
1 
 

 

 

 

 

 

BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015, Birštonas 



2 
 

 

 

1. Tikslai, uždaviniai 

Viešoji biblioteka, įgyvendindama Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programą, 

siekė strateginio tikslo – išsaugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį bei istorinį potencialą, 

įgyvendino uždavinį – užtikrinti kokybišką bei efektyvią šiuolaikiškos viešosios bibliotekos 

veiklą.  

Organizuodami šiuolaikiškos viešosios bibliotekos veiklą, siekdami teikti kokybiškas 

paslaugas vartotojams, atsižvelgdami į jų poreikius, savivaldybės istorines tradicijas, 

ekonomikos ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, bibliotekoje kaupėme informacijos 

išteklius, plėtojome kultūrines bei informacines paslaugas. Sudarėme sąlygas savivaldybės 

gyventojams ir Birštone poilsiaujantiems, besigydantiems žmonėms naudotis ir tradiciniais, ir 

elektroniniais informacijos ištekliais. 

Bibliotekos technologinės galimybės, darbuotojų kvalifikacija, bendradarbiavimas su 

Kauno apskrities viešąja, Nacionaline M. Mažvydo ir kitomis bibliotekomis leido plėsti 

virtualias paslaugas, gerinti jų kokybę.  

Plėtodami ir stiprindami partnerystę, įgyvendinome projektus, organizavome  

kultūrinius renginius, skatinome domėjimąsi literatūra, aktyvinome skaitymą. 

Populiarindami knygą ir skaitymą ne tik puoselėjome ilgametes tradicijas,  bet ir  

ieškojome naujų darbo formų. Didelis dėmesys ir toliau buvo skiriamas biblioterapijos 

taikymui – mokslui, jungiančiam mediciną ir bibliotekininkystę.  

2. Tinklas 

Savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitęs nuo 2000 m. Kurorto viešoji 

biblioteka ir 3 filialai (Siponių, Nemajūnų ir Birštono vienkiemio bibliotekos) ataskaitiniais 

metais paslaugas teikė ne tik nuolatiniams savivaldybės gyventojams, bet ir kurorto svečiams 

– laikinai atvykusiems gydytis ar poilsiauti žmonėms. 

3. Bibliotekos darbuotojai 

Iš viso etatų Administracijos 

darbuotojų 

Profesionalių 

bibliotekininkų 

(kultūros ir meno 

darbuotojų) 

Kvalifikuotų 

specialistų 

Techninių 

darbuotojų 

17,5 1 12 2,5 2 

 

Darbuotojų išsimokslinimas 

Iš viso 

dirbo 

darbuotojų 

Aukštasis 

universitetinis 

išsilavinimas 

Aukštasis 

neuniversitetinis 

išsilavinimas 

Profesinis 

išsilavinimas 

Kita

s 

Šiuo metu mokosi 

arba 

persikvalifikuoja 

17 9 6 - 2 - 
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kursuose 

Lietuvoje 
Stažuotės, konferencijos užsienyje 

Dalyvavusių seminaruose, 

kursuose, mokymuose, 

konferencijose darbuotojų 

skaičius iš viso 

Seminarų, kursų, 

mokymų, 

konferencijų 

skaičius 

Skaičius 
Dalyvavusių 

darbuotojų skaičius 

2014 m. - 14 

2013 m. – 15 

2014 m. - 77 

2013 m. – 21 

2 

4 

2 

2 

Bibliotekoje dirba kvalifikuoti darbuotojai. 75 proc. bibliotekininkų turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą, 25 proc. – įgiję aukštesnįjį išsilavinimą iki 1995 m. Siekiamybė, 

kad bibliotekoje dirbtų kvalifikuoti bibliotekininkai. Pastaraisiais metais į kolektyvą 

sėkmingai įsijungė 2 jaunos Vilniaus universitete komunikacijos, informacijos mokslus  

baigusios bakalaurės. Vidutinis specialistų amžiaus vidurkis – 48 metai. 

Bibliotekos darbuotojai nuolat atnaujina žinias ir gebėjimus. Ataskaitiniais metais jie  

aktyviai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, kuriuos organizavo 

projektas „Bibliotekos pažangai 2“, Kauno apskrities viešoji ir Lietuvos nacionalinė M. 

Mažvydo  bibliotekos, įgyvendindamos kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“. Kvalifikaciją kėlė 14 specialistų jie dalyvavo 77 

mokymuose, seminaruose, konferencijose. 

Kasmet bibliotekininkai dalyvauja Vilniaus knygų mugėje. Specialistams skirtą dieną 

jie susipažįsta su leidybos naujienomis. 

Kasmet organizuojama dalykinė, kvalifikacinė išvyka, kurios metu susipažįstama su 

kolegų darbais, pasidalinama patirtimi. Ataskaitiniais metais lankėmės Marijampolės 

savivaldybės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos „Draugystės“ filiale. Apžiūrėjome 

šiuolaikiškai įrengtas erdves, aptarėme kolegų sėkmingai įgyvendintą projektą  

„Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“. 

IFLA prezidentės Sinikka Sipila kvietimu bibliotekos direktorė dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje „Libraries: a firm foundation for an evolving society“, Helsinkyje. 

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja J. Pagrandytė dalyvavo seminare-

stažuotėje „Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“, 

kurį organizavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, finansavo LR Kultūros 

taryba. 

Ir šiemet bibliotekos specialistų darbas buvo įvertintas. Už kūrybingą, aktyvią ir 

profesionalią veiklą įgyvendinant skaitymo skatinimo iniciatyvas LR kultūros ministras 

Šarūnas Birutis įteikė padėkas bibliotekininkėms Stefai Puskunigienei ir Nijolei Raiskienei.  

4. Bibliotekos veikla 

4.1. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai. 

Siekiant vartotojams teikti kokybiškas paslaugas, atsižvelgiant į jų poreikius, 

savivaldybės istorines tradicijas, ekonomikos ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, 

bibliotekoje kaupiame informacijos išteklius.  
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4.1.1.Tradicinių dokumentų fondas 

Iš viso savivaldybės viešosiose bibliotekose (toliau tekste SVB) sukaupta dokumentų: 

 83181 fizinių vienetų (fiz. vnt), 36458 pavadinimų (pav.).  

Viešojoje bibliotekoje Birštone (toliau tekste VB) – 71864 fiz. vnt., 26869 pav.  

Filialuose (toliau tekste KF) –11317 fiz. vnt., 9589 pav. 

Dokumentų fondai fiziniais vienetais 
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SVB fondo sudėtis pagal dokumentų tipus fiz. vnt. 

78543

802

1 3296 5 42

Knygų ir serialinių leidinių 78543

Spausdintinių natų 802

Vaizdinių 1

Garsiniai regimieji dokumentai 3296

Kartografijos  5

Kiti skaitmeniniai dokumentai 42

 

Fondo atnaujinimas 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB- 2445 fiz. vnt.,1204 pav. 

VB –  1664 fiz. vnt., 1167 pav.  

KF – 781 fiz. vnt., 276 pav.  

Naujai gautų dokumentų procentas fonde: 

SVB- 2,94 proc.;  

VB- 2,32 proc.; 

KF – 6,90 proc. 
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Iš valstybės biudžeto dokumentams įsigyti skirta 29,3 tūkst. Lt. Vienam savivaldybės 

gyventojui teko 5,99 Lt. (savivaldybių viešosioms bibliotekoms skiriama per metus 2,32 Lt 

vienam gyventojui).  

 

Valstybės biudžeto lėšos ir fizinių bei juridinių asmenų parama dokumentams įsigyti 
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           Ataskaitiniais metais SVB gauta 2445 fiz. vnt., 1204 pav. dokumentų (iš jų 160 fiz. 

vnt. vaizdo, garso dokumentų). Už valstybės biudžeto lėšas nupirkome 1185 fiz. vnt. 656 pav. 

naujų dokumentų. Didžiausią dėmesį skyrėme Lietuvių rašytojų knygoms (gauta 346 egz., tai 

sudaro 29 proc. gauties), vertingai grožinei, vaikų literatūrai įsigyti. 

Dovanų gauta  1260 fiz. vnt., 576 naujų pav. dokumentų. Vertingų knygų padovanojo 

AB ,,TEO LT” darbuotojai, akcijos ,,Knygų Kalėdos” metu: LR Prezidento kanceliarija, 

Prancūzijos, Turkijos ambasados, savivaldybės merė N. Dirginčienė, monsinjoras J. 

