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1. BENDROJI DALIS 

Viešoji biblioteka, įgyvendindama Birštono savivaldybės Kultūros ir sporto puoselėjimo 
veiklos programą, siekė strateginio tikslo – saugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį bei istorinį 
potencialą, įgyvendino uždavinį – užtikrinti kokybišką bei efektyvią šiuolaikiškos viešosios bibliotekos 
veiklą.  

Organizuodami šiuolaikišką viešosios bibliotekos veiklą, plėtojome kultūrines bei 
informacines paslaugas. Sudarėme sąlygas savivaldybės gyventojams ir kurorto svečiams naudotis ne 
tik universaliu dokumentų fondu, bet ir šiuolaikinėmis informacijos bei komunikacijos 
technologijomis. Kultūriniais renginiais paįvairinome Birštono gyvenimą, prisidėjome prie patrauklaus 
kurorto įvaizdžio kūrimo. 

Aktyviai įsitraukėme į Bibliotekų metų veiklas: dalyvavome organizuojant konferenciją 
Balandžio 23-ajai, Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai, paminėti LR Seime, tarptautinę 
konferenciją „Skaitymo paradigmų kaita XXI amžiuje“, vaikus ir jaunimą kvietėme į skaitymus „Vasara 
su knyga“, susitikimus su rašytojais ir kt. 

Plėtodami ir stiprindami partnerystę su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, sėkmingai 
įgyvendinome įvairius projektus, kuriais tobulinome bendruomenės skaitmenines, verslumo ir 
finansines kompetencijas, gerinome naudojimosi e. valdžios paslaugomis įgūdžius, skatinome 
skaitymą, inovatyvių paslaugų plėtrą.  

2. TINKLAS 

Savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. 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 

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-201 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 
Birštono savivaldybės kultūros ir sporto įstaigose patvirtinimo“ patvirtinta 16 pareigybių. Sumažinta 
1,5 bibliotekininko pareigybės. 

Bibliotekos darbuotojų skaičius 

Iš viso etatų 
Administracijos 

darbuotojų 

Profesionalių 
bibliotekininkų 

(kultūros ir meno 
darbuotojų) 

Kvalifikuotų 
specialistų 

Techninių 
darbuotojų 

16 1 10,5 2,5 2 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsimokslinimas 

Iš viso dirbo 
darbuotojų 

Aukštasis 
universitetinis 
išsilavinimas 

Aukštasis 
neuniversitetinis 

išsilavinimas 

Šiuo metu mokosi 
arba persikvalifikuoja 

13 9 3 1 
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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 

2016 m. – 13 2016 m. – 26 2016 m. – 3 2016 m. – 2 

 
Bibliotekoje dirba kvalifikuoti darbuotojai. 69 proc. profesionalių bibliotekininkų turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą, 31 proc. įgijęs aukštesnįjį išsilavinimą arba mokosi. 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“.  

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

Ataskaitiniais metais taip pat organizavome dalykinę išvyką į Kėdainių M. Daukšos ir 
Pakruojo J. Paukštelio savivaldybių viešąsias bibliotekas, susipažinome su kolegų darbais, 
pasidalinome patirtimi.  
 

 

 

 
  

Bendros bibliotekos darbuotojų kvalifikacinės-pažintinės išvykos padeda stiprinti komandą, 
sudaro sąlygas lavinimuisi ir tobulėjimui, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo santykius. 
Neformalioje aplinkoje darbuotojai geriau pažįsta vienas kitą, atsiranda didesnis pasitikėjimas, 
bendrumo jausmas. Pagrindiniai pastebimi rezultatai darbinėje aplinkoje – vieningesnė organizacija, 
didesnė darbuotojų motyvacija, dažnesnis ilgalaikių darbuotojų dalijamasis darbo patirtimi ir įgūdžiais 
su nepatyrusiais komandos nariais bei stipresnis komandos narių įsitraukimas į veiklas, leidžiantis 
atrasti daugiau darbo atlikimo variantų ir priimti kokybiškus sprendimus.  

Bibliotekos direktorė organizatorių kvietimu dalyvavo „Bibliotheca Baltica“ XIII simpoziume, 
kurio tema „Pasitinkant ateities iššūkius: naujieji bibliotekų įgūdžiai ir kompetencijos (angl. „Rising to 
Future Challenges – New Skills and Competences for Libraries“) Rygoje.   Simpoziume diskutuota apie 
didžiųjų duomenų valdymą, atvirosios prieigos darbo tinkle įgūdžių gerinimą, apie bibliotekų vaidmenį 
prisidedant prie ateities mokslo ir žinių kūrimo, nagrinėjami bibliotekoms ir jų specialistams 
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skaitmeniniame amžiuje reikalingų naujų kompetencijų modeliai, jų įgijimo būdai, galimybės, 
bibliotekų atstovavimo  iššūkiai, įsitvirtinant kaip neformaliojo mokymo institucijoms. Susipažinome 
su Espoo (Suomija) ir Aarhus (Danija) viešųjų bibliotekų patirtimi keičiant bibliotekininkų 
kompetencijas, diegiant naujas paslaugas gyventojams. Pastaroji 2016 m. paskelbta geriausia 
pasaulio viešaja biblioteka.  

Bibliotekos direktorė taip pat dalyvavo Kolambuse (JAV) vykusioje 82-ojoje  Tarptautinės 
bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje, kurios 
tema „Ryšiai. Bendradarbiavimas. Bendruomenė“ (angl. Connections. Collaboration. Community). 
Pagrindinės kongreso temos – bendruomenių įtrauktis, tinklaveika, partnerystė, informacijos sklaida 
ir prieinamumas – atsispindėjo visose 220 sesijose, kuriose buvo aptartos įvairios bibliotekoms ir 
bibliotekininkams, informacijos mokslų specialistams svarbios temos, apžvelgtos pasaulinės 
bibliotekų raidos tendencijos, dalintasi skirtingų pasaulio šalių bibliotekų veiklos patirtimi 
įgyvendinant projektus. Dalyvavimas 82-oje IFLA konferencijoje leido ne tik sužinoti apie naujas 
paslaugas, iniciatyvas ir projektus, dalintis gerąja patirtimi, užmegzti naudingus kontaktus, bet kartu 
įvertinti ir savo veiklas. Įgytos žinios ir patirtys, užmegzti kontaktai išauga į bendradarbiavimą, o 
pasiūlytos inovacijos ir projektai prisideda prie sėkmingos veiklos plėtojimo. 

 

Lietuvos bibliotekų specialistų 
delegacija 

Su IFLA prezidente Donna 
Scheeder ir buvusia mokytoja, 

Kataro nacionalinės bibliotekos 
statybos projekto vadove 

Claudia Lux 

Kolambuso viešojoje 
bibliotekoje 

 

Dalyvavimą  konferencijose rėmė LR kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos 
bibliotekininkų draugija. 

Ataskaitiniais metais Alina Jaskūnienė atstovavo Lietuvos bibliotekas Lietuvos kultūros ir 
meno taryboje bei Lietuvos bibliotekų tarybose prie LR kultūros ministerijos, aktyviai dalyvavo jų 
darbe. Taip pat direktorė išrinkta Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininke bei Kauno regiono 
bibliotekų tarybos pirmininke.  

Esame Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos nariai. Bibliotekos procesų 
automatizavimo inžinierė Palmira Kvedarienė dalyvavo tarptautiniame gerosios bibliotekų patirties 
susitikime „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“ Suomijoje, kurį organizavo Lietuvos savivaldybių 
viešųjų bibliotekų asociacija, finansavo LR Kultūros taryba. 

4. BIBLIOTEKOS VEIKLA 

4.1. DOKUMENTŲ FONDAS 

Siekdami vartotojams teikti kokybiškas paslaugas, atsižvelgdami į jų poreikius, savivaldybės 
istorines tradicijas, ekonomikos ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, formavome dokumentų 
fondą. 

