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VADOVO ŽODIS 

2022-ieji – sėkmingų darbų, augančios bibliotekos paslaugų paklausos ir veiklų populiarumo, renginių 

įprasminusių jubiliejinius 640 m. Birštono vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose metai, kartu 

pažymėti Rusijos karo prieš Ukrainą tragizmu, augančiomis energijos kainomis, LIBIS modernizavimo 

sukeltais ir kt. iššūkiais. 

Įgyvendindami Birštono savivaldybės Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programą (03), 

pasiekėme joje ir bibliotekos metiniame veiklos plane numatytus tikslus, uždavinius, priemones, 

pagrindinius planuotus rezultatus, užtikrinome gyventojams, kurorte poilsiaujantiems, 

besigydantiems žmonėms prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, panaudodami tradicinius išteklius 

bei šiuolaikines technologijas, skatinome skaitymą, organizavome kultūrinę veiklą, plėtojome 

biblioterapiją, ugdėme gyventojų skaitmeninį raštingumą, įgyvendinome priemones, gerinančias 

vartotojų aptarnavimą, didinančias bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą. 

Pasibaigus pandemijai, ekstremaliosios situacijos ribojimams biblioteka sugrįžo į įprastą darbo ritmą: 

organizavome renginius, vykdėme projektus ir kt., ką palankiai įvertino lankytojai. Centrinėje 

bibliotekoje ir padaliniuose 2022 m. užregistruoti 1 786 vartotojai, arba 7 proc. daugiau nei 2021 m., 

30 766 fizinių apsilankymų, arba 37 proc. daugiau nei 2021 m.,  dokumentų išduotis padidėjo 7 proc.  

2022 m. 61 proc. daugiau bibliotekos lankytojų dalyvavo skaitmeninio raštingumo ir kituose 

mokomuosiuose renginiuose. 92 proc. išaugo atsakytų skaitmeninio raštingumo užklausų skaičius. 

Tai rodo didėjantį bendruomenės savarankiškumo poreikį – be skaitmeninių technologijų apsieiti 

darosi vis sunkiau, jos nuolat keičiasi, daugėja elektroninių paslaugų, todėl ir mūsų organizuojami 

skaitmeninio raštingumo mokymai, konsultacijos išlieka svarbia bibliotekos funkcija. 

Džiugina, kad skaitytojai aktyviai naudojosi knygomatu – bekontakčiu būdu skolinosi bibliotekos 

leidinius, kad patogesnė ir patrauklesnė tapo Tarpbibliotekinio abonemento paslauga, išplečianti 

galimybes naudotis Lietuvos bibliotekų fondais. 

2022 m. daugiau dėmesio skyrėme paslaugoms specialiųjų poreikių turintiems vaikams, siekėme, kad 

biblioteka jiems taptų prieinamesnė, draugiškesnė, įdomesnė. Į tai atsižvelgta planuojant renginius, 

rengiant projektus: suorganizavome kūrybines dirbtuves su ,,Pojūčių teatru“, pirmuosius sensorinius 

skaitymus, jungėmės prie pasaulinės disleksijos pažinimo savaitės „Go Red for Dyslexia“, kviesdami 

bendruomenę atkreipti dėmesį  į skaitymo sunkumų patiriančius vaikus, priimti teisingus sprendimus 

jų ugdymo procese, kad jie jaustųsi gerai emociškai, būtų pastebėti ir atskleisti jų talentai.  

Išplėtėme paslaugas turintiems negalią, senyvo amžiaus žmonėms: bendradarbiaudami su Lietuvos 

aklųjų biblioteka, VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centru Slaugos ir palaikomojo gydymo 

skyriaus ligoniams nešėme leidinių, sudarėme galimybę klausytis garsinių knygų.  

Biblioteka tapo atviresnė įvairioms bendruomenei svarbioms iniciatyvoms. Bendradarbiaudami su 

VŠĮ Nacionaliniu kraujo centru, VUL Santaros klinikų Kraujo centru padėjome bibliotekoje 

suorganizuoti neatlygintiną kraujo donorystės akciją.  

Esame akredituoti 2021–2023 m. priimti Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius. Mūsų 

savivaldybės jaunimui sudaryta galimybė įgyti savanoriavimo patirties, gebėjimų ir gauti 0,25 

papildomo balo stojant į universitetus, kas labai svarbu stojant į konkurencingas studijų programas.   
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2022-ieji Birštonui buvo išskirtiniai – sukako 640 metų, kai pirmą kartą 1382 m. istoriniuose 

šaltiniuose – Vygando  Marburgiečio „Naujojoje Prūsijos kronikoje“ – paminėtas Birštono vardas. Šiai 

sukakčiai skyrėme originalius renginius, kūrybines dirbtuves, projektą „Literatūriniai vakarai po 

žvaigždėtu Birštono dangum“, pristatančius karališkąją Birštono istoriją, asmenybes, ugdančius 

pasididžiavimą savo gyvenamąja aplinka, kviečiančius birštoniečius geriau pažinti savo miestą, jo 

kultūrinį, istorinį palikimą. 

Skaitymo skatinimui organizavome įtraukius renginius, projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ į 

kūrybiškas veiklas įtraukdami šeimas, vaikus iš socialinę riziką patiriančių šeimų, negalią turinčius 

vaikus ir jų šeimas, pristatydami rašytojus, dailininkus-iliustratorius, jų kūrybą. 

Sukurta unikali programa ir išleistas muzikos terapijos leidinys, įgyvendinant projektą „Vokologija – 

pagalba sau balsu“, bendradarbiaujant su profesionalia kūrėjų komanda: kompozitore, džiazo 

atlikėja, muzikos terapeute Laura Budreckyte  ir kt. Džiaugiamės, kad šis projektas Prienų ir Birštono 

laikraščio „Gyvenimas“ skaitytojų išrinktas Birštono savivaldybės Metų 2022 projektu. 

Aktyvi projektinė veikla, laimėti visi Kultūros tarybai pateikti projektai suteikė naujų galimybių 

pasiūlyti įdomių renginių, plėsti ir tobulinti paslaugas bendruomenei. 

Toliau plėtojome biblioterapijos paslaugas: suorganizavome 6-ąją respublikinę biblioterapijos 

konferenciją „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, parengėme rekomenduojamos 

literatūros sąrašą, suorganizavome knygos pristatymą ir kt. 

Tęsėme kraštotyrinę bibliotekos veiklą – organizavome parodas, renginius, nauja medžiaga 

papildėme kraštotyros skiltį bibliotekos interneto svetainėje. Įvyko 17-ieji gydytojo, rašytojo 

Stanislovo Moravskio (1802–1853) skaitymai, kurie, kaip ir kasmet, suburia vis daugiau krašto 

istoriją, kultūrą siekiančių pažinti įvairių profesijų žmones, jo kūrybos gerbėjus iš visos Lietuvos. 

Rusijai užpuolus Ukrainą, prasidėjus karui, bibliotekoje pasiruošėme priimti ir aptarnauti Ukrainos 

žmones, pabėgusius nuo karo (suaugusius ir vaikus). Dalindamiesi informacija apie paslaugas 

Ukrainos pabėgėliams, paruošėme skrajučių, skelbimų, interneto svetainėje, Birštono bendruomenės 

Facebook paskyroje paskelbėme elektroninių išteklių ukrainiečių kalba ir gautų knygų ukrainiečių 

kalba vaikams sąrašus.  

Birštono savivaldybės tarybos sprendimu 2022 m. balandžio 21 d. Nr. TSE-76 leista užsieniečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karo veiksmų Ukrainoje (karo pabėgėliams), 

turintiems Migracijos departamento prie LR VRM išduotą leidimą humanitariniu pagrindu laikinai 

gyventi Lietuvos Respublikoje, teikti neatlygintinai dokumentų kopijavimo, spausdinimo, skenavimo 

paslaugas, išduoti LIBIS skaitytojų pažymėjimus. Ypač reikalinga buvo spausdinimo paslauga, nuotoliu 

besimokantiems Ukrainos vaikams – spausdinosi užduotis, pratybas, vadovėlius.  

Ukrainiečiams teikėme pagalbą, naudojantis VIPT kompiuteriais (žmonės džiaugėsi bibliotekoje radę 

klaviatūrų su „kirilica“), padėjome internetu užpildyti jiems reikalingus dokumentus. Ukrainiečiams 

organizavome lietuvių kalbos mokymus, kad įgytų lietuvių kalbos pagrindus.  

Sprendėme problemas, iškilusius iššūkius: prasidėjus karui, Rusijai užpuolus Ukrainą, pasiruošėme 

užtikrinti bibliotekos darbą sutrikus elektros energijos tiekimui, dėl augančių energijos kainų 

parengėme ir įgyvendinome taupymo programą. 2022 m. buvo tęsiamas LIBIS modernizavimas: buvo 

sistemos sutrikimų, daug pasikeitimų, reikalavusių darbuotojų, laiko resursų ir kantrybės. Bibliotekos 

komanda kūrybiška, darbšti, aktyvi, susitelkusi ir motyvuota sėkmingai įveikė iššūkius, įgyvendino 

suplanuotas veiklas, profesionaliai aptarnavo lankytojus. 
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Nepaisant visų iššūkių, metai kūrybingi, gausūs darbų, prasmingų pasiekimų. Buvome matomi 

medijose, apie mūsų veiklą rašė spauda, interneto portalai, reportažų parengė LRT. Veikla įvertinta 

įvairiomis padėkomis.  

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLŲ, PRIORITETŲ 2022  

METAIS ĮGYVENDINIMAS 

Įgyvendindami Birštono savivaldybės Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programą (03), siekėme 

strateginio tikslo – išsaugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį ir istorinį potencialą, įgyvendinome 

uždavinį – užtikrinti kokybišką bei efektyvią, šiuolaikišką viešosios bibliotekos veiklą. Įgyvendindami 

programoje ir metiniame veiklos plane numatytus tikslus, uždavinius, priemones, pasiekėme 

pagrindinius 2022 m. planuotus rezultatus, užtikrinome gyventojams ir kurorte poilsiaujantiems, 

besigydantiems žmonėms prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, panaudodami tradicinius išteklius 

bei šiuolaikines technologijas, skatinome skaitymą, organizavome kultūrinę veiklą, plėtojome 

biblioterapiją, ugdėme gyventojų skaitmeninį raštingumą, įgyvendinome priemones, gerinančias 

vartotojų aptarnavimą, didinančias bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą. 

1 lentelė. 2022 m. metiniame veiklos plane numatytų veiklos prioritetų įgyvendinimas  

Prioritetai Vertinimo kriterijus Planuota 
reikšmė 

Pasiektas 
rezultatas 

Planuoto rodiklio 
įvykdymo 
procentas 

1. Įgyvendinti 
priemones, 
gerinančias 
vartotojų 

aptarnavimą, 
didinančias 
bibliotekos 

teikiamų paslaugų 
prieinamumą. 

1.1. Įrengtas 
knygomatas prie 

Birštono vienkiemio 
padalinio. 

1.1. Įrengtas 
knygomatas. 

1.1.  Įvykdyta. 
Knygomatas 

Įrengtas. 

1.1. 

100 proc. 

1.2.  Knygnešystės 
paslauga 

pasinaudojusių 
savivaldybės 

gyventojų skaičius. 

1.2. 
Knygnešystės 

paslauga 
suteikta 90 

neįgalių, senyvo 
amžiaus 

gyventojų. 

1.2. 

Knygnešystės 
paslauga suteikta 

81 gyventojui 

1.2. 

90 proc. 

(priežastis žr. 
Nestacionarus 

gyventojų 
aptarnavimas) 

1.3.  Suorganizuotas 
Birštono PSPC 

Slaugos ir 
palaikomojo gydymo 

skyriaus ligonių 
aptarnavimas. 

1.3.  Įsteigtas 
knygų išdavimo 

punktas. 

1.3.  Įvykdyta. 
Įsteigtas knygų 

išdavimo punktas. 

1.3. 

100 proc. 

 

2.  Dalyvauti 
stiprinant kurorto 

įvaizdį, vietos 
identitetą bei 

puoselėti tradicijas. 

2.1. 

Suorganizuoti 6-ąją 
respublikinę 

biblioterapijos  
konferenciją 

„Biblioterapija. 
Knyga gali prakalbinti 

ir gydyti“. 

2.1 

Suorganizuota 
konferencija. 

2.1. 

Įvykdyta. 
Suorganizuota 
konferencija. 

2.1. 

100 proc. 
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BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS. 

NESTACIONARUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS. 

Birštono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Veikė pagrindinė biblioteka Birštone ir 3 

padaliniai: Birštono vienkiemo, Nemajūnų ir Siponių.  

2.2. 

Suorganizuoti 
biblioterapijos 
užsiėmimus, 

renginius. 

2.2. 

4 užsiėmimai, 
renginiai 

2.2. 

Suorganizuoti 4 
renginiai 

 

2.2. 

100 proc. 

 

3.  Ugdyti 
bendruomenės 

skaitymo įgūdžius, 
organizuoti 

motyvuojančius 
skaityti renginius, 

programas. 

3.1. Skaitymo 
skatinimo renginių 

skaičius. 

 

 

3.1. 

60 renginių 

3.1. 

Įvykdyta. 
Suorganizuota 
209 renginiai. 

3.1. 

348 proc. 

(pasibaigus 
karantinui, 

ekstremaliajai 
situacijai 

suorganizuota 
daugiau nei 

planuota popiečių, 
skaitymų ir kt., 

renginių vaikams). 

3.2.  Skaitymo 
skatinimo renginių 

dalyvių skaičius. 

 

3.2. 

600 dalyvių 

3.2. 

Įvykdyta. 1 597 
dalyviai. 

3.2. 

266 proc. 

(suorganizuota 
daugiau nei 

planuota popiečių, 
skaitymų vaikams 
– daugiau sulaukta 

ir dalyvių). 

 3.3.  Įgyvendintas 
projektas „Kūrybiniai 
susitikimai po liepa“. 

3.3. 
Įgyvendintas 

projektas 

3.3. Įvykdyta. 
Projektas 

įgyvendintas. 
Suorganizuoti 9 

renginiai 
šeimoms, 
vaikams, 
pateiktos 

reikalingos 
ataskaitos LKT. 

3.3. 

100 proc. 

 3.4. Parengta ir 
įgyvendinta vasaros 
skaitymų programa 

vaikams „Seniai 
seniai karališkajame 

Birštone“ (finansuota  
Birštono sav. 
socializacijos, 

pilietinio ir tautinio 
ugdymo programos). 

3.4. Įgyvendinta 
programa 

3.4. Įvykdyta. 
Programa 

parengta, gautas 
finansavimas, 

suorganizuota  16 
renginių vaikams. 

3.4. 

100 proc. 
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2 lentelė. Bibliotekų prieinamumas 2022 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 –  3 326 0 3 26 

Padaliniai 3 – 376 0 17 55 

Iš viso 4 0,88 1 114 447 20 81 

 

Nežymiai kito bibliotekų tinklo tankumo koeficientas (2021 m. 1 000 gyventojų teko 0,9 bibliotekos). 

Taip pat ir prieigos koeficientas, vienai bibliotekai tenkančių gyventojų skaičius (2021 m. buvo 1 106). 

2022 m. Birštono savivaldybėje gyveno 4 455 , o  2021 m. – 4 422 gyventojai (BS Teisės ir civilinės 

metrikacijos skyriaus duomenimis). 

2022 m. 7 proc. padidėjo 1 bibliotekai tenkantis vartotojų skaičius: 2022 m. – 1-ai bibliotekai teko 

447, 2021 m. – 418 vartotojų. Tai lėmė padidėjęs bendras registruotų vartotojų skaičius.  

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. 

2022 m. bibliotekos veikla sugrįžo į įprastą darbo ritmą. Iki balandžio 4 d.  (tik 52 darbo dienas, arba 

18 proc., įprastų vartotojų aptarnavimo dienų) darbas buvo organizuojamas, atsižvelgiant į LR 

Vyriausybės nutarimų, LR sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo nutarimų reikalavimus, 

ekstremaliosios situacijos sąlygomis. Palyginti su 2021 m., kai 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. Nors 2022 m. 

pradžioje lankytojams teikėme visas paslaugas, bet dar buvo tam tikrų ribojimų: iki vasario 4 d. buvo 

reikalingas Galimybių pasas (jo neturintiems teikėme tik bekontaktę knygų išdavimo bei el. 

paslaugas), reikėjo dėvėti medicinines veido kaukes ir kt. Padidėjęs paslaugų prieinamumas turėjo 

įtakos ir vartotojų, lankytojų skaičiaus augimui. 

2022 m. daugiau dėmesio skyrėme bibliotekos paslaugoms specialiųjų poreikių turintiems vaikams, 

siekėme, kad biblioteka jiems taptų prieinamesnė, draugiškesnė, įdomesnė. Į tai atsižvelgta 

planuojant renginius, rengiant projektus.  

Su „Pojūčių teatru“ organizavome kūrybines dirbtuves „Koks vikšrelis tu esi?“, skirtas autizmo 

spektro ir disleksijos sutrikimų turintiems bei neurotipiniams (sutrikimų neturintiems) vaikams nuo 4 

iki 9 m. ir jų šeimoms, padedančias atsipalaiduoti, socializuotis, ugdančias kūrybiškumą, toleranciją 

(žr. „Projektų rengimas ir įgyvendinimas“). 

Suorganizavome pirmuosius 36 sensorinius skaitymus. Juose dalyvavo 187 dalyviai (iš jų 162 vaikai, 

25 suaugusieji) – ikimokyklinukai, pradinių klasių vaikai, daugiausia birštoniečiai, bet turėjome 

lankytojų ir iš Telšių, Vilniaus, Kauno.  
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Sensoriniai skaitymai yra skirti autizmo spektro sutrikimą, kalbos, komunikacijos sunkumų turintiems 

vaikams. Renginius vedė bibliotekininkė, baigusi specialiuosius mokymus. Pasirinktam kūriniui ji rašo 

scenarijų, pasiruošia iliustracines priemones, kad klausantieji galėtų ne tik išgirsti, bet ir pajusti 

uoslės, regos, skonio, odos, lytėjimo receptoriais. Užsiėmimų metu skaitoma, žaidžiama, atliekamos 

įvairios su pasirinktu tekstu susijusios užduotys, naudojamos gamtinės medžiagos (medžių lapai, 

žievės, kailis, vanduo ir kt.), kvapai, kūno judesiai ir kt. Tai padeda vaikui lengviau suvokti tekstą, 

išorinį pasaulį. Sensorinių skaitymų metu turtinamas vaikų žodynas, lavinami sensoriniai pojūčiai, 

gerinami bendravimo įgūdžiai. Vaikai atranda skaitymo malonumą ir jiems įdomią, draugišką 

biblioteką. 

2022 m. spalio 4–10 dienomis jungėmės prie pasaulinės disleksijos pažinimo savaitės „Go Red for 

Dyslexia“, Lietuvoje organizuojamos jau 3-(i)ą kartą. Rengėme instaliaciją bibliotekos 1-ojo aukšto 

lange, organizavome susitikimą su logopede, specialiąja pedagoge, „DYSLEXIA centro“ įkūrėja 

Lietuvoje, vaiko, turinčio disleksijos sutrikimą, mama Jurgita Pociene. Kvietėme bendruomenę 

atkreipti dėmesį į skaitymo sunkumų patiriančius vaikus, domėtis ir priimti teisingus sprendimus jų 

ugdymo procese, kad disleksijos sutrikimą turintys vaikai jaustųsi gerai emociškai, kad būtų pastebėti 

ir atskleisti jų talentai.  

Siekdami padėti skaitymo sutrikimų turintiems vaikams, suplanavome renginių projektuose, kurios 

tikimės įgyvendinti 2023 m. 

Bibliotekos, knygos prieinamumą didino prie pagrindinių bibliotekos durų įrengtas spalvingas 

knygomatas, suteikiantis galimybę patogiau ir paprasčiau – bekontakčiu būdu – skolintis bibliotekos 

leidinius ir juos atsiimti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną 24 val. per parą. Šia 

inovatyvia paslauga 2022 m. pasinaudojo 628 skaitytojai. Knygomato paslauga labai aktuali tiems, 

kurie nespėja ateiti į biblioteką jos darbo metu. Pastebime, kad knygos pasiimamos ir vėlai vakare, 

pvz., 21 ar 22 val., ar anksti ryte 7–8 val. 

Skaitytojams patogesnė ir patrauklesnė tapo Tarpbibliotekinio abonemento paslauga, išplečianti 

galimybes naudotis Lietuvos bibliotekų fondais. Neradęs reikiamo leidinio bibliotekoje, skaitytojas 

kreipiasi į bibliotekininką, o šis suradęs norimą knygą parsiunčia ją iš bet kurios Lietuvos viešosios 

bibliotekos. Tarpbibliotekinio abonemento paslauga nuo 2022 metų spalio 1 d. yra nemokama. Nors 

skelbiame informaciją apie TBA naujoves bibliotekos, interneto svetainėje, Facebook profilyje, 

skelbimų lentose, šia paslauga 2022 m. pasinaudojo 5 skaitytojai.  

Turintiems negalią, senyvo amžiaus žmonėms, kuriems sunku nueiti į biblioteką, teikta knygnešystės 

paslauga. Ja pasinaudojo 81 savivaldybės gyventojas. Jiems nunešta 1 644 fiz. vnt. įvairių leidinių: 

knygų, žurnalų.  