Dalinevičius, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro kolektyvas, skaitytojai.  

Ne visos dovanos džiugina. Dažnai bibliotekos informacinių išteklių formavimo 

principų, mūsų skaitytojų lūkesčių neatitinka Kultūros tarybos paramą gavę leidiniai - 

mokslinių konferencijų medžiaga, įvairių įstaigų dokumentai, atskiri daugiatomių leidinių 

tomai pvz., Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga. Kn.3.    

Augant vidutinei naujų knygų rinkos kainai, negalime įsigyti reikiamo pavadinimų ir 

egzempliorių skaičiaus. Vidutinė knygos kaina Lietuvoje yra 28 Lt, o įvairių mokslo šakų 

leidiniai kainuoja dar brangiau. Naujų, paklausių leidinių įsigijimas mažėja. Bibliotekoje 

turimos skaitytojų mėgiamos knygos greičiau susidėvi. Fondai – sensta. Naujų knygų 

skaitytojams trūksta. Fondus būtina naujinti. Aukšti naujinimo rodikliai prisideda prie fondų 

kokybės ir įvairovės. 

Fondo apyvartos rodiklis: 

SVB – 1,05; 

VB- 0,95; 

KF- 1,67; 

Paklausūs ir populiarūs bibliotekoje – periodiniai leidiniai. Dėl brangstančios 

prenumeratos ir mažėjančių lėšų jų taip pat kasmet prenumeruojame mažiau.  
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Prenumeruojamų leidinių pavadinimų skaičius 

 
 

Savivaldybės biudžeto lėšos periodikai įsigyti (tūkst. Lt) 

 

Ataskaitiniais metais įvyko 5 Komplektavimo tarybos posėdžiai (2013 m. – 4).  

Juose buvo aptarti dokumentų komplektavimo prioritetai, spaudos prenumeratos klausimai, 

nurašymui atrinkti leidiniai. Taip pat buvo vertinamos gyventojų, organizacijų dovanotos 

knygos, atrenkant tik vertingus ir bibliotekos fondui reikalingus leidinius. Taryba rūpinosi kuo 

racionaliau išnaudoti komplektavimui skirtas lėšas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, 

formuoti paklausių dokumentų fondą, pirmenybę teikiant informacinei, kraštotyrinei, 

vertingai grožinei ir vaikų literatūrai.  

4.1.2. Elektroninis katalogas ir informacijos paieškos duomenų bazės 
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Biblioteka aktyviai dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (toliau LIBIS) 

kūrime. Nuo 2000 metų pildome didžiausią duomenų bazę – elektroninį katalogą.  2014 m. 

pabaigoje bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 28670 bibliografinių įrašų. Ataskaitiniais 

metais parengti  1167 bibliografiniai įrašai, perkataloguoti 1380 dokumentai. 

Nacionalinio bibliografinių duomenų banko Analizinės bibliografijos duomenų bazė 

per  metus papildyta 898 įrašais. Pateikti laikraščių „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, 

,,Krašto vitrina“ straipsnių aprašai (2013 m. – 946). Prie aktualių ir išliekamąja vertę turinčių 

straipsnių bibliografinių aprašų prisegti ir patys straipsniai, išnaudojama LIBIS galimybė 

parodyti elektroninius dokumentus. 

Buvo  prenumeruojamos duomenų bazės: INFOLEX Praktika, EBSCO Publisihing 

Oxford Reference Online: Premium Collection, Grove Art Online, Grove Music Online. Jose 

galima rasti Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų taikymo praktikos pavyzdžių, elektroninių 

žurnalų straipsnių, jų santraukų, konferencijų medžiagos, tam tikrų elektroninių knygų 

kolekcijų. 

4.2. Vartotojų aptarnavimas 

  Savivaldybės viešosiose bibliotekose užregistruoti 2232 (+29) vartotojai, iš jų: 

savivaldybės gyventojų – 1587 (+ 66), laikinai atvykusių į kurortą – 645 (- 37).  

36 proc. birštoniečių naudojosi Birštono viešosios bibliotekos paslaugomis. 

Ataskaitiniais metais užregistruoti 1642 (-13) vartotojai, iš jų: savivaldybės gyventojų – 

1044 (+22), laikinai atvykusių į kurortą– 598 (-35). Teikiamų paslaugų įvairovė, 

aptarnavimo kokybė, turtingas spaudinių fondas, kurorto centrinėje gatvėje įsikūrusi 

biblioteka bei jaukios šiuolaikiškos patalpos  pritraukia mūsų paslaugomis naudotis ir jauną, ir 

senjorą. Bibliotekos vartotojai labai skirtingi: ne tik įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės 

padėties, bet ir pageidaujantys įvairių paslaugų. 

28 proc. seniūnijos gyventojų naudojosi kaimų bibliotekų (filialų) paslaugomis. 

Ataskaitiniais metais užregistruota 590 (+42) vartotojai, iš jų: seniūnijos gyventojų – 543 

(+44), laikinai atvykusių– 47(+2). Siponių, Nemajūnų ir Birštono vienkiemio bibliotekos– 

viena reikšmingiausių kultūros institucijų, teikiančių informacines, kultūros ir švietimo 

paslaugas seniūnijos gyventojams. Siekiame, kad šios bibliotekos būtų modernios, atviros 

kiekvienam lankytojui, atitinkančias vietos bendruomenių poreikius.  

2014 m. Savivaldybės viešosiose bibliotekose laikinų vartotojų užregistravome – 645. 

Jie sudarė 29 proc. visų bibliotekų vartotojų. Mūsų paslaugomis naudojosi  poilsiaujantys, 

besigydantys žmonės, ne tik iš kitų Lietuvos savivaldybių, bet ir 10 užsienio šalių: Vokietijos, 

Lenkijos, Estijos, Baltarusijos, JAV, Norvegijos, Latvijos, Rusijos, Izraelio, Venesuelos. Jie 

dažniausiai naudojosi elektroninėmis paslaugomis, domėjosi Lietuvos ir Birštono istorija, 

menu. Kurorto svečiai visuomet bibliotekoje randa reikalingos informacijos apie kurortą, 

įvairias gydymo paslaugas jame, sveikatinimo, kultūros, turizmo, sporto įstaigas ir jų veiklą.  

Nepaisant iššūkių, kaupiant informacinius išteklius, šiek tiek augo registruotų 

vartotojų skaičius, o lankytojų skaičius išaugo ženkliai. 

Aptarnauta lankytojų iš viso: 

• savivaldybės viešosiose bibliotekose – 67557(+ 12655);  

• viešojoje bibliotekoje Birštone  –  58172 (+ 15556); 

• kaimų filialuose – 9385 (-2901); 

http://search.ebscohost.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.groveart.com/
http://www.grovemusic.com/
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Aptarnauta lankytojų 

 

 
Lankytojų skaičius ženkliai išaugo kurorto viešojoje bibliotekoje - daugiau žmonių 

apsilankė mūsų renginiuose, naudojosi nuotolinėmis, elektroninėmis paslaugomis. Dėl patalpų 

remontų (jų metu gyventojai nebuvo aptarnaujami) lankytojų mažėjo filialuose. 

Per ataskaitinį laikotarpį vienas vartotojas apsilankė bibliotekoje, pasinaudojo 

paslaugomis vidutiniškai: SVB lankomumas – 30, VB - 35, KF- 16.  

Biblioteka labiausiai siejama su knygomis ir skaitymu, todėl knygų skolinimas bei 

periodinių leidinių pasiūla yra vienos svarbiausių mūsų paslaugų.  

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.) 

• SVB –87320(- 10349) fiz. vnt.;  

• VB – 68445 (- 10562) fiz. vnt.; 

• KF –18875 (+213) fiz. vnt.; 

Dokumentų išduotis fiz. vnt. 

 

Bibliotekų lankytojai skaito daug, greitai ir pageidauja vis naujų leidinių. Dėl lėšų 

stygiaus, augančių kainų knygų komplektuojama po vieną egzempliorių, daugiausiai - po du. 

Dažnai, kad perskaityti naujai išleistą, populiarią knygą, skaitytojams tenka laukti eilėje. 

Kasmet mažėja ir prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius, tai – įtakoja 

dokumentų išduoties mažėjimą. 