 Iš viso savivaldybės viešosiose bibliotekose (toliau tekste SVB) sukaupta dokumentų: 
77 626 fiziniai vienetai (fiz. vnt.), 35 237 pavadinimų (pav.).  
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 Viešojoje bibliotekoje Birštone (toliau tekste VB) – 67 127 fiz. vnt., 26 148 pav.  

 Filialuose (toliau tekste KF) – 10 499 fiz. vnt., 9 089 pav. 

Dokumentų fondai fiziniais vienetais 

 

 

 

SVB fondo sudėtis pagal dokumentų tipus fiz. vnt. 
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Valstybės, savivaldybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšos bei fizinių, juridinių asmenų parama 
dokumentams įsigyti 

 
 
Ataskaitiniais metais SVB gauta 1 794 fiz. vnt., 849 pav. dokumentų (iš jų – 19 fiz. vnt. 

garsinių, regimųjų dokumentų). Už valstybės biudžeto lėšas nupirkome 1 219 fiz. vnt., 542 pav. (2015 
m. – 1 109 fiz. vnt. 491 pav.) naujų dokumentų. Išaugusios lėšos dokumentų komplektavimui, 
sėkmingai vykdyti knygų, garso ir vaizdo dokumentų įsigijimo viešieji pirkimai leido įsigyti daugiau 
naujų leidinių. Didžiausią dėmesį formuodami fondą skyrėme lietuvių rašytojų knygoms, vertingai 
klasikinei grožinei, vaikų literatūrai įsigyti. Dovanota 575 fiz. vnt., 417 pav. (2015 m. – 641 fiz. vnt., 
368 naujų pav.) dokumentų.  

Fondo atnaujinimas: 

 Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB – 1 794 fiz. vnt., 849 pav. 

 VB –  1 210 fiz. vnt., 841 pav.; 

 KF – 584 fiz. vnt., 255 pav.  
Naujai gautų dokumentų procentas fonde: 

 SVB – 2016 m. – 2,31 proc. (2015 m – 2,23 proc.);  

 VB – 2016 m. – 1,8 proc. (2015 m. – 1,78 proc.); 

 KF – 2016 m. – 5,56 proc. (2015 m. – 5,06 proc.). 
Naujų dokumentų procentas visame fonde ir toliau lieka labai nedidelis (išskyrus kaimų 

filialų fondus). Pagal specialistų rekomendacijas, kasmet fondą reikėtų atnaujinti 5 proc. Didesnį 
dėmesį skirti fondo komplektavimo kokybės ir atnaujinimo klausimams mums rekomenduota ir ,,BIX 
(Bibliotekų indekso) metodikos tinkamumo vertinant Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklą“ 
tyrimo išvadose. IV-oje dimensijoje Plėtra gavome tik pusę žvaigždės, kurią nulėmė vienas iš 
mažiausių savo grupėje fondo atnaujinimo procentas. 

Bibliotekos fonde yra likusių daug dubletų. Augant vidutinei naujų knygų rinkos kainai, 
negalime įsigyti reikiamo naujų dokumentų pavadinimų ir egzempliorių skaičiaus. Fondai  sensta. 
Naujų knygų skaitytojams trūksta. Tai patvirtina ir fondo apyvartos rodiklis, parodantis fondo 
panaudojimą: 

 SVB –  1,11( 2015 m. – 1,31);  

 VB – 1,05 (2015 m. – 1,25;  

 KF – 1,49 (2015m – 1,67). 
Fondus būtina naujinti, nes aukšti naujinimo rodikliai prisideda prie fondų kokybės ir 

įvairovės, skaitytojų skaičiaus augimo. Fondo komplektavimo kokybei ir atnaujinimo klausimams 
daugiau dėmesio skirsime ateinančiais metais. 

Paklausūs ir populiarūs bibliotekoje periodiniai leidiniai. Jiems brangstant, taip pat 
komplektuojame mažiau pavadinimų. 
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Prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius 

 

 

Biudžeto lėšos periodikai įsigyti (Eur) 

 
 
Ataskaitiniais metais vykusiuose Komplektavimo tarybos posėdžiuose buvo aptariami 

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, kad komplektavimui skirtos lėšos būtų 
išnaudotos kuo racionaliau, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, formavo paklausių dokumentų fondą, 
pirmenybę teikiant informacinei, kraštotyrinei, vertingai grožinei ir vaikų literatūrai.  

4.2. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Savivaldybės viešosiose bibliotekose užregistruoti 2 163 vartotojai (2015 m.  – 2 090), iš jų:  
1 467 savivaldybės gyventojai ( 2015 m. – 1 462);  
696 laikinai atvykusių į kurortą (2015 m. – 628).  
31 proc. savivaldybės gyventojų naudojosi viešųjų bibliotekų paslaugomis. 
34 proc. birštoniečių naudojosi Birštono viešosios bibliotekos paslaugomis. 
Teikiamų paslaugų įvairovė, jauki, patogi aplinka pritraukia mūsų paslaugomis naudotis ir 

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

socialinės padėties, bet ir pageidaujantys įvairių paslaugų.  

Iš visų savivaldybės bibliotekose registruotų vartotojų 69 proc. sudarė Birštono savivaldybės 
gyventojai, 31 proc. – Birštone poilsiaujantys, besigydantys žmonės ne tik iš kitų Lietuvos savivaldybių, 
bet ir užsienio šalių: Vokietijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Baltarusijos, Rusijos. Jie 
dažniausiai naudojosi elektroninėmis paslaugomis, domėjosi Lietuvos ir Birštono istorija, menu. 
Kurorto svečiai visuomet bibliotekoje randa reikalingos informacijos apie kurortą, įvairias čia 
teikiamas gydymo paslaugas, sveikatinimo, kultūros, turizmo, sporto įstaigas ir jų veiklą.  
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Iš viso savivaldybės viešosiose bibliotekose užregistruoti 57 486 apsilankymai (iš jų 
renginiuose – 9 137);  

 viešojoje bibliotekoje Birštone – 48 702 lankytojų (iš jų renginiuose – 7 642); 

 kaimų filialuose – 8 784 fiziniai apsilankymai (iš jų renginių lankytojų 1 495).  

Lankytojai 

 
 
Lankytojų skaičius mažėjo filialuose, nes vyko fondų patikrinimas, keitėsi darbuotojai. 

Džiugina, kad nemažai žmonių apsilankė mūsų bibliotekose organizuojamuose renginiuose – 9 137 
(2015 m. – 10 487, 2014 m. – 9 295), naudojosi nuotolinėmis, elektroninėmis paslaugomis 17 841 
virtualus lankytojas (2015 m. – 13 561 virtualus lankytojas, 2014 m. – 10 102).  

Bibliotekos labiausiai siejamos su knygomis ir skaitymu, todėl knygų skolinimas bei 
periodinių leidinių pasiūla yra vienos svarbiausių bibliotekos siūlomų paslaugų.  

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.): 

 SVB – 86 369 fiz. vnt.:  

 VB –  70 751 fiz. vnt.; 

 KF – 15 618 fiz. vnt. 

Dokumentų išduotis fiz. vnt. 
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4.2.1. VAIKŲ (IKI 14 METŲ) APTARNAVIMAS 

Daug dėmesio bibliotekoje skiriama vaikų ir jaunimo aptarnavimui. Mūsų Vaikų ir jaunimo 
aptarnavimo skyrius neoficialiai atlieka ir dienos centro funkcijas. Tiek jaunuoliai, tiek vaikai čia 
jaučiasi patogiai, randa reikalingų leidinių, įdomių užsiėmimų. Kai kurie apsilanko bibliotekoje net  
kelis kartus per dieną. Aplinkiniuose kaimuose, Prienuose gyvenantys vaikai besimokantys Birštono 
gimnazijoje laukdami autobuso bibliotekoje ruošia namų darbus, susitinka su draugais, klauso 
muzikos, sprendžia galvosūkius, pavalgo. Mažųjų skaitykloje mamos, tėveliai ar seneliai skaito 
mažyliams skirtas knygeles, dažnai čia vyksta įvairios viktorinos, netradicinės integruotos pamokos ir 
pan. 