Knygnešystės paslauga pasinaudojo mažiau gyventojų, nes, pasibaigus ekstremaliosios situacijos 

ribojimams, žmonės mieliau patys ateidavo į biblioteką, ypač Birštone. Taip pat vyresnio amžiaus 

skaitytojai skundėsi suprastėjusiu regėjimu, nebegalėjo skaityti po akių operacijų. Kaip bebūtų 

liūdna, bet skaitytojų, kuriems teikiama knygnešystės paslauga, mažėja ir dėl kitos objektyvios 

priežasties – miršta.  
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3 lentelė. Nestacionarus vartotojų aptarnavimas 2022–2021 m. 

 Aptarnautų gyventojų  

skaičius 

Knygnešių skaičius Išduotų leidinių sk. / fiz.vnt. 

 2022 2021 Pokytis 
+/- 

2022 2021 Pokytis 
+/- 

2022 2021 Pokytis 
+/- 

VB 26 30 -4 3 3 0 94 85 +9 

Birštono vienkiemio 
padalinys 

23 25 -2 10 10 0 783 770 +13 

Nemajūnų padalinys 19 19 0 2 2 0 316 332 -16 

Siponių padalinys 13 15 -2 5 6 -1 451 483 -32 

Iš viso SVB 81 89 -8 20 21 -1 1 644 1 670 -26 

 

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 prižiūrimiems senjorams.  

2022 m. kovo 16 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Birštono pirminės sveikatos 

priežiūros centru. Sutarta bendradarbiauti teikiant nutolusią leidinių išdavimo paslaugą Slaugos ir 

palaikomojo gydymo skyriaus ligoniams. Leidinius pristatome nuo kovo 22 d. vieną kartą per mėnesį 

arba, pagal pageidavimą, ir dažniau. Skaitytojų poreikiai išsiaiškinami tarpininkaujant PSPC socialinei 

darbuotojai.  

Bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų biblioteka gautos 139 garsinės knygos (CD) panaudai 

vartotojams, kurie turi sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių 

sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų, skaitymo raidos sutrikimų ir negali skaityti 

įprasto spausdinto teksto, bei grotuvas, kuris perduotas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriui.  

2022 m. skyriaus pacientams išduotos 74 knygos bei  20 garsinių dokumentų. 

Pagrindinėje bibliotekoje yra įrengtas liftas, kuris leidžia turintiems judėjimo negalią paprasčiau 

patekti į pastato antrą aukštą. Žmonėms, turintiems negalią, pritaikyta bibliotekos interneto 

svetainė.  

BENDROJI VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA. FIZINIAI APSILANKYMAI 

Ataskaitiniais metais centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose užregistruoti 1 786 vartotojai (2021 m. – 

1 673).  Jų skaičius, lyginant su 2021 m., padidėjo 113, arba 7 proc.  

4 lentelė. Registruoti vartotojai 2022–2021 m. 

Biblioteka 

Perregistruotų  vartotojų 
skaičius 

 

Naujai registruotų vartotojų 
skaičius 

Iš viso registruotų vartotojų  

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Bendri vartotojų lojalumo rodikliai 

SVB 1 460 1 411 326 262 1 786 1 673 
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Biblioteka aptarnauja ne tik savivaldybės gyventojus, bet ir Birštone poilsiaujančius, besigydančius 

kitų Lietuvos savivaldybių žmones. Kasmet bibliotekos paslaugomis pasinaudoja ir užsienio valstybių 

gyventojai. 2022 m. – iš Izraelio ir Latvijos. 

2022 m. tęsėsi LIBIS modernizavimo darbai. Sistemos generuojamose statistikos ataskaitose dar nėra 

galimybės sužinoti, kiek birštoniečių ir kiek kurorto svečių naudojosi bibliotekos paslaugomis, 

paskaičiuoti savivaldybės gyventojų sutelkimo procentą. Dėl LIBIS modernizavimo neturime 

palyginimui 2021 m. duomenų, kiek SVB registruotų vartotojų aptarnauta konkrečiame miesto ar 

kaimo padalinyje, pačioje centrinėje bibliotekoje. Programa pateikė tik bendrą visai SVB registruotų 

vartotojų skaičių. KAVB specialistai parengė Bibliotekų paslaugų vartotojų apskaitos rekomendacijas, 

kurios 2023 m. padės gauti daugiau informacijos apie vartotojus.  

Ataskaitiniais metais centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose užregistruota 30 766 fizinių apsilankymų, 

8 298, arba 37 proc. daugiau nei 2021 m. Šiems pokyčiams įtakos turėjo pandeminės situacijos, 

ekstremaliosios situacijos metu įvestų ribojimų pabaiga.  

5 lentelė. Bibliotekų lankytojų skaičius 2022–2021 m. 

Džiugina, kad į bibliotekoje mielai laiką leidžia vaikai – ateina ne tik pasiskolinti knygų, dalyvauti 

įvairiuose užsiėmimuose, ateina tiesiog pabendrauti. Įtakos turėjo ir įdomių renginių pasiūla, 

sėkmingai parengti ir įvykdyti vaikams, šeimoms skirti projektai. Vaikų apsilankymų skaičius, lyginant 

su 2021 m., padidėjo 59 proc.  

DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGA 

2022 m. vartotojams išduota 34 233 fiz. vnt. įvairių dokumentų, arba 7 proc. daugiau nei 2021 m. 

Išduoties didėjimą lėmė pasibaigusi pandeminė situacija ir su ja susiję ribojmai, padidėjęs bibliotekos 

paslaugų prieinamumas.  

6 lentelė. Dokumentų fizinių vienetų išduotis 2022–2021 m.  

Biblioteka 

Išduotų dokumentų skaičius 

Iš viso Iš to skaičiaus vaikams 

2022 2021 Pokytis +/- 2022 2021 Pokytis +/- 

VB 22 724 19 135 + 3 589 10 166 8 618 + 1 548 

MP 6 959 7 591 -632 1 399 1 609 -210 

KP 4 550 5 142 -592 496 719 - 223 

SVB 34 233 31 868 +2 365 12 061 10 946 + 1 115 

Biblioteka 

Fizinių apsilankymų skaičius Vidutinis 
apsilankymų 

skaičius 1 
bibliotekai 

Pokytis 
+/- 

Iš viso 
Iš to skaičiaus vaikų 

apsilankymų 

2022 2021 
Pokytis 

+/- 
2022 2021 

Pokytis 
+/- 

2022 2021 
 

VB 23 190 15 000 + 8 190 13 851 7 819 + 6 032 – – – 

MP 5 256 5 435 -179 1 779 1 885 -106 – – – 

KP 2 320 2 033 +287 475 425 +50 – – – 

SVB 30 766 22 468 + 8 298 16 105 10 129 + 5 976 7 691  5 617 +2 074 
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Dokumentų išduotis mažėjo padaliniuose, tai susiję su sumažėjusiu gyventojų, kuriems teikiama 

knygnešystės paslauga, skaičiumi, mažiau leidinių išduota vaikams. Centrinėje bibliotekoje išduotis 

vaikams, lyginant su 2021 m., padidėjo 18 proc. Tai įtakos turėjo ir įgyvendinti projektai, akcijos, 

skaitymo populiarinimui skirti renginiai.  

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 

Tobulindami savo veiklas, kurios skatintų skaitymą, ugdytų kultūrines žmogaus kompetencijas, 

kūrybingumą, prisidėtų prie savivaldybės kultūrinio gyvenimo įvairovės, kvietėme bendruomenę 

įdomiai praleisti laisvalaikį siūlydami įvairaus pobūdžio renginių, akcijų, knygų pristatymų, parodų, 

kūrybinių dirbtuvių.  

2022 m. SVB suorganizuoti 563 renginiai, arba 140 proc. daugiau nei 2021 m., iš jų – 462 žodiniai 

renginiai, arba 154 proc. daugiau nei 2021, 101 literatūros ir dailės paroda, arba 91 proc. daugiau nei 

2021 m.  

7 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2022–2021 m. renginių⁕ skaičius 

Vyko 

Renginių iš viso 
Iš jų 

Žodiniai Parodos / vaizdiniai 

2022 2021 
Pokytis 

+/- 
2022 2021 

Pokytis 
+/- 

2022 2021 
Pokytis  

+/- 

VB 417 161 + 256 370 136 + 234 47 25 + 22 

MP 66 38 + 28 45 26 + 19 21 12 + 9 

KP 80 36 + 44 47 20 + 27 33 16 +17 

SVB 563 235 + 328 462 182 + 280 101 53 + 48 

*įskaitant ir edukacinius renginius 

Pasibaigus pandemijai, panaikinus ekstremaliosios situacijos ribojimus, suorganizuota daugiau 

žodinių renginių, literatūros parodų, didesnį dėmesį skiriant fondo aktualizavimui ir populiarinimui. 

Renginiuose apsilankė 4 655 lankytojai (2021 m. – 4 063), arba 15 proc. daugiau nei 2021 m.  

Dauguma mūsų renginių nedideli, nereikalaujantys papildomo finansavimo, organizuojami pasitelkus 

žmogiškuosius išteklius, darbuotojų profesionalumą, kūrybiškumą ir išmonę, sulaukiantys nedidelio 

dalyvių būrio (nuo 5 iki 10): literatūros popietės, garsiniai skaitymai, viktorinos ir kt.  

Mažiau suorganizuota virtualių renginių, nes jie nebebuvo tokie paklausūs, kaip pandemijos metu 

karantino sąlygomis (žr. „Virtualūs renginiai“). 

PARODOS / ŽODINIAI RENGINIAI 

Biblioteka rengė tradicines literatūros parodas, kuriomis siekėme atkreipti lankytojų dėmesį į 

Lietuvai istoriškai svarbias datas, visuomeninio ar literatūrinio gyvenimo įvykius, pristatėme naujas 

knygas. Tai parodos, skirtos Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai, Vasario 16-ajai – Valstybės 

atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, rašytojų: Ievos 

Simonaitytės, Kazio Sajos, Maironio, Jono Meko ir kt., jubiliejinėms sukaktims  
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paminėti bei daugelis kitų. Iš viso centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose suorganizuota 101 

literatūros paroda. 

Organizavome ir dailės darbų parodas: eksponuota puiki Kauno dailės gimnazijos 11–12 kl. 

moksleivių piešinių paroda, tautodailininkės Vilijos Čiapaitės piešinių akvarele paroda, kartu 

pristatyta jos knygelė „Prienų ir Birštono krašto legendos ir mitai: krašto mitinės būtybės“. 

Žodiniai renginiai taip pat buvo organizuojami įvairiomis svarbiomis Lietuvai ir Birštono kraštui 

progomis.  

2022-ieji Birštonui buvo ypatingi – sukako 640 metų, kai pirmą kartą 1382 m. istoriniuose 

šaltiniuose – Vygando  Marburgiečio „Naujojoje Prūsijos kronikoje“ – paminėtas Birštono vardas. 

Šiai sukakčiai skyrėme literatūrinių-muzikinių renginių projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu 

Birštono dangum“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės. Suorganizuota 6 

renginiai, pristatantys karališkąją Birštono istoriją, asmenybes, kuriuose sinergiškai susiliejo istorija ir 

įvairios meno sritys: muzika, teatras, literatūra (žr. „Projektų rengimas ir įgyvendinimas“).  

Bendradarbiaudami su Birštono meno mokykla jubiliejinei sukačiai eksponavome moksleivių piešinių 

parodą „Seniai seniai karališkame Birštone“, organizavome edukacines-kūrybines dirbtuves „Vytauto 

Didžiojo Birštonas“. Kurorto šventės metu prie bibliotekos įtraukiose kūrybinėse dirbtuvėse 

„Karališkoji Birštono istorija“ su dailininke, iliustratore ir dizainere Saule Gyliene ant didelio tento 

šventės dalyviai atkūrė Vytauto laikų Birštoną.   

Jubiliejiniams Birštono metams skyrėme ir 18-ą kartą organizuojamus vasaros skaitymus, 

pasirinkdami jiems istorinę temą „Seniai seniai karališkajame Birštone“. Suorganizuota 16 renginių. 

Vaikai gilinosi į karališkojo Birštono istoriją, siejo praeitį su dabartimi, ugdė kūrybiškumą įdomiose 

dirbtuvėse, gilino žinias varžytuvėse, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti. Renginiuose dalyvavo ne 

tik birštoniečiai, bet ir poilsiauti pas senelius atvykę vaikai iš Vilniaus, Kauno, Prienų, Jungtinės 

Karalystės, vaikai iš Ukrainos. 

Suorganizuoti tradiciniai renginiai – 17-ieji  rašytojo, gydytojo, dvarininko, intelektualo Stanislovo 

Moravskio skaitymai (žr. „Informavimas kraštotyros tematika“).  

Bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjunga, jau 25 kartą Birštone įvyko tarptautinio poezijos 

festivalio „Poezijos pavasaris“ vakaras (šalyje šis festivalis buvo organizuojamas 58 kartą). Eilėraščius 

skaitė poetai: Sigitas Birgelis iš Punsko (Lenkija), Alan Berecka (JAV), Marija Mažulė, Laura 

Kromalcaitė, Valdas Daškevičius, Daiva Čepauskaitė, muzikavo dainų autorius ir atlikėjas Povilas 

Girdenis.  

2022 m. spalio 14 d. įvyko 6-oji biblioterapijos konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir 

gydyti“. Dalyvavo 132 įvairių sričių specialistai: bibliotekininkai, psichologai, logopedai, pareigūnai, 

dirbantys su nuteistaisiais. Susirinkusius pasveikino Birštono sav. merė Nijolė Dirginčienė, 

Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto vadovas prof. Rimantas Kočiūnas, pabrėždami 

biblioterapijos svarbą. Psichologijos profesoriaus pasidžiaugė, kad kas antri metai Birštonas tampa 

biblioterapijos sostine, kad be galo svarbu, jog biblioterapiją taiko ne tik psichologai, bet ir mylintys 

knygą bei skaitymą. 

Susirinkusius pasveikino ir LR Kultūros ministerijos atstovė Rūta Lazauskaitė, pasidžiaugdama kad 

Birštonas tapo šilta, jaukia erdve biblioterapijos entuziastams, ji įteikė padėkas Kultūros ministro 

Simono Kairio vardu: BVB direktorei, LBA valdybos narei Alinai Jaskūnienei, Panevėžio Elenos 

Mezginaitės viešosios bibliotekos darbuotojai Linai Dubauskienei, LNB tyrėjai, LBA valdybos narei dr. 

Daivai Janavičienei.  
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Konferencijoje perskaityti 7 pranešimai, vienas jų – viešnios iš Liepojos universiteto Ilutos Dreimanės. 

Pristatytos temos: gydantis skaitymo poveikis, poezijos terapija socialiai pažeidžiamoms grupėms, 

2022 m. atliktas anketinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kokios biblioterapijos paslaugos 

teikiamos Lietuvos viešosiose bibliotekose ir tokių paslaugų plėtros poreikiai ir kt. Biblioterapija 

aktuali bet kuriai socialinei grupei, nes tai yra ir metodas labiau pažinti save ir pagerinti savo 

gyvenimo kokybę, todėl svarbu ją plėtoti, ypač kurorto bibliotekai. 

Vienas iš svarbiausių bibliotekos veiklos prioritetų – skaitymo skatinimas, todėl organizuojama 

daug patrauklių veiklų, orientuotų į skaitymo motyvacijos didinimą, skirtingo amžiaus ir skirtingų 

socialinių sluoksnių ir grupių žmonėms, šeimoms. 2022 m. įvyko 209 skaitymo skatinimui skirti 

renginiai, juose užregistruota 1 597 dalyviai (2021 m. – 86, dalyvių – 1 095).  

Reikšmingi susitikimai su rašytojais, nes pažintis su asmenybėmis plačiau ir giliau atveria knygų 

pasaulį. Skaitytojai dalyvavo susitikimuose su poetu, evangelikų liuteronų kunigu, Lietuvių rašytojų 

draugijos pirmininku Valdu Aušra, gyvenančiu Čikagoje (JAV), rašytoja Aldona Ruseckaite, rašytoja, 

LRS pirmininke Birute Jonuškaite, poetu Edmundu Janušaičiu ir kt. Įsimintinas šiltas birštonietės 

gydytojos Angelijos Kubilienės poezijos knygų pristatymas, rašytojos Renatos Rehnstedt, dabar 

gyvenančios Švedijoje, pirmosios prozos knygos „Likimų katilai“ sutiktuvės ir kt.  

Menininko, filmų kūrėjo Jono Meko eilėraščius paakino skaityti aktoriaus Andriaus Bialobžeskio 

bibliotekos skaitytojams padovanota literatūrinė kompozicija.  

Knygą populiarino bibliotekos 1-jo aukšto languose eksponuojama, nuolat pildoma naujai gautomis 

knygomis paroda „Naujos knygos laukia skaitytojų“. 

Nemajūnų padalinyje vyko klubo „Knyga ir mama mane augina“ susitikimai, popietės, kurių metu 

skaitytos ir aptartos ištraukos iš įvairių knygų, o emocijos išlietos spalvomis, piešiniais. Pirmą kartą 

vaikams, šeimoms organizuota kalėdinė skaitymo akcija „Skaityk su Elniuke“. Skaitytojai ne tik rinkosi 

patikusias knygas, dalinosi įspūdžiais, ką perskaitė, bet ir dovanojo bibliotekai savo knygų. 

Kvietėme skaitytojus dalyvauti AVB ir LAB organizuojamame „Skaitymo iššūkyje“. Reikėjo perskaityti 

knygą apie žmogaus ryšį su gyvūnu, Baltijos šalių autoriaus, biografinę, šeimos nario vaikystėje 

mėgtą bei knygą, kurios pavadinime – vienas žodis. Skaitymo iššūkyje iš viso dalyvavo 87 skaitytojai, 

o jį įveikė 60 užsiregistravusiųjų, kurie perskaitė 370 (2021 m. – 290) knygų. Palyginti su 2021 metais, 

šiais metais dalyvavusiųjų birštoniečių buvo 6 daugiau. 2021 m. užsiregistravo dalyvauti 81 

skaitytojas, o iššūkį įveikė 58. 

Vykdydami projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, suorganizavome 9 įtraukius, skatinančius 

skaitymą, turtinančius tarpusavio santykius bendrais atradimais renginius vaikams, šeimoms: 

susitikimus su knygų autoriais, kūrybines dirbtuves su dailininkais-iliustratoriais (žr. „Projektų 

rengimas ir įgyvendinimas“). 

Organizavome kūrybines dirbtuves, skirtas kalendorinėms šventėms: šv. Velykoms, šv. Kalėdoms, 

Motinos ir Tėvo dienoms, knygelių dirbtuves „Knygos kelias“ ir kt.  

Įvyko 27 smėlio užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 142 dalyviai. Beveik visuose užsiėmimuose 

dalyvaudavo ukrainietė mergaitė Dasha Nikitina. Jos gyvai iš smėlio kuriami piešiniai žavėdavo 

susirinkusius: https://www.facebook.com/watch/?v=282651324024071  Dasha taip pat mielai 

dalijosi savo technikos paslaptimis, mokė kitus vaikus piešti smėliu.  

https://www.facebook.com/watch/?v=282651324024071
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Vaikus mokėme pažinti, priimti ir išreikšti savo jausmus socialinių emocinių įgūdžių ugdymo 

programos „Kimochi“ (japoniškai kimochi – jausmas) pagalba. Suorganizuota 14 užsiėmimų. Dalyvavo 

60 vaikų. Užsiėmimuose panaudojant žaislus – lėles, skaitant, žaidžiant aptartos gyvenimiškos 

situacijos, jų metu patirtos įvairios emocijos: pyktis, liūdesys, baimė ir kt.   

2022 m. paminėta graži Siponių padalinio 65-erių veiklos metų sukaktis. Prisiminta bibliotekos 

istorija, padėkota jos darbuotojoms. Siponių bibliotekos jubiliejaus proga įteiktos Birštono 

savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės ir LR Seimo nario Andriaus Palionio padėkos už nuoširdų 

darbą, kultūros sklaidą, skaitymo skatinimą bibliotekos darbuotojoms: Onai Gridziuškienei, Onai 

Laukevičienei, Marytei Džervienei, Marytei Revuckaitei-Kučinskienei. Poetinę-muzikinę kompoziciją, 

skirtą tautinės sąmonės žadintojams, poetams Maironiui ir Sigitui Gedai, atliko aktorė Virginija 

Kochanskytė ir klarnetininkas Valdas Andriuškevičius. 

Siponių padalinys išsiskyrė etninės kultūros puoselėjimu, renginiais krašto papročiams ir tradicijoms 

plėtoti. Vyko popietė-viktorina „Ar viską žinai apie Velykas?“, susirinkusieji dalijosi žiniomis apie 

margučių dažymo techniką, simbolius. Kalėdinėje popietėje „Knyga, arbata, meduolis“ dalyviai 

prisiminė advento papročius ir tradicijas, vaikystės patirtis Kūčių vakarą.  

Daug gerų emocijų jauniesiems lankytojams padovanojo vaikų piešinių paroda „Mano gyvūnas – 

mano rūpestis ir meilė“ ir viktorina „Mus supantys gyvūnai“, suorganizuota Nemajūnų padalinyje. 

Renginys skirtas LR Seimo paskelbtiems Gyvūnų gerovės metams.  

Apžvelgta tik keletas ryškesnių, didžiausio lankytojų dėmesio sulaukusių renginių. Daugiau 

informacijos apie renginius – ataskaitos prieduose, bibliografiniuose sąrašuose: „Birštono  viešosios 

bibliotekos veikla 2022“ ir „Apie Birštono viešąją biblioteką internete 2022“. Su įvykusiais renginiais 

galima susipažinti krašto spaudoje, bibliotekos svetainėje internete: 

https://www.birstonasvb.lt/ivyke-renginiai/ 

Apibendrinant kultūrines bibliotekos paslaugas, galime pasidžiaugti, kad, pasibaigus pandemijai, 

ekstremaliosios situacijos ribojimams, suorganizuota įdomių, bendruomenei aktualių renginių – tai 

patvirtina ir išaugęs jų lankytojų skaičius.  