Jau 4-tus metus bibliotekoje sėkmingai veikė 2011 m. įkurtas klubas „Mama, mažylis 

ir knyga“. Ataskaitiniais metais įvyko 3 susitikimai. Buvo buvo kalbama apie apie skaitymo 

įgūdžių ugdymą, skaitymo svarbą vaiko raidai, mokomasi skaityti ir įdomiai pristatyti patiems 



9 
 

mažiausiems skirtas knygeles, bendraujama, dalijamasi mažylių auginimo, lavinimo 

paslaptimis ir t.t.  

4.3. Informacinė veikla, elektroninės paslaugos 

Bibliotekoje veikia Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), 

gyventojams ir poilsiautojams teikiama viešosios, nemokamos interneto prieigos paslauga. Ji 

ypač populiari poilsiautojų tarpe. Ataskaitiniais metais SVB buvo 23 vartotojams skirtos 

kompiuterizuotos darbo vietos. Iš jų: 18 prijungtų prie tinklo, 22 – prie interneto. 

Ataskaitiniais metais  interneto seansų registruota mažiau: 

VB – 11717 (- 1263);  

KF – 1666 (-459); 

Nors WI-FI plitimas mažina būtinybę lankytis bibliotekoje dėl interneto ryšio, tačiau 

populiarėja bibliotekos darbuotojų konsultacijos: kaip naudotis kompiuteriais, internetu, e. 

paslaugomis ir šaltiniais, kaip žiniatinklyje rasti reikalingą informaciją, kaip ją išsisaugoti 

įvairiose laikmenose ir kt. Ši paslauga ypač reikalinga naujiems, pradedantiesiems 

kompiuterio ir interneto naudotojams – tiek savivaldybės gyventojams, tiek kurorto svečiams.  

Suteikta konsultacijų: 

Iš viso SVB – 2772 ( +208); 

VB – 2552 (+ 257); 

KF – 220 (- 49). 

Kasmet bibliotekos lankytojai pateikia įvairių užklausų: teminių, faktografinių, 

adresinių ir kt., konsultuojasi su bibliotekininkais įvairios informacijos paieškos klausimais. 

Iš viso SVB atsakyta į 2226 informacines užklausas (- 11).  

VB – 1949 (-25); 

KF – 277 (+ 14); 

 Bibliotekos lankytojai naudojosi ne tik tradiciniais žinių šaltiniais, bet ir 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis: INFOLEX Praktika, EBSCO Publisihing, Oxford 

Reference Online: Premium Collection, Grove Art Online, Grove Music Online. Bazėmis 

anglų kalba galima naudotis ne vien bibliotekoje, bet ir namuose. 2014 m. prisijungimo 

slaptažodžiai suteikti 29 žmonėms. Iš prenumeruojamų duomenų bazių atsisiųsti 922 (2013 

m.– 361) visateksčiai elektroniniai dokumentai. Kaip ir anksčiau, populiariausia išlieka 

EBSCO Publisihing duomenų bazė. 

Bibliotekos interneto svetainėje registruoti 9548 (+ 423) virtualūs apsilankymai, 5185 

(+176) unikalūs lankytojai. Peržiūrėti 31 118 svetainės puslapiai.  Bibliotekos interneto 

svetainė lankyta iš 44 pasaulio šalių (daugiausia iš Jungtinės karalystės- 31, Vokietijos -30, 

JAV-30).  

Didelis dėmesys bibliotekos interneto svetainėje skiriamas kraštotyros žinių sklaidai. 

Pildomos virtualios lentynos: „Knygos apie Birštono kraštą“, „Birštono autorių knygos“, 

Žymių žmonių skirsnyje 2014 metais parengtos virtualios lentynos: „Jonas Žičkus (1924-

2007)“, „Nikodemas Silvanavičius (1834–1919)“, Vytautas Galinis (1927–1997). 

Dažnai lankomos nuolat pildomos svetainės skiltys „Birštonas respublikos spaudoje“, 

„Birštonas internete“, pertvarkyta rubrika „Žymūs žmonės apie Birštoną“ papildytos jos 

skiltys „Rašytojai apie Birštoną“, „Žymių žmonių ženklai Birštono kurorte“. Tęsiamas 

nuorodų katalogas „Birštonas ir birštoniečiai internete“. 

http://search.ebscohost.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.groveart.com/
http://www.grovemusic.com/
http://search.ebscohost.com/
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Ataskaitiniais metais parengtos virtualios parodos „Audronės Mickutės atvirlaiškiai“, 

„Dailininkas Nikodemas Silvanavičius“, kartu su Kauno apskrities viešosios bibliotekos 

Kaunistikos skaitykla  –  „Išnykę, bet nepamiršti“. 

Siekiame vartotojams teikti daugiau paslaugų, prieinamų naujomis technologijomis. 

Sukurtas bibliotekos puslapis socialiniame tinkle „Facebook“. Jame pateikiame informaciją 

apie vykstančius renginius, įvairias paslaugas. Ataskaitiniais metais „Facebook“ paskyroje 

jau turėjome 504 sekėjus. 

Nedidėja susidomėjimas „Interaktyvia biblioteka“ http://www.ibiblioteka.lt. 

Skaitytojai įpratę klausti tiesiogiai el. paštu, nesiregistruojant   http://www.ibiblioteka.lt.  

Bibliotekos technnologinės galimybės, darbuotojų kvalifikacija, bendradarbiavimas su 

Kauno apskrities viešąja, Nacionaline M. Mažvydo ir kitomis bibliotekomis leidžia plėsti 

virtualias paslaugas, gerinti jų kokybę. Populiarėjant bevieliam interneto ryšiui bei 

išmaniesiems įrenginiams, daugėja virtualių lankytojų ir internetu teikiamos informacijos.  

4.4. Vartotojų aptarnavimas filialuose 

Viešosios bibliotekos – viena reikšmingiausių kultūros institucijų, teikiančių 

informacines, kultūros ir švietimo paslaugas seniūnijos gyventojams. Siekiame, kad Siponių, 

Nemajūnų ir Birštono vienkiemio bibliotekos būtų modernios ir atviros kiekvienam 

lankytojui, teiktų paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenių poreikius. 

Vartotojų skaičius 

Metai 

Registruotų vartotojų 

skaičius Suaugusieji ir jaunimas Vaikai 

2014 590 
440 (arba 75 proc. visų 

vartotojų) 

150 (arba 25 proc. 

visų vartotojų) 

2013 548 
408 (arba 74 proc. visų 

vartotojų) 

140 (arba 26 proc. 

visų vartotojų) 

 

2014 metais filialuose užregistruota 42 vartotojais daugiau nei 2013-aisiais. Jų 

paslaugomis naudojosi 28 proc. seniūnijos gyventojų (2013 m. – 28 proc., 2012 m. – 23 

proc.). Kasmet nors ir nežymiai augantis registruotų vartotojų skaičius patvirtina, kad 

bibliotekos yra reikalingos seniūnijos gyventojams.  

Bibliotekose populiari paslauga – knygnešystė. Negalintiems ateiti į biblioteką: 

neįgaliems, garbaus amžiaus žmonėms (jų prašymu) knygos pristatomos į namus. 

Knygnešystė populiari visuose filialuose. Nemajūnų bibliotekoje šia paslauga naudojosi 24 

aptarnaujamo mikrorajono gyventojai.  Jiems išduota 1230 fiz. vnt. įvairių leidinių. Siponių 

bibliotekoje buvo aptarnaujami 9 gyventojai, jiems išduota 211 fiz. vnt. knygų ir periodinių 

leidinių. Birštono vienkiemio bibliotekoje - 12 gyventojų, išduota 827 fiz. vnt. įvairių leidinių.  

Iš viso KF ataskaitiniais metais užregistruoti 9385 apsilankymai (-2901); 

Birštono vienkiemio filiale – 6289 (-200);  

Nemajūnų – 2476 (-2676);  

Siponių – 620 (-25).  

 

 

http://www.ibiblioteka.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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Dokumentų išduotis iš viso: 

Metai Išduota fiz. vnt. T.t. vaikams Skaitomumas 

2014 

2013 

18875 

18662 

4039 

4246 

32 

34 

Renginiai  

 Bibliotekose buvo organizuojami švietėjiški ir kultūriniai renginiai. Daugiausia jų skirta 

knygai, skaitymui, literatūrinėms sukaktims paminėti. 