Vaikų (iki 14 metų) telkimas ir aptarnavimas 

 
Viešoji biblioteka Filialai 

2015 2016 2015 2016 

Registruotų vartotojų skaičius 296 306 150 136 

Apsilankymų (lankytojų) skaičius 14 386 12 804 2 830 2 360 

Dokumentų išduotis 9 467 9 504 4 039 3 194 

 
Ypatingas dėmesys dirbant su jaunaisiais lankytojais skiriamas knygai, skaitymui. 

Rekomenduojant knygas, labai svarbus veiksnys – bibliotekininko erudicija, literatūros, o taip pat ir 
vaiko psichologijos išmanymas. Netinkamai parinktas tekstas, jo stilius gali atstumti vaiką nuo knygų. 
Kartu skaitant, parenkant tekstus, aptariant juos, bibliotekoje taikomas unikalus, netradicinis 
biblioterapijos metodas. Tokiu būdu tekstai parenkami individualiai kiekvienam skaitytojui. Tai nėra 
sunku, nes mūsų skaitytojai mums atsiveria, mes juos pažįstame. 

Skaityti vaikus ir jaunimą kviečiame ir įvairiais literatūriniais renginiais, įdomiais, inovatyviais 
projektais.  Skaitymų „Vasara su knyga“ tema šiemet buvo „Kelionė ir kelionės“. Keliavome po pasaulį, 
laiką, bandėme labiau pažinti save bei savo kraštą bendradarbiaudami su kitomis kurorto įstaigomis. 
Birštono turizmo informacijos centre K. Rutkauskas vaikams pasakojo apie turizmo veiklą Birštone, 
apie tai, kokių asmeninių savybių dirbant šį darbą reikia ir kokius mokomuosius dalykus reikėtų rinktis. 
Nemuno kilpų regioninio parko darbuotoja R. Dargienė, vesdama ekskursiją po mūsų gražųjį parką, 
pasakojo apie augalus, apie juos sekė padavimus.  

Turėjome puikių susitikimų su: dailininkais N. Kuginiene ir E. Ivaškevičiūte, sanatorijos 
„Tulpės“ psichologe B. Gelumbauskiene, leidyklos „Terra Publica“ direktore, redaktore, rašytoja, 
knygų sudarytoja Danguole Kandrotiene. Vasaros skaitymus baigėme susitikimu su rašytoja ir 
keliautoja Vaiva Rykštaite. Rašytoja pristatė savo knygą vaikams „Ugnikalnio deivė ir Džonas iš 
Havajų“, pasakojo apie keliones, rašymą, supažindino su Havajų muzika, papročiais, mitologija. Vaikai 
džiugino savo smalsumu ir originaliais klausimais, kurie vinguriavo tarp literatūros, asmeninio 
gyvenimo ir vienu momentu net nuslydo į maisto pramonę. 

Renginių metu ne tik skaitome kartu, bet ir kalbamės apie jau perskaitytas knygas, 
organizuojame teatralizuotus jų pristatymus, viktorinas, kitą prasmingą veiklą. Skaitymai padeda 
vaikams atrasti gerus tekstus, įdomias knygas. Kartu skaitydami, diskutuodami, įsiklausydami į save ir 
kitus,  vaikai geriau pažįsta save bei supančią aplinką. 

Iš viso skaitymuose dalyvavo 279 vaikai iš Birštono, Prienų, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, 
Švedijos, Anglijos. Kartais jaunuosius skaitytojus į skaitymus palydi ir suaugusieji. Džiaugiamės sulaukę 
daug malonių vaikų atsiliepimų. Štai keleto dalyvių mintys:  
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„Man labai patinka skaityti. Įvairias knygas. Ypač vasarą, kai būna daug laiko. Aš galiu 
skaityti ir skaityti. Mes vaikai daug fantazuojame. Bet su knyga lengviau. Vasaros skaitymai – jėga.“ 
(Elzė); „Man patinka vasara! Atostogos ir man labai patinka būti bibliotekoje“ (Ugnė);  

„Vasaros skaitymai – spalvotas laumžirgis pievoje“ (Aivaras);  
„Nuostabu, kai keliaudamas po Lietuvą gali surasti vietą, kurioje šalia kitų pramogų, gali 

jaukiai pabūti knygų apsuptyje! Čia suradau tokių vaikiškų knygučių, kurių nemačiau knygyne ir kurias 
būtinai norėsiu paskaityti savo dukrytei. Kai grįšiu į Vilnių, eisiu užsiregistruoti į biblioteką! Iki 
susitikimo“(Daiva ir Daugailė). 

 

   
Viktorinos, susitikimai su žymiais žmonėmis, kūrybinės dirbtuvėlės ir kt. renginiai visada 

pritraukia įdomiais edukaciniais, meno terapijos elementais neformaliai ugdančiais mūsų jaunuosius 
skaitytojus. Kiekvienas susitikimas su rašytoju paskatina skaityti, sudomina, vaikai ieško to autoriaus 
knygų. Daug nepamirštamų akimirkų padovanojo kūrybinės dirbtuvės su projekto „Mūsų mažoji 
biblioteka“ ambasadore, VŠĮ „Menų valtys“ direktore, menininke Sigute Ach. Tai – Europos Sąjungos 
programos „Kūrybiška Europa“ renginys, apjunęs Slovėniją, Lenkiją ir Lietuvą. Šių dirbtuvių metu 
vaikai iliustravo A. Onichimowskos knygą „Kur nuėjo sapnas“. Bibliotekos darbuotojų pakviesti 
veiklose dalyvavo ir Jiezno vaikų globos namų ugdytiniai. 

Domėtis skaitymu, knygomis vaikus visuomet paskatina ir draugo, bibliotekininko nuomonė, 
rekomendacija. Susitikimuose „Rekomenduoju draugui paskaityti“ kėlėme skaitančiojo ir skaitymo 
prestižą, vieni kitiems rekomenduodami savo mėgiamiausią literatūrą bei pamiltas knygas. 
Atsiliepimais apie knygas dalinomės ir stende „Rekomenduoju draugui paskaityti“.   

Kartu su jaunaisiais lankytojais paminėjome svarbias, įsimintinas datas: Knygnešio dieną, 
tradiciškai aplankėme knygnešių K. Sviderskio ir M. Klimavičiaus kapus senosiose kurorto kapinėse; 
Vaikų knygos dieną minėjome susitikimu su poete, rašytoja, aktore B. Mar.  

Jau 6-tus metus bibliotekoje sėkmingai veikia 2011 m. įkurtas klubas „Mama, mažylis ir 
knyga“. Ataskaitiniais metais įvyko 7 susitikimai. Juose buvo kalbama apie skaitymo įgūdžių ugdymą, 
skaitymo svarbą vaiko raidai, mokytasi skaityti ir įdomiai pristatyti patiems mažiausiems skirtas 
knygeles, bendrauta, dalintasi mažylių auginimo, lavinimo paslaptimis ir t.t.  

Didelio jaunimo dėmesio susilaukė projektas „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir 
atradimams“ (plačiau žr. Projektinė veikla). 