Ateities planuose lieka erdvės prie bibliotekos po liepa įveiklinimas, jos funkcionalumo didinimas, 

atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas. 

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. 

2022 m. 3 013, arba 61 proc. daugiau gyventojų, bibliotekos lankytojų (2021 m. – 1 876), dalyvavo 

skaitmeninio raštingumo ir kituose mokomuosiuose renginiuose: internetiniuose seminaruose, 

akcijose, robotikos užsiėmimuose ir kt. Atsakėme į 1 837, arba 92 proc. daugiau (2021 – 959),  

skaitmeninio raštingumo užklausų. Išaugęs užklausų skaičius rodo didėjantį bendruomenės 

savarankiškumo poreikį – be skaitmeninių technologijų apsieiti darosi vis sunkiau, nes paslaugų 

teikėjai daugiau paslaugų, informacijos perkelia į skaitmeninę erdvę.  

2022 m. įvairių elektroninių paslaugų mokymuose (el. bankininkystė, Registrų centro, portalų 

www.ibiblioteka.lt, https://ignitis.lt/, www.telia.lt paslaugos) dalyvavo 37 savivaldybės gyventojai. 

https://www.birstonasvb.lt/ivyke-renginiai/
http://www.ibiblioteka.lt/
https://ignitis.lt/
http://www.telia.lt/
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Šie mokymai vyko individualiai arba grupėse po du tris žmones, buvo mokomasi, kaip internetu 

užsisakyti konkrečias paslaugas ir kaip jas apmokėti. Pastebėjus https://ignitis.lt/, www.telia.lt 

elektroninių paslaugų prieinamumo kliūtis, apsunkinančias prieinamumą žmonėms, 

nesinaudojantiems el. bankininkyste, apie tai informuoti paslaugų teikėjai, o su problemomis 

susidūrę žmonės teigė, kad be bibliotekos darbuotojų pagalbos jų nebūtų įveikę. 

8 lentelė. Gyventojų, bibliotekos vartotojų mokymas ir konsultavimas 2022–2021 m. 

 

Gyventojų, vartotojų skaičius, 
dalyvavusių skaitmeninio 

raštingumo ir kituose 
mokomuosiuose  renginiuose 

Gyventojų, vartotojų skaičius, pateikusių 
skaitmeninio raštingumo užklausas 

 2022 2021 Pokytis +/- 2022 2021 Pokytis +/- 

VB 2 647 1 765 +882 1 559 716 +843 

Birštono vienkiemio 
padalinys 

186 9 +177 215 188 +27 

Nemajūnų padalinys 111 102 +9 26 21 +5 

Siponių padalinys 69 0 +69 37 34 +3 

Iš viso SVB 3 013 1 876 +1 137 1 837 959 +878 

 

Informacinės technologijos nuolat keičiasi, daugėja elektroninių paslaugų, todėl ir mūsų 

organizuojami skaitmeninio raštingumo mokymai, konsultacijos išliks svarbia bibliotekos funkcija ir 

2023 metais. 

Organizuota tradicinė akcija „Saugesnio interneto savaitė 2022“, jungėmės prie iniciatyvos 

„Saugesnio interneto diena“ (Safer Internet Day), kuri minima daugiau nei 150 pasaulio šalių. 

Manome, kad tikslą – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų 

ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis – pasiekėme. „Saugesnio 

interneto savaitę 2022“ pradėjome virtualiu susitikimu su Birštono policijos komisariato 

bendruomenės pareigūne Milda Mardosiene tema Elektroninės patyčios ir jų prevencija. Ji patarė, 

kaip elgtis atsidūrus apgavikų akiratyje, kur kreiptis internetinių patyčių, smurto atvejais.  

Vaikai buvo kviečiami į kūrybines dirbtuvėles „Nuspalvink Draugiško interneto meškiuką“ kaip 

padėką už jo naudingus patarimus. Nemajūnų padalinyje vyko pokalbis su vaikais „Pavojai internete“. 

Mažieji aktyviai dalyvavo diskusijoje, noriai dalijosi žiniomis apie tai, kad savo asmeninių duomenų 

negalima atskleisti nepažįstamiems asmenims, o pajutus grėsmę, būtina pasakyti tėvams. Visą 

savaitę bibliotekos lankytojai, VIPT kompiuterių naudotojai, elgesio internete žinias buvo 

kviečiami pasitikrinti testais. „Saugesnio interneto savaitė 2022“ renginiuose iš viso dalyvavo 201 

gyventojas (122 suaugusieji ir 79 moksleiviai). Jie turėjo ne vieną progą prisiminti, jog tai, ar 

virtualioje erdvėje jausimės saugūs, priklauso nuo mūsų visų. 

Dalyvauta Europoje organizuojamoje kasmetinėje skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo akcijoje Skaitmeninė savaitė (angl., ALL DIGITAL Week). Ja siekiama paskatinti ES šalių 

piliečius nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius, atrasti technologijas, jų kuriamą naudą, 

pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis savo kasdienėje bei profesinėje veikloje. 2022 metų akcija 

truko penkias savaites, todėl tapo „Skaitmeninėmis savaitėmis 2022“. Renginiai vyko kovo 14 – 

balandžio 14 d. 

Akcijos  metu gyventojai dalyvavo skaitmeninio raštingumo mokymuose: „Informacijos pateikimas 

publikavimui internete“, www.ibiblioteka.lt portalo paslaugos ir kt. 

https://ignitis.lt/
http://www.telia.lt/
https://www.alldigitalweek.eu/
http://www./
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Gyventojus kvietėme skaitmeninio raštingumo įgūdžius pasitikrinti testais: Skaitmeninių žinių testas, 

Ar gerai išmanote E. valdžios paslaugas?, Kritinio mąstymo testas, Ar esate atsparus sukčių 

pasiūlymams? 

Savaičių metu bibliotekos lankytojai buvo kviečiami į „Langas į ateitį“ organizuojamas transliacijas 

internetu: „Kibernetinio saugumo iššūkiai ir grėsmės“, „Pažinti sukčių – įgūdis: mokomės saugaus 

elgesio internete“, „Kodėl elektroniniai sukčiai laimi? Socialinė inžinerija – veiksmingas įrankis 

nusikaltėlių rankose“, „Ką studijuoti, kad dirbtum įdomų ir kūrybingą darbą?“ ir kt. Transliacijų 

nuoroda buvo skelbiama bibliotekos interneto svetainėje, todėl jas bibliotekos lankytojai galėjo 

stebėti ir namuose. 

Skaitmeninių savaičių veiklas organizavo centrinė biblioteka ir visi padaliniai. Dalyvavo 223 

gyventojai (118 suaugusiųjų ir 105 moksleiviai), kurie įgijo naudingų skaitmeninio raštingumo žinių. 9 

bibliotekos renginiai užregistruoti Europos žemėlapyje: https://www.alldigitalweek.eu/ 

Organizuoti robotikos užsiėmimai, panaudojant LEGO Education WeDo 2.0 ir LEGO Mindstorms 

robotų konstruktorius. Įvyko 59 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 142 dalyviai (vaikai nuo 6 iki 9 m.), iš 

jų 3 vaikai ukrainiečiai.  

Lankytojai domėjosi 3D spausdinimo galimybėmis. Suorganizuotas 31 užsiėmimas, dalyvavo 101 

dalyvis. Užsiėmimus padėjo organizuoti savanoriai Aivaras Požaitis ir Rokas Subačius. Rokas sukūrė 

programą originaliam knygų skirtukui „Birštonui – 640“ atspausdinti 3D spausdintuvu. Skirtukus 

dovanojome naujai užsiregistravusiems skaitytojams.  

Pirmą kartą spalio 24–31 d. jungėmės prie Lietuvoje vykusios jau 11-osios Pasaulinės medijų ir 

informacinio raštingumo (MIR) savaitės. Bibliotekos lankytojai stebėjo dvi MIR savaitės transliacijas iš 

LNB: „Ar esame atsakingi informacijos vartotojai?“, „Kaip mus paveikia dezinformacija ir kaip jai 

atsispirti?“. Transliacijų nuorodos buvo skelbiamos bibliotekos svetainėje, transliacijas arba jų įrašus 

buvo galima stebėti patogiu metu ir nebūtinai bibliotekoje. Užpildant MIR organizatorių (KAVB) 

anketą pateiktas pasiūlymas organizuoti „gyvą“ susitikimą su lektoriais, nes teorinės, gal labiau 

studentams tinkančios paskaitos mūsų lankytojų nesudomino. 

Bendradarbiaudami su Birštono kultūros centru, muziejumi, Trečiojo amžiaus universitetu,  

dalyvavome LSŠA organizuojamoje Suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi siluetai“, 

koordinavome bendro renginių plano parengimą. Bibliotekoje suorganizuotas susitikimas su Lietuvos 

nusipelniusiu gydytoju, ilgamečiu Birštono PSPC vadovu Jurgiu Januliu. Gydytojas iliustruotoje 

paskaitoje kalbėjo apie širdies ir kraujagyslių ligas, paaiškino, kaip atpažinti širdies veiklos sutrikimus, 

išdalijo informacinę medžiagą apie sveikos mitybos principus, kurie reikalingi sveikai širdžiai išlaikyti. 

Po paskaitos J. Janulis kartu su bičiuliais Petru Stanevičiumi ir Rimu Banišausku atliko autorines ir 

liaudies dainas, įtraukdami klausytojus į muzikinę programą.  

Pasikeitus geopolitinei situacijai, prasidėjus karui Ukrainoje, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

inicijavo Suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymus. Ukrainos piliečiams, gyvenantiems Birštono 

savivaldybėje, lietuvių kalbos kursus organizavo biblioteka. Mokymų apimtis: 60 akademinių valandų 

(36 kontaktinės valandos ir 24 savarankiško darbo valandos). Į kursus ukrainiečiai buvo kviečiami 

bibliotekos Facebook paskyroje, bibliotekos interneto svetainėje. Informacija apie mokymus buvo 

perduota Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Į pirmąjį kvietimą 

atsiliepė 21 norintis išmokti lietuvių kalbos pagrindų, tačiau susirinko ne visi – 16. Ilgainiui dėl įvairių 

priežasčių jų mažėjo. Pagrindinė priežastis – laiko trūkumas, didelis krūvis darbovietėse. Mokymai 

http://testai.epilietis.eu/index.php/10
https://www.epilietis.eu/2020/03/24/e-valdzios-paslaugos-pasitikrink-zinias/
https://www.epilietis.eu/2020/01/21/kritinio-mastymo-testas
https://www.epilietis.eu/2020/02/11/pasitikrinkite-ar-esate-atsparus-sukciu-pasiulymams
https://www.epilietis.eu/2020/02/11/pasitikrinkite-ar-esate-atsparus-sukciu-pasiulymams
https://www.alldigitalweek.eu/
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vyko pirmadieniais ir antradieniais nuo 18 val. – patogiausiu visiems laiku. Kita vertus, besimokantieji 

suprato, kad lietuvių kalbos sistema sudėtinga ir jos reikia mokytis. O visų svarbiausioji nebelankymo 

priežastis – begalinis, besąlygiškas tikėjimas Pergale ir laukimas dienos, kada galės sugrįžti į gimtinę. 

Lietuvoje susikalbėti kita kalba jiems nėra itin didelė problema, nes Birštono krašto žmonės jiems 

geranoriškai padeda. Papildomai į mokymus buvo kviečiami bibliotekos Facebook paskyroje, taip pat 

skelbta laikraštyje „Gyvenimas“, Birštono savivaldybės interneto svetainėje. Mokymų pabaigoje 

dažniausiai lankė 4–6 žmonės, 3 mokymus baigė, įgijo pradinius lietuvių kalbos pagrindus.   

ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS,  

INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA 

Skaitmeninių technologijų pažanga turi įtakos ir bibliotekos veiklai: tenka 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 

2022 m. bibliotekos interneto svetainėje paskelbta 198 informacijos, sukurta 14 naujų tinklalapių, 

pvz.: 

https://www.birstonasvb.lt/is-karaliskojo-birstono-praeities/ 

https://www.birstonasvb.lt/birstonas-2022-uju-spaudoje/ 

https://www.birstonasvb.lt/2022-uju-veikla/ 

https://www.birstonasvb.lt/vaikams-ir-jaunimui/temines-rekomendacijos/ 

https://www.birstonasvb.lt/apdovanotu-ir-apdovanojimams-nominuotu-knygu-katalogas/ 

https://www.birstonasvb.lt/vokologija-pagalba-sau-balsu/   

Tinklalapiai reguliariai pildomi nauja medžiaga, redaguotas Kraštotyros tinklalapis. Buvo nuolat 

atnaujinamas Naujų knygų skyrius – skelbiama informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas su 

nuorodomis į www.ibiblioteka.lt portalą jų užsakymui, pristatyta 10 teminių knygų sąrašų. 

9 lentelė. Naudojimasis bibliotekos interneto svetaine 

Eil. 
Nr. 

El. paslaugos ir produktai 
2022 

m. 
2021 

m. 

2022–2021 
m. skirtumas 

(+/-) 

1 Interneto svetainė www.birstonasvb.lt    

 Apsilankymai 5 632 6 321 -689 

 Unikalūs lankytojai 1 251 1 605 -354 

 

Ataskaitiniais metais bibliotekos interneto svetainė sulaukė mažiau apsilankymų. Viena iš priežasčių 

gali būti tai, kad po LIBIS modernizavimo knygos užsakomos, rezervuojamos tiesiai iš portalo 

www.ibiblioteka.lt , nebūtina atverti bibliotekos svetainės. 

Šalys, iš kurių apsilankyta svetainėje: Lietuva (96 proc. lankytojų, 2021 m. – 97 proc.), Jungtinė 

Karalystė, Norvegija, Švedija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Vokietija, Danija (4 proc. lankytojų, 

2021 m. – 3 proc.). 

https://www.birstonasvb.lt/is-karaliskojo-birstono-praeities/
https://www.birstonasvb.lt/birstonas-2022-uju-spaudoje/
https://www.birstonasvb.lt/2022-uju-veikla/
https://www.birstonasvb.lt/vaikams-ir-jaunimui/temines-rekomendacijos/
https://www.birstonasvb.lt/apdovanotu-ir-apdovanojimams-nominuotu-knygu-katalogas/
https://www.birstonasvb.lt/vokologija-pagalba-sau-balsu/
http://www.ibiblioteka.lt/
http://www.birstonasvb.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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NAUDOJIMASIS LICENCIJUOTAIS ELEKTRONINIAIS IŠTEKLIAIS 

LNB bibliotekai prenumeravo Infolex, BNS, Delfi Plius, 15MAX, 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, 15MAX, galima naudotis tik bibliotekoje. 

10 lentelė. Naudojimasis duomenų bazėmis 

2022 m. 
atsisiųstų 

visateksčių 
el. dok. skaičius 

Infolex 
BNS 

BSCO Publishing 

2021 m. 
atsisiųstų 

visateksčių 
el. dok. skaičius 

Infolex 
BSCO Publishing 

Pokytis 
+/- 

2022 m. turinio 
vienetų peržiūrų 

skaičius 

Naxos Music Library 

2021 m. turinio 
vienetų peržiūrų 

skaičius 

Naxos Music Library 

Pokytis 
+/- 

158 202 -44 583 542 +41 

 

Neturime duomenų bazių 15MAX, Delfi Plius panaudos statistinių duomenų.  

Nors duomenų bazės yra reklamuojamos: dalijamos skrajutės, informacija skelbiama bibliotekos 

interneto svetainėje, kiekvienais metais jomis naudojamasi skirtingai. 2022 m. populiariausia išliko 

NAXOS Music Library duomenų bazė, nors prieigą į ją turėjome tik nuo kovo mėnesio.  

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. 2022 m. ja 

buvo naudojamasi mažiau nei 2021 m. Tikėtina, kad jos panaudojimas padidėtų, jeigu galėtume teikti 

ir nuotolinę prieigą, kadangi jos neturime, įstatymų, kitų teisės aktų vartotojai ieško LR Seimo, 

atitinkamų ministerijų, kitų valdžios institucijų svetainėse.  

Didesnio bibliotekos vartotojų susidomėjimo nesulaukė BNS, 15MAX, Delfi Plius duomenų bazės, 

nors jų prieinamumas yra užtikrinamas. 

INFORMACINIŲ UŽKLAUSŲ TEIKIMAS NAUDOJANT PASLAUGĄ „KLAUSK 

BIBLIOTEKININKO“ IR KITI UŽKLAUSŲ VYKDYMO BŪDAI 

Svarbi bibliotekos veiklos sritis – lankytojų informavimas, atsakymai į informacines užklausas. 2022 

m. atsakyta į visas gautas vartotojų užklausas – 3 112, arba 524 mažiau nei 2021 m. Iš jų į 387 

atsakyta el. priemonėmis (2021 m. – 1 327, nes dėl pandemijos, karantino metu nustatytų ribojimų 

ne visada buvo galima ateiti į biblioteką). Užklausų skaičių 2021 m. išaugino tai, kad LIBIS 

modernizavimo metu net gerai įpratę naudotis el. katalogu skaitytojai nebegalėjo patys pasirinkti ir 

užsisakyti knygų, todėl teiravosi el. paštu, telefonu.   

 

 

 

 

https://www.15min.lt/max
https://www.15min.lt/max
https://www.15min.lt/max
https://www.15min.lt/max
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11 lentelė. Bibliografinių ir faktografinių užklausų 2022–2021 m. skaičius⁕ 

  Biblioteka Gauta užklausų 

iš viso⁕⁕ 

Pokytis 
+/- 

Teminės Tikslinamosios Adresinės Faktografinės 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

VB 2 619 3 134 -515 1 387 1 049 0 21 1 098 1 758 134 306 

MP 196 203 -7 80 61 0 0 116 142 0 0 

KP 297 299 -2 213 239 23 18 47 30 14 12 

SVB 3 112 3 636 -524 1 680 1 349 23 39 1 261 1 930 148 318 

⁕Įskaitant užklausas kraštotyros tematika. 

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

2022 m. daugiausia atsakyta teminių užklausų – 1 680, arba 54 proc.,  (2021 m. – 1 349, arba 37 

proc.), adresinių  – 1 261,  arba 40 proc.,  (2021 m. – 1930, arba 53 proc.), faktografinių – 148,  arba 5 

proc.,  (2021 m. – 318, arba 9 proc.), tikslinamųjų užklausų – 23, arba 1 proc., (2021 m. –  39, arba 1 

proc.). 

Daugiausia suteikta teminių užklausų. Kartojosi užklausos apie keliones, įvairias šalis, Lietuvos 

istoriją, istorines ir politikos asmenybes. Vartotojai domėjosi namų interjeru, aplinkosaugos 

klausimais. Nemažai klausimų sulaukėme apie sveiką gyvenimo būdą, sveikatos stiprinimą, 

natūropatiją, vaistažolių, jogos naudą. Didėja domėjimasis saviugda, šeimos, tėvų ir vaikų santykiais, 

įvairiais kitais psichologijos klausimais. 

Iš teminių užklausų atsakyta į 129 užklausas kraštotyros temomis, 2021 m. – 111 (žr. „Informavimas 

kraštotyros tematika“). 

„Klausk bibliotekininko“ paslauga skaitytojai visai nesinaudojo, jie yra įpratę rašyti ir užduoti 

klausimus el. paštu tiesiogiai bibliotekos darbuotojams – visų bibliotekos darbuotojų adresai 

nurodyti bibliotekos interneto svetainėje, paprasta juos rasti ir naudotis. 

INFORMAVIMAS KRAŠTOTYROS TEMATIKA  

2022 m. el. katalogas papildytas 523 kraštotyriniais įrašais. Atsakyta į 129 užklausas kraštotyros 

tematika: apie Kunigo šaltinį, apie Nemajūnų bažnyčią, Gudakalnio ir senąsias Birštono kapines, 

kalbininką Joną Kazlauską, partizaną Vincą Juozaitį ir kitus žymius Birštono žmones.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai parengta ir pateikta informacija „Birštono viešojoje 

bibliotekoje saugoma medžiaga apie Sąjūdžio veiklą (1988–1991 m.) ir neginkluotą pasipriešinimą 

(1957–1988 m.)“. 

Parengtos literatūros parodos: „Išdidžioji klaipėdiškė Ieva Simonaitytė“, „Ištikimi Vasario 16-osios 

idealams: „Katalikų bažnyčios kronika“ ir jos bendradarbiai Birštone“, „Antano Vienuolio ženklai 

Birštono kurorte“, „Birštonas istorikų ir žodžio meistrų žvilgsniu“, „Stanislovo Moravskio asmenybės 

ir kūrybos klodai“, „Jurgio Blekaičio Nemunai“, „Vytautas Bubnys: matyti žmogų ir kurstyti viltį“.  

Papildytos, atnaujintos virtualios parodos: Iš Birštono skleidę tiesos žodį, skirta Lietuvos katalikų 

bažnyčios kronikos 50-mečiui paminėti: https://www.birstonasvb.lt/is-birstono-skleide-tiesos-zodi/, 

„Birštono partizanas Vyturys“, skirta Vinco Juozaičio (1922–2022) 100-osioms gimimo metinėms: 

https://www.birstonasvb.lt/birstono-partizanas-vyturys/ 

https://www.birstonasvb.lt/is-birstono-skleide-tiesos-zodi/
https://www.birstonasvb.lt/is-birstono-skleide-tiesos-zodi/
https://www.birstonasvb.lt/birstono-partizanas-vyturys/
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Rodyklė „Tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas“ papildyta bibliografiniu sąrašu „2022-ųjų Birštono 

džiazo festivalis“. Buvo tęsiamos rodyklės „Birštonas respublikos ir šalies rajonų leidiniuose“, 

„Birštonas internete“. Parengtas ir paskelbtas 2023 metais Birštone minėtinų sukakčių sąrašas. 

