. p. 4. 

Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno apskričių bibliotekose 2021–2023 m. bus įgyvendinamas 5-8 
klasių moksleivių skaitymo skatinimo projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo 
skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Birštono viešoji 
biblioteka prisideda prie šio projekto įgyvendinimo ir pradeda vykdyti apklausą „Prisidėk prie 
naujo virtualaus žaidimo kūrimo!“. 10–15 metų (5–8 klasės) vaikų ir jaunuolių bus klausiama 
apie juos dominančias temas, skaitymo, kompiuterinių žaidimų, bendravimo ir savęs pažinimo 
patirtis. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/09/17/vaikai-ir-jaunuoliai-pades-bibliotekoms-kurti-nauja-
virtualu-zaidima/ 

Vasara neturi juodos spalvos. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 
1392-7248. - 2021, birž. 5, p. 8. 

Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta dr. Jolantos Kanapickaitės tapybos darbų paroda 
„Kviečiu vasarą“. 

Vytautas Bubnys gyveno ir kūrė taip, kad žmonėms būtų geriau ir šviesiau gyventi… / 
[„Gyvenimo“] informacija ; nuotrauka A. Žvirgždino. - Iliustr. - Perspausdinta iš: „Gyvenimas“ 
2007 m., Danutė Dvilinskaitė. Iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos 1953 m. laidos prisiminimai. - 
Pasisakė: Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, Birštono savivaldybės 
merė Nijolė Dirginčienė, Antanas Gustaitis, Dalia Banienė, Birštono viešosios bibliotekos 
direktorė Alina Jaskūnienė, mokytoja M. Vitkauskaitė - Rubrika: Prisiminimų takais… // 
Gyvenimas. - 2021, bal. 30, p. 6. 

Prienų bei Birštono krašto bendruomenės narių atsiminimai apie Prienų miesto garbės pilietį, 
rašytoją Vytautą Jurgį Bubnį, kuris Anapilin iškeliavo balandžio 24 d. Straipsnyje spausdinami 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos 1953 m. laidos abiturientų prisiminimai. 

https://www.gyvenimas.eu/2021/04/29/vytautas-bubnys-gyveno-ir-kure-taip-kad-zmonems-
butu-geriau-ir-sviesiau-gyventi/ 
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„Žemė kėlė žolę” / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto 
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 17, p. 9. 

Įpusėjo Birštono viešosios bibliotekos įgyvendinamas Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir 
neformaliojo vaikų švietimo programos „Žemė kėlė žolę”, kurią finansuoja Birštono 
savivaldybė, renginiai. 

Žemininkų poezija – lyg vieno debesies lašai siųsti į žemę / Birštono viešoji biblioteka. - Iliustr. 
- Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 24, p. 9. 

Liepos 15 d. aktorius Andrius Bialobžeskis padovanojo birštoniečiams ir kurorto svečiams 
poezijos vakarą, skirtą dviejų širdies poetų – žemininkų – Vytauto Mačernio ir Henriko Nagio 
kūrybai. Muzikavo kompozitorius, trimitininkas Linas Rupšlaukis. Vakarą organizavo Birštono 
viešoji biblioteka ir kultūros centras, rėmė Lietuvos kultūros taryba. 
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PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 M. 

Priedas Nr. 1 

Projekto 
pavadinimas  

 

 
Trumpas projekto 

pristatymas Trukmė 
Partneriai / 

Organizatoriai 
Rezultatai  Kas  finansuoja 

Pritrauktos 
lėšos (be 

SVB 
indėlio) 

1  2 3 4 5 6 
Bibliotekos rengti ir vykdyti projektai 

„Kūrybiniai 
susitikimai po 
liepa“ 

Projektas, skirtas 
vaikams, šeimoms. 
Juo siekiama ugdyti 
kūrybiškumą, 
bendruomeniškumą, 
mažinti socialinę 
atskirtį, siūlant 
kūrybinės raiškos 
veiklų įvairovę, 
įtraukiant į kūrybines 
veiklas.  