Metai Iš viso: Vaizdiniai Žodiniai Kompleksiniai 

Kiti 

(ekskursijos, 

internet. 

transliacijos) 

2014 

2013 

85 

59 

37 

39 

33 

15 

1 

1 

14 

4 

Ataskaitiniais metais parengtos 37 literatūros parodos, pristatančios žymias 

literatūrines sukaktis, naujas knygas.   

Iš įdomesnių žodinių renginių norėtųsi paminėti Birštono vienkiemio bibliotekos kartu 

su Vienkiemio darželio – mokyklos mokiniais ir mokytojais organizuotą popietę, Vytauto 

Misevičiaus knygos ,,Danuko Dunduliuko nuotykiai“ garsinį skaitymą ir aptarimą, daug gerų 

emocijų dalyviams ir organizatoriams padovanojusį  piešinių konkursą ,,Biblioteka ir aš – mes 

esame draugai“.  

Nemajūnų biblioteka bendradarbiavo su Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastatų 

ansamblyje vykstančių dailininkų plenerų, vaikų vasaros stovyklų dalyviais. Jie lankėsi 

bibliotekoje, skolinosi knygų, žurnalų. Kartu su plenerų dalyviais, Nemajūnų dienos centru 

buvo organizuojami susitikimai su žymiais dailininkais. Įsimintinos popietės su tapytoju, 

pedagogu Antanu Obcarsku. Dalininkas pasidalino įspūdžiais iš Indijoje vykusio simpoziumo 

„International Art Meet-2013“, Kauno mariose vykusios akcijos „Išplukdytas menas“. 

Pasakojimai buvo iliustruoti video ir foto medžiaga.  

Siponių filialo darbuotoja kartu su krašto bendruomene organizavo popietę, skirtą 

Motinos dienai paminėti.  

Jau tradicija tampa susitikimai bibliotekoje prieš Šv. Velykas, Adventą, kada 

prisimenamos krašto tradicijos, papročiai. Didelio pasisekimo sulaukė popietė „Velykų 

tradicijos ir papročiai“. Susirinkusios kaimo moterys prisiminė senąsias šventės tradicijas 

(supimąsi sūpynėmis, lalavimą, laistymąsi vandeniu, margučių mušimą ir ridenimą), kalbėjo 

apie kiaušinių dažymo papročio kilmę ir prasmę, marginimo būdus bei priemones, spalvų, 

raštų simboliką. Kiaušinių marginimo vašku paslaptis atskleidė šio senojo amato puoselėtoja, 

Siponių kaimo gyventoja O. Sadauskienė. Ypatingais margučių raštais  susižavėjusios 

moterys pačios išbandė kiaušinių gražinimo vašku būdą, džiaugėsi galimybe jo išmokti ir 

pritaikyti puošiant šventinį stalą. Šaltinėnų kaimo gyventoja A. Leonavičienė pagiedojo 

velykinių giesmių, kurios pripildė visų širdis gėrio, įkvėpė nuoširdžiam šventės laukimui. 
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Siponių krašto žmonės į biblioteką rinkosi prisiminti Advento, Kūčių papročių. Kartu 

laužė duonos riekę – kaip žmonių sugyvenimo ir tarpusavio ryšio, laimės ir gerovės simbolį, 

pasidalino obuoliu – kad gyvenimas būtų visko pilnas kaip obuolys. Minė mįsles, prisiminė 

Kūčių burtus, klausėsi popietėje dalyvavusios dainuojamosios poezijos atlikėjos J. 

Dailydėnienės adventinio laikotarpio dainų.  Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė padėkojo 

Siponių krašto žmonėms už gražų bendradarbiavimą, įteikė padėkas aktyviausiems 

skaitytojams, renginių dalyviams, gyventojams, kurie floristikos darbais papuošė biblioteką 

prieš šventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsimintina ir popietė ,,Mylimiausia lietuvių autoriaus knyga“. Susirinkusieji Siponių 

bibliotekoje prisiminė dramatišką poetės S. Nėries gyvenimo ir kūrybos kelią, skaitė ir 

komentavo gyvenimo džiaugsmu trykštančius ankstyvosios poezijos posmus. Skambėjo pagal 

S. Nėries eiles sukurtos dainos, tęsiančios liaudiško dainavimo tradiciją. Šiuo renginiu 

siponiškiai prisidėjo prie Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotos „Knygų Kalėdų“ akcijos, 

kuri šiemet buvo skirta lietuvių autorių kūrybai, lietuviškai knygai.  

Nemajūnų, Siponių, Birštono vienkiemio bibliotekose gyventojai dalyvavo 

Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuotose internetinėse transliacijose, skirtose euro 

įvedimui: „Euras ir Lietuva: mitai ir faktai“ (kalbėjo ir į klausimus atsakė LR finansų 

ministras R. Šadžius, ekonomistas N. Mačiulis), „Sąžiningas kainų perskaičiavimas: patarimai 

verslui ir vartotojui“ (dalyvavo LR ūkio ministerijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos atstovai), ,,Artėjant eurui: apie socialinį draudimą, socialines išmokas ir pašalpas“ 

(dalyvavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei „Sodros“ atstovai),  „Kaip 

pasiruošti euro atėjimui“ (dalyvavo policijos ir Lietuvos banko atstovai).  

Bibliotekose, organizuojant įvairią kultūrinę, švietėjišką veiklą, bendradarbiaujama su 

kitomis įstaigomis: Birštono vienkiemio darželiu-mokykla, Nemajūnų dienos centru, 

seniūnijos darbuotojais. Nemajūnų, Siponių filialo bibliotekininkės yra vietos bendruomenių 

narės, dalyvauja susirinkimuose, bendradarbiauja organizuojant renginius 

Informacinė veikla 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie tinklo ir interneto, iš 

viso: 5. Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso: 3. 

Bibliotekų lankytojai pateikė įvairių užklausų: teminių,  adresinių ir kt., 

konsultavosi įvairios informacijos paieškos klausimais. 

Metai 

Visos bibliografinės 

informacinės užklausos Faktografinės Tikslinamosios Adresinės Teminės 

2014 

2013 

277 

263 

0 

1 

8 

16 

207 

171 

62 

75 
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Populiarios bibliotekininkų konsultacijos: kaip naudotis kompiuteriu, internetu, e. 

paslaugomis, ieškoti žinių tradiciniuose ir skaitmeniniuose informacijos šaltiniuose, 

elektroniniame kataloge, skaitmeninėse duomenų bazėse. Gyventojai konsultuoti, kaip pildyti 

ir pateikti VMI Metinę pajamų deklaraciją. Sulaukėme daugiau vyresnio amžiaus žmonių, 

besinaudojančių kompiuteriais, el. paslaugomis.  

Metai Konsultacijų skaičius Vartotojų skaičius 

2014 244 159 

2013 269 142 

 Bibliotekose veikia vieša interneto prieiga, suteikianti galimybę vartotojams 

nemokamai naudotis internetu paslaugomis. Spausdinami ir kopijuojami dokumentai. 

Metai Interneto seansų skaičius 

2014 m. 1667 

2013 m. 2125 

 Interneto seansų skaičius mažėjo. Gyventojai nebesinaudojo internetu Nemajūnų 

bibliotekoje. Čia vartotojams skirta tik 1-a kompiuterizuota darbo vieta. Dažniau juo  

naudotasi Nemajūnų dienos centre. 

  Ataskaitiniais metais pastatai, kuriuose įsikūrę Siponių ir Birštono vienkiemio 

filialai, atnaujinti: apšiltintos išorės sienos, pakeisti langai. Suremontuotos, jaukios 

bibliotekos - graži dovana Siponių ir Birštono vienkiemio skaitytojams. 

4.5. Renginiai 

Iš viso savivaldybės viešosiose bibliotekose suorganizuoti 305 (+64) renginiai. Iš jų  

- 78 literatūros parodos. Renginiuose užregistruoti  9295 lankytojai.  

Mūsų renginių forma ir tematika labai įvairi – rengėme literatūros parodas, reikšmingų 

datų, sukakčių minėjimus, biblioterapijos popietes, literatūros vakarus vaikams ir 

suaugusiems. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas knygų, literatūrinių sukakčių 

pristatymams, skaitymo skatinimui. 

Literatūros parodomis paminėtos iškilių žmonių sukaktys: „Kristijono Donelaičio 

didybė“ (300-osios gimimo metinės),  „Parašykit, žmonės: Lietuva“ (poeto J. Strielkūno 75-

osios gimimo metinės), „Aš kalboje gyvenu“ (rašytojo R. Granausko 75-osios gimimo 

metinės), „Su Lietuvos ilgesiu širdy ir lūpose“ (J. Aisčio  110-osios gimimo metinės) ir kt. 