17-ą kartą suorganizuoti kraštiečio, rašytojo, gydytojo Stanislovo Moravskio skaitymai, paminėtos 

220-osios gimimo metinės. Šv. Mišias Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje aukojo 

Monsinjoras Jonas Danilevičius. Istorikė, hum. m. dr. Reda Griškaitė savo pranešime pristatė S. 

Moravskio fenomeną, pabrėždama jo darbštumą, kruopštumą, inteligenciją, intelektualumą, 

prisiminė jam organizuotus renginius, padėkojo krašto šviesuoliams, puoselėjantiems jo atminimą. S. 

Moravskio tekstus skaitė aktorius Andrius Bialobžeskis, sakralią nuotaiką kūrė Vitos Liaudanskaitės-

Vaitkevičienės ir Jokūbo Juškevičiaus atliekamos giesmės. Po minėjimo dalyviai vaišinosi krupniku, 

patiekalu, pagamintu pagal senovinį, S. Moravskio užrašytą receptą. 

Svarbiausias 2022 m. kraštotyros darbas – Birštono vardo paminėjimo 640-osioms metinėms skirtas 

projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“. Bibliotekos interneto svetainėje 

sukurtas tinklapis „Iš karališkojo Birštono praeities“, kuriame skelbiama medžiaga, pranešimai, 

skaityti renginių metu. Projektas turi išliekamąją vertę, nes šia medžiaga gali naudotis visi 

besidomintys krašto istorija, kultūra, net jei renginiuose nedalyvavo (žr. „Projektų rengimas ir 

įgyvendinimas“). 

Kraštotyros žinios skelbiamos ne tik bibliotekos interneto svetainėje, bet ir krašto spaudoje (žr. 

pridedamą bibliografinį sąrašą „Birštono viešosios bibliotekos veikla 2022 m.“), jomis dalijamasi 

Birštono bendruomenės Facebook paskyroje. 

NAUDOJIMASIS INTERNETO PASLAUGOMIS  

Iš viso centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose lankytojams skirtos 23 kompiuterizuotos darbo vietos, 

prijungtos prie tinklo ir interneto.  

12 lentelė. Naudojimasis vieša interneto prieiga  2022–2021 m. 

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

2022 2021 Pokytis 2022 2021 Pokytis 

VB 16 14              +2 3 127 3 864 -737 

MP 3 3 - 1 157 975 +182 

KP 4 4 - 1 442 537 +905 

SVB 23 21 +2 5 726 5 376 +350 

 

Seansų skaičius augo padaliniuose, ypač išaugo bevielio interneto naudojimas Nemajūnų padalinyje, 

centrinėje bibliotekoje mažėjo. VIPT kompiuteriais žmonės dažniausiai naudojasi tada, kai prireikia 

konsultacijų dėl el. paslaugų, spausdinimo, skenavimo paslaugų, nes neturi reikiamos įrangos 

namuose.  

SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS  

Augo mūsų profilio socialiniame tinkle Facebook sekėjų, įrašų peržiūrų skaičius. Tai patvirtina, kad 

informacija, kuria dalijomės: apie renginius, naujas knygas, paslaugas ir kt., yra įdomi, aktuali ir 
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reikalinga. Bibliotekos paskyros sekėjų skaičius socialiniame tinkle Facebook, palyginus su 2021 m., 

padidėjo 8 proc., o įrašų peržiūrų skaičius –  6 proc. 

13 lentelė. Socialinių tinklų naudojimas 2022–2021 m. 

Eil. 
Nr. 

El. paslaugos ir produktai 2022 m. 2021 m. 
2022–2021 

m. skirtumas 
(+/-) 

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

 Sekėjai 1 800 1 665 +135 

 Įrašų peržiūrų skaičius 13 6036 12 8501 +7 535 

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

YYpuO6hvtUw 
Paskyra sukurta 2016 m. 

 Prenumeratoriai / sekėjai 14 11 +3 

 Įrašų peržiūros 618 534 +84 

 Įkelta video įrašų 4 8 -4 

 

Siekdami įrašų kokybės, parengėme ir patvirtinome Birštono viešosios bibliotekos paskyrų 

socialiniuose tinkluose Facebook ir YouTube administravimo tvarkos aprašą, kuris nustato 

informacijos rengimo, teikimo, skelbimo, tvarkymo bei administravimo tvarką.  

VIRTUALŪS RENGINIAI 

 
14 lentelė. Virtualūs renginiai 2022 m. 

Eil. Nr. El. paslaugos ir produktai 2022 m. 

1. Virtualios parodos  

1.1 
Iš Birštono skleidę tiesos žodį https://www.birstonasvb.lt/is-birstono-skleide-

tiesos-zodi/ 
2022 m. 

 Apsilankymai 37 

 Unikalūs lankytojai 22 

1.2 
Birštono partizanas Vyturys https://www.birstonasvb.lt/birstono-partizanas-

vyturys/ 
2022 m. 

 Apsilankymai 21 

 Unikalūs lankytojai 12 

2. Kiti virtualūs renginiai  

2.1. 
Saugesnio interneto savaitės virtualus susitikimas su Birštono policijos 

komisariato bendruomenės pareigūne Milda Mardosiene. Tema „Elektroninės 
patyčios ir jų prevencija“ 

2022 m. 

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius 80 

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius 158 

2.2. 
Pokalbis apie knygas ir gyvenimą su Prancūzijoje gyvenančia rašytoja Erika 

Umbrasaite. Knygos „Hedonistės užrašai“ pristatymas 
2022 m. 

 Tiesioginės transliacijos peržiūrų skaičius 89 

 Vaizdo įrašų peržiūrų skaičius 857 

 

https://www.youtube.com/channel/UCa1l7X334R0-YYpuO6hvtUw
https://www.youtube.com/channel/UCa1l7X334R0-YYpuO6hvtUw
https://www.birstonasvb.lt/is-birstono-skleide-tiesos-zodi/
https://www.birstonasvb.lt/is-birstono-skleide-tiesos-zodi/
https://www.birstonasvb.lt/is-birstono-skleide-tiesos-zodi/
https://www.birstonasvb.lt/birstono-partizanas-vyturys/
https://www.birstonasvb.lt/birstono-partizanas-vyturys/
https://www.birstonasvb.lt/birstono-partizanas-vyturys/
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2022 m. žymiai mažiau suorganizavome virtualių renginių – tik 4 (2 virtualias parodas, knygos 

pristatymą, susitikimą su bendruomenės pareigūne). 2021 m. – 22. Pasibaigus pandemijai, 

ekstremaliosios padėties ribojimams sumažėjo ir virtualių renginių poreikis. 

KITOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS IR PRODUKTAI 

 Buvo domimasi ir naudojamasi mūsų sukurta programėle „Meditacinė biblioterapija“, skirta 

jaučiantiems psichologinį diskomfortą, išgyvenantiems sunkias emocijas, ieškantiems nusiraminimo, 

paguodos. Nuo programėlės sukūrimo (2020 m. lapkričio mėn.) ja pasinaudojo 5 089 žmonės ne tik iš 

Lietuvos, bet ir iš Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Prancūzijos ir kt. (iš 

viso: 17 pasaulio valstybių). Populiariausia 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. 

15 lentelė. Naudojimasis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“ 

 

2022 m. užregistruota 8 473 virtualių bibliotekos lankytojų, 2 453, arba 22 proc. mažiau (2021 m. – 

10 926), nes ataskaitiniais metais organizavome mažiau virtualių renginių. 

PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

2022 m. parengėme ir įgyvendinome 3 projektus, kuriuose ypatingą dėmesį skyrėme skaitymo 

skatinimui, vaikų užimtumui, kūrybiškumo ugdymui, naujų paslaugų plėtrai. Projektus finansavo 

Lietuvos kultūros taryba, dalinį finansavimą skyrė Birštono savivaldybė. 

Jubiliejinei 640 metų Birštono paminėjimo istoriniuose šaltiniuose sukakčiai parengėme 

literatūrinių-muzikinių renginių projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“. 

Suorganizuota 7 renginiai, kuriuose sinergiškai susiliejo įvairios meno sritys: muzika, teatras, 

literatūra.  

Renginiuose profesionalūs istorikai: prof. dr. Raimonda Ragauskienė, Simonas Matulevičius, priminė 

karališkąją Birštono istoriją, pateikė naujų istorinių faktų apie karališkąjį dvarą, valdovus, kurie čia 

lankėsi: Vytautą Didįjį, Žygimantą Augustą, Steponą Batorą, Kazimierą Jogailaitį, Vladislovą Vazą ir kt. 

Aktoriai talentingai skaitė ištraukas iš istorinių šaltinių, bylojančių Birštono praeitį, kraštiečių S. 

Eil. 
Nr. 

El. paslaugos ir produktai 2020 m. 2021 m. 2022 m. Iš viso 

1. Mobilioji programėlė     

 
Meditacinė biblioterapija 

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

 Unikalūs lankytojai 1 758 4 735 1 596 5 089 

 Puslapių peržiūros 17 146 30 255 8 426 55 827 

 Atsisiuntimai iš Google Play 194 500 500 1 194 

 Atsisiuntimai iš Apple Store 44 367 110 521 

https://app.birstonasvb.lt/
https://app.birstonasvb.lt/lt/
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Moravskio, J. Marcinkevičiaus, taip pat, J. Vaičiūnaitės, A. Puišytės ir kt. tekstus, įvaizdijančius 

Birštono istoriją, kraštovaizdį, tautosaką, skambėjo senoji muzika. Visi įvykę renginiai unikalūs, jų 

programos sukurtos būtent šiam projektui. Panaudojant šiuolaikinių technologijų sprendimus buvo 

demonstruojami valdovų portretai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus fondų. 

Projekto veiklos aktualizavo Birštono kultūrinį, istorinį palikimą, ugdė pasididžiavimą savo 

gyvenamąja aplinka.  

Projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ skyrėme skaitymo skatinimui, į kūrybiškas veiklas 

įtraukdami šeimas (vaikus, tėvus, senelius), vaikus iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, negalią 

turinčius vaikus ir jų šeimas. Suorganizuota 9 renginiai, supažindinę su rašytojais: Virgiu Šidlausku, 

Benu Bėrantu, Alvile Rimaite ir kt., jų kūryba. Susitikimus papildė dailininkų-iliustratorių: Neringos 

Žukauskaitės, Linos Ribinskės ir kt., surengtos kūrybinės dirbtuvės. Bendradarbiaujant su dailininke 

Saule Gyliene, sukurta ir kurorto šventės metu pristatyta edukacinė programa „Karališkoji Birštono 

istorija“. Su ,,Pojūčių teatru“ organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Koks vikšrelis tu esi?“, skirtos 

autizmo spektro ir disleksijos sutrikimų turintiems bei neurotipiniams (sutrikimų neturintiems) 

vaikams ir jų šeimoms, padedančios atsipalaiduoti, socializuotis, ugdančios kūrybiškumą, toleranciją.  

Įgyvendinant projektą „Vokologija – pagalba sau balsu“, bendradarbiaujant su profesionalia kūrėjų 

komanda: Laura Budreckyte – kompozicija / vokalas, Richardu Baniu – klavišiniai, Vyčiu Nivinsku – 

kontrabosas, Tuomu J. Rasanen – mušamieji / perkusija, Viliumi Keru – garso įrašas ir masteringas, 

Indre Budreckyte – akvarelė, Neringa Žukauskaite – dizainas, Egle Beinoriene – psichoterapija bei 

partneriais, sukurta unikali programa ir išleistas muzikos terapijos leidinys (300 vnt. kompaktinių 

plokštelių). Leidinyje sinergiškai susiliejo 3 meno sritys: muzika, dailė ir literatūra, kurių teigiamas 

poveikis patiriamas aktyviai įsitraukiant į kūrybinį procesą. 

Klausytojui siūloma 10 muzikinių kompozicijų, papildytų muzikos terapijos elementais. Kiekvienai 

kompozicijai priskirti dailininkės Indrės Budnikienės akvarele lieti piešiniai ir, bendradarbiaujant su 

psichoterapeute E. Beinoriene, sukurti meniniai tekstai. Tekstai ir dailės kūriniai leidžia įsijausti į 

muzikinį turinį, įgalina veikti, kurti ryšį su savimi ir aplinka, patirti maksimalų improvizacijos balsu 

poveikį pačiam tampant kūrybinės veiklos dalimi.  

Skaitmeninė leidinio versija paskelbta bibliotekos ir kompozitorės, atlikėjos, muzikos terapeutės L. 

Budreckytės interneto svetainėse, kad galėtų naudotis visi jiems patogiu laiku ir neribotą laiką. Taip 

pat svarbu, kad naudojantis programa, leidiniu nėra būtinas specialus muzikinis pasiruošimas, 

išsilavinimas.  

Suorganizuoti leidinio, programos pristatymai Birštone, Nemajūnuose, Kaune, Vilniuje. Jų dalyviai, 

atsakę į projekto poveikio vertinimo klausimyną, nurodė, kad leidinys, programa yra svarbūs, 

reikalingi: išlaisvina, padeda atsipalaiduoti, peržengti per savo baimes, geriau jaustis. Projektas 

„Vokologija – pagalba sau balsu“ Prienų ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“ skaitytojų išrinktas 

Birštono savivaldybės Metų 2022 projektu. 

Aktyvi projektinė veikla svarbi, nes padeda pritraukti papildomų lėšų, suteikia naujų galimybių plėsti 

ir tobulinti paslaugas bendruomenei. 
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BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS,  PARTNERYSTĖ, 

SAVANORYSTĖ 

2022 m. apie bibliotekos veiklą spaudoje paskelbti 72 straipsniai (2021 m. – 66). Iš jų – 

respublikiniuose leidiniuose – 3 (2 parašė bibliotekos darbuotojos, 1 – žurnalistas), krašto 

laikraščiuose – 69 (20 parašė žurnalistai ir savo sričių specialistai, 49 – bibliotekos darbuotojos). Iš 

viso periodinėje spaudoje žurnalistai ir savo sričių specialistai parašė ir paskelbė 21 straipsnį, 

bibliotekos darbuotojos – 51. Birštono viešosios bibliotekos projektas „Vokologija – pagalba sau 

balsu“ pristatytas dviejose LRT radijo laidose ir vienoje televizijos laidoje (žr. pridedamą bibliografinį 

sąrašą „Birštono SVB veikla 2022“).  

Mobilioji programėlė „Meditacinė biblioterapija“ ir kompaktinė plokštelė „Vokologija – pagalba sau 

balsu“ pristatyta festivalyje „Būtent“ Birštone ir Vilniuje LITEXPO parodoje „Būkite sveiki 2022“ 

lapkričio 25–27 dienomis Birštono kurorto stende.  

Organizuodami veiklą bendradarbiavome su LNB, KAVB, dalyvavome jų rengtuose projektuose, 

jungėmės prie jų skelbtų iniciatyvų. Vykdydami projektus stiprinome partnerystę, bendradarbiavome 

su krašto laikraščiais: „Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“, naujienų portalu „Krašto 

vitrina“ (kvitrina.com), įvairiomis Birštono savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, NVO: Birštono 

vienkiemio, Nemajūnų, Siponių bendruomenėmis, turizmo informacijos centru,  meno mokykla, 

kultūros centru, savivaldybės neįgaliųjų draugija, Nemajūnų dienos centru. Ieškojome ir naujų 

partnerių – projektines veiklas organizavome kartu su Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus ir 

Kaišiadorių raj. sav. viešosiomis bibliotekomis.  

Pristatėme bibliotekos veiklą, patirtį biblioterapijos srityje, įgyvendinamus projektus Ignalinos raj. 

sav. viešosios bibliotekos darbuotojams, kurie lankėsi bibliotekoje ir domėjosi mūsų darbo patirtimi. 

Bibliotekos darbuotojai dalyvavo įvairių organizacijų ir institucijų veiklose: bibliotekos direktorė A. 

Jaskūnienė – Kauno regioninės kultūros tarybos, Kauno regiono bibliotekų tarybos (pirmininkė, 2021 

m. išrinkta 3-iai kadencijai), Lietuvos biblioterapijos asociacijos (valdybos narė, 2021 m. išrinkta 2-ai 

kadencijai), Birštono kurorto bendruomenės veiklose.  

Mūsų darbas buvo pastebimas ir vertinamas. Už įdomias veiklas, kūrybiškumą, sėkmingą dalyvavimą 

akcijose, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis bibliotekos kolektyvas pelnė padėkas: 

- Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės „už kūrybiškumą ir originalumą Kalėdoms 

puošiant biblioteką“ bei „turiningas, edukuojančias ir smagias veiklas, vykusias kurorto 

šventės „Birštonas vėl ošia“ metu“; 

- Vilniaus universiteto bibliotekos „už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant projektą 

„Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“; 

- Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

„už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, minint Laisvės gynėjų 

dieną – Sausio 13-ąją“; 

- Asociacijos „Langas į ateitį“ „už aktyvų dalyvavimą Saugesnio interneto savaitės iniciatyvoje“; 

- LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojos, prof. habil. dr. Vilijos 

Targamadzės, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio, Mažeikių r. 

Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Daivos Narmontienės, VšĮ „Bendrauk, ugdyk 

save, keiskis“ direktorės Gintarės Ulman „už dalyvavimą Lietuvių kalbos dienose ir už 

naujienų portalo www.manokraštas.lt organizuotai respublikinei virtualiai parodai 

http://www.manokraštas.lt/
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„Atverkime kalbos turtus“ atsiųstą savo kūrybą, kurioje svarbiausia vieta skirta žodžiui, 

padedančiam apibūdinti viską, kas supa – būdvardžiui“. 

Padėkas už profesionalų darbą pelnė ir bibliotekos darbuotojai: 

- LR Seimo nario Andriaus Palionio Siponių bibliotekos 65-ųjų metinių paminėjimo proga 

vyresn. bibliotekininkė Ona Gridziuškienė ir direktorė Alina Jaskūnienė „už knygos namų 

gyvavimo tradicijos kaime palaikymą, skaitymo šviesos sklaidą bendruomenėje“; 

- LR Kultūros ministro Simono Kairio – direktorė Alina Jaskūnienė „už ilgametį biblioterapijos 

veiklų inicijavimą ir organizavimą, tarpdisciplininio bendradarbiavimo stiprinimą“; 

- Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės – vyr. bibliografė Genovaitė Mačiūtė „už 

atsakingą ir profesionalų darbą, svarų indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo 

ugdymą, aktyvią kraštotyrinę veiklą“ bei vyresn. bibliotekininkė Eitmyra Grybauskienė „už 

iniciatyvumą ir kūrybiškumą, nuoširdų darbą puoselėjant meilę knygoms, skaitymui, 

bendruomenės telkimą“; Siponių bibliotekos 65-erių metų veiklos sukakties proga vyresn. 

bibliotekininkei Onai Gridziuškienei „už darbą Siponių bibliotekoje, meilę knygai, kraštiečių 

telkimą bendrai kultūrinei veiklai ir nuoširdų atsidavimą savo profesijai“; 

- Kaišiadorių raj. sav. viešosios bibliotekos – direktorė A. Jaskūnienė „už edukaciją „Karališkoji 

Birštono istorija“, vaikų įtraukimą į Birštono istorijos pažinimą ir turiningo bei smagaus pano 

sukūrimą Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje“. 

Biblioteka kuria savanorystės tradicijas, turi vertingos patirties dirbant su savanoriais. Esame 

akredituoti 2021–2023 m. priimti Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius. Mūsų savivaldybės 

jaunimui sudaryta galimybė įgyti savanoriavimo patirties, naujų įgūdžių, žinių, gebėjimų bei tobulinti 

jau turimus ir gauti 0,25 papildomo balo stojant į universitetus, o tai ypatingai svarbu pasirinkus 

konkurencingas studijų programas.   

2022 m. pagal JST programą savanoriavo Ineta Bunevičiūtė. Ji susipažino su bibliotekos veikla, 

dalyvavo organizuojant renginius, tvarkė dokumentų fondą, įgijo specialių žinių ir suorganizavo 14 

robotikos užsiėmimų vaikams ir kt. Ineta džiaugėsi, kad savanorystė paskatino ją būti aktyvesnei, 

sustiprino pasitikėjimą savimi, paskatino generuoti idėjas ir jas įgyvendinti, padėjo įgyti naujų žinių, 

įgūdžių, pagilinti turėtus: laiko planavimo, atsakingumo ir kūrybiškumo. 

DOKUMENTŲ FONDAS 

Iš viso Birštono savivaldybės viešosiose bibliotekose sukaupta dokumentų: 72 470 fizinių vienetų (fiz. 

vnt.), 34 758 pavadinimų (pav.).  

 Viešojoje bibliotekoje Birštone – 59 968 fiz. vnt., 26 490 pav.  

 Miesto padalinyje  – 5 100 fiz. vnt., 4 063 pav.  

 Kaimo padaliniuose  – 7 402 fiz. vnt., 4 205 pav. 
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16 lentelė. Fondo apimtis 2022–2021 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 

Fondo apimtis metų 
pabaigoje  

Pokytis 2022–2021 
m. (+;-) 

1 
gyventojui 

tenka 
dokumentų 

1 
vartotojui 

tenka 
dokumentų 

1 000 
gyventojų 

tenka 
dokumentų 2022 2021 

Vienetai Procentai 

VB 59 968 61 785 -1 817 - 3 - - - 

MP 5 100 5 387 -287 - 5 - - - 

KP 7 402 7 942 -540 - 7 - - - 

SVB 72 470 75 114 -26 44 - 4 16,4 40,6 16 366 

 

Palyginus su praeitais metais, bendras dokumentų fondas sumažėjo 2 644 fiz. vienetais arba 4  proc.  