2021 m. 
kovo 1 d. – 
2021 m. 
lapkričio 30 
d. 

Krašto 
laikraščiai 
„Gyvenimas“ ir 
„Naujasis 
Gėlupis“, 
Birštono 
vienkiemio 
bendruomenė, 
Nemajūnų 
dienos centras, 
Kėdainių raj. 
savivaldybės 
Mikalojaus 
Daukšos 
viešoji 
biblioteka, 
Raseinių raj. 
savivaldybės 
Marcelijaus 
Martinaičio 
viešoji 
biblioteka. 

Suorganizavome 11 renginių. Juose dalyvavo 388 
dalyviai: 

 Susitikimas su dr. Austėja Landsbergiene 
ir jos knygos „Vasara: inovatyvi programa 
XX a. tėvams ir pedagogams. Kad vaikai 
augtų laisvi ir kūrybingi!“ pristatymas. 

 M. Marcinkevičiaus knygos „Kaip 
Pelėdžiukas iš namų pabėgo“ iliustracijų 
atsiradimo istorijos pristatymas kartu su 
iliustratore Agne Kananaitiene-Nananai. 

 Dailininkės, iliustratorės Jurgitos 
Juškaitės Jakaitienės kūrybinės dirbtuvės 
„Mano emocijos kartu su pirmuoju žurnalu 
Kutis“. 

 „Vėjų teatro“ teatralizuotas 
koncertas  „Apie žuvis, ausis ir mamą“ 
pagal M. Marcinkevičiaus knygą „Maži 
eilėraščiai mažiems“. 

 Kūrybinės dirbtuvės su Kristina 
Savickyte-Damanskiene „Pasaka su 
uodega“. 

Lietuvos kultūros 
taryba, Birštono 
savivaldybė 

3 300 Eur 
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 „Vėjų teatro“ spektaklis „Baisiai gražu“ 
pagal D. Čepkauskaitės knygą „Baisiai 
gražūs eilėraščiai“. 

 Unikali, bendradarbiaujant su „Vėjų 
teatru“, Birštono kurorto 175-erių m. 
veiklos sukakčiai ruošta edukacija 
vaikams apie Birštono kurorto istoriją. 
Vyko Birštono, Kėdainių, Raseinių VB. 

 Psichiatrės Gabrielės Germanavičienės 
knygos „Dėmesinga tėvystė: kaip 
auginant vaikus augti pačiam“ 
pristatymas.  

 Dailininkės soc. m. dr. Jolantos 
Kanapickaitės kūrybinės dirbtuvės 
„Kviečiu vasarą“. 

 
„Literatūriniai 
vakarai po 
žvaigždėtu 
vasaros 
dangum“ 
 
 
 
 

Projektu siekiama 
aktualizuoti Birštono 
kurorto kultūrinį, 
istorinį palikimą, 
stiprinant 
bendruomenės 
pasididžiavimą savo 
gyvenama aplinka, 
didinant įtrauktį ir 
dalyvavimą 
kūrybiniame procese, 
skatinant kultūrinį 
turizmą. 

2021 m. 
kovo 1 d. – 
2021 m. 
spalio 30 d. 

Krašto 
laikraščiai 
„Gyvenimas“ ir 
„Naujasis 
Gėlupis“, 
Birštono 
turizmo 
informacijos 
centras, 
Vladislavo 
Sirokomlės 
muziejus, A. 
Baranausko ir 
A. Vienuolio-
Žukausko 
memorialinis 
muziejus. 

Suorganizavome 6 renginius. Juose dalyvavo 510 
dalyvių: 

 „Publicisto ir poeto Vladislavo Sirokomlės 
sąsajos su Birštonu“. Dalyvavo 
literatūrologė, VU Polonistikos centro 
docentė dr. I. Fedorovič, V. Sirokomlės 
muziejaus muziejininkas dr. J. 
Šostakovski. 