Ataskaitiniais metais taip pat organizavome jau tradiciniais tapusius renginius: 

Poezijos pavasarį, S. Moravskio skaitymus, Nacionalinę bibliotekų savaitę.  

Tradiciniai bei įsimintiniausi renginiai 

Paskutinįjį gegužės šeštadienį jau 17 – ąjį kartą Birštoną aplankė Poezijos pavasario 

paukštė. Prie Kurhauzo surengtuose poezijos skaitymuose dalyvavo poetai iš Lietuvos, svečiai 

iš Vokietijos ir Airijos bei gausus būrys poezijos mylėtojų. Savo kūrybą – lyrišką ir svajingą, 

modernią ir kartais šokiruojančią, tačiau nepaliekančią abejingų, susirinkusiems dovanojo 

poetai: Antanas A. Jonynas,  Nijolė Kliukaitė-Kepenienė, Marius Burokas, Dainius Gintalas, 

Laurynas Katkus, svečiai Tomas Šulcas  (Vokietija), Peter Sirr (Airija). Žaismingai vakarą su 

poetu Dainiumi Gintalu vedė  aktorė Virginija Kochanskytė.  
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Emocingai Birštono Poezijos pavasarį pripildė bardas Alfredas Kukaitis, unikalia 

Kastyčio Petrylos pagaminta gitara atlikęs šiųmečio Poezijos pavasario laureato K. Navako 

bei poetų G. Patacko, T. Marcinkevičiūtės eilėmis sukurtus bliuzus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Džiaugiamės, kad tarptautinis poetinio žodžio ir muzikos festivalis, šiemet Lietuvoje 

vykęs jau 50-tą kartą, neaplenkė ir Birštono, padovanodamas nepakartojamų akimirkų 

poezijos mylėtojams. 

Tarptautinė vaikų knygos diena paminėta su dailininke, rašytoja Lina Žutaute, kurios  

paveikslėlių knygos: „Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas“, „Kakė Makė ir Pabėgusios 

ausys“ noriai skaitomos tiek vaikų, tiek jų tėvelių. 

14-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės ,,Biblioteka – vienas pasaulis, daug 

istorijų...“ renginius pradėjome popiete, skirta lietuvių literatūros pradininkui K. Donelaičiui 

Susirinkusieji klausėsi giesmių pagal ir apie K. Donelaitį, kurias atliko Lietuvos nacionalinės 

filharmonijos solistas Danielius Sadauskas, jaunosios Birštono gimnazijos skaitovės – Giedrė 

Kederytė ir Sofija Jacunskaitė pripildė bibliotekos erdvę įtaigia, užburiančia rašytojo kūrinio 

,,Metai“ ,,Pavasario linksmybių“ ištraukos kalba ir Birutės Baltrušaitytės eilėraščio 

,,Donelaičio žemėj“ skambesiu. Visą savaitę vyko įvairūs renginiai, kuriuose bus stengiamasi 

atrasti ir išnaudoti vis kitas bibliotekų galimybes, 

Įdomi metų pažintis su kovotoju už Lietuvos laisvę, Nepriklausomybės akto signataru, 

Lietuvos Respublikos Seimo nariu Algirdu Patacku.  Įspūdžiais apie jo naująją knygą „Litua“ 

pasidalino: leidyklos „Versmė“ renginių organizatorius Arūnas Dudavičius VDU 

Humanitarinio fakulteto magistrantas, istorikas Gediminas Kasparavičius.  Susirinkusius 

džiugino Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblio 

„Kupolė“ dainos. Vakaras sulaukė didžiulio lankytojų susidomėjimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populiarėja mūsų organizuojami protų mūšiai. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje 

bibliotekai suteikė teisę organizuoti linksmą, intelektualų žaidimą „Europrotai”. Ataskaitiniais 

metais 8-iuose pavasario ir rudens turnyruose dalyvavo, savo sumanumą ir puikias žinias apie 

Europą parodė 13 komandų. Šią populiarią žinių viktoriną, įdomų, linksmą būdą praleisti 

laisvalaikį pamėgo ne tik smalsūs, žingeidūs birštoniečiai. Šiemet protų mūšiuose dalyvavo 



15 
 

poilsiautojai ir kaimyninio miesto - Prienų gyventojai. Organizuojant Protų mūšius, mums 

išradingai, profesionaliai talkino vicemeras J. Aleksandravičius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Bibliomūšyje, kurį organizavo Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 

projektas „Bibliotekos pažangai 2”, Birštoną išradingai, azartiškai atstovavo komanda 

„Bibliofanai“. Joje dalyvavo intelektinių žaidimų entuziastai, įvairių profesijų žmonės 

(gydytojai, inžinieriai, taip pat jaunimas): R. Kučinskas,  R. Ulinauskienė, T. Baltušis,  A. 

Vilkas, V. Kudzmanas, J. Zajančkauskaitė, J. Martusevičius. Susumavus visų etapų rezultatus, 

,,Bibliofanai“  (tarp 150 komandų)  užėmė 33- ąją vietą.  

Aktyviai dalyvavome Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje ,,Knygų 

Kalėdos“, skirtoje lietuviškai knygai. Skaitytojus pakvietėme į susitikimą su rašytoju, bardu 

Edmundu Janušaičiu ir garso improvizatoriumi Gintautu Velykiu. Susirinkusieji klausėsi 

ištraukų iš naujausios jo knygos ,,Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija, eilėraščių iš rinktinės 

„Nesupakuoti“, kuriuos autorius skaitė palydint G. Velykio muzikinėmis improvizacijomis.  

Gražiai paminėjome 110-ąsias Salomėjos Nėries gimimo metines. Vakarą vedė, 

jautriai, įtaigiai poetės eilėraščius, ištraukas iš dienoraščių skaitė: Daina Zdanavičienė, Dalia 

Banienė, Rasa Jakubavičienė ir Regina Aleksandravičienė. Susirinkusieji klausėsi ir dainomis 

virtusių lyrikės eilėraščių, kuriuos atliko Roma Zdanavičienė, Onutė Gratulevičienė. Įdomiai 

poetės gyvenimą, kūrybą apžvelgė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona 

Ruseckaitė. Jaukus vakaras su Salomėjos Nėries poezija padovanojo nepakartojamų emocijų 

ir ilgai išliks kaip šiltas, geras prisiminimas. 

Tradiciškai prieš Šv. Kalėdas, jau 9-tą kartą bibliotekoje atidaryta keramikinių angelų 

paroda. Šiemet eksponavome dailininkės Ilonos Kalibatienės „Nerūpestėlius“.  

Populiarindama knygą ir skaitymą biblioteka puoselėja ilgametes tradicijas,  nuolat 

ieško naujų darbo formų. Didelis dėmesys ir toliau skiriamas biblioterapijos taikymui – 

mokslui, jungiančiam mediciną ir bibliotekininkystę. Tinkamai parinkta knyga padeda  įveikti 

asmenines žmogaus problemas ir skatina greičiau pasveikti. Pasak psichologų, knygų terapija 

atlieka svarbų vaidmenį ir kasdieniniame gyvenime, ir reabilitacijoje, nes kūnas sveiksta 

greičiau, jei rūpinamasi siela. Biblioterapijos veiksmingumu nuolat įsitikina užsiėmimų 

dalyviai, į Birštoną atvykę svečiai iš visos Lietuvos. 

Visus metus, kiekvieną antradienį, vyr. bibliotekininkė S. Puskunigienė kartu su VŠĮ 

,,Tulpės” sanatorijos psichologe B. Gelumbauskiene vedė biblioterapijos užsiėmimus 

sanatorijoje besigydantiems žmonėms. Juose dalyvavo ir birštoniečiai.  

Sudėtinga apžvelgti visus įvykusius literatūros vakarus, parodas, susitikimus. 

Organizuodami juos, pristatydami rašytojus ir jų kūrybą įvairioms bendruomenės  grupėms, 

skatinome susidomėjimą knyga, skaitymu. 
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5. Materialieji ištekliai 

Birštone vartotojų aptarnavimas organizuojamas naujose, jaukiose, patogiai 

įrengtose, bibliotekai pritaikytose patalpose.  