1 diagrama. Dokumentų fondas fiziniais vienetais 2021– 2022 m. 

 

17 lentelė. Aprūpinimas naujais dokumentais 2022–2021 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Gauta dokumentų 

Pokytis 2022–2021 
m. (+;-) 

1 gyventojui tenka dokumentų 

2022 2021 Vienetai Procentai 2022 2021 

VB 1 304 1 388 -84 - 6   

MP 173 219 -46 - 21   

KP 223 254 -31 - 12   

SVB 1 700 1 861 -161 - 9 0,4 0,4 

  

2022 m. SVB buvo gauta 1 700 fiz. vnt., 1 039 pav. dokumentų, palyginus su praeitais metais 161 fiz. 

vnt., arba 9 proc. mažiau.  

Vienam Birštono savivaldybės gyventojui teko 0,4 naujai gauto dokumento (2021 m. – 0,4) t. y., 

vienam gyventojui per metus nenupirkta net 1 nauja knyga.  
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18 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2022–2021 m., fiziniai vienetai 

Biblioteka 
Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2022 2021 Skirtumas 2022 2021 Skirtumas 2022 2021 Skirtumas 

VB 1 304 1 388 -84 3 121 2 216 +905 59 968 61 785 -1 817 

MP 173 219 -46 460 3 +457 5 100 5 387 -287 

KP 223 254 -31 763 4 +759 7 402 7 942 -540 

SVB 1 700 1 861 -161 4 344 2 223 +2 121 72 470 75 114 -2 644 

Palyginus su praeitais metais, SVB dokumentų fondas sumažėjo 2 644 fiz. vnt., tai susiję su  

bibliotekos fondo optimizavimu – norėdami atnaujinti fondą, atrinkome ir nurašėme 4 344 fiz. vnt. 

susidėvėjusių dokumentų.  

19 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2022–2021 m., pavadinimai 

Biblio-
teka 

Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2022 2021 Skirtumas 2021 2021 Skirtumas 2022 2021 Skirtumas 

VB 1 039 1 137 -98 1 460 1 321 -139 26 490 26 911 -421 

MP 0 0 0 415 3 +412 4 063 4 478 -415 

KP 0 0 0 345 3 +342 4 205 4 550 -345 

SVB 1 039 1 137 -98 2 220 1 327 +893 34 758 35 939 -1 181 

 

2 diagrama. Fondo sudėtis pagal dokumentų tipus (procentais) 

93%

1%
0%

6%

0%0%

Knygų ir serialinių leidinių - 67580

Spausdintinių natų - 811

Vaizdinių - 1

Garsinių regimųjų dokumentų  - 4027

Kartografijos - 5

Kitų skaitmeninių dokumentų - 42
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20 lentelė. SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2022–2021 m., eurai 

Metai 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 

iš to skaičiaus  iš to skaičiaus 

Kultūros 
ministerija 

Savivaldybė Parama Iš viso 
Kultūros 

ministerija 
Savivaldybė Parama 

2022 16 917 14 456 0 2 461 3,82 3,26 0 0,56 

2021 
16 363 

 
13 770 0 2 593 3,70 3,11 0 0,59 

Skirtumas 
2022–

2021 m. 
+ 554 + 686 0 -132 + 0,12 + 0,15 0 - 0,03 

Skirtumas 
2022–

2021 m.,  
procentai 

+ 3 +5 0 5 + 3 + 5 0 - 6 

 

2022 metais Kultūros ministerija dokumentams pirkti skyrė 14 456 Eur. Dokumentams įsigyti 

vykdėme supaprastintus viešuosius pirkimus per CVP IS. Atlikti 4 pirkimai, sudaryta 26 sutartys su 

tiekėjais. Iš kitų šaltinių (parama, dovanos) gauta 268 fiz.vnt. už 2 461 Eur. Iš viso įsigyta 1 700 

fiz.vnt., 1 039 naujų pavadinimų bibliotekos dokumentų.  

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 

2022 14 456 1 435 10,07 

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 

SVB fondo atnaujinimo koeficientas išliko žemas – 2,35. Tam įtakos turėjo ir kylančios leidinių kainos 

– kasmet įpirkti galime vis mažiau naujų egzempliorių, lyginant su 2021 m., 2022 m. knygų kainos 

pakilo 9 proc., o finansavimas tik 5 proc. 

Fondo atnaujinimo koeficientas 

 SVB – 2022 – 2,35; 2021 m. – 2,48; 

 VB – 2022 – 2,17; 2021 – 2,25;  

 MP – 2022 – 3,39; 2021 – 4,07;  

 KP – 2022 – 3,01; 2021 – 3,20. 

Naujų dokumentų procentas mažėjo ir padalinių,  ir centrinės bibliotekos fonduose. 2022 m. nauji 

dokumentai SVB fonde sudarė 2,35 proc., o 2021 m. – 2,48. Specialistai rekomenduoja, kad kasmet 

dokumentų fondą reikėtų atnaujinti 5 proc.  

Dokumentų atranka ir nurašymas  

2022 m. atrinkome ir nurašėme 4 344 fiz. vnt. susidėvėjusių dokumentų iš saugyklos ir padalinių 

fondų. SVB fonde  48 proc. dokumentų yra senesni nei 20 metų. 
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22 lentelė. Dokumentų nurašymo priežastys 2022–2021 m., fiziniai vienetai 

Metai 
Nurašyta iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių 
turiniu 

Perduotų 
mainams 

Vartotojų 
prarastos 

2022 4 344 4 344 0 0 0 

2021 2 223 2 223 0 0 0 

Skirtumas 2022–2021 
m.,  fiz.vnt 

+2 121 +2 121    

Skirtumas 2022–2021 
m.,  procentai 

+49 +49    

 

Dokumentų fondo naudojimas  

Fondo apyvartos rodiklis: 

 SVB – 2022 m. – 0,5; 2021 – 0,4;  

 VB – 2022 m. – 0,4; 2021 – 0,3;  

 MP –  2022 m. – 1,4;  2021 – 1,4;   

 KP – 2022 m.  – 0,6; 2021 – 0,7.  

SVB fondo apyvartos rodiklis padidėjo nežymiai. Žemas fondo apyvartos koeficientas rodo, kad 

būtina optimizuoti fondo apimtį nurašant senus, susidėvėjusius leidinius, atnaujinti fondą naujai 

leidžiamais dokumentais, daugiau dėmesio skirti fondo aktualizavimui. 

Išlaidos periodikos prenumeratai padidėjo 12 proc., bet dėl išaugusių spaudinių ir jų pristatymo 

kainų užsakomų leidinių kiekis liko toks pats, kaip ir 2021 m. Ypač populiarūs periodiniai leidiniai 

padaliniuose, jų išduotis sudaro apie 30 proc. viso išduočių (į namus) skaičiaus (centrinėje 

bibliotekoje – 4,4 proc.), todėl periodinių leidinių komplektų mažinimas atsiliepia neigiamai išduoties 

ir lankomumo rodikliams.  

3 diagrama. Prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius 
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4 diagrama. Biudžeto lėšos periodikai įsigyti (Eur) 

 

2022 m. parengti 1 039 bibliografiniai įrašai bei atliktas bibliotekos fonduose (visuose padaliniuose ir 

centrinėje bibliotekoje) esančios anglų literatūros (UDK skyriaus 821.111) šifrų atnaujinimas LIBIS 

sistemoje. 

DARBUOTOJAI IR PROFESIONALUMO UGDYMAS 

Birštono savivaldybės tarybos sprendimu bibliotekai nustatytas didžiausias leistinas pareigybių 

skaičius – 16. Ataskaitiniais metais dirbo 18 darbuotojų: 11 darbuotojų – visą darbo laiką, o 7 – ne 

visą darbo laiką.  

23 lentelė. Darbuotojai 2022 m. 

 

Iš viso 
darbuotojų 

Profesionalių bibliotekininkų 

Iš viso 

Turi aukštąjį išsilavinimą Turi aukštesnįjį išsilavinimą 
Turi bibliotekinį 

išsilavinimą 

Iš viso % Iš viso % 
Iš viso % 

6 46 
SVB 18 13 10 77 3 23 

 

Profesionalių bibliotekininkų dirbo 13: visą darbo laiką – 8, o ne visą darbo laiką – 5. Aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą turi 10, arba 77 proc. profesionalių bibliotekininkų, 3, arba 23 proc., yra 

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą. Bibliotekininkystės, informacijos mokslų išsilavinimą turi 6, arba 46 proc. 

profesionalių bibliotekininkų. 7 profesionalūs bibliotekininkai profesijos įgūdžius yra įgiję dirbdami 

bibliotekoje. Profesionalių bibliotekininkų amžiaus vidurkis – 54 metai.  

Bibliotekos darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, 

daugiausia organizuojamuose KAVB ir LNB, atsižvelgiant į specialistų poreikius, visuomenės interesus 

bei kintančią aplinką – ypatingai profesinę, socialinę, technologinę.  
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24 lentelė. Kvalifikacijos kėlimas 2022–2021 m. 

 Metai 
Specialistų (unikalių), kėlusių 

kvalifikaciją skaičius 
Kvalifikacijos kėlimo 

kartai 
Vidutinis kartų skaičius, tenkantis 

1 bibliotekos specialistui 

SVB 2022 15 96 6 

SVB 2021 14 113 8 

 

Visiems darbuotojams sudaromos vienodos galimybės tobulėti, ypač dabar išplėtojus nuotolinio 

mokymosi formatą. 2022 m. kompetencijas ugdė 15 specialistų, arba  94 proc. visų darbuotojų (2021 

m. mažiau – 14, arba 88 proc.).  

Bibliotekos specialistai įvairiuose mokymuose dalyvavo 96 kartus, iš jų 77 kartus, arba 80 proc., 

nuotoliniu būdu. Keletas aktualiausių: „Darbo su vartotojais organizavimas ir apskaita“, „Tiesos 

artilerija. Kaip nepaklysti skaitmeninėje erdvėje“, „Virtualios emocinės sveikatos pagalbos būdai“, 

„Lietuvių vaikų ir paauglių literatūra: vertingiausios pastarųjų 3 metų knygos“, „Savivaldybių viešųjų 

bibliotekų prenumeruojamų duomenų bazių paieškos galimybės, naujos funkcijos“, „Socialinė 

empatija ir prieinamumas kultūros įstaigose“, „Kaip didinti darbuotojų antikorupcinį 

sąmoningumą?“, apie atnaujinamą TBA paslaugą „Lietuva – viena didelė biblioteka“ ir kt. 

25 lentelė. Kvalifikacijos kėlimas 2022–2021 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 

2022 m. – 15 

2021 m. – 14 

2022 m. – 42 (28, arba 67 
proc., iš jų vyko nuotoliniu 

būdu) 

2021 m. – 41 (26, arba 63 
proc., iš jų vyko nuotoliniu 

būdu) 

2022 m. 
– 0 

2021 m. 
– 0 

2022 m. – 0 

2021 m. – 0 

 

Savalaikis žinių bei kompetencijų ugdymas stiprina darbuotojų profesionalumą, didina kuriamą vertę 

bibliotekos lankytojui.  

2022 LNB tęsė iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Modernaus 

elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ (METIS), skirtą modernizuoti LIBIS, perkeliant LIBIS 

bibliotekų teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą ir 

plėtoti portalą ibiblioteka.lt kuriant naujas ir modernizuojant esamas el. paslaugas. 

Iki metų vidurio sistema veikė labai nestabiliai, neveikė dalis programų, reikalingų kasdienėms 

funkcijoms atlikti, kildavo problemų dėl atskirų funkcionalumų, klaidingo duomenų išvedimo. Reikėjo 

nuolat aiškintis priežastis, kodėl neveikia ar veikia netvarkingai tam tikri funkcionalumai, koreguoti 

duomenų perkėlimo metu atsiradusias klaidas, aprašyti problemas Nacionalinės bibliotekos 

specialistams, sistemos diegėjams, dalyvauti nuotoliniuose konsultaciniuose susitikimuose su LNB 

specialistais ir kitų Lietuvos bibliotekų LIBIS administratoriais dėl atskirų posistemių atnaujinimo ir 

veikimo sutrikimų, vykdyti programų atnaujinimų testavimą tęstinėje aplinkoje ir pateikti rezultatus 

https://www.esinvesticijos.lt/
https://www.lnb.lt/naujienos/7268-visu-libis-biblioteku-duomenys-perkelti-i-modernizuota-sistema#pages/standart/document/search/searchWithRedirect.jsf?locale=lt_LT
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Nacionalinei bibliotekai. LIBIS modernizavimas, programų pasikeitimai reikalavo ir naujų žinių, ir 

darbuotojų laiko resursų bei kantrybės. 

 2022 m. patvirtintas „Darbuotojų motyvavimo Birštono viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas“, 

reglamentuojantis efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą, užtikrinantis įstaigos veiklos produktyvumą. 

Darbuotojai aktyviai įsitraukė į bendras veiklas, teikė pasiūlymus veiklai tobulinti, rodė iniciatyvą, 

pvz., suorganizavo plane nenumatytų literatūros parodų, renginių, edukacinių dirbtuvių ir kt. 

Socialiniame tinkle Facebook sukurtoje bibliotekos darbuotojų grupėje darbuotojai taip pat dalijasi 

idėjomis, pasiūlymais, bibliotekų darbo naujovėmis.  

Komandos sutelktumui svarbus dalyvavimas šventėse, renginiuose. Kūrybiškai ir iniciatyviai 

dalyvavome miesto šventės eisenoje, puošėme biblioteką prieš šv. Kalėdas. Profesinėje šventėje – 

Vilniaus knygų mugėje – susipažinome su leidybos naujienomis, bendravome su autoriais ir 

kolegomis. 

Bendrystei stiprinti – neformalioje Nemajūnų amatų centro aplinkoje komanda susipažino su 

Nemajūnų padalinio darbu, dalyvavo edukacijoje. Dalykinėje kelionėje susipažinta ir su naujai 

įrengtos Šiaulių raj. sav. viešosios bibliotekos veikla, aplankytas valstybinės reikšmės kultūros 

paveldo objektas – Kryžių kalnas, dalyvauta ekskursijoje, edukaciniame užsiėmime viename 

žymiausių baroko paminklų Lietuvoje – Tytuvėnų vienuolyne.  

Dalykinės išvykos, dalyvavimas kurorto šventėje, buvimas neformalioje aplinkoje stiprina komandą, 

padeda ugdyti bendruomeniškumą, kurti kolektyve pozityvią, motyvuojančią, draugišką  atmosferą. 

PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ. FINANSAVIMAS 

 Bendrasis SVB bibliotekų patalpų ir pastatų plotas – 1 111 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 – 166 m² (naudingas plotas bibliotekos 

funkcijoms atlikti – 119 m²);  

 Bibliotekos lankytojai SVB 2022 m. galėjo naudotis 23 kompiuterizuotomis darbo vietomis, 

prijungtomis prie tinklo ir interneto. Darbuotojams įrengta 18 kompiuterizuotų darbo vietų.  

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. 

Rusijai užpuolus Ukrainą ir Lietuvoje įvedus Nepaprastąją padėtį, atsižvelgdami į savivaldybės 

ekstremalių situacijų komisijos rekomendacijas, įsigijome elektros generatorių, suplanavome  

priemones bibliotekos darbui užtikrinti, siekiant apsisaugoti nuo kibernetinių atakų, esant elektros 

tiekimo sutrikimams ir kt.    

Augant šilumos ir elektros energijos kainoms parengėme ir įgyvendinome taupymo priemonių planą 

(pakeitėme šviestuvus laiptinėje į vartojančius mažiau elektros energijos, pasistatėme kontrolinį 

elektros skaitiklį ir kt.). 
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Įgyvendinant apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamą projektą „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų 

skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“, finansuojamą 

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonės „Kultūros prieinamumo 

plėtojimas ir kultūrinio švietimo didinimas“, prie Vienkiemio padalinio įrengtas knygomatas, kuriuo 

gyventojai galės naudotis nuo 2023 m. 

FINANSAVIMAS 

2022 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) biblioteka turėjo 

358 160 Eur (2021 m. – 301 716 Eur), arba 56 444 Eur, t. y., 19 proc. daugiau nei 2021 m.  

                                                   26 lentelė 

Steigėjo skirtos lėšos (Eur) 
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Įstaigai pagal patvirtintą sąmatą su pakeitimais (savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų) skirta 321 

892 Eur. 2022 m. (savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų) darbo užmokesčiui gavome 22 150 Eur 

daugiau, nes buvo didinamas pareiginės algos bazinis dydis, minimalus darbo užmokestis, buvo 

keliami atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams. 3 120 Eur savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 

vykdomų projektų bendrafinansavimui.  

Įstaiga 2022 m. baigė be kreditorinių įsiskolinimų.  

Iš viso skirta asignavimų – 321 892 Eur, įvykdyta – 316 892 Eur. Nepanaudotos lėšos – 5 000 Eur, 

grąžintos į savivaldybės biudžetą. 

Daugiausia lėšų panaudota darbo užmokesčiui 258 300 Eur, arba 81,5 proc., soc. draudimo įmokoms 

4 864 Eur, arba 1,5 proc., prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 51 728 Eur, arba 16,3 proc., 

ilgalaikiam turtui (kondicionierius, elektros generatorius) įsigyti 2 000 Eur, arba 0,7 proc. 
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5 diagrama 

10%

Bendras finansavimas 337704 €

Savivaldybės biudžetas

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

 

Kitos lėšos: 

Iš viso gauta kitų lėšų – 36 268 Eur, arba 4 770 Eur daugiau (2021 m. – 31 498 Eur).  

1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą (parama 1,2% GPM) – 60 Eur, arba 61 Eur mažiau, 

(2021 m. – 121 Eur); 

2. Iš fondų ir programų gautos lėšos – 31 104 Eur, arba 4 812 Eur daugiau, (2021 m. – 26 292 Eur). Iš 

jų: 

 14 456 Eur  – Kultūros ministerijos lėšos dokumentams įsigyti;  

 3 500 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Kūrybiniai susitikimai po liepa“ vykdyti; 

 4 700 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu 

Birštono dangum“ vykdyti; 

 6 600 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui ,,Vokologija – pagalba sau balsu“ vykdyti; 

 200 Eur – iš savivaldybės biudžeto lėšų Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų programai „Seniai seniai karališkame Birštone“ organizuoti; 

 1 648 Eur –  valstybės biudžeto lėšos, skirtos ukrainiečių lietuvių kalbos mokymams. 

3. Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas – 863 Eur, arba 216 Eur daugiau, (2021 m. – 647 Eur). 

4. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 4 241 Eur, arba 197 Eur mažiau, (2021 m. – 44 38 Eur). Iš jų: 

 1 780 Eur – rėmėjų parama organizuojant projektus; 

 2 461 Eur – gauta dovanų knygų. 

5. Nemokamai gauta iš projektų kompiuterinės  ir kitos įrangos:  

            • Iš LNB organizuojamo projekto „Bibliotekų kompiuterizavimas 2022“ – 2 vnt. stacionarių 

kompiuterių. 

            • Iš projekto „Interaktyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo 

socialinių santykių kūrimui su aplinka“ įgyvendinimui – paštomatas (knygomatas). 

Šis turtas yra apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje. Įsigijimo verte turtas bus apskaitomas, kai bus 

pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai. 
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PRIEDAI 

APIE BIRŠTONO SVB INTERNETE 2022 M. 