4.3. INFORMACINĖ VEIKLA, ELEKTRONINĖS PASLAUGOS 

Bibliotekos lankytojai naudojosi ne tik tradiciniais žinių šaltiniais, bet ir prenumeruojamomis 
duomenų bazėmis: INFOLEX, „Verslo žinių“ archyvu, EBSCO Publishing, NAXOS Music Library. 
Lankytojams suteikti slaptažodžiai EBSCO Publishing ir NAXOS Music Library duomenų bazių 
nuotolinei prieigai. Birštoniečiams patogu, kad šiomis bazėmis galima naudotis ne vien bibliotekoje. 
2016 m. prisijungimo slaptažodžiai buvo suteikti 34 žmonėms.  Populiariausia išliko EBSCO Publisihing 
duomenų bazė. 2016 m. joje atliktos 6 424  paieškos (2015 m. – 6 111), atsisiųsta 416 pilnateksčių 
dokumentų, (2015 m. – 330), INFOLEX – 277 paieškų. 

2016 m. gegužės mėnesį Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai buvo suteikta 
galimybė naudotis muzikos  bibliotekos „Naxos Music Library“ duomenų bazėmis: „Naxos Music 

http://search.ebscohost.com/
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Library Jazz“, „Naxos Spoken Word Library“, „Naxos Video Library“, „Naxos Music Library World“ ir 
„Naxos Works Database“. Su jomis kvietėme susipažinti ir mūsų bibliotekos skaitytojus. 

Biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (toliau LIBIS) kūrime nuo 2000 
metų. 2016 metų pabaigoje bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 22 130 bibliografinių įrašų 
(2015 m. pabaigoje – 21 281 bibliografinis įrašas). Ataskaitiniais metais parengti 849 bibliografiniai 
įrašai. Nacionalinio bibliografinių duomenų banko Analizinės bibliografijos duomenų bazė per  metus 
papildyta 701 įrašu. 

Plėtėme paslaugas nuotolinių paslaugų vartotojams: aktyviau buvo naudotasi elektroniniu 
katalogu, duomenų bazėmis, daugiau vartotojų naudojosi knygų grąžinimo, termino pratęsimo bei 
dokumentų rezervavimo internetu paslaugomis. 

Bibliotekos technologinės 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.  

Bibliotekos interneto svetainėje 2016 m. registruota 12 083 virtualūs apsilankymai (2015 m. 
– 10 923, 2014 m. – 9 548), 2016 m. – 6 169 unikalūs lankytojai (2015 m. – 6167, 2014 m. – 5185). 
2016 m. peržiūrėti 38 044 svetainės puslapiai (2015 m. – 35763 svetainės puslapiai, 2014 m. – 
31 118).  Bibliotekos interneto svetainėje 2016 m. lankytasi iš 65 pasaulio šalių (2015 m. – 66, 2014 
m. – 44), daugiausia – iš Jungtinės karalystės (333 seansai), Rusijos – 161, JAV – 136, Vokietijos –59. 

Didelis dėmesys bibliotekos interneto svetainėje skiriamas kraštotyros žinių sklaidai. Čia 
nuolat pildomos skiltys „Birštonas respublikos spaudoje“, „Birštonas internete“, „Rašytojai apie 
Birštoną“, „Žymių žmonių ženklai Birštono kurorte“, tęsiamas nuorodų katalogas „Birštonas ir 
birštoniečiai internete“. Taip pat svetainėje skelbiama apie bibliotekos vykdomus projektus, renginius 
ir kita naudinga informacija. Populiarios leidinių rodyklės, kuriose skaitytojams pateikiami bibliotekoje 
prenumeruojami periodiniai leidiniai (su nuorodomis į jų elektronines versijas) bei per mėnesį gautų 
naujų knygų sąrašai.  

Virtualūs lankytojai 

 

 

 
Siekiame vartotojams teikti daugiau paslaugų, prieinamų šiuolaikinėmis technologijomis. 

Populiarus bibliotekos profilis socialiniame tinkle „Facebook“. Jame pateikiame informaciją ne tik apie 
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vykstančius ar įvykusius renginius, mokymus, bet ir informuojame apie naujas knygas, paslaugas. 
Ataskaitiniais metais „Facebook“ paskyroje turėjome 576 (2015 m. – 401) sekėjus. 

2016 m. registruota daugiau interneto seansų. Interneto ryšys išlieka paklausus: 
planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose kurorto svečiai jungėsi prie mūsų 
bevielio interneto net nepravėrę bibliotekos durų – prisėdę ant laiptų, ant suoliuko po liepa. Tai ypač 
patogu vasaros vakarais, sekmadieniais. Filialuose interneto seansų mažėjo dėl vykdyto fondų 
patikrinimų, perdavimų (daugiau nei mėnesį lankytojų neaptarnavo Nemajūnų filialas). 

 
Interneto seansų skaičius: 

 SVB – 10 226 (2015 m. – 9 173); 

 VB – 8 676 (2015 m. 7 517);  

 KF – 1 550 (2015 m. – 1 656). 
Ataskaitiniais metais daugiau atsakyta informacinių užklausų.  
Iš viso SVB atsakyta 2 371 informacinė užklausa (2015 m. – 2 262); 

 VB atsakyta į 2 074 (2015 m. – 2 001);  

 KF atsakyta į 297 (2015 m. – 261) informacines užklausas. 
Ir 2016 metais didelis dėmesys skirtas gyventojų konsultavimui bei mokymui. Teikėme 

naudojimosi kompiuteriu ir internetu konsultacijas: padėjome susikurti elektroninio pašto, „Skype“ 
paskyras, mokėme žiniatinklyje rasti reikalingą informaciją, ją išsisaugoti įvairiose laikmenose ar 
išsiųsti elektroniniu paštu. Visai nemokančių, bet norinčių išmokti naudotis kompiuteriu – nedaug. 
Dažniausiai prašoma pamokyti konkrečių dalykų, pakonsultuoti vienu ar kitu informacijos paieškos 
klausimu. Konsultacijos aktualios ir reikalingos ne vien savivaldybės gyventojams, bet ir  kurorto 
svečiams.  

Konsultuotų ir mokytų žmonių skaičius iš viso: 

 SVB –  3 496 (2015 m. – 1 331); 

 VB – 2 887 (2015 m. – 1 163); 

 KF –  609 (2015 m. – 168). 

4.4. FILIALŲ VEIKLA 

Viešosios bibliotekos filialai – reikšmingos kultūros įstaigos, teikiančios 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. 

Visų filialų patalpos suremontuotos, jaukios, patogios lankytojams. Filialuose įdiegta LIBIS 
skaitytojų aptarnavimo bei kitos posistemės, visi darbo barai kompiuterizuoti. Filialų fondai 
rekataloguoti, t.y. suvesti į elektroninį bibliotekos, o tuo pačiu ir visos Lietuvos suvestinį katalogą. 
Vartotojai gali sužinoti, ar yra bibliotekoje reikalinga knyga, ją užsisakyti nuotoliniu būdu –prisijungus 
prie katalogo per internetą. 

Filialuose yra 5 vartotojams skirtos kompiuterizuotos darbo vietos, prijungtos prie tinklo ir 
interneto. Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 3. 

Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose sukaupta dokumentų: 10 499 fiz. vnt., 9 
089 pav. Ataskaitiniais metais bibliotekų fondai papildyti 584 fiz. vnt., 255 pav. naujų dokumentų.  

Vartotojų skaičius 

Metai 
Registruotų vartotojų 

skaičius 
Suaugusieji ir jaunimas Vaikai 

2016 580 444 (arba 77 %. visų vartotojų) 
136 (arba 23 proc. 

visų vartotojų) 

2015 573 449 (arba 79 % visų vartotojų) 
124 (arba 21 proc. 

visų vartotojų) 
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2016 metais filialuose užregistruoti 580 vartotojai (iš jų – 56 nevietiniai gyventojai). 27 proc. 