Ataskaitiniais metais ženkliai pagerėjo Siponių ir Birštono vienkiemio filialų 

materialinė bazė. Pastatai, kuriuose įsikūrusios bibliotekos, atnaujinti: apšiltintos išorės 

sienos, pakeisti langai. Birštono vienkiemio filiale vidaus remonto darbai tęsiami ir 2015 m. 

Nemajūnų filialas įsikūręs Nemajūnų dienos centro patalpose.  

 Bendrasis SVB bibliotekų patalpų ir pastatų plotas – 1115 m² (naudingas plotas 

bibliotekos funkcijoms atlikti – 892m²); 

 Bendrasis VB patalpų plotas – 945 m² (naudingas plotas bibliotekos funkcijoms 

atlikti – 741 m²);  

 Bendrasis KF  patalpų ir pastatų plotas – 170 m² (naudingas plotas bibliotekos 

funkcijoms atlikti - 151 m²). 

Kompiuterizuoti svarbiausi viešosios bibliotekos ir Siponių, Birštono vienkiemio 

filialų darbo barai: fondo komplektavimas, apskaita, katalogavimas, vartotojų aptarnavimas 

ir kt.  

Ataskaitiniais metais bibliotekos duomenų bazė perkelta į Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos LIBIS terminalą („Debesį“). UAB „Asseco Lietuva“ įdiegė ir 

sukonfigūravo Nacionalinės bibliotekos serverį nuotoliniam darbui, perkėlė bibliotekos 

duomenų bazę į paruoštą infrastruktūrą. Bibliotekoje buvo pertvarkytos kompiuterinės darbo 

vietos nuotoliniam jungimuisi: sukonfigūruoti automatiniai procesai tarp darbo vietos 

kompiuterio, bibliotekos el. katalogo, bendrųjų LIBIS duomenų bazių, apmokytos 

darbuotojos.  

Serveris, kuriame buvo saugoma bibliotekos duomenų bazė (įsigytas 2005 m.), jau ne 

visada pajėgdavo apdoroti teikiamą informaciją, užtikrinti sklandų darbą, tai labai trukdė 

kokybiškai aptarnauti vartotojus. Naujam serveriui, o ypač darbui reikalingų programų 

licencijoms būtų reikėję nemažai lėšų (virš 20 tūkst. Lt.). 

Dirbant nuotoliniu būdu, pagerėjo darbo kokybė, paspartėjo procesai, nes dirbant 

„Debesyje“ reikia mažiau darbo vietos kompiuterio bei vidaus kompiuterinio tinklo resursų.  

Dalyvaujant Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuotame projekte 

„Bibliotekų kompiuterizavimas 2013“ gautas stacionarus kompiuteris.  

Dalyvaujant Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuotame projekte 

„Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ – 2 elektroninės knygų 

skaityklės.  

6. Projektinė veikla 

Ieškant papildomo finansavimo, aktyviai dalyvavome projektinėje veikloje. 

Eil. 

Nr. Projekto pavadinimas Projekto 

vadovas 

Gauta suma 

tūkst. Lt. 

projektui 

įgyvendinti 

1. ,,Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum“. 

Kameriniai poezijos ir muzikos vakarai 

Birštone (rėmė Lietuvos kultūros taryba) 

A.Jaskūnienė 5  tūkst. Lt 

2.  ,,Ateitį kuriame kartu – 10 metų narystės ES“ 

(rėmė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje).   

A.Jaskūnienė 4  tūkst. Lt 

3. ,,Mano saujoj – sakmė apie Birštoną” (rėmė S. Pempienė 5,5  tūkst. Lt 
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Lietuvos kultūros taryba) 

4. „Sveiks ir tu žmogau sulaukęs vasarą mielą “ 

(Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio 

ugdymo programa, savivaldybės biudžeto 

lėšos). 

N. Raiskienė 0,7  tūkst. Lt  

5. ,,Terapija tau: sveikatinimo terapijos Birštono 

savivaldybės gyventojams” (Sveikatos 

programa, savivaldybės biudžeto lėšos) 

 

A.Jaskūnienė 2,5 tūkst. Lt 

Gegužės 9 d. Birštone 6-ąjį kartą inicijavome Europos dienos šventę. Gavę Europos 

Komisijos atstovybės Lietuvoje paramą, vykdėme projektą ,,Ateitį kuriame kartu – 10 metų 

narystės ES“, paminėjome Lietuvos 10-ties metų narystės ES sukaktį, organizavome įvairias 

interaktyvias, edukacines bei kūrybines veiklas. Šventės veiklas stengėmės pateikti 

netradiciškai, patraukliai ir įdomiai, skleidžiant informaciją apie ES, jos teikiamą naudą bei 

galimybes. Po iškilmingos renginio atidarymo ceremonijos aikštėje prie savivaldybės, kur 

skambant himnams pakėlėme ES ir Lietuvos vėliavas, į dangų paleidome spalvingus, ES ir 

Lietuvą atspindinčius balionus, pakvietėme kurorto gyventojus ir svečius prie viešosios 

bibliotekos. Čia buvo pristatyti informaciniai leidiniai apie ES, jos lėšomis modernizuoti mūsų 

šalies ir Birštono objektai, vyko šventinio sveikinimo-mozaikos ,,Mano palinkėjimas 

Europai“ lipynės, Europos gaublio ,,Nuspalvinkim Europą“, savo fantaziją teptukų potėpiais 

atskleisti kvietė piešimo studija po liepa. Bibliotekos renginių salėje vyko paskaita-diskusija 

,,Europos reikšmė Lietuvai“, kurią vedė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dekanas, 

profesorius, mokslų daktaras, politologas Š. Liekis. 

Ypatingą dėmesį skyrėme ES lėšomis modernizuotoms Birštono savivaldybės 

erdvėms bei objektams. Bibliotekoje eksponavome specialiai šiai šventei kurtą D. 

Adamonytės, R. Gustaičio, K. Lazausko, Birštono savivaldybės Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus archyvo 2004-2014 metų nuotraukų parodą ,,Birštono kurorto 

dešimtmetis Europos Sąjungoje“ (parodą rengė K. Lazauskas), kuri atspindėjo atnaujintų 

kurorto objektų pokyčius prieš Lietuvai tampant ES nare ir ja tapus. Parodą perkėlėme ir į 

virtualią erdvę. Ji eksponuojama bibliotekos svetainėje internete 

http://www.birstonas.mvb.lt/lt/parodos/345-birstono-kurorto-desimtmetis-europos-sajungoje 

Renginių maratonas vainikuotas šventės dalyvių apdovanojimais, padėkomis 

partneriams ir bendraminčiams, nuoširdžiu Ievos Zasimauskaitės ir Donato Kelmelio 

koncertu. 

Jau ketvirtąjį kartą kvietėme gyventojus ir kurorto svečius palydėti vasarą 

kameriniais poezijos ir muzikos vakarais „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum“, kuriuos  

rėmė Lietuvos kultūros taryba. Renginiai vyko netradicinėje erdvėje – prie sanatorijos 

,,Versmė“ fontano (siekiant, kad neįgaliesiems, po traumų sanatorijoje besigydantiems 

žmonėms būtų lengviau į juos ateiti), o prasidėjus lietingiems, vėsiems orams – Birštono 

kurhauze. Susirinkusieji galėjo ne tik iš arčiau susipažinti su žymių Lietuvos kūrėjų, su šiuo 

kraštu susijusių garsių žmonių kūryba, prisiminti svarbias literatūrines sukaktis, bet ir 

pamatyti, išgirsti talentingus, profesionalius šalies menininkus, gėrėtis jų pasirodymais.  