VU bibliotekos padėka Birštono viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą projekte „Lietuva Vilniaus 

universiteto bibliotekoje“ 

https://www.gyvenimas.eu/2022/12/08/vu-bibliotekos-padeka-birstono-viesajai-bibliotekai-uz-

bendradarbiavima-projekte-lietuva-vilniaus-universiteto-bibliotekoje/ 

Vilijos Čiapaitės šypsantis Banginukas – tikras Birštono talismanas 

http://kvitrina.lt/vilijos-ciapaites-sypsantis-banginukas-tikras-birstono-talismanas/ 

Vilijos Čiapaitės knygos „Krašto mitinės būtybės“ ir parodos pristatymas Nemajūnų dienos centre ir 

Birštono bibliotekoje (Fotoreportažas) 

http://kvitrina.lt/vilijos-ciapaites-knygos-krasto-mitines-butybes-ir-parodos-pristatymas-nemajunu-

dienos-centre-ir-birstono-bibliotekoje-fotoreportazas/ 

Su programa „Vokologija – pagalba sau balsu“ pasirūpinkime savo emocine sveikata! 

http://kvitrina.lt/su-programa-vokologija-pagalba-sau-balsu-pasirupinkime-savo-emocine-sveikata/ 

Vokologija – pagalba sau balsu 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=57421 

Džiazo atlikėjos Lauros Budreckytės garso terapija – „Vokologija – pagalba sau balsu“ 

https://kultura.kaunas.lt/renginys/dziazo-atlikejos-lauros-budreckytes-garso-terapija-vokologija-

pagalba-sau-balsu/10368 

Džiazo atlikėjos Lauros Budreckytės garso terapija – „Vokologija – pagalba sau balsu“ 

https://www.kvb.lt/is-naujienos/renginiai/13531-vokologija-pagalba-sau-balsu  

Renatos Rehnstedt knyga „Likimų katilai“, kur gali savo istoriją užbaigti savaip 

http://kvitrina.lt/renatos-rehnstedt-knyga-likimu-katilai-kur-gali-savo-istorija-uzbaigti-savaip/ 

Kompaktinės plokštelės „Vokologija – pagalba sau balsu“ pristatymas 

https://amb.lt/lt/renginiu-kalendorius/kompaktines-ploksteles-vokologija-pagalba-sau-

balsupristatymas/3357  

Terapinis knygų poveikis: kaip skaitymas padeda stiprinti psichinę sveikatą, o poezija – nuteistiesiems 

reabilituotis visuomenėje 

http://kvitrina.lt/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-sveikata-o-

poezija-nuteistiesiems-reabilituotis-visuomeneje/ 

https://birstonas.lt/2022/10/17/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-

sveikata-o-poezija-nuteistiesiems-reabilituotis-visuomeneje/  

https://www.manokrastas.lt/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-

sveikata/ 

Interaktyvi, įtrauki, edukuojanti Kauno regiono viešųjų bibliotekų erdvė festivalyje „Būtent!“ 

https://kaunoaleja.lt/interaktyvi-itrauki-edukuojanti-kauno-regiono-viesuju-biblioteku-erdve-

festivalyje-butent/ 

https://www.gyvenimas.eu/2022/12/08/vu-bibliotekos-padeka-birstono-viesajai-bibliotekai-uz-bendradarbiavima-projekte-lietuva-vilniaus-universiteto-bibliotekoje/
https://www.gyvenimas.eu/2022/12/08/vu-bibliotekos-padeka-birstono-viesajai-bibliotekai-uz-bendradarbiavima-projekte-lietuva-vilniaus-universiteto-bibliotekoje/
http://kvitrina.lt/vilijos-ciapaites-sypsantis-banginukas-tikras-birstono-talismanas/
http://kvitrina.lt/vilijos-ciapaites-knygos-krasto-mitines-butybes-ir-parodos-pristatymas-nemajunu-dienos-centre-ir-birstono-bibliotekoje-fotoreportazas/
http://kvitrina.lt/vilijos-ciapaites-knygos-krasto-mitines-butybes-ir-parodos-pristatymas-nemajunu-dienos-centre-ir-birstono-bibliotekoje-fotoreportazas/
http://kvitrina.lt/su-programa-vokologija-pagalba-sau-balsu-pasirupinkime-savo-emocine-sveikata/
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=57421
https://kultura.kaunas.lt/renginys/dziazo-atlikejos-lauros-budreckytes-garso-terapija-vokologija-pagalba-sau-balsu/10368
https://kultura.kaunas.lt/renginys/dziazo-atlikejos-lauros-budreckytes-garso-terapija-vokologija-pagalba-sau-balsu/10368
https://www.kvb.lt/is-naujienos/renginiai/13531-vokologija-pagalba-sau-balsu
http://kvitrina.lt/renatos-rehnstedt-knyga-likimu-katilai-kur-gali-savo-istorija-uzbaigti-savaip/
https://amb.lt/lt/renginiu-kalendorius/kompaktines-ploksteles-vokologija-pagalba-sau-balsupristatymas/3357
https://amb.lt/lt/renginiu-kalendorius/kompaktines-ploksteles-vokologija-pagalba-sau-balsupristatymas/3357
http://kvitrina.lt/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-sveikata-o-poezija-nuteistiesiems-reabilituotis-visuomeneje/
http://kvitrina.lt/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-sveikata-o-poezija-nuteistiesiems-reabilituotis-visuomeneje/
https://birstonas.lt/2022/10/17/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-sveikata-o-poezija-nuteistiesiems-reabilituotis-visuomeneje/
https://birstonas.lt/2022/10/17/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-sveikata-o-poezija-nuteistiesiems-reabilituotis-visuomeneje/
https://www.manokrastas.lt/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-sveikata/
https://www.manokrastas.lt/terapinis-knygu-poveikis-kaip-skaitymas-padeda-stiprinti-psichine-sveikata/
https://kaunoaleja.lt/interaktyvi-itrauki-edukuojanti-kauno-regiono-viesuju-biblioteku-erdve-festivalyje-butent/
https://kaunoaleja.lt/interaktyvi-itrauki-edukuojanti-kauno-regiono-viesuju-biblioteku-erdve-festivalyje-butent/
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Renginiai Birštono 640 metų sukakčiai 

https://birstonas.lt/2022/11/08/renginiai-birstono-640-metu-sukakciai/  

Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum 

http://kvitrina.lt/literaturiniai-vakarai-po-zvaigzdetu-birstono-dangum-2/ 

Vakaras, skirtas Birštono karališkajai istorija 

http://kvitrina.lt/vakaras-skirtas-birstono-karaliskajai-istorijai/  

„Karališkojo Birštono istorija“ prie „Tulpės“ sanatorijos (Fotoreportažas) 

http://kvitrina.lt/karaliskojo-birstono-istorija-prie-tulpes-sanatorijos-fotoreportazas/  

Susitikimas su profesore Raimonda Ragauskiene Birštono kurhauze  

http://kvitrina.lt/susitikimas-su-profesore-raimonda-ragauskiene-birstono-kurhauze/  

Vakaras, skirtas „Baubaimei“  

 http://kvitrina.lt/vakaras-skirtas-baubaimei/ 

Kūrybinis susitikimas su rašytoju Virgiu Šidlausku  

http://kvitrina.lt/kurybinis-susitikimas-su-rasytoju-virgiu-sidlausku/ 

Pasakiškas vakaras su „Teatru P“ 

http://kvitrina.lt/pasakiskas-vakaras-su-teatru-p/ 

Kviečia „Kūrybiniai susitikimai po liepa“  

http://kvitrina.lt/kviecia-kurybiniai-susitikimai-po-liepa/ 

Birštono viešoji biblioteka kviečia į projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ renginius 

https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/birstono-viesoji-biblioteka-kviecia-i-projekto-kurybiniai-

susitikimai-po-liepa-renginius 

Rugsėjo mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama prozininko Vytauto Bubnio gimimo 90-

osioms metinėms skirta literatūros paroda 

https://birstonas.lt/2022/09/07/rugsejo-menesi-birstono-viesojoje-bibliotekoje-eksponuojama-

prozininko-vytauto-bubnio-gimimo-90-osioms-metinems-skirta-literaturos-paroda/ 

Interaktyvi, įtrauki, edukuojanti Kauno regiono viešųjų bibliotekų erdvė festivalyje „Būtent!“ 

https://kaunoaleja.lt/interaktyvi-itrauki-edukuojanti-kauno-regiono-viesuju-biblioteku-erdve-

festivalyje-butent/ 

Lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams Birštone 

https://birstonas.lt/2022/08/30/lietuviu-kalbos-kursai-ukrainieciams-birstone/ 

Siponių bibliotekai 65-eri: „Be bibliotekos apsamanotume nuo sėdėjimo namuose“ 

http://kvitrina.lt/siponiu-bibliotekai-65-eri-be-bibliotekos-apsamanotume-nuo-sedejimo-namuose/ 

Siponių kaimo bibliotekai-65 (Fotoreportažas) 

http://kvitrina.lt/siponiu-kaimo-bibliotekai-65-fotoreportazas/ 

Seniai seniai Didžiosiose Nemuno kilpose… 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/15/seniai-seniai-didziosiose-nemuno-kilpose/ 

https://birstonas.lt/2022/11/08/renginiai-birstono-640-metu-sukakciai/
http://kvitrina.lt/literaturiniai-vakarai-po-zvaigzdetu-birstono-dangum-2/
http://kvitrina.lt/vakaras-skirtas-birstono-karaliskajai-istorijai/
http://kvitrina.lt/karaliskojo-birstono-istorija-prie-tulpes-sanatorijos-fotoreportazas/
http://kvitrina.lt/susitikimas-su-profesore-raimonda-ragauskiene-birstono-kurhauze/
http://kvitrina.lt/vakaras-skirtas-baubaimei/
http://kvitrina.lt/kurybinis-susitikimas-su-rasytoju-virgiu-sidlausku/
http://kvitrina.lt/pasakiskas-vakaras-su-teatru-p/
http://kvitrina.lt/kviecia-kurybiniai-susitikimai-po-liepa/
https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/birstono-viesoji-biblioteka-kviecia-i-projekto-kurybiniai-susitikimai-po-liepa-renginius
https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/birstono-viesoji-biblioteka-kviecia-i-projekto-kurybiniai-susitikimai-po-liepa-renginius
https://birstonas.lt/2022/09/07/rugsejo-menesi-birstono-viesojoje-bibliotekoje-eksponuojama-prozininko-vytauto-bubnio-gimimo-90-osioms-metinems-skirta-literaturos-paroda/
https://birstonas.lt/2022/09/07/rugsejo-menesi-birstono-viesojoje-bibliotekoje-eksponuojama-prozininko-vytauto-bubnio-gimimo-90-osioms-metinems-skirta-literaturos-paroda/
https://kaunoaleja.lt/interaktyvi-itrauki-edukuojanti-kauno-regiono-viesuju-biblioteku-erdve-festivalyje-butent/
https://kaunoaleja.lt/interaktyvi-itrauki-edukuojanti-kauno-regiono-viesuju-biblioteku-erdve-festivalyje-butent/
https://birstonas.lt/2022/08/30/lietuviu-kalbos-kursai-ukrainieciams-birstone/
http://kvitrina.lt/siponiu-bibliotekai-65-eri-be-bibliotekos-apsamanotume-nuo-sedejimo-namuose/
http://kvitrina.lt/siponiu-kaimo-bibliotekai-65-fotoreportazas/
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/15/seniai-seniai-didziosiose-nemuno-kilpose/
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Rašytojos Birutės Jonuškaitės kūrybos vakaras 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=54537 

Dėmesio, jaunime! Kviečiame savanoriauti pagal programą „Jaunimo savanoriška tarnyba“ Birštono 

viešojoje bibliotekoje 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=54216 

Kalba saugo ir gina 

https://birstonas.lt/2022/02/17/kalba-saugo-ir-gina/ 

Kviečiame susitikti su charizmatiškuoju Valdu Aušra 

http://kvitrina.lt/kvieciame-susitikti-su-charizmatiskuoju-valdu-ausra/ 

Sveikinimas Birštonui 

https://www.youtube.com/watch?v=5S5vJ6psQpA 

„Birštonas vėl ošia!“ Jau 640 metų sukaktį kurortas atšventė danguje, vandenyje ir ant žemės! 

http://kvitrina.lt/birstonas-vel-osia-jau-640-metu-sukakti-kurortas-atsvente-danguje-vandenyje-ir-

ant-zemes/ 

„Birštonas – karališkasis miestas“ 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/09/birstonas-karaliskasis-miestas/ 

Birštonas savaitgalį švęs miesto šventę 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/09/news/birstonas-savaitgali-sves-miesto-

svente-23625396 

Tarptautinio „Poezijos pavasario“ BIRŠTONE atgarsiai 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/03/tarptautinio-poezijos-pavasario-birstone-atgarsiai/ 

Seniai seniai Didžiosiose Nemuno kilpose… 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/15/seniai-seniai-didziosiose-nemuno-kilpose/ 

Savaitgalį Birštonas kviečia ošti miesto šventėje ir atsinaujinusiame kurorte 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/savaitgali-birstonas-kviecia-osti-

miesto-sventeje-ir-atsinaujinusiame-kurorte-642-1689814 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/07/savaitgali-birstonas-kviecia-osti-miesto-sventeje-ir-

atsinaujinusiame-kurorte/  

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=55697  

Birštono kurorto šventė  

https://alytausgidas.lt/naujiena/birstonas-vel-os-vyks-kurorto-svente/ 

Savaitgalį Birštonas kviečia į miesto šventę ir atsinaujinusį kurortą: dangų nuspalvins 30-asis oro 

balionų čempionatas  

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1712633/savaitgali-birstonas-kviecia-i-miesto-svente-ir-

atsinaujinusi-kurorta-dangu-nuspalvins-30-asis-oro-balionu-cempionatas 

2022-ieji – Ievos Simonaitytės metai 

https://birstonas.lt/2022/01/21/2022-ieji-ievos-simonaitytes-metai/ 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=54537
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=54216
https://birstonas.lt/2022/02/17/kalba-saugo-ir-gina/
http://kvitrina.lt/kvieciame-susitikti-su-charizmatiskuoju-valdu-ausra/
https://www.youtube.com/watch?v=5S5vJ6psQpA
http://kvitrina.lt/birstonas-vel-osia-jau-640-metu-sukakti-kurortas-atsvente-danguje-vandenyje-ir-ant-zemes/
http://kvitrina.lt/birstonas-vel-osia-jau-640-metu-sukakti-kurortas-atsvente-danguje-vandenyje-ir-ant-zemes/
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/09/birstonas-karaliskasis-miestas/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/09/news/birstonas-savaitgali-sves-miesto-svente-23625396
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/09/news/birstonas-savaitgali-sves-miesto-svente-23625396
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/03/tarptautinio-poezijos-pavasario-birstone-atgarsiai/
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/15/seniai-seniai-didziosiose-nemuno-kilpose/
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/savaitgali-birstonas-kviecia-osti-miesto-sventeje-ir-atsinaujinusiame-kurorte-642-1689814
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/savaitgali-birstonas-kviecia-osti-miesto-sventeje-ir-atsinaujinusiame-kurorte-642-1689814
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/07/savaitgali-birstonas-kviecia-osti-miesto-sventeje-ir-atsinaujinusiame-kurorte/
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/07/savaitgali-birstonas-kviecia-osti-miesto-sventeje-ir-atsinaujinusiame-kurorte/
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=55697
https://alytausgidas.lt/naujiena/birstonas-vel-os-vyks-kurorto-svente/
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1712633/savaitgali-birstonas-kviecia-i-miesto-svente-ir-atsinaujinusi-kurorta-dangu-nuspalvins-30-asis-oro-balionu-cempionatas
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1712633/savaitgali-birstonas-kviecia-i-miesto-svente-ir-atsinaujinusi-kurorta-dangu-nuspalvins-30-asis-oro-balionu-cempionatas
https://birstonas.lt/2022/01/21/2022-ieji-ievos-simonaitytes-metai/
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BIRŠTONO SVB 2022-ŲJŲ VEIKLA (BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS) 

LRT 

Ryto allegro. Laura Budreckytė išleido albumą „Vokologija. Pagalba su balsu“, kuriame parengtos 

balso lavinimo užduotys, įtraukiant muzikos terapijos elementus. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000237195  (nuo įrašo 1 val. 36 min)  

 

Teramuzika. Poezijos terapija. Pokalbis su rašytoja, psichiatre Jūrate Sučylaite 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000238199/teramuzika-poezijos-terapija-pokalbis-su-rasytoja-

psichiatre-jurate-sucylaite  

Pokalbis Birštono viešojoje bibliotekoje 

Kultūros diena. Chorinė muzika Lietuvoje ir „Dagilėlio“ laimėjimai, Priekulės kultūros centro teatras 

bei biblioterapijos nauda  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000237907 

Nuo įrašo 5 min 30 sek. – Alinos Jaskūnienės, Daivos Janavičienės,  Jūratės Sučylaitės, auros 

Budreckytės pasisakymai apie biblioterapiją ir vokologiją. 

Psichoterapeutai sanatorijose siūlo naują gydymo būdą – knygas  

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1805717/psichoterapeutai-sanatorijose-siulo-nauja-

gydymo-buda-knygas 

Respublikiniuose leidiniuose 

Inytė, Vėjūnė 

Skvere nukirsti medžiai pasėjo įtarimų / Vėjūnė Inytė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji 

sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2022, vas. 5, p. 6. 

Birštone, skvere prie biusto, skirto rašytojui Baliui Sruogai (skulptorius Giedrius Plechavičius) buvo 

nukirsta 11 liepų. Birštono viešosios bibliotekos direktorė ir Birštono kurorto bendruomenės 

pirmininkė Alina Jaskūnienė patikino, kad medžiai buvo seni ir specialistai nustatė, kad gali kelti 

pavojų žmonėms. Vietoje nukirstų bus pasodintą 11 brandžių liepų, aikštelė prie biusto taip pat bus 

atnaujinta. Birštono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo Manto Michaliunjo. 

komentaras. 

Janavičienė, Daiva 

Šeštą kartą Birštonas tapo biblioterapijos sostine / Daiva Janavičienė, Alina Jaskūnienė. – Iliustr. // 

Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2022, Nr. 10 (spalis), p. 32–33. 

Spalio 14 dieną Birštono kurhauze vyko 6-oji biblioterapijos konferencija „Biblioterapija. Knyga gali 

prakalbinti ir gydyti“. Dalyvavo 132 įvairių sričių specialistai: bibliotekininkai, psichologai, logopedai, 

pareigūnai, dirbantys su nuteistaisiais. konferencija pristatyta garso terapijos programa „Vokologija –

pagalba sau balsu“, kurią, bendradarbiaujant su Birštono biblioteka bei profesionalia kūrėjų 

komanda, sukūrė birštonietė, džiazo vokalistė, muzikos terapeutė Laura Budreckytė. 

Pagalbos sau programa / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 

0868-8826. – 2022, Nr. 12 (gruodis0, p. 34. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000237195
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000238199/teramuzika-poezijos-terapija-pokalbis-su-rasytoja-psichiatre-jurate-sucylaite
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000238199/teramuzika-poezijos-terapija-pokalbis-su-rasytoja-psichiatre-jurate-sucylaite
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000237907
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1805717/psichoterapeutai-sanatorijose-siulo-nauja-gydymo-buda-knygas
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1805717/psichoterapeutai-sanatorijose-siulo-nauja-gydymo-buda-knygas
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Birštono viešoji biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuotą 

projektą „Vokologija – pagalba sau balsu“. Tai – džiazo vokalistės, muzikos terapeutės Lauros 

Budreckytės sukurta garso terapijos programa. 

Krašto laikraščiuose 

Andrulevičienė, Gražina 

Per pasaką – apie gamtos apsaugą / Gražina Andrulevičienė // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, 

geg. 7, p. 3. 

Balandžio 29 dieną Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko renginys, 

skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, kuris Lietuvoje švenčiamas jau 22-ąjį kartą ir 

dedikuotas tvarumo temai. Renginyje dalyvavo Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ „Drugelių“ 

grupės auklėtiniai ir jų auklėtoja J. Kliucevičienė, auklėtojos padėjėja A. Mielaikienė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/05/06/per-pasaka-apie-gamtos-apsauga 

Andrulevičienė, Gražina  

Rytmetys vaikams „Atversi pasakos lapus, ir raidelės pabus“ / Gražina Andrulevičienė. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, bal. 9, p. 6. 

Balandžio 5 dieną Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko rytmetys 

vaikams „Atversi pasakos lapus ir raidelės pabus“. Lietuvių kalbos dienoms paminėti skirtame 

renginyje dalyvavo Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ „Drugelių“ grupės auklėtiniai su savo 

auklėtoja J. Kliucevičiene ir auklėtojos padėjėja A. Mielaikiene. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/08/rytmetys-vaikams-atversi-pasakos-lapus-ir-raideles-pabus/ 

Angelijos Kubilienės kūrybos vakaras / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, rugs. 10, p. 6. 

Rugpjūčio 31 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko gydytojos Angelijos Kubilienės poezijos knygų 

„Angelijos eilės“ ir „Ąžuolo pavėsy“ pristatymas. Dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signataras Leonas Milčius, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Dainų autorė ir kūrėja 

Lijana Sarnickienė savo dainas A. Kubilienės žodžiais, smuikavo Ariana Truikytė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/09/09/angelijos-kubilienes-kurybos-vakaras/ 

Angelijos Kubilienės kūrybos vakaras / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. – Rubrika: 

Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, rugs. 10, p. 9. 

Rugpjūčio 31 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko gydytojos Angelijos Kubilienės poezijos knygų 

„Angelijos eilės“ ir „Ąžuolo pavėsy“ pristatymas. Dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signataras Leonas Milčius, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Dainų autorė ir kūrėja 

Lijana Sarnickienė savo dainas A. Kubilienės žodžiais, smuikavo Ariana Truikytė. 

Augalai aplink mus / Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinys. – Iliustr.  – Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, rugpj. 13, p. 6. 

Rugpjūčio 10 dieną Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje įvyko Birštono viešosios 

bibliotekos projekto „Seniai seniai karališkajame Birštone“, organizuojamo įgyvendinant Birštono 

savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programą, popietė 

https://www.gyvenimas.eu/2022/05/06/per-pasaka-apie-gamtos-apsauga
https://www.gyvenimas.eu/2022/04/08/rytmetys-vaikams-atversi-pasakos-lapus-ir-raideles-pabus/
https://www.gyvenimas.eu/2022/09/09/angelijos-kubilienes-kurybos-vakaras/
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„Seniai seniai karališkajame Birštone žmones spalvomis, formomis, kvapais džiugino daug nuostabių 

augalų“. 

Bačiulienė, Kristina 

Aldonos Ruseckaitės kūrybos vakaras – kaip terapija / Kristina Bačiulienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 

ISSN 1648-0392. – 2022, kovo 29, p. 6. 

Birštono viešojoje bibliotekoje kovo 15 d. vyko rašytojos, poetės, ilgametės Maironio literatūros 

muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės kūrybos vakaras, kurio metu ištraukas iš autobiografinės 

eseistinės knygos „Per žarijas“ skaitė aktorė Daiva Škelevaitė, muzikavo fleitininkas Valdas 

Andriuškevičius. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/03/25/aldonos-ruseckaites-kurybos-vakaras-kaip-terapija/ 

Bačiulienė, Kristina 

Aldonos Ruseckaitės kūrybos vakaras – kaip terapija / Kristina Bačiulienė. – Iliustr. – Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, kovo 26, 9. 