 „Birštonas Teodoro Narbuto raštuose“ 
kartu su istorike, hum. m. dr. R. Griškaite. 

 XVI S. Moravskio skaitymai, skirti XIX a. 
kostiumui. Dalyvavo istorikė, hum. m. dr. 
R. Griškaitė, architektūrologas M. 
Daraškevičius, menotyrininkė dr. A. 
Bimbirytė-Mackevičienė. 

 „Birštonas rašytojo Antano Vienuolio 
akimis“. Dalyvavo A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus kuratorius T. Kontrimavičius. 

Lietuvos kultūros 
taryba, Birštono 
savivaldybė 

4 300 Eur 
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 Poezijos ir muzikos improvizacija 
„Birštonuokimės“ kartu su aktore V. 
Kochanskyte. 

 Sukurtas optinis atvirukas – „Odė 
Birštonui – moiré“ ombro-cinéma ir 
koliažo technikomis. Kūrybinės dirbtuvės 
su dailininke S. Chlebinskaite, fotografu 
G. Kavoliūnu, grafike R. Vasilevičiūte. 

 
 
 
 
„Interaktyvūs 
sprendimai – 
kūrybai ir 
atradimams“ 
 
 
 
 
 

Tobulindami vartotojų 
aptarnavimą, 
siekdami, kad 
turtingas knygų 
fondas būtų kuo 
plačiau prieinamas 
gyventojams ir kurorto 
svečiams, 
pasitelkdami 
inovacijas, sukūrėme 
išliekamąją vertę 
turinčią vartotojų 
aptarnavimo 
tobulinimo paslaugą – 
knygų išdavimą 
bekontakčiu būdu, 
įrengėme knygomatą. 

2021 m. 
birželio 10 d. 
– gruodžio 
20 d. 

Krašto 
laikraščiai 
„Gyvenimas“ ir 
„Naujasis 
Gėlupis“, 
Birštono meno 
mokykla, 
Birštono 
turizmo 
informacijos 
centras, UAB 
„Art Set“. 

 Suorganizuotas moksleivių piešinių 
konkursas „Jei Birštonas būtų knyga“. 

 Parengtas vizualas knygomato puošimui, 
panaudojant moksleivių darbų 
fragmentus. 

 Įdiegta bekontaktė knygų išdavimo 
paslauga – knygomatas, papuoštas 
moksleivių piešinių konkurso darbų 
fragmentais. 

Lietuvos kultūros 
taryba, 
Birštono savivaldybė 

4 500 Eur 

Projektai / iniciatyvos, kuriuose biblioteka dalyvavo partnerio teisėmis 

 
„Prisijungusi 
Lietuva“ 
 

Projekto tikslas – 
padėti gyventojams 
išmokti efektyviai, 
saugiai, atsakingai 
naudotis 
informacinėmis 
technologijomis bei 

2018–2021 
m. 

LNB, 
asociacija 
„Langas į 
ateitį“, LR 
vidaus reikalų 
ministerija, 
IVPK, Ryšių 

 2021 m. suorganizuoti 4 skaitmeninio 
raštingumo mokymai. Juose dalyvavo 21 
gyventojas. 

 Birštono savivaldybėje numatytas 
apmokyti gyventojų skaičius įvykdytas 
100 procentų. 

Europos regioninės 
plėtros fondas ir 
Valstybės investicijų 
programa („2014–
2020 metų Europos 
Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų 

 



2021 m. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka  

internetu ir jo 
teikiamomis 
galimybėmis. 
Projektas 
įgyvendinamas visoje 
Lietuvoje ir yra 
nukreiptas į gausią 
gyventojų tikslinę 
grupę, kuri vis dar 
nesinaudoja internetu 
arba skaitmeniniai 
įgūdžiai yra 
nepakankami. 

reguliavimo 
tarnyba. 