 

 

http://www.birstonas.mvb.lt/lt/parodos/345-birstono-kurorto-desimtmetis-europos-sajungoje
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Keturių vakarų kelionė, pritraukusi daug įvairaus amžiaus žiūrovų, šiemet buvo 

skirta: paminėti 110-ąsias spaudos atgavimo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

paminėti 300-ąsias Kristijono Donelaičio gimimo metines,  

 

 

 

 

 

 

 

 

supažindinti su poeto, Poezijos pavasario, Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureato Antano A. Jonyno kūryba,   

 

 

 

 

 

 

 

prisiminti prozininką, publicistą, literatūros istoriką ir kritiką Juozą Tumą-Vaižgantą 

- jo asmenybę, kūrybą, sąlytį su Birštonu.  
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Birštonas siekia tapti sveikatinimo kurortu, taikančiu unikalią Sebastiano Kneipo, 

vokiečių pastoriaus ir natūropato, holistinio gydymo modelio kūrėjo, sveikatos filosofijos 

metodiką, apjungiančią penkis natūralius sveikatinimo elementus: vaistažolių ir vandens 

terapiją, subalansuotą mitybą, judėjimą ir harmoniją. Plėtodami biblioterapiją, 

organizuodami projektus, pristatančius harmonijos, judėjimo terapijų praktinius ir 

švietėjiškus užsiėmimus, siekiame prisidėti prie šios filosofijos populiarinimo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitiniais metais kartu su VŠĮ ,,Tulpės” sanatorija vykdėme projektą  

,,Terapija tau: sveikatinimo terapijos Birštono savivaldybės gyventojams”, kuris apjungė 

biblioterapiją bei šokio, dailės ir muzikos terapijas. Per piešinius, šokį, muziką, knygą 

galima pažvelgti į vidinį žmogaus pasaulį. Tai saugus ir kūrybingas būdas, kai galima surasti 

sudėtingų situacijų sprendimus, pamatyti šviesiąsias ir stipriąsias asmenybės puses. 

Specialistų vedami praktiniai užsiėmimai, pranešimai supažindino su pagrindiniais minėtų 

terapijų principais, padrąsino bei paskatino rūpintis savo psichoemocine būsena. Tai buvo 

puiki proga pažinti save, formuoti požiūrį į netradicinius gydymo būdus.   

Balandžio - birželio mėn. vykdėme vaikų ir jaunimo edukacijos projektą ,,Mano 

saujoj - sakmė apie Birštoną“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba.  Projektas buvo skirtas 

vaikams ir jaunimui iki 18 m. Siekėme paįvairinti bibliotekos edukacinę veiklą, suteikiant 

daugiau galimybių jaunuoliams įdomiai, turiningai, prasmingai praleisti laisvalaikį, atrasti 

save kūrybinio proceso metu. Projekto dalyviai susipažino su Birštono krašto kultūros 

paveldo objektais, lankytinomis vietomis, kūrė sakmes apie Birštoną, susitiko su žymia 

dailininke Sigute Ach, mokėsi knygos iliustravimo, įrišimo paslapčių. 

Visą edukacinių literatūros bei dailės užsiėmimų metu sukurta medžiaga buvo 

apipavidalinta režisūriniu sprendimu. 2014-ieji buvo paskelbti Teatrų metais. Minėdami 

juos, į pirmąjį susitikimą su jaunimu pakvietėme profesionalius aktorius – Ramūną Cicėną 

bei Daumantą Ciunį. Jie papasakojo apie spektaklio statymo etapus, projektui aktualų 

dramos žanrą – misteriją, organizavo kūrybines teatro dirbtuves, žaidimus. Kituose 

užsiėmimuose jaunieji birštoniečiai, vadovaujami režisierės I. Aleksienės, gamino 

įspūdingas lėlės, dekoracijas, kostiumus, kūrė misteriją pagal Birštono gimnazijos 7b klasės 

mokinės G. Kuzmickaitės sakmę ,,Kaip atsirado Birštonas”.  

 Projektą vainikavo misterijos premjera, kuri vyko netradicinėje lauko erdvėje – prie 

sanatorijos ,,Versmė” fontano, Birštono šventės išvakarėse. 
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Jau 10-tą kartą organizavome skaitymus „Vasara su knyga“, kurių metu balsiai 

skaitėme bibliotekoje ir  įvairiose  kurorto  erdvėse. Šiuose užsiėmimuose dalyvavo skirtingų 

socialinių sluoksnių vaikai ir jaunimas: birštoniečiai, atvykstantys poilsiauti iš kitų miestų, 

sugrįžtantys atostogauti pas senelius iš kitų valstybių. Jau visų  pamėgtais vasaros skaitymais 

stengiamės skatinti vaikų ir jaunimo meilę knygoms, ugdyti jų skaitymo įgūdžius, kritinį 

mąstymą, kūrybiškumą, socializaciją. 2014 m. vasaros skaitymai „Sveiks ir tu, žmogau! 

Sulaukęs vasarą mielą“ buvo skirti lietuvių literatūros pradininko  K. Donelaičio kūrybai. 

Suorganizuota 15 popiečių.  Kartu skaityta bibliotekoje ir prie bibliotekos, patogiai įsitaisius 

ant naujų suoliukų, įvairiose kurorto erdvėse: Turizmo informacijos centre, muziejuose, 

Nemuno kilpų regioninio parko Birštono lankytojų centre. Kartu skaitė ir šių įstaigų 

darbuotojai, o skaitymų dalyviai turėjo progą susipažinti su šių įstaigų veikla.  

Įsimintiniausi vaikams  - naktiniai skaitymai. Jų metu ne tik skaitoma, bet ir 

atliekamos įvairios užduotys, žaidžiama. Vidurnaktį einama į nurimusį miestą  pasiklausyti 

tylos, pasižiūrėti, kaip plevena žvaigždės, kaip šoka spalvoti fontanai. Kasmet naktiniuose 

skaitymuose dalyvauja svečių. Šiemet vaikus aplankė žurnalistė, dailininkė Vilija Zujienė. Ji 

skaitė „Neišgalvotas istorijas“- nuotaikingai papasakotas vaikystės istorijas. Jaunieji 

skaitytojai nuoširdžiai pasidalino  linksmomis savo vaikystės istorijomis. 

Vasaros skaitymų veikloms organizuoti paramą gavome iš Birštono savivaldybės 

Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programos. 

2014 m. parengėme ir Lietuvos kultūros tarybai pateikėme 3 projektus, skirtus: 

biblioterapijos plėtrai, vaikų ir jaunimo skaitymui, literatūros sklaidai. 

7. Finansų valdymas. Lėšos ir išlaidos 

2014 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) 

biblioteka turėjo 709,1 tūkst. Lt. (2013 m. – 698,3 tūkst.Lt.) arba 10,8 tūkst. Lt. daugiau nei 

2013 m.  

Steigėjo skirtos lėšos (Lt) Pajamos 

už 

teikiamas 

paslaugas 

Iš fondų 

ir 

programų 

gautos 

lėšos 

Lėšos iš 

kitų 

šaltinių 

ir 

dovanos 

 

Iš viso 

2+4+6+7

  

Darbo 

užmokestis ir 

soc. dr. 

Kitos 

išlaidos 

Investicijos 

į statybas 

Ilgalaikiam 

materialiam 

turtui 

įsigyti DU Soc. 

dr. 

Iš viso  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

633736 393847 121817 118072  0  2311 60889 12143 

Įstaigai pagal patvirtintą sąmatą su pakeitimais biudžeto lėšų skirta 633736 Lt. 

(2013 m. – 627430 Lt.) arba 6306 Lt.  daugiau nei 2013 m. Iš jų:  

 Darbo užmokestis –  393847 Lt. (62,15 % biudžeto) 

 Soc. draudimas – 121817 Lt. (19,2 % biudžeto)  
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 Kitos paslaugos  – 28465 Lt. (4,5 % biudžeto) 

 Vandentiekis ir kanalizacija – 1367 Lt. (0,21 % biudžeto) 

 Šildymo kaštai – 15333 Lt. (2,42 % biudžeto)   

 Elektros kaštai – 25304 Lt. (4 % biudžeto) 

 Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas) – 351 Lt.  (0,06 % biudžeto) 

 Transportas  – 3164 Lt. (0,5 % biudžeto) 

 Ryšiai – 7555 Lt. (1,2 % biudžeto) 

 Kitos prekės – 16815 Lt. (2,65 % biudžeto) 

 Komandiruotės ir kvalifikacijos kėlimas – 2825 Lt. (0,45 % biudžeto) 

 Spaudiniai – 15893 Lt. (2,51 % biudžeto) 

 Darbdavių soc.parama pinigais (mirties atveju) – 1000 Lt. (0,15% biudžeto) 

Iš  viso skirta asignavimų   - 633736 Lt.,  įvykdyta – 633736 Lt.  

Iš jų kitos lėšos: 

1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą, parama 2% GPM: 480 Lt.  