Birštono viešojoje bibliotekoje kovo 15 d. vyko rašytojos, poetės, ilgametės Maironio literatūros 

muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės kūrybos vakaras, kurio metu ištraukas iš autobiografinės 

eseistinės knygos „Per žarijas“ skaitė aktorė Daiva Škelevaitė, muzikavo fleitininkas Valdas 

Andriuškevičius. 

Bačiulienė, Kristina 

„Iš šio pasaulio reikia išeiti visus mylint…“ / Kristina Bačiulienė // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 

2022, bal. 23, p. 4. 

Birštono viešojoje bibliotekoje paminėtas Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-metis. Dalyvavo 

žurnalistė Ramune Sakalauskaitė, knygos „Gyvenimas. Koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero 

Vasiliausko biografija“ autorė, aktore Olita Dautartaitė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/22/is-sio-pasaulio-reikia-iseiti-visus-mylint/ 

Bačiulienė, Kristina 

Kviečiame susitikti su charizmatiškuoju Valdu Aušra / kristina Bačiulienė // Gyvenimas. – ISSN 1648-

0392. – 2022, vas. 19, p. 7. 

Vasario 21 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyks Valdo Aušros, poeto, evangelikų liuteronų kunigo, 

lietuvių visuomenės veikėjo, gyvenančio Čikagoje (JAV), naujausios eilėraščių knygos „Chronos ir 

Kairos“ pristatymas.  

Bačiulienė, Kristina 

Pamąstykime apie gyvenimą ir jo vingius… / Kristina Bačiulienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-

0392. – 2022, spal. 22, p. 3, 6. 

Spalio 27 d. Birštono viešojoje bibliotekoje – susitikimas su rašytoja Renata Rehnstedt rašytoja 

atsako į klausimus. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/10/21/pamastykime-apie-gyvenima-ir-jo-vingius/ 

https://www.gyvenimas.eu/2022/03/25/aldonos-ruseckaites-kurybos-vakaras-kaip-terapija/
https://www.gyvenimas.eu/2022/04/22/is-sio-pasaulio-reikia-iseiti-visus-mylint/
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/21/pamastykime-apie-gyvenima-ir-jo-vingius/
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Birštono krašto žinios. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, bal. 16, p. 8. 

Birštono savivaldybės vadovai tradiciškai susitiko su Birštono verslo bendruomenės atstovais. Minit 

Kultūros dieną Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė padėkas įteikė G. Mačiūtei, E. 

Grybauskienei, I. Kereišienei, L. Stakauskaitei, Z. Vileikiui. 

Birštono krašto žinios : [žinutė] // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, kovo 19, p. 3. 

Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena. Šia proga vyko viktorina „Mažais žingsneliais po Lietuvą“. 

Birštono 640 metų sukakčiai – projektas „Po žvaigždėtu Birštono dangum“ // Gyvenimas. – ISSN 

1648-0392. – 2022, liep. 9, p. 7. 

Birštono viešoji biblioteka pristato literatūrinių-muzikinių renginių projektą „Po žvaigždėtu Birštono 

dangum“, aktualizuojantį istorinį ir kultūrinį Birštono palikimą. 640 metų sukanka nuo tada, kai 

Birštonas pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose – Prūsijos kronikininkas Vygandas 

Marburgietis „Naujojoje Prūsijos kronikoje“ Birštoną vadina BRIST. Projektą finansuoja Lietuvos 

kultūros taryba, Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/01/birstono-640-metu-sukakciai-projektas-po-zvaigzdetu-

birstono-dangum/ 

Birštono 640 metų sukakčiai – projektas „Po žvaigždėtu Birštono dangum“. – Rubrika: Prie Vytauto 

kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, liep. 2, p. 9. 

Birštono viešoji biblioteka pristato literatūrinių-muzikinių renginių projektą „Po žvaigždėtu Birštono 

dangum“, aktualizuojantį istorinį ir kultūrinį Birštono palikimą. 640 metų sukanka nuo tada, kai 

Birštonas pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose – Prūsijos kronikininkas Vygandas 

Marburgietis „Naujojoje Prūsijos kronikoje“ Birštoną vadina BRIST. Projektą finansuoja Lietuvos 

kultūros taryba, Birštono savivaldybė. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=56104 

Birštono partizanui Vyturiui – 100 / parengta pagal Birštono viešosios bibliotekos informaciją. – 

Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, gruod. 17, p. 5. 

Gruodžio 28 dieną sukanka 100 metų, kai Birštone gimė Dainavos apygardos partizanas, poetas 

Vincas Juozaitis-Vyturys. Šio iškilaus, Lietuvai pasišventusio ir Tėvynės laisvės idealams ištikimo 

žmogaus atminimą Birštono viešoji biblioteka pagerbia literatūros paroda „Birštono partizanas 

Vyturys“. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/12/16/birstono-partizanui-vyturiui-100/ 

Dėmesio, jaunime! Kviečiame savanoriauti pagal programą „Jaunimo savanoriška tarnyba“ Birštono 

viešojoje bibliotekoje // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, kovo 19, p. 5. 

Birštono viešoji biblioteka yra Jaunimo reikalų departamento akredituota organizacija, priimanti 

jaunus žmones savanoriauti pagal programą „Jaunimo savanoriška tarnyba“. 

Dirginčienė, Nijolė 

Birštono savivaldybės ir merės Nijolės Dirginčienės 2021 metų veiklos ataskaita I dalis / Birštono 

savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. – Portr.. – Tęsinys kitame numeryje. – Turinys: Birštono 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/01/birstono-640-metu-sukakciai-projektas-po-zvaigzdetu-birstono-dangum/
https://www.gyvenimas.eu/2022/07/01/birstono-640-metu-sukakciai-projektas-po-zvaigzdetu-birstono-dangum/
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=56104
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savivaldybės tarybos ir mero veikla ; Birštono kurorto plėtra ; Įstaigų veikla ; // Gyvenimas. – ISSN 

1648-0392. – 2022, bal. 30, p. 3–5. 

Apie Birštono savivaldybės merės, tarybos ir įstaigų darbą 

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/29/birstono-savivaldybes-ir-meres-nijoles-dirgincienes-2021-

metu-veiklos-ataskaita-i-dalis/ 

2022-ieji – Ievos Simonaitytės metai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. –    

Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, saus. 29, p. 10. 

Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojamos parodos: „Išdidžioji klaipėdiškė Ieva Simonaitytė“ ir 

„Evė – Mažosios Lietuvos didi rašytoja“, primenamas rašytojos lankymasis Birštone. 

2022 m. Siponių krašto bendruomenės veiklos ataskaita. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 

Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, gruod, 31, p. 5. 

Siponių krašto bendruomenė 2022 m. dirbo pagal iš anksto parengtą projektą „Lietuva mumyse ir 

mes Lietuvoje – vardan vienybės ir išlikimo“. Paminėtas Siponių bibliotekos 65-erių metų jubiliejus. 

Festivalyje „Būtent!“ – diskusijų ir nuomonių įvairovė / Dalės Lazauskienės nuotraukos. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, rugs. 10, p. 3–4. 

Dvi dienas Birštone trukęs ketvirtasis diskusijų festivalyje „Būtent!“ veikė devynios organizatorių 

erdvės su 300 pranešėjų. Į festivalį atvyko buvę ir dabartiniai Seimo nariai, daugelis kitų žinomų 

žmonių. LR Seimo kanceliarijos inicijuotoje diskusijoje „Kodėl „visos kiaulės pakastos“ ne 

įstatymuose, o kultūroje?“ susitiko buvęs Seimo vadovas Arūnas Valinskas ir dabartinė Seimo 

pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, kuri, beje, prieš tai spėjo sužaisti simultaną su Birštono, Prienų 

ir kitais šachmatininkais. Birštono viešoji biblioteka Edukacijų erdvės stende pristatė dvi unikalias 

programas: „Meditacinė biblioterapija“ ir „Vokologija – pagalba sau balsu“. Prienų J. Marcinkevičiaus 

bibliotekos darbuotojai pristatė mobiliąsias paslaugas, teikiamas skaitytojams. Festivalyje vyko 

prevencinė Birštono PK pareigūnų akcija, pirmosios medicinos pagalbos mokymai mažose grupėse. 

Birštono viešosios bibliotekos direktorės Alinos Jaskūnienės pasisakymas 

https://www.gyvenimas.eu/2022/09/09/festivalyje-butent-diskusiju-ir-nuomoniu-ivairove/ 

Gridziuškienė, Ona  

Kalėdinė popietė Siponių padalinyje / Ona Gridziuškienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 

2022, gruod. 17, p. 6. 

Gruodžio 8 d. Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje vyko popietė „Knyga, arbata ir 

meduolis“. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/12/16/kaledine-popiete-siponiu-padalinyje/ 

Gridziuškienė, Ona  

Poezijos valandėlė Siponių padalinyje / Ona Gridziuškienė // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, 

kovo 5, p. 6. 

Apie renginį, skirtą Lietuvių kalbos dienoms, Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje 

 

 

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/29/birstono-savivaldybes-ir-meres-nijoles-dirgincienes-2021-metu-veiklos-ataskaita-i-dalis/
https://www.gyvenimas.eu/2022/04/29/birstono-savivaldybes-ir-meres-nijoles-dirgincienes-2021-metu-veiklos-ataskaita-i-dalis/
https://www.gyvenimas.eu/2022/09/09/festivalyje-butent-diskusiju-ir-nuomoniu-ivairove/
https://www.gyvenimas.eu/2022/12/16/kaledine-popiete-siponiu-padalinyje/
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Gridziuškienė, Ona  

Velykinė popietė Siponių padalinyje / Ona Gridziuškienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 

2022, bal. 23, p. 4. 

Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje vyko popietė-viktorina „Ar viską žinai apie Velykas“. 

Popietės pradžioje susirinkusieji prisiminė žinomas ar galbūt jau ir primirštas Velykų tradicijas.  

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/22/velykine-popiete-siponiu-padalinyje-2/ 

Griškaitė, Reda 

„…tebeesame moravskiečiai…“ / hum. m. dr. Reda Griškaitė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-

0392. – 2022, liep. 30, p. 3, 5. 

Pranešimas skaitytas liepos 22-ąją Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje vykusiame 

kraštiečio, gydytojo ir rašytojo Stanislovo Moravskio 220-ųjų gimimo metinių minėjime. Jame 

apžvelgti nuo 2022ųjų organizuojami S. Moravskio skaitymai, padėkota organizatoriams ir dalyviams.  

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/29/tradiciniai-stanislovo-moravskio-skaitymai-skirti-rasytojo-

jubiliejui/ 

Grybauskienė, Eitmyra  

Kūrybinės dirbtuvės „Kukū iš pašto dėžutės“…… ir apie žodžius / Eitmyra Grybauskienė // Gyvenimas. 

– ISSN 1648-0392. – 2022, rugpj. 20, p. 8. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto visai šeimai „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ renginius. 

Rugpjūčio 9 dieną vyko kūrybinės dirbtuvės su rašytoja Alvile Rimaite ir dailininke Neringa 

Žukauskaite, rugpjūčio 11 d. Nemajūnų padalinyje – kūrybinės dirbtuvės su knygos „Nepasaka, arba 

pasaka apie ne“ autore Vaiva Rutkauskaite ir dailininke Lina Ribinske. Projektą „Kūrybiniai susitikimai 

po liepa“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/08/19/kurybines-dirbtuves-kuku-is-pasto-dezutes/ 

Grybauskienė, Eitmyra 

Nemajūnų bibliotekoje vaikų vasaros skaitymai – apie karališkąjį Birštoną / vyresn. bibliotekininkė 

Eitmyra Grybauskienė. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. 

– 2022, liep. 30, p. 7. 

Liepos 20 dieną Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje įvyko projekto „Seniai seniai 

karališkajame Birštone“, organizuojamo įgyvendinant Birštono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir 

kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programą, popietė „Birštono istorija“. Vaikai išgirdo įdomių 

istorijų, atsakinėjo į viktorinos klausimus, kūrybinėse dirbtuvėlėse spalvino Birštono herbo 

banginuką. Prasmingi skaitymai, bendra veikla kūrybinėse dirbtuvėlėse, viktorina vaikams suteikė 

žinių, jie pagrįstai gali didžiuotis Birštono kraštu ir jo karališkąja istorija. 

Jančauskaitė, Rimantė  

Birštono tarybos posėdyje pristatyti praėjusių metų rezultatai / Rimantė Jančauskaitė // Gyvenimas. 

– ISSN 1648-0392. – 2022, bal. 2, p. 3–4. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/22/velykine-popiete-siponiu-padalinyje-2/
https://www.gyvenimas.eu/2022/07/29/tradiciniai-stanislovo-moravskio-skaitymai-skirti-rasytojo-jubiliejui/
https://www.gyvenimas.eu/2022/07/29/tradiciniai-stanislovo-moravskio-skaitymai-skirti-rasytojo-jubiliejui/
https://www.gyvenimas.eu/2022/08/19/kurybines-dirbtuves-kuku-is-pasto-dezutes/
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Turinys: Tiesia pagalbos ranką ukrainiečiams ; Pristatytos 2021 metų veiklos ataskaitos ; Pritarta 

Administracijos direktorės ataskaitai ; Dalyvaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje ; Tęsiami 

darbai Nemajūnų kapinėse ; Didės paslaugų kainos. 

Ataskaitą pristatė Birštono VB direktorė A. Jaskūnienė.  

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/01/birstono-tarybos-posedyje-pristatyti-praejusiu-metu-

rezultatai/ 

Jančauskaitė, Rimantė  

„…Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ : …ne dėl „varnelės“ / Rimantė Jančauskaitė. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, spal. 22, p. 5–6. 

Spalio 14 dieną Birštono kurhauze vyko jau 6-oji biblioterapijos konferencija „Biblioterapija. Knyga 

gali prakalbinti ir gydyti“. Konferencijos pradžioje Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina 

Jaskūnienė džiaugėsi, jog susidomėjimas biblioterapija nemąžta ir kasmet konferencija į Birštoną 

sutraukia specialistus iš visos Lietuvos. Dalyvius sveikino Kultūros ministerijos Profesionaliosios 

kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja Rūta Lazauskaitė, Humanistinės ir egzistencinės 

psichoterapijos instituto direktorius prof. Rimantas Kočiūnas, Birštono savivaldybės merė Nijolė 

Dirginčienė. Biblioterapijos taikymo patirtimi dalijosi: dr. Daiva Janavičienė, Rasa Derenčienė 

(Martyno Mažvydo biblioteka), psichologas Timas Petraitis, Lina Dubauskienė (Panevėžio Elenos 

Mezginaitės viešoji biblioteka), doc, dr. Jurgita Girčienė, terapeutė Daiva Žukauskienė bei viešnia iš 

Liepojos universiteto Iluta Dreimane. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakulteto baigiamojo darbo „Biblioterapijos paslaugos bibliotekose: Lietuvos atvejis“ autorė Miglė 

Damijonaitytė, Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovė Janina Vileikienė. Praktiniuose užsiėmimuose 

konferencijos dalyviai susipažino su metaforiniais paveikslėliais ir Vokologijos“ garso terapijos 

programa, kurią sukūrė birštonietė, džiazo vokalistė, muzikos terapeutė Laura Budreckytė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/10/21/knyga-gali-prakalbinti-ir-gydyti/ 

Knygos „Bajorai Bartoševičiai – Lietuvos laisvės gynėjai, Birštono krašto kūrėjai“ pristatymas. – 

Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, lapkr. 23, p. 5. 

Lapkričio 16 d. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje, bendradarbiaujant su Nemajūnų 

bendruomenės santalka ir Nemajūnų dienos centru, suorganizuotas knygos „Bajorai Bartoševičiai – 

Lietuvos laisvės gynėjai, Birštono krašto kūrėjai“ pristatymas. Knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė 

atskleidė, kad knygą išleisti paskatino istoriniuose archyvuose surastos žinios apie įdomią asmenybę 

– Dzūkų rinktinės Punios kunigaikščio Margirio grupės narį Lechą Adomą Bartaševičių-Narsuolį, 

dalyvavusį Lietuvos laisvės kovoje pokario metais. Renginyje dalyvavo vienas iš jo giminės palikuonių, 

Janinos Bartaševičiūtės ir Petro Lėcko sūnus Geraldas Lėckas. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/11/22/knygos-bajorai-bartoseviciai-lietuvos-laisves-gynejai-

birstono-krasto-kurejai-pristatymas/ 

Kūrybinis susitikimas su rašytoju Virgiu Šidlausku. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, 

liep. 23, p. 4. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto visai šeimai „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ vakarą  

https://www.gyvenimas.eu/2022/04/01/birstono-tarybos-posedyje-pristatyti-praejusiu-metu-rezultatai/
https://www.gyvenimas.eu/2022/04/01/birstono-tarybos-posedyje-pristatyti-praejusiu-metu-rezultatai/
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/21/knyga-gali-prakalbinti-ir-gydyti/
https://www.gyvenimas.eu/2022/11/22/knygos-bajorai-bartoseviciai-lietuvos-laisves-gynejai-birstono-krasto-kurejai-pristatymas/
https://www.gyvenimas.eu/2022/11/22/knygos-bajorai-bartoseviciai-lietuvos-laisves-gynejai-birstono-krasto-kurejai-pristatymas/
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su dainų autoriumi ir atlikėju, literatūrinio žurnalo vaikams „Laumiukas“ vyriausiuoju redaktoriumi, 

rašytoju, knygos vaikams „Stogas, po kuriuo auginu žvaigždes ir lietų“ autoriumi Virgiu Šidlausku. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/22/kurybinis-susitikimas-su-rasytoju-virgiu-sidlausku/ 

Kviečia „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, liep. 16, p. 5. 

Tęsiasi Birštono viešosios bibliotekos projektas „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ vaikams ir šeimoms. 

Jis pradėtas Birštono 640 metų sukakčiai paminėti skirtoje edukacija „Karališkoji Birštono istorija“ su 

dailininke Saule Gyliene, Vaikai, jų tėvai ir seneliai, kurorto svečiai piešiniais, lipdukais ant didelio, 

dailininkės paruošto stendo kūrė Vytauto pilį, Žvėrinčiaus mišką, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 

Vytauto paveikslą. Projektas kviečia į naujas, patrauklias ir kūrybiškas veiklas. Projektą remia 

Birštono savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba .Projekto partneriai: Kaišiadorių rajono viešoji 

biblioteka, Nemajūnų dienos centras, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono turizmo 

informacijos centras 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/15/kviecia-kurybiniai-susitikimai-po-liepa/ 

Kviečiame į baigiamuosius renginius!. – Rubrika: Birštono versmės // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. 

– 2022, lapkr. 12, p. 3 

Birštono 640 metų sukakčiai paminėti Birštono viešoji biblioteka tęsia literatūrinių-muzikinių renginių 

projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“, aktualizuojantį istorinį ir kultūrinį 

Birštono palikimą ir kviečia į baigiamuosius projekto renginius. Lapkričio 13 d. Kurhauze istorikas 

Simonas Matulevičius skaitys pranešimą „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras 

Jogailaitis ir jo karališkoji šeima Birštone“., lapkričio 23 d. baigiamajame projekto vakare – istoriko S. 

Matulevičiaus pranešimas „Birštono karališkieji veidai ir vardai: nuo Vytauto Didžiojo iki Vladislovo 

Vazos“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Birštono savivaldybė.  

Kviečiame į rašytojos Birutės Jonuškaitės kūrybos vakarą / Birštono viešosios bibliotekos 

informacija. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, bal. 2, p. 5. 

Balandžio 5 d. 19 val. Birštono viešoji biblioteka kviečia į rašytojos, poetės, vertėjos Birutės 

Jonuškaitės kūrybos vakarą Birštono kurhauze, dalyvaus dainų autorius ir atlikėjas Vygantas 

Kazlauskas. 

Kviečiame susitikti su charizmatiškuoju Valdu Aušra. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 

Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, vas. 19, p. 14. 

Vasario 21 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyks Valdo Aušros, poeto, evangelikų liuteronų kunigo, 

lietuvių visuomenės veikėjo, gyvenančio Čikagoje (JAV), naujausios eilėraščių knygos „Chronos ir 

Kairos“ pristatymas.  

Lazauskienė, Dalė 

Karališkieji veidai ir vardai Birštone / Dalė Lazauskienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 

2022, lapkr. 25, p. 3, 5. 

Lapkričio 23 dieną Birštono viešoji biblioteka pakvietė į baigiamąjį projekto, skirto Birštono vardo 

640-ties metų paminėjimo sukakčiai ir karališkajai Birštono istorijai, vakarą. Jame istorikas Simonas 

Matulevičius pasakojimu apie karališkuosius veidus ir vardus apibendrino ciklą paskaitų apie Birštono 

istoriją nuo pat 1382 metų iki XVII a., susijusią su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/22/kurybinis-susitikimas-su-rasytoju-virgiu-sidlausku/
https://www.gyvenimas.eu/2022/07/15/kviecia-kurybiniai-susitikimai-po-liepa/
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apsilankymais Birštono dvare. Vakaro metu koncertavo fortepijoninis trio „AMICI“, ištraukas iš Just. 

Marcinkevičiaus poemos „Pažinimo medis“ skaitė aktorius Ignas Ciplijauskas. Tai – projekto 

„Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangumi“ renginys. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/11/25/karaliskieji-veidai-ir-vardai-birstone/ 

Lazauskienė, Dalė 

Kas atsitiko Birštone prieš 640 metų? / Dalė Lazauskienė ; autorės nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: 

Kurorto šventės „Birštonas vėl ošia!“ akimirkos // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, birž. 18, p. 