Birštono seniūnijos gyventojų naudojosi kaimo bibliotekų paslaugomis (2015 m. – 28 proc.).  
Bibliotekose reikalinga ir populiari paslauga – knygnešystė. Seniūnijos gyventojams, kurie 

negali ateiti į biblioteką (neįgaliesiems, garbaus amžiaus žmonėms), paprašius, knygos pristatomos į 
namus. Ši paslauga populiari visuose filialuose. Siponyse ja naudojosi 8 gyventojai, kuriems per metus 
į namus pristatyta 271 fiz. vnt. knygų ir periodinių leidinių, Birštono Vienkiemio gyvenvietėje – 12-kai 
gyventojų pristatyti 556 fiz. vnt. įvairių leidinių, o Nemajūnuose – net 25 vartotojus pradžiugino 611 
įvairių leidinių. Iš viso ataskaitiniais metais knygnešystės paslauga pasinaudojo 45 vietos gyventojai, 
gavę 1 438 leidinius. 

Iš viso filialuose ataskaitiniais metais užregistruoti 8 784 apsilankymai (-101); 

 Birštono vienkiemio filiale – 5 841 (+243);  

 Nemajūnų – 2 318 (-284);  

 Siponių – 625 (-60).  
Vartotojų ir lankytojų skaičius keitėsi nežymiai. Filialų lankytojų skaičiaus mažėjimą lėmė 

skaitytojų mirtys, emigracija. Nemajūnų biblioteka nedirbo beveik visą  mėnesį, nes buvo atliekamas 
fondo patikrinimas, perdavimas, keitėsi darbuotojas. Tai turėjo įtakos ir dokumentų išduotiems 
mažėjimui. 

Dokumentų išduotis iš viso 

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

2016 
2015 

15 618 
18 382 

3 194 
3 515 

26, 9 % 
29, 9 % 

 
Bibliotekų lankytojai pateikė įvairių užklausų: teminių, adresinių, tikslinamųjų ir 

faktografinių. Labiausiai vartotojus domino adresinio tipo užklausos.  

Informacinė veikla 

Metai 
Visos bibliografinės 

informacinės 
užklausos 

Faktografinės Tikslinamosios Adresinės Teminės 

2016 
2015 

297 
261 

1 
1 

20 
9 

197 
179 

79 
72 

 
Populiarios bibliotekininkų konsultacijos, patarimai ir mokymai kaip naudotis kompiuteriu, 

internetu, e. paslaugomis, kaip ieškoti žinių tradiciniuose ir skaitmeniniuose informacijos šaltiniuose, 
elektroniniame kataloge, skaitmeninėse duomenų bazėse.  

Iš viso per ataskaitinius metus mokyti ir konsultuoti gyventojai: 

 Birštono vienkiemio filiale – 404; 

 Nemajūnų filiale – 66; 

 Siponių filiale – 139. 

Filialuose gyventojai aktyviau naudojosi vieša interneto prieiga 

Metai Interneto seansų skaičius 

2016 m. 1550 

2015 m. 1537 

 
Nepaisant to, jog Nemajūnų biblioteka nedirbo visą mėnesį, prisijungimui prie interneto 

įtakos turėjo prastokas (lėtas) internetinis ryšys Siponių filiale, interneto seansų daugėjo.  
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Bibliotekos kvietė seniūnijos gyventojus ne tik skaityti periodinius leidinius, knygas, 
pasinaudoti el. paslaugomis, bet ir dalyvauti įvairiuose renginiuose. Per 2016 metus filialuose įvyko 
181 renginys. 

 
 

 
Metai 

 
Viso: 

 
Vaizdiniai 

 
Žodiniai 

 
Kompleksiniai 

Kiti: 
(ekskursijos, 
internetinės 
transliacijos) 

2016 181 36 85 2 58 

2015 108 39 34 2 33 

 
Palyginti su 2015 m. bibliotekose bendras renginių skaičius padidėjo 73. Tam įtakos turėjo 

išaugęs internetinių transliacijų skaičius, nes bibliotekos aktyviai dalyvavo Kauno apskrities viešosios 
bibliotekos (toliau – KAVB) inicijuotame ir kartu įgyvendintame elektroninių paslaugų ir verslumo 
projekte „(RE) STARTAS: e, paslaugos Tau“. Projekto metu įrengtose vaizdo transliacijų studijose 
gyventojai galėjo stebėti 20 tiesioginių transliacijų iš KAVB, kurių metu daugiau sužinojo apie el. 
paslaugas, mokesčius, draudimą, smulkų verslą, e. prekybą, e. parduotuves, dalyvavo virtualiuose 
susitikimuose su įvairiais verslo atstovais.  

Nemažai klausytojų sulaukė aktualios LNB transliacijos: „Norėtum kurti ir plėsti verslą 
kaime“, „Būk protingas, nepermokėk už vaistus“ ir kt. 

Įdomiai ir prasmingai filialuose minėta XVI-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, 
Bibliotekų metai. Organizuotos literatūrinės parodos, popietės, skirtos naujoms knygoms pristatyti, 
rašytojų kūrybai populiariniti. Didelio lankytojų dėmesio sulaukė renginiai, skirti Lietuvos Respublikos 
Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotai akcijai „Knygų kalėdos“.  

Birštono vienkiemio filiale vykusioje popietėje „Knygose gyvena stebuklai“ skaitytos akcijos 
temą atliepiančios, sielą gydančios ištraukos iš Daliaus Tamošiūno knygelės „Knyga draugui“, Zitos 
Gaižauskienės, Vytauto Račicko, Kosto Kubilinsko, Jono Biliūno, Sigito Gedos tekstai. 

Nemajūnų filiale „Kūrybinėse kalėdinėse dirbtuvėlėse“ vaikai klausė eiliuotų pasakų, 
dalyvavo viktorinoje apie lietuviškų eiliuotų pasakų autorius: A. Matutį, K. Kubilinską, J. Marcinkevičių, 
E. Mieželaitį ir kt., puošė savomis rankomis gamintais žaisliukais kalėdinę bibliotekos eglutę. 

Siponių filiale vykusioje jaukioje šventinėje popietėje dalintasi mintimis apie įdomiausias 
knygas, apie jose atsispindintį žmogaus gyvenimą, patirtis ir vertybes. Skaitant įvairias istorijas bei 
tekstus, lavintas gebėjimas įsijausti ir suprasti kitus, atrasti save, dalintasi mintimis bei įžvalgomis apie 
perskaitytas paguodžiančias, pamokančias, padrąsinančias knygas. Prisimintos ir Advento tradicijos, 
organizuotos kalėdinių žaisliukų bei vainikų dirbtuvės.  

Atsiliepdami į akciją, bibliotekoms bendruomenių nariai padovanojo naujų, spalvingų, 
įdomių knygų. 

 

   

Nepamirštos literatūrinės sukaktys pvz., organizuotos popietės rašytojų Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės 155-osioms, Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms paminėti, vaikų pamilti 
„Vasaros skaitymai“, kūrybinės velykinių margučių dirbtuvės „Margučio rašto paslaptis“ ir pan. 
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Eksponuotos literatūrinės parodos: „Laisvė – visos tautos gerovės šaltinis“ (Laisvės gynėjų 
dienai), „Mūsų knygose slypi visas pasaulis“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Rašytoją 
Juozą Aputį prisimenant“, „Zitos Gaižauskaitės kūryba vaikams“ ir kt. 

Tai tik keletas Birštono viešosios bibliotekos filialų renginių, parodų, džiuginusių ir 
praskaidrinusių Birštono vienkiemio, Nemajūnų ir Siponių gyventojų kasdienybę.  Renginiais siekta 
sudominti knygomis, skaitymu, pritraukti į bibliotekas naujų skaitytojų. 