2. Iš fondų ir programų gautos lėšos: 60889 Lt. Iš jų:  

 29350 Lt. – Kultūros ministerijos lėšos dokumentams įsigyti;  

 4000 Lt. – EK lėšos Europos dienos šventės projektui;  

 5000 Lt. – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum“; 

 5500 Lt. – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Mano saujoj-sakmė apie 

Birštoną“; 

 700 Lt. – Savivaldybės biudžeto lėšos. Gauta iš vaikų socializacijos, pilietinio ir 

tautinio ugdymo programos projektui „Gimtosios kalbos grožis ir savastis – tarmės“;  

 2500 Lt. – Savivaldybės biudžeto lėšos. Gauta iš programos „Menų terapija Birštono 

savivaldybės gyventojams“; 

 4175 Lt. – 1815 Lt. - el. knygų skaityklė (2 vnt.) proj. „Lietuvių literatūros klasikos 

kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“; 2360 Lt. – stacionarus kompiuteris proj. 

„Bibliotekų kmpiuterizavimas 2013“ (Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka); 

 9664 Lt. – knygų gavimas nemokamai per Lietuvos Kultūros tarybą; 

3. Pajamos už teikiamas paslaugas: 2311 Lt.  

4. Fizinių ir juridinių asmenų parama: 11663 Lt. (fiziniai ir juridiniai asmenys padovanojo 

knygų). 

2014 m. iš viso gauta kitų lėšų – 75343 (+ 4514) Lt.  

Išlaidos – 709,1 tūkst.  Lt.  

 

8. Informacijos apie biblioteką sklaida. Atstovavimas.Veiklos įvertinimas 

2014–aisiais apie bibliotekos veiklą iš viso paskelbta 91 publikacija (2013 m. – 

83). Respublikinėje spaudoje – 12 (4 parašė bibliotekos darbuotojos, 8 –  žurnalistai), krašto 

laikraščiuose – 79 (67 parašė žurnalistai, 12 – bibliotekos darbuotojos). Iš viso žurnalistai 

parašė ir paskelbė 75 straipsnius, bibliotekos darbuotojos – 16 (žr., literatūros sąrašą). 

Knygoje ,,Šiuolaikinė Lietuvos kurortų architektūra”, kurią 2014 m. parengė ir išleido 

VšĮ kūrybinių industrijų parkas ,,Architektūros centras”,  biblioteka kartu su ,,Eglės” 

sanatorija, Daugiafunkciniu pastatu Druskupio g. ir gyvenamuoju namu Šlaito g. 

reprezentuoja šiandienos kurorto architektūrą.    
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Kasmet sulaukiame svečių, įvairių sričių specialistų, besidominčių mūsų veikla tiek iš 

Lietuvos, tiek iš užsienio šalių. Bibliotekos veiklą, teikiamas paslaugas, vykdomus projektus 

pristatėme: 

- Kauno regiono bibliotekų vadovams; 

- Bibliotekininkams iš Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bei 

Panevėžio senjorų klubo ,,Pabūkime kartu“; 

- Pasvalio, Biržų, Pakruojo bei Bauskės ir Rundalės (Latvija) savivaldybių 

atstovams, projekto „Verslui palankių sąlygų viešosiose bibliotekose tinklo 

kūrimas“ vadovams, savivaldybių administracijų, investicijų skyrių, viešųjų 

bibliotekų darbuotojams. 

Bibliotekoje lankėsi ir su mūsų veikla susipažino Tarptautinio bibliotekininkų dviračių 

žygio „Baltic Star 2014“ dalyviai iš Lietuvos, Baltarusijos, Suomijos, Danijos, Švedijos, 

Vokietijos bei Latvijos.  

 

 

 

 

 

 

 

Galime didžiuotis, kad mūsų nedidelio kolektyvo veiklą gerai įvertino garbingi 

užsienio svečiai. Juos stebinome savo įvairiapuse veikla, projektais, biblioterapijos 

paslaugomis.  

Birštone surengtame seminare tema „Veiklų tęstinumas ir partnerystės“ dalyvavo Bilo 

ir Melindos Geitsų fondo „Pasaulio bibliotekų“ („Global Libraries“) programos atstovės Kelly 

Carey ir Julia Nagy bei JAV viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Mary Hirsh, 

atstovavimo programų vadovai iš Moldovos, Lenkijos, Ukrainos bei Rumunijos.  

Susitikimo pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pristatė Birštono 

kurortą, jo istoriją, aptarė svarbiausius savivaldybėje jau įgyvendintus ir šiuo metu vykdomus 

projektus, didelį dėmesį skyrė kultūros sričiai, jos finansavimui. Bibliotekos direktorė skaitė 

pranešimą ,,Birstonas Public Library: Partnerships and Cooperation”, išsamiai pristatė 

bibliotekos paslaugas įvairaus amžiaus skaitytojams, papasakojo apie kultūrinius renginius, 

organizuojamus kartu su kitomis Birštono įstaigomis ir organizacijomis.  

Apžiūrėję biblioteką, atsisveikindami svečiai sakė, kad vizitas Birštone pranoko jų 

lūkesčius.  

Iš Vašingtono gautoje B. Ir M. Geitsų fondo atstovų padėkoje rašoma, kad susitikimo 

dalyviams buvo įdomu išgirsti apie bibliotekos partnerystes, apie bendradarbiavimą su 

savivaldybe, kad ,,susitikimo dalyviai pasisėmė daug patirties ir naujų idėjų, kurias jie 

nekantrauja taikyti savo šalyse ir dalintis su kitomis pasaulio bibliotekomis” (žr., pridedamą 

dokumentą). 
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Gero savo darbo įvertinimo sulaukėme ir iš Ilonos Kish, Nyderlandų, „Viešųjų 

bibliotekų 2020“ programos (remiama Billo ir Melindos Gates’ų fondas) direktorės,  kuri 

susipažino su mūsų veikla, įgyvendintais projektais, biblioterapija. 

Nors mūsų biblioteka nedidelė, bet jos veikla įvairiapusė, teikiamos paslaugos 

reikalingos tiek Birštono gyventojams, tiek kurorte poilsiaujantiems, besigydantiems 

žmonėms. Tai patvirtina ir augantis registruotų vartotojų, lankytojų skaičius.  

Džiaugiamės, kad mūsų bibliotekos ,,Skaitytojų atsiliepimų, pageidavimų, pasiūlymų, 

skundų knygoje“ neužfiksuota pastabų ar skundų. Už suteiktas paslaugas, gerą aptarnavimą, 

įsimintinus renginius lankytojai dėkoja žodžiu, rašo įrašus atsiliepimų knygoje. 

Didžiuojamės rašytojo, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos lauraeto 

Grigorijaus Kanovyčiaus  šiltais atsiliepimais. 2014 m. išleistoje knygoje ,,Rūta Staliliūnaitė: 

Aš esu Barbora: atsiminimai apie scenos karalienę” (sudarytojas Svajūnas Sabaliauskas. – K., 

2014) jis rašo: „– Paprašyk savo seno bičiulio Semiono. Jis juk grasino keletui dienų 

atsisakyti Lietuvos žydų bendruomenės pirmininko naštos ir atvykti čia pasisvečiuoti – tegu 

atveža tris „Debesis, vardu Lietuva“ egzempliorius. Vieną Rūtai, vieną jos draugei 

amerikietei, o trečią padovanosi vietos bibliotekai. Vargu ar dar kur rasi tokią nuostabią 

biblioteką, kaip šitam tyliam provincijos miestelyje, manau, kad net ir sostinėje tokių nėra.“ 

2014 m. vykusiame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotame konkurse 

www.rezervuotajaunimui.lt jaunimas balsavo ir išrinko 40 vietų (tarp jų 9 bibliotekos), 

kuriuose mėgsta rinktis, leisti laisvalaikį. Birštone jaunimas, kaip mėgiamiausią laisvalaikio 

praleidimo erdvę, pasirinko biblioteką.  

Didžiuojamės šio konkurso rezultatais ir mūsų darbo įvertinimu. Kartu - tai ne tik 

džiugina, bet ir įpareigoja, skatina pateisinti jaunų žmonių lūkesčius, toliau aktyviai bei 

kokybiškai plėtoti mūsų veiklą, kurti patrauklesnę, lankytojų poreikius atitinkančią biblioteką. 

 

Parengė bibliotekos direktorė 

Alina Jaskūnienė 

PRIDEDAMA: 

1. Apie Birštono viešąją biblioteką internete 2014-ais metais; 

2. Padėka; 

3. Birštono viešosios bibliotekos 2014-ųjų veikla (Bibliografinis sąrašas); 

 

  

 

http://www.rezervuotajaunimui.lt/