4. 

Birželio 9 d. Birštono kurhauze vyko vakaras, skirtas Birštono vardo paminėjimo rašytiniuose 

šaltiniuose 640 metų sukakčiai. Apie miesto istorijos ištakas, aplinkybes, kuriomis Birštono vardas 

„brist“ buvo paminėtas. susirinkusiems paskaitą skaitė istorikas Simonas Matulevičius. Muzikinėje 

vakaro programoje skambėjo Jurgitos Otienės fleita atliekami kūriniai ir Vitos Liaudanskaitės-

Vaitkevičienės bei Baltraus Krikščiūno giesmės .Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir 

vicemeras Vytas Kederys padėkojo renginio svečiams ir jį organizavusiai Birštono viešajai bibliotekai. 

Lazauskienė, Dalė 

Linkėjo likti saugiems bendraujant, perkant, mezgant pažintis internete : interneto pasalos / Dalė 

Lazauskienė // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, vas. 12, p. 6. 

Vasario 7–13 dienomis visoje Lietuvoje vyksta Saugesnio interneto savaitės renginiai. Birštono 

viešosios bibliotekos organizuoto virtualaus susitikimo viešnia – Birštono policijos komisariato (PK) 

bendruomenės pareigūnė Milda Mardosienė –  klausytojams pristatė vyraujančius sukčiavimo būdus 

Lietuvoje, patarė, kaip elgtis atsidūrus apgavikų akiratyje, kur kreiptis internetinių patyčių, smurto ir 

kitais atvejais, supažindino su padėtimi Birštono savivaldybėje. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/02/11/linkejo-likti-saugiems-bendraujant-perkant-mezgant-

pazintis-internete/ 

Lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, rugpj. 27, p. 

5. 

Rugpjūčio 22 d. Birštono viešojoje bibliotekoje prasidėjo tris mėnesius truksiantys lietuvių kalbos 

mokymai Ukrainos piliečiams, gyvenantiems Birštono savivaldybėje. Kursas skirtas pradedančiųjų 

kalbos mokėjimo lygio studentams. Mokymus veda Kristina Bačiulienė. Suaugusių asmenų, atvykusių 

į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos 

mokymus inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/08/26/lietuviu-kalbos-kursai-ukrainieciams/ 

Lietuvos prezidentai Birštone // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, birž. 11, priedas „Birštono 

versmės“, p. 4. 

Apie Lietuvos prezidentų viešnages tarpukariu ir mūsų dienomis, paminėta Dalios Grybauskaitės 

viešnagė Birštono viešojoje bibliotekoje 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/10/lietuvos-prezidentai-birstone/ 

Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – 

Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 2538-8525. – 2022, lapkr. 12, p. 8 

https://www.gyvenimas.eu/2022/11/25/karaliskieji-veidai-ir-vardai-birstone/
https://www.gyvenimas.eu/2022/02/11/linkejo-likti-saugiems-bendraujant-perkant-mezgant-pazintis-internete/
https://www.gyvenimas.eu/2022/02/11/linkejo-likti-saugiems-bendraujant-perkant-mezgant-pazintis-internete/
https://www.gyvenimas.eu/2022/08/26/lietuviu-kalbos-kursai-ukrainieciams/
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/10/lietuvos-prezidentai-birstone/
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Birštono 640 metų sukakčiai paminėti Birštono viešoji biblioteka tęsia literatūrinių-muzikinių renginių 

projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“, aktualizuojantį istorinį ir kultūrinį 

Birštono palikimą ir kviečia į baigiamuosius projekto renginius. Lapkričio 13 d. Kurhauze istorikas 

Simonas Matulevičius skaitys pranešimą „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras 

Jogailaitis ir jo karališkoji šeima Birštone“., lapkričio 23 d. baigiamajame projekto vakare – istoriko S. 

Matulevičiaus pranešimas „Birštono karališkieji veidai ir vardai: nuo Vytauto Didžiojo iki Vladislovo 

Vazos“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Birštono savivaldybė. 

Liutkutė-Pauliukaitienė, Rita 

Punsko „Aušros“ leidyklos dovanos / Rita Pauliukaitienė, Rimantė Pauliukaitytė. – Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, gruod. 31, p. 5. 

2022-ųjų pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykla išleido jau keturioliktąją istorijos metraščio „Terra 

Jatwezenorum“ laidą. Po vieną šio leidinio egzempliorių „Aušros“ leidykla (vadovas Sigitas Birgelis) 

padovanojo Prienų ir Birštono viešosioms bibliotekoms. 

Mačiūtė, Genovaitė 

Ieva Simonaitytė: „jeigu jau gydytis, tai tik Birštone“ / Genovaitė Mačiūtė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 

ISSN 1648-0392. – 2022, saus. 22, p. 3. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius paskelbė rašytojos Ievos Simonaitytės metais. Birštono 

viešojoje bibliotekoje eksponuojamos parodos, straipsnyje atskleidžiami rašytojos buvojimo Birštono 

kurorte faktai. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/01/21/ieva-simonaityte-jeigu-jau-gydytis-tai-tik-birstone/ 

Mačiūtė, Genovaitė 

Kalba saugo ir gina / Genovaitė Mačiūtė. – Rubrika: Birštono versmės // Gyvenimas. – ISSN 1648-

0392. – 2022, vas. 26, p. 6. 

Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama interaktyvi paroda „Kalba saugo ir gina“ (kalbininkų, 

prozininkų, poetų, filosofų mintys apie prigimtinį tautos turtą – kalbą). 

https://www.gyvenimas.eu/2022/02/25/kalba-saugo-ir-gina/  

Mačiūtė, Genovaitė 

Sūduvos žemės užauginti / Genovaitė Mačiūtė ; Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, spal. 8, p. 6. 

Spalio mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama Sūduvos metams paminėti skirta 

literatūros paroda „Sūduvos žemės užauginti“. Joje prisimenami Sūduvoje gimę lietuviško žodžio 

meistrai: Kazys Bradūnas, Gintautas Dabrišius, Romas Gudaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Aldona 

Ruseckaitė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/10/07/suduvos-zemes-uzauginti/ 

Mus supantys gyvūnai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto 

kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, geg. 21, p. 10. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/01/21/ieva-simonaityte-jeigu-jau-gydytis-tai-tik-birstone/
https://www.gyvenimas.eu/2022/02/25/kalba-saugo-ir-gina/
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/07/suduvos-zemes-uzauginti/
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Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinyje vyko smagi viktorina mažiesiems skaitytojams 

„Mus supantys gyvūnai“, skirta Gyvūnų gerovės metams paminėti 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=55446 

Nepasiklyskime informacijos labirintuose : pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės 

Birštono viešojoje bibliotekoje programa // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, spal. 22. p. 4. 

Spalio 24–31 dienomis Lietuvoje vyks Pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo (MIR) savaitė. 

Savaitės tikslas – supažindinti su informacijos patikimumo kriterijais, ugdyti atsparumą 

dezinformacija. 

Pažinkime disleksiją / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-

0392. – 2022, spal. 15, p. 4. 

Birštono viešoji biblioteka palaikė tarptautinę iniciatyvą „Go Red For Dyslexia“, ir jau trečią kartą 

dalyvavo Lietuvoje organizuojamoje Disleksijos pažinimo savaitėje. Spalio 4 d. vyko susitikimas su 

logopede, specialiąja pedagoge, „DYSLEXIA centro“ įkūrėja, vaiko, turinčio disleksijos sutrikimą, 

mama Jurgita Pociene. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/10/14/pazinkime-disleksija/ 

„Pojūčių teatro“ dirbtuvės „Koks vikšrelis tu esi?“. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 

2022, spal. 1, p. 5. 

Rugsėjo 21 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko sensorinius pojūčius ugdančios kūrybinės 

dirbtuvės „Koks vikšrelis tu esi?“ su „Pojūčių teatru“. Dirbtuvės skirtos vaikams, turintiems autizmo 

spektro ir disleksijos sutrikimų, ir jų šeimoms. Dalyvavo „Pojūčių teatro“ įkūrėja, režisierė Karolina 

Žernytė ir scenografė Šarūnė Peciukonytė. Projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ finansuoja 

Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

Prekevičius, Mantvydas 

Birštonas vėl ošė / Mantvydas Prekevičius. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. 

– ISSN 1392-7248. – 2022, birž. 18, p. 1, 10–12. 

Apie 640-osioms Birštono vardo paminėjimo metinėms skirtą kurorto šventę „Birštonas vėl ošia! 

Paminėti Birštono VB renginiai. 

Prisimename rašytoją Vytautą Bubnį // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, rugs. 10, p. 3. 

Rugsėjo mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama prozininko Vytauto Bubnio gimimo 90-

osioms metinėms skirta literatūros paroda „Vytautas Bubnys: matyti žmogų ir kurstyti viltį“. 

Prozininko Vytauto Bubnio gimimo 90-osioms metinėms skirta literatūros paroda / Birštono 

savivaldybės informacija. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 

2022, rugs. 10, p. 9. 

Rugsėjo mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama prozininko Vytauto Bubnio gimimo 90-

osioms metinėms skirta literatūros paroda „Vytautas Bubnys: matyti žmogų ir kurstyti viltį“. Birštono 

savivaldybės merės N. Dirginčienės pasisakymas. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=55446
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/14/pazinkime-disleksija/
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Raiskienė, Nijolė 

Seniai seniai karališkajame Birštone gaudė ūžė girios, o vaikai žaidė… / Nijolė Raiskienė. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, rugpj. 6, p. 6.  

Apie vaikų vasaros poilsio programos „Seniai seniai karališkajame Birštone“ renginius: viešnagę 

Nemuno kilpų regioninio parko Birštono lankytojų centre, kur Rosita Dargienė įtaigiai pasakojo apie 

medžius, ir įdomią ekskursiją Birštono muziejuje, ją vedė edukatorė Irma Kereišienė. Programą remia 

Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/08/05/seniai-seniai-karaliskajame-birstone-gaude-uze-girios-o-

vaikai-zaide/ 

Raiskienė, Nijolė 

Vaikų vasaros poilsio programa „Seniai seniai karališkajame Birštone“ / Nijolė Raiskienė. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, liep. 2, p. 6. 

Vaikų vasaros poilsio programa „Seniai seniai karališkajame Birštone…“ kviečia birštoniečius ir 

Birštone poilsiaujančius vaikus kartu skaityti, kalbėtis, žaisti, kurti. Vaikų vasaros poilsio programą 

organizuoja Birštono viešoji biblioteka, remia Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/01/vaiku-vasaros-poilsio-programa-seniai-seniai-karaliskajame-

birstone/ 

Renkame Metų žmones ir „Metų projektą“ / [„Gyvenimo“] informacija. – Turinys: „Metų projektai“ 

// Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, gruod. 17, p. 5. 

Baigiantis metams tradiciškai „Gyvenimo“ laikraščio redakcija kviečia prisiminti 2022 metų įvykius, 

pastebėti tuos Prienų ir Birštono krašto žmones, kurie, skaitytojų nuomone, išsiskiria prasmingais, 

visuomenei naudingais darbais. Apdovanojimui siūlomas Birštono VB projektas „Vokologija – pagalba 

sau balsu“. 

Seniai seniai karališkajame Birštone gaudė ūžė girios, o vaikai žaidė… / Birštono viešosios 

bibliotekos informacija. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. 

– 2022, rugpj. 6, p. 7. 

Apie vaikų vasaros poilsio programos „Seniai seniai karališkajame Birštone“ renginius: viešnagę 

Nemuno kilpų regioninio parko Birštono lankytojų centre, kur Rosita Dargienė įtaigiai pasakojo apie 

medžius, ir įdomią ekskursiją Birštono muziejuje, ją vedė edukatorė Irma Kereišienė. Programą remia 

Birštono savivaldybė. 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, gruod. 10, p. 6. 

Lapkričio pabaigoje Lietuvoje vyko 23-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė. Šių metų savaitės tema 

„Mokymosi siluetai!“. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko nuotaikingas susitikimas su Lietuvos 

nusipelniusiu gydytoju, ilgamečiu Birštono PSPC vadovu, Jurgiu Januliu. Jis pasidalino žiniomis apie 

širdies ir kraujagyslių ligas, praktiniais patarimais, kaip saugoti ir tausoti širdį. Jurgis Janulis ir muzikos 

entuziastas, susitikime daktarui talkino jo bičiuliai Petras Stanevičius ir Rimas Banišauskas. 

Sužinojo, kodėl Birštonas vadinamas karališkuoju. – Iliustr. – Rubrika: Kurorto šventės „Birštonas vėl 

ošia!“ akimirkos // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, birž. 18, p. 4. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/08/05/seniai-seniai-karaliskajame-birstone-gaude-uze-girios-o-vaikai-zaide/
https://www.gyvenimas.eu/2022/08/05/seniai-seniai-karaliskajame-birstone-gaude-uze-girios-o-vaikai-zaide/
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Kurorto šventės metu, minint Birštono vardo 640-ąsias metines, Birštono viešoji biblioteka pakvietė į 

edukaciją „Karališko Birštono istorija“. Kartu su dailininke, iliustratore S. Gyliene buvo kuriamas 8 

metrų ilgio ir 1,5 metro pločio pano, kuriame pavaizduota pilis, ant žirgo jojantis LDK Vytautas ir 

Žvėrinčiaus miškas. Edukacija organizuota, įgyvendinant projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, 

kurį remia Lietuvos kultūros taryba. Birštono vardo paminėjimo sukakčiai skirta ir Birštono meno 

mokyklos mokinių piešinių paroda „Seniai seniai karališkajame Birštone“, kuri bibliotekos vitrinose 

bus eksponuojama iki birželio 22 d. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/17/suzinojo-kodel-birstonas-vadinamas-karaliskuoju/ 

Šimukauskaitė, Ramutė. 

Biblioteka – ne tik knygos, bet ir žmonės… / Ramutė Šimukauskaitė. – Iliustr. – Turinys: Iš Siponių 

bibliotekos istorijos // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, birž. 23, p. 5. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos padalinio Siponių bibliotekos veiklos 65- mečio minėjimą., 

renginyje dalyvavę savivaldybės vadovai ir Seimo nario A. Palionio padėjėja v. Petkevičienė buvusias 

bibliotekos darbuotojas ir dabar joje dirbančią O. Gridziuškienę apdovanojo padėkomis. Literatūrinę 

muzikinę kompoziciją atliko renginio vedėja, aktorė Virginija Kochanskytė ir klarnetininkas Valdas 

Andriuškevičius 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/22/biblioteka-ne-tik-knygos-bet-ir-zmones/ 

Ten, kur gyvena knygos // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, geg. 14, p. 4. 

Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko renginys vaikams „Ten, kur 

gyvena knygos“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Dalyvavo Birštono lopšelio-

darželio „Giliukas“ „Ančiukų“ grupės auklėtiniai. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/05/13/ten-kur-gyvena-knygos 

Vaikų vasaros poilsio programa „Seniai seniai karališkajame Birštone“. – Iliustr. – Rubrika: Prie 

Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, liep. 2, p. 9. 

Vaikų vasaros poilsio programa „Seniai seniai karališkajame Birštone…“ kviečia birštoniečius ir 

Birštone poilsiaujančius vaikus kartu skaityti, kalbėtis, žaisti, kurti. Vaikų vasaros poilsio programą 

organizuoja Birštono viešoji biblioteka, remia Birštono savivaldybė. 

Vakaras, skirtas „Baubaimei“. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, rugpj. 6, p. 6. 

Birštono viešosios bibliotekos projekto visai šeimai „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ renginiai tęsiasi. 

Liepos 26 d. rašytojas Benas Bėrantas, save vadinantis istorijų kūrėju, ir dailininkė, iliustratorė Vilija 

Kvieskaitė vaikams ir suaugusiesiems pristatė B. Bėranto knygą vaikams „Baubaimė“. Projektą remia 

Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/08/05/vakaras-skirtas-baubaimei/ 

Vakaras, skirtas Birštono karališkajai istorijai. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis 

Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, liep. 16, p. 7. 

Apie liepos 11 d. vykusį Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu Birštono dangum“ 

vakarą, skirtą karališkajai Birštono praeičiai. Vakare dalyvavusi prof. dr. Raimonda Ragauskienė savo 

paskaitoje „Paskutinieji Jogailaičiai ir Birštonas“, skirtoje Barboros Radvilaitės 500-osioms gimimo 

https://www.gyvenimas.eu/2022/06/17/suzinojo-kodel-birstonas-vadinamas-karaliskuoju/
https://www.gyvenimas.eu/2022/06/22/biblioteka-ne-tik-knygos-bet-ir-zmones/
https://www.gyvenimas.eu/2022/05/13/ten-kur-gyvena-knygos
https://www.gyvenimas.eu/2022/08/05/vakaras-skirtas-baubaimei/
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metinėms, pateikė naujų faktų, kurie nėra aptarti jos studijoje „Karališkojo Birštono praeitis: istorinė 

raida iki XIX a.“. Barboros radvilaitės ir . Žygimanto Augusto laiškus skaitė aktorė Edita Niciūtė, arfa 

grojo Viktorija Smailytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė 

Vakaras su Edmundu Janušaičiu. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, bal. 30, p. 4. 

Gegužės 6-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su poetu, dainų autoriumi ir atlikėju E. 

Janušaičiu, bus pristatoma jo knyga „Vėjų gaudyklė“. Dalyvaus poetas, literatūros kritikas T. 

Vyšniauskas. 

Vakaras Vytautui Didžiajam. – Iliustr. – Rubrika: Birštono versmės // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. 

– 2022, rugs. 17, p. 3. 

Rugsėjo 8-ąją Birštono kurhauze vyko Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai 

po žvaigždėtu Birštono dangum“ renginys, skirtas Vytautui Didžiajam. Prof. dr. R. Ragauskienė skaitė 

pranešimą „Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas (apie 1350–1430) ir valdovo dvaras Birštone“. 

Literatūrinę-muzikinę programą atliko aktorius Egidijus Stancikas, smuikininkė Ilona Klusaitė ir 

tarptautinių konkursų laureatas, gitaristas Pijus Balevičius. Projektą „Literatūriniai vakarai po 

žvaigždėtu Birštono dangum“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/09/16/vakaras-vytautui-didziajam/ 

Vakaras Vytautui Didžiajam. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-

7248. – 2022, rugs. 17, p. 7. 

Rugsėjo 8-ąją Birštono kurhauze vyko Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai 

po žvaigždėtu Birštono dangum“ renginys, skirtas Vytautui Didžiajam. Prof. dr. R. Ragauskienė skaitė 

pranešimą „Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas (apie 1350–1430) ir valdovo dvaras Birštone“. 

Literatūrinę-muzikinę programą atliko aktorius Egidijus Stancikas, smuikininkė Ilona Klusaitė ir 

tarptautinių konkursų laureatas, gitaristas Pijus Balevičius. Projektą „Literatūriniai vakarai po 

žvaigždėtu Birštono dangum“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. 

Virbickas, Justas 

Birštone prisimintas Barboros Radvilaitės 500-asis gimtadienis / Justas Virbickas ; autoriaus 

nuotrauka. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, liep. 16, p. 3, 5. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Po žvaigždėtu Birštono dangum“ vakarą, skirtą 

karališkajai Birštono praeičiai. Vakare dalyvavusi prof. dr. Raimonda Ragauskienė savo paskaitoje 

apžvelgė Barboros Radvilaitės asmenybę ir priminė Jogailaičių dinastijos atstovus, kurie lankėsi 

Birštone. Žygimanto Augusto laiškus skaitė aktorė Edita Niciūtė, arfa grojo Viktorija Smailytė. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė 

Virbickas, Justas  

Tradiciniai Stanislovo Moravskio skaitymai, skirti rašytojo jubiliejui / Justas Virbickas. – Iliustr. // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, liep. 30, p. 3. 

Liepos 22-ąją Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje paminėtos kraštiečio, gydytojo ir 

rašytojo Stanislovo Moravskio 220-osios gimimo metinės. Renginyje dalyvavo istorikė dr. Reda 

Griškaitė, aktorius Andrius Bialobžeskis, muzikantai Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė ir Jokūbas 

https://www.gyvenimas.eu/2022/09/16/vakaras-vytautui-didziajam/
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Juškevičius. Jubiliejinis renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas dekanas mons. Jonas 

Dalinevičius. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/29/tradiciniai-stanislovo-moravskio-skaitymai-skirti-rasytojo-

jubiliejui/ 

Žaismingas vakaras visai šeimai su „Teatru P“ / Birštono viešosios bibliotekos informacija // 

Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, liep. 16, p. 5. 

Žaismingas, linksmas, kūrybiškas Birštono viešosios bibliotekos projekto „Kūrybiniai susitikimai po 

liepa“ poezijos ir muzikos vakaras visai šeimai su „Teatru P“ bibliotekoje vyko liepos 11 d. Aktoriai B. 

Ivanauskas ir A. Dubaka, šiltai bendraudami su įvairaus amžiaus vaikais, jų tėveliais, seneliais, įtraukė 

juos į savo programą. Žiūrovai tapo dalyviais, noriai įsijungė į žaidimus, inscenizacijas. 

https://www.gyvenimas.eu/2022/07/15/zaismingas-vakaras-visai-seimai-su-teatru-p/ 

Žodžių, muzikos ir vėjų grumtynės vakare su Edmundu Janušaičiu. – Iliustr.. – Rubrika: Prie Vytauto 

kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2022, bal. 30, p. 11. 

Gegužės 6-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su poetu, dainų autoriumi ir atlikėju  

E. Janušaičiu, bus pristatoma jo knyga „Vėjų gaudyklė“. .Dalyvaus literatūros kritikas T. Vyšniauskas. 

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=55081 
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