Bibliotekose, organizuojant įvairią kultūrinę, švietėjišką veiklą, bendradarbiaujama su 
kitomis įstaigomis: Birštono vienkiemio darželiu-mokykla, Nemajūnų dienos centru, seniūnijos 
darbuotojais. Nemajūnų, Siponių filialų darbuotojos ne tik aktyviai dalyvauja vietos bendruomenių 
veikloje, yra išrinktos į bendruomenių valdybas. 

4.5. RENGINIAI 

Renginiai – neatsiejama bibliotekos veiklos dalis, pritaikyta ir jaunam, ir suaugusiam 
skaitytojui. Siekiant pritraukti kuo daugiau lankytojų,  išlikti atvira, dinamiška ir naudinga biblioteka 
Birštono bendruomenei bei kurorto svečiams, organizavome skaitytojų poreikius atitinkančius, 
įvairios tematikos ir formos renginius: literatūrines popietes, knygų pristatymus, kūrybines dirbtuves, 
susitikimus su rašytojais, meno atstovais, reikšmingų datų bei sukakčių minėjimus, bibliotekos erdves 
puošėme literatūrinėmis ir kitomis parodomis. Taip pat organizavome tradiciniais tapusius renginius: 
Poezijos pavasarį, unikalius Stanislono Moravskio skaitymus. Bibliotekoje ir filialuose suorganizuoti 
462 renginiai, juose apsilankė 9137 lankytojai.  

Tradiciniai renginiai. Poezijos pavasaris 

„Poezijos pavasario“ paukštė Birštoną džiugino jau 19-tą kartą. Šiemet renginyje svečiavosi 
poetas, žurnalistas Donatas Petrošius, prozininkė, dramaturgė Laura Sintija Černiauskaitė, teatro ir 
kino aktorė, skaitovė, teatro režisierė Olita Dautartaitė, poetas, bardas Edmundas Janušaitis, poetas 
ir vertėjas Vytautas Dekšnys, rašytojas, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras Regimantas 
Tamošaitis, poetė, prozininkė, muziejininkė Aldona Ruseckaitė ir poetas, prozininkas, vertėjas Keys 
Kerry Shawn. 

Literatūros ir meno atstovų pamiltame Birštone vykstantys tarptautinio „Poezijos 
pavasario“, festivalio skaitymai, plati, poeziją populiarinanti programa kaskart sulaukia būrio 
klausytojų, yra  atviri ir birštoniečiams, ir kurorto svečiams. 

 

   

Tradiciniai renginiai. Stanislovo Moravskio skaitymai. 

Rugsėjo 25-osios popietę Birštono kurhauzą apjuosė netradiciniai jurginais kvepiantys šio 
krašto gydytojo, rašytojo, vieno įžvalgiausių XIX šimtmečio memuaristų Stanislovo Moravskio 
skaitymai bei naujos jo knygos „Iš visur po truputį“ II-os dalies Broliai bajorai. Atsiskyrėlio gavenda 
sutiktuvės.  

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo: knygos sudarytoja dr. Reda Griškaitė, recenzentės – istorikė, 
Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, habilituota mokslų daktarė Aldona 
Prašmantaitė ir literatūrologė, Vilniaus universiteto docentė, daktarė Brigita Speičytė, knygos leidėjas, 
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Vilniaus dailės akademijos prorektorius bei Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius dr. Marius 
Iršėnas, vertėja, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotoja Zita Medišauskienė, knygos 
iliustratorė, žymi Lietuvos knygų dailininkė, grafikė Sigutė Chlebinskaitė ir profesorius Gediminas 
Vitkus. Susirinkusieji galėjo pasiklausyti aktorius Petro Venslovo  įtaigiai skaitomų Stanislovo 
Moravskio parašytų fragmentų apie šių kraštų bajoriją, inteligentiją, papročius ir tradicijas, apie 
rašytojo vidinius išgyvenimus, pamąstymus bei požiūrį į gyvenimą. Mykolo Kleopo polonezais renginį 
pripildė garsi pianistė Šviesė Čepliauskaitė. 

Stanislovo Moravskio asmenybė glaudžiai susijusi su Birštono kraštu. Čia jis praleido savo 
vaikystę ir paskutiniuosius gyvenimo metus, sukūrė svarbiausius savo literatūrinius tekstus. Renginiu, 
skirtu rašytojo kūrybai, skatinomeme skaitymą, domėjimąsi rašytoju, jo kūryba apie Birštono kraštą, 
jo istoriją, papročius, anų laikų visuomenės paveikslus bei požiūrius. Dr. Redos Griškaitės entuziazmo, 
kruopštaus, atsidavusio darbo dėka Birštono ir jo krašto žmonės gali iš naujo atrasti unikalią S. 
Moravskio kūrybą, kuri atliepia mūsų gilią istoriją, kultūrą ir kuri yra šiandien gyva knygose. 

 

   
Minėdami Pasaulinę poezijos dieną, birštoniečius pakvietėme į susitikimą su trim įdomiais 

menininkais: poetu, bardu Edmundu Janušaičiu,  garso improvizatoriumi, dailininku Gintautu Velykiu 
ir multiinstrumentalistu Giedriumi Balbieriu. Poetinę bibliotekos erdvę papuošė autorinė G. Velykio 
nuotraukų paroda „Aplink: Žaliakalnio žvilgsniai“. 

 

   
Gausaus lankytojų būrio ir didelio susidomėjimo sulaukė susitikimas su žinomu žurnalistu, 

laidų vedėju, rašytoju Andriumi Tapinu. Informatyvus ir linksmas susitikimas daugelį įkvėpė mokytis, 
skatino kritinį mąstymą, drąsino naudotis naujomis technologijomis, akcentavo bendruomeniškumo 
svarbą. 

 
 
 
Kasmet aktyviai dalyvaujame Birštono kurorto šventėje: ne tik tradicinėje eisenoje, bet ir 

pakviesdami šventės dalyvius apsilankyti bibliotekoje. 2016 m. eksponavome unikalią parodą „Lietuva 



 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka  19 
 

Vilniaus universiteto bibliotekoje – Birštonui 170“.  Jos tikslas – pasidalinti įdomiausiais, labiausiai 
atspindinčiais konkretaus regiono istoriją dokumentais, kurie saugomi Vilniaus universiteto 
bibliotekoje, kuriais žavisi net ir garbingiausi Vilniaus universiteto svečiai. Ši unikali paroda pristatė 
Birštono istoriją:  nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų rankraščių, senųjų žemėlapių, kurorto 
ištakas menančių dokumentų iki žymių žmonių, vienaip ar kitaip susijusių su Birštonu, rankraščių ir 
knygų. VU biblioteka mums padovanojo eksponuotų dokumentų kopijas, kuriomis gali naudotis  visi 
susidomėję.  

Vienos dienos parodos leidinius pristatė ir aptarė VU bibliotekos Rankraščių skyriaus 
bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas. Parodos atidaryme taip pat dalyvavo: VU bibliotekos generalinė 
direktorė Irena Krivienė, VU bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai dr. 
Marija Prokopčik, Retų spaudinių skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė, Retų spaudinių skyriaus 
bibliotekininkas Petras Račius.  

Parodos atidarymą gražiai įrėmino senosios muzikos ir šokių ansamblis „BANCHETTO 
MUSICALE“ (vadovė – Jūratė Mikiškaitė-Vičienė). 

 

   
Dažnai sulaukiame įvairių šalies rašytojų, meno atstovų pasiūlymų pristatyti įdomias naujas 

knygas, organizuoti originalias kūrybines dirbtuves. 
Į šiltų prisiminimų apie garsią lietuvių režisierę, aktorę, rašytoją Galiną Dauguvietytę, knygos 

„15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ sutiktuves pakvietė knygos autorė, žurnalistė, 18 
biografinių, populiariosios psichologijos ir medicinos knygų autorė, bendraautorė ir sudarytoja, 
pelnytai vadinama G. Dauguvietytės biografe, Inga Liutkevičienė.  