 Iš viso projekto metu, per 3 metus, 
skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 
199 gyventojai. 

programa“, 2 
prioritetas 
„Informacinės 
visuomenės 
skatinimas“, 2.2 
investicinis 
prioritetas „IRT 
produktų ir paslaugų, 
elektroninės 
prekybos tobulinimas 
ir IRT paklausos 
didinimas“) 

„Biblioteka 
visiems“ 

„Biblioteka visiems“ 
iniciatyva siekiama 
plačiau atverti 
Lietuvos viešųjų 
bibliotekų duris 
skirtingų poreikių 
turintiems 
lankytojams.  

2020–2021 
m. 

Lietuvos 
apskričių 
viešųjų 
bibliotekų 
asociacija, 
Lietuvos 
savivaldybių 
viešųjų 
bibliotekų 
asociacija, 
Lietuvos 
autizmo 
asociacija 
„Lietaus 
vaikai“, 
asociacija 
„Šiaulių lietaus 
vaikai“, 
Lietuvos 
nacionalinis 

 Pasirašytas Lietuvos bibliotekų 
prieinamumo manifestas, kuriuo 
bibliotekų bendruomenės nariai 
įsipareigojo dėti visas pastangas, kad 
bibliotekas paverstų prieinamomis 
visiems ir didintų negalią turinčių žmonių 
įtrauktį.  

 Gautas sensorinių priemonių rinkinys ir 
metodinis leidinys darbuotojams, skirtas 
sensorinių užsiėmimų organizavimui 
bibliotekoje.  

 Nauja paslauga negalią turintiems 
lankytojams – specializuotų bendravimo 
kortelių, skirtų bendravimui su asmeniu, 
turinčiu komunikacijos, elgesio ar kitų 
sutrikimų, kūrimą naudojantis programine 
įranga „Boardmaker“. 

 Jungėmės prie pasaulinės disleksijos 
pažinimo savaitės „Go Red for Dyslexia“, 
kurios tikslas – kuo plačiau skleisti žinią 

LR kultūros 
ministerijos 
strateginio veiklos 
plano priemonė 
„Aprūpinti bibliotekas 
socialinės bei 
informacinės 
atskirties gyventojų 
grupėms skirta 
įranga ir 
priemonėmis“ 
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radijas ir 
televizija. 

apie šį specifinį skaitymo ir rašymo 
sutrikimą. 

„Inovatyvūs 
Lietuvos 
bibliotekų 
skaitymo 
skatinimo 
sprendimai 
vaikų ir jaunimo 
socialinių 
santykių 
kūrimui su 
aplinka (EEE)“ 
 

Projekto tikslas – 
sukurti inovatyvią 
skaitymo skatinimo 
priemonę, kuri 
formuotų moksleivių 
įprotį skaityti, gilintų 
žinias ir padėtų 
skaitymo patirtis 
pritaikyti socialinių 
santykių kūrimui su 
aplinka 
(bendraamžiais, 
tėvais, mokytojais, 
etc.), problemų 
sprendimui ir 
kūrybinei saviraiškai.  
Tikslinės grupės: 5–8 
klasių moksleiviai 
(10–15 m. amžiaus 
jaunuoliai), 
gyvenantys ir 
besimokantys 
Panevėžio, Kauno ir 
Klaipėdos 
regionuose. Projekto 
dėka bus sukurtas 
virtualus žaidimas, 
prieinamas 
nemokamoje 
mobiliojoje 
aplikacijoje, kuris 
tenkins vaikų poreikį 

2021–2023 
m.  

Kauno 
apskrities 
viešoji 
biblioteka, 
Klaipėdos 
apskrities I. 
Simonaitytės 
viešoji 
biblioteka, 
kūrybinė 
studija BLACK 
BOOK 
(Norvegija). 

 Atliktas tyrimas / apklausa „5–8 klasių 
moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių 
santykių problematikos identifikavimas“. 
Tikslas – išsiaiškinti tikslinę grupę 
dominančias temas, skaitymo bei 
kompiuterinių žaidimų patirtis ir socialinių 
santykių problematikos laukus, kuriuose 
kyla tam tikrų gyvenimiškų bendravimo, 
savęs pažinimo ar kt. problemų. 
Apklausoje dalyvavo 30 respondentų. 