Atskleista be galo charizmatiška, spalvinga ir įkvepianti Galinos Dauguvietytės asmenybė 
nepaliko abejingų. 

 

    
Minint Azijos šalių literatūros metus, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos iniciatyva, 

bibliotekoje vyko unikali, įdomi, netradicinė persų poezijos ir muzikos popietė.  
Savo eilėraščius skaitė poetas iš Irano Ali Abdullahi bei muzikavo nendrinės fleitos meistras 

Mohammad Rasouli. Persų kūrybą į lietuvių kalbą vertė ir bendradarbiaujant tarpininkavo kartu 
atvykusi profesionali vertėja, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė, Azijos šalių literatūros metų 
koordinatorė Austėja Merkevičiūtė.  
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Ypatingo klausytojų susidomėjimo sulaukė dienraščio „Lietuvos žinos“ išleistos istorinės Aro 

Lukšo knygos „Laisvės istorijos mozaika“ pristatymas, susitikimas su autoriumi bei dienraščio vyr. 
redaktoriumi Ramūnu Terlecku.  

 

   
Bibliotekos lankytojai gausiai susirinko į rašytojos, menininkės Elenos Kurklietytės surengtas 

dirbtuvėles. Jose dalyvavo ir suaugusieji, ir jaunimas. Menininkė papasakojo apie monotipijų kūrimo 
etapus, detales, jų išskirtinumą bei asmeniškumą. Įkvėpusi kūrybiniams ieškojimams, pakvietė 
patiems išbandyti, kaip iš spalvų chaoso gimsta darna.  

 

   
Dalyvavome įvairiose literatūrinėse, pilietinėse akcijose. Atsiliepėme į Lietuvos leidėjų 

asociacijos kvietimą dalyvauti nacionalinėje akcijoje „Lietuva skaito!“. Birštono viešojoje bibliotekoje 
ir jos filialuose minėjome Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Birštono bibliotekoje skaitėme 
Balio Sruogos eilėraščius, Birštono vienkiemio bibliotekoje – Justino Marcinkevičiaus kūrybą, 
Nemajūnų bibliotekoje – Marcelijų Martinaitį. Dalinomės ne tik savo mėgiamiausiais eilėraščiais – 
kartu prisiminėme lietuviško žodžio draudimo laikus. 

Skaitymai sujungė skirtingas kartas, leido kartu išgyventi poezijos teikiamą ramybę ir jausmų 
lengvumą. 
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Jau šeštus metus dalyvavome Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

inicijuotoje „Knygų kalėdų“ akcijoje. Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, 
spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl 2016 m. akcija „Knygų 
Kalėdos“ atsiliepė į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį ir kvietė Lietuvos 
bibliotekoms dovanoti knygas, kurios keičia gyvenimą.  

„Knygų Kalėdų“ akcija Birštone šiais metais buvo ir dosni, ir įdomi, o ją atliepiantys renginiai 
skirti įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojams bei svečiams.  

Vieną pavakarę bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius virto stebuklingų pasakų 
šalimi. Įteiktos padėkos aktyviausiems 2016 m. skaitytojams, partneriams, bendraminčiams ir 
savanoriams, mažuosius skaitytojus džiugino vaikų taip pamiltos Disnėjaus knygos „Ledo šalis“ herojės 
– princesės Ana ir Elza. Kartu su vaikais jos sekė pamokančius pasakų fragmentus, dalijosi skaitymo 
patirtimis, įspūdžiais ir atradimais, žaidė įvairius žaidimus bei dalyvavo linksmose estafetėse.  

Suaugusius pakvietėme į jaukų, šiltą vakarą-susitikimą su dainininke Ieva Zasimauskaite, 
muzikantu Donatu Kelmeliu ir buvusiu muzikinės grupės „N.E.O“ nariu, krepšinio treneriu Mariumi 
Kiltinavičiumi. Išklausę gerųjų Mariaus skaitymo patirčių, lydimi muzikos garsų, diskutavome apie 
gyvenimą, jo prasmę, džiaugėmės galimybe pabėgti nuo kasdienybės ir atsipalaiduoti.  

Knygomis ir laime nuspalvintą ,,Knygų Kalėdų“ šventę Birštone inicijavo į akciją atsiliepė 
sostinės verslininkai: prekinio ženklo ,,Skonio slėnis“ (UAB „Riekė“) savininkai Jolanta ir Dalius 
Šlapeliai, UAB ,,Legista“ direktorė Agnė Kavolienė, leidybos namų ,,Tikra knyga“ vadovas Jaunius 
Lingys. Jie padovanojo įdomių knygų su žymių Lietuvos žvaigždžių palinkėjimais ne tik mūsų 
bibliotekai, bet ir  Jiezno vaikų globos namams,  Birštono vienkiemio mokyklai-darželiui, Vilniaus 
regiono bibliotekoms. Vaikams nepamiršti knygų, jas mylėti, skaityti linkėjo „Biplan“ lyderis Maksas 
Melmanas bei gitaristas Olegas Sejevas. Mažieji skaitytojai kartu su knygos ,,Laimė yra lapė“ dailininke 
Aušra Kiudulaite, dalyvavo laimingose popierinių lapių dirbtuvėlėse, mėgavosi „Skonio slėnio“ 
paruoštais desertais. Iš viso ,,Knygų Kalėdų“ akcijos metu bibliotekai padovanota 95 fiz. vnt. naujų 
knygų. 

Bibliotekos filialuose vyko kalėdinės kūrybinės dirbtuvės, literatūrinės popietės, subūrusios 
kalbėti, dalintis, pasakoti apie įkvėpusias, mylimiausias, gyvenimą pakeitusias knygas. 

 

    
Gruodžio mėnuo bibliotekoje – ypatingas. Čia jau vienuoliktus metus knygos užleido 

ekspozicines lentynas angelams. 2016-ieji metai dovanojo ypač trapių, porcelianinių, angelų parodą, 
kuriems gyvybės įkvėpė dailininkė, keramikė Aušra Deltuvienė. 

Literatūrinės parodos, skirtos žymiems lietuvių rašytojams: „Birštonas išėjo į sveikatą“ (Balio 
Sruogos gimimo 120-osioms metinėms), „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Birštono kurortas“ (gimimo 



 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA | Birštono viešoji biblioteka  22 
 

155-osioms metinėms), „Skulptorius Aloyzas Toleikis: gyvenimas ir kūryba“, menininko 85-osioms 
gimimo metinėms. 

Ypatingo populiarumo ir dėmesio sulaukė protų mūšis „Auksinis protas“. Šiuose įdomiuose, 
nuotaikinguose žaidimuose savo jėgas išbandė ne tik birštoniečiai, bet ir Prienų krašto gyventojai. 
Dalyvavo net 6 komandos. Įvairūs klausimai leido dalyviams parodyti savo sumanumą, suteikė 
galimybę sužinoti naujų dalykų, įdomiai, turiningai, linksmai praleisti laisvalaikį.  

 

   
Bibliotekos renginiai orientuoti į intelektualaus žmogaus ugdymą, skaitymo naudos 

viešinimą, geros, meniškai stiprios literatūros įvaizdžio stiprinimą visuomenėje, pasirenkant lengvai 
prieinamas, suprantamas, žaismingas formas, žinomus žmones. 

5. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

Vartotojų aptarnavimas organizuojamas jaukiose, bibliotekai pritaikytose patalpose.  

 Bendrasis SVB bibliotekų patalpų ir pastatų plotas – 1 115 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). 

Ataskaitiniais metais atnaujinta grindų danga viešosios bibliotekos 3-ame aukšte, 
suremontuoti lauko laiptai. 