 Sudalyvauta virtualiame apklausos 
pristatymo renginyje „Virtualus žaidimas 
ar knyga? Abu!“. 

 

2014–2021 m. 
Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos 
finansinių me 
chanizmų priemonės 
„Kultūros priei 
namumo plėtojimas ir 
kultūrinio švietimo 
stiprinimas“ lėšos 
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žaisti internetinius 
žaidimus. Jo turinyje 
bus integruoti 
vertingos literatūros 
skaitymą ir 
psichologinių bei 
socialinių problemų 
sprendimus 
skatinantys 
elementai. 

„ČilPaprikola“ 

Projektas skirtas 
skleisti žinią jaunimui 
apie visuomenės 
darnaus vystymosi 
koncepciją iki 2030 
m., pasiūlyti 
įdomesnių būdų, kaip 
leisti laisvalaikį. 
Projekto metu 
suteikiama galimybė 
ne tik atrasti naują 
mėgiamą veiklą, bet ir 
gauti naujų žinių apie 
darnaus vystymosi 
tikslus (DVT). Darnus 
vystymasis – 
modernios ir 
atsakingos valstybės 
bei jos visuomenės 
raidos kelias, kuris 
remiasi trimis 
lygiavertėmis politikos 
sritimis – aplinkos 
apsauga, ekonominiu 

2020–2021 
m. 

Jaunimo 
iniciatyvinė 
grupė 
„ČilPaprikola“, 
globojama VŠĮ 
Actio Catholica 
Patria. 
 

 Įvyko 9 edukaciniai renginiai, susitikimai 
su „ČilPaprikolos“ komanda (5 iš jų 
virtualiai), kuriuose buvo diskutuojama 
apie globalias tvarumo problemas, 
jaunimas skatinamas kurti, kūrybiškai 
mąstyti, tapti aktyvesniu visuomeninėje ir 
bendruomeninėje veikloje. 

 Susitikimuose dalyvavo 82 dalyviai. 
 

Europos solidarumo 
korpusas 
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vystymusi ir socialine 
gerove. 

„Gyventojų 
skatinimas 
išmaniai 
naudotis 
internetu 
atnaujintoje 
viešosios 
interneto 
prieigos 
infrastruktūroje“ 

Nacionalinio projekto 
tikslas –  plėtoti ir 
atnaujinti viešosios 
prieigos kompiuterių ir 
interneto 
infrastruktūrą 
viešosiose 
bibliotekose, sudarant 
sąlygas gyventojams 
dalyvauti skaitmeninių 
kompetencijų ugdymo 
ir vietos skaitmeninio 
turinio kūrimo bei 
kitose skaitmeninės 
informacijos 
iniciatyvose.  

2018–2021 
m.  

LR Kultūros 
ministerija, 
LNB 

 Nemokamai gauta 4 vnt. stacionarių 
kompiuterių, 2 vnt. multifunkcinių 
spausdintuvų, 1 vnt. televizorius, 2 vnt. 
maršrutizatorių, 1 vnt. apsauginės 
gaisrinės signalizacijos komplektas. 

 Paslaugų ir išteklių skyriuje, panaudojant 
kūrybinio paketo įrangą, įrengta  Medijų 
skaitykla.  

 3 darbuotojai dalyvavo mokymuose: 
„Kūrybinio paketo įrangos praktinio 
panaudojimo galimybės“, „Programavimo 
paketo įrangos praktinio panaudojimo 
galimybės“. 

 

2014–2020 metų 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
investicijų veiksmų 
programos projekto 2 
prioriteto 
„Informacinės 
visuomenės 
skatinimas“ 02.2.2-
CPVA-V-524 
priemonės 
„Gyventojų 
skatinimas išmaniai 
naudotis internetu 
atnaujintoje 
viešosios interneto 
prieigos 
infrastruktūroje“ 

 

 
 