Jau keletą metų įstaiga negauna lėšų pagrindinėms priemonėms įsigyti. Įkurtuves 
atšventėme prieš 10 metų, lankytojų srautai – dideli, per tą laiką susidėvėjo inventorius (pvz., 
suplyšusias kėdes lopome aplikacijomis, gėda prieš lankytojus dėl renginių salėje lūžtančių kėdžių), 
jau  keletą metų niekaip negalime išspręsti  kondicionavimo – vėdinimo sistemos problemų.  

Stengiamės patys gauti papildomų lėšų rengdami projektus. 2015-2016 m. įgyvendinus 
projektą „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“ pavyko šiek tiek atnaujinti 
kompiuterinę techniką, programinę įrangą. 2016 m. įsigijome: 2 nešiojamus kompiuterius, 
daugiafunkcinį kopijuoklį, 3D spausdintuvą, skaidrių skenerį, akustinės sistemos su stiprintuvu  įrangą 
ir kt. 

6. PROJEKTINĖ VEIKLA  

Siekdami didinti vartotojams teikiamų paslaugų spektrą, gausinti renginių skaičių ir įvairovę, 
didelį dėmesį skiriame projektinei veiklai, bendradarbiavimui ir partnerystei. 

Jau šeštus metus, pasitelkdami netradicines erdves (prie fontano, parke, istoriniame 
Kurhauze ir pan.), pripažintus, profesionalius kultūros ir meno kūrėjus bei jų ruoštas programas, 
kvietėme birštoniečius bei kurorto svečius į tradiciniais tapusius bibliotekos vasaros projekto „Po 
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2016 m.“ (finansavo Lietuvos kultūros 
taryba ir LR kultūros ministerija. Dalinę paramą skyrė Birštono savivaldybė) renginius.   
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Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais surengtos 9 literatūrinės kelionės, sukvietusios iš 
arčiau susipažinti su žymiais Lietuvos kūrėjais, su Birštono kraštu susijusiais rašytojais, jų kūryba, 
paminėtos svarbios literatūrines sukaktys. 

Ypatingas dėmesys skirtas rašytojui Baliui Sruogai, jo sąlyčiui su Birštono kraštu. Aktoriai 
Dalia Jankauskaitė ir Pijus Ganusauskas bei muzikantas Vytautas Labutis pristatė kruopščiai paruoštą 
programą, atskleidžiančią menišką kūrėjo asmenybę bei jo tragediją atspindinčią poezijos ir džiazo 
improvizaciją.  

Renginiuose dalyvavo ir savo kūrybą pristatė rašytojai Rimvydas Stankevičius ir Rūta 
Vanagaitė. Projekto literatūrines keliones lydėjo Sigito Gedos, Vytauto Mačernio, Romualdo 
Granausko, Marcelijaus Martinaičio, Icchoko Mero, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Česlovo Milošo 
kūryba.  

Visą vasarą vykę renginiai pasiekė ir Birštono krašto bendruomenes – renginius 
organizavome bendradarbiaudami su Nemajūnų bendruomenės santalka, Siponių krašto ir Birštono 
vienkiemio bendruomenėmis. 

Džiaugiamės gražiu ir naudingu bendradarbiavimu su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 
Kartu  organizavome ne tik susitikimus su rašytojais, bet ir knygų muges. Žmonės galėjo sudalyvauti 
ne tik renginyje, bet ir mugėje, įsigydami naujų knygų.  

Šio projekto vizija gimė iš noro sukurti kitokį, kamerinių vakarų ciklą, kurio atmosfera 
išsiskirtų subtilumu, sąsaja su gamta. Projekto renginiais, išeidami už bibliotekos sienų, siekėme, kad 
ir biblioteka nesinaudojantys ir neskaitantys žmonės pažintų knygos pasaulį kitomis spalvomis, 
kitomis priemonėmis, kitose erdvėse. Po atviru dangumi organizuojami renginiai lengviau pasiekami 
neįgaliems žmonėms, kuriems sunku vaikščioti, kurie po įvairių traumų gydosi sanatorijose. 
Menininkai taip pat džiaugiasi Birštono kultūrine erdve, intelektualia, dėmesinga publika ir kamerine 
vakarų po žvaigždėtu rugpjūčio dangumi atmosfera.  

Šilti dalyvių atsiliepimai, gausus literatūrinių vakarų lankytojų būrys patvirtina, kad  mes savo 
tikslą pasiekėme.  

 

   
2016 m. toliau vykdėme projektą „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“, kurį 

finansavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas projektas ,,Bibliotekos 
pažangai 2”, LR kultūros ministerija. Dalinę paramą skyrė Birštono savivaldybė. Projektu siekėme 
glaudesnio kartų dialogo, sudarant sąlygas jaunimo kūrybiškumo, mokymosi, bendruomeniškumo ir 
socialinių įgūdžių ugdymui. 

Įgyvendinus projektą, biblioteka aprūpinta nauja kompiuterine ir programine įranga, 
reikalinga foto, video ir audio medžiagos tvarkymui, multimedijos technika, 3D spausdintuvu bei 
interaktyviu ekranu, atvertos naujos jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybės, sukurta įvairių 
interaktyvių, įdomių paslaugų, įkurtos erdvės jaunimui: Mokymosi (bibliotekoje Birštone ir Birštono 
vienkiemio filiale), Draugų (bendravimo), Kūrybos bei Kino ir konferencijų.  

Jaunimas ir vaikai dalyvavo įvairiose kūrybiškumą skatinančiose, novatorišką mąstymą 
motyvuojančiose bei mokymosi įgūdžius lavinančiose kūrybinėse dirbtuvėse, užsiėmimuose (109 
veiklos; 1530 dalyvių), verslumą, profesinį orientavimą skatinančiuose (11 veiklų; 98 dalyviai) bei 
modernių technologijų naudojimo ir jų galimybių mokymuose (76 veiklos; 958 dalyviai), kartų atskirtį 
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mažinančiuose renginiuose (15 veiklos; 229 dalyviai). Surengėme net 39 veiklomis daugiau nei 
planuota (iš viso suorganizuota 211 renginių, kuriuose apsilankė per 2815 dalyvių).  

Jaunimas noriai priėmė siūlomus užsiėmimus, patys inicijavo ir organizavo viktorinas, kvietė 
vieni kitus į renginius. Ypač aktyviai dalyvavo filmų kūrimo dirbtuvėse. Jose sukūrė net 8 filmukus: apie 
bibliotekos paslaugas ir jaunimo praleidžiamą laiką bibliotekoje, jaunimo pasirinkta tema („Atviras 
ratas“ ir „Kvailystė apgavystė“), multiplikacinį filmą pagal K. Kubilinsko pasaką „Pagyrūnas baravykas“ 
bei kitus. Kuriant videofilmus buvo organizuojami užsiėmimai scenarijų kūrimui, režisūriniams 
sprendimams, inovatyvios kūrybinės dirbtuvės „Kaip gimsta videofilmas“, užsiėmimai video 
filmavimui, fotografavimui ir montavimui.  

Be galimybės išmokti video, foto meno medijų kūrimo, toliau mokytis, bendrauti, prasmingai 
leisti laisvalaikį bibliotekoje, jauni žmonės taip pat įgijo naujų, vertingų darbo įvairiomis šiuolaikinėmis 
technologijomis įgūdžių, 3D erdvinių vaizdų suvokimo, jų projektavimo, atspausdinimo, dalyvavo 
profesinio orientavimo, verslumo mokymuose.  

Nemažo susidomėjimo sulaukė kino terapija, padedanti atskleisti žmogaus pasąmonėje 
vykstančius procesus, problemas ir kitas emocijas, suvokti savo elgesį bei efektyviau jį suvaldyti. 
Terapinių filmų peržiūros ir aptarimai vyko kartu su profesionaliais psichoterapeutais aptariant 
įspūdžius, jausmus ar kilusias mintis. Šie susitikimai greitai tapo itin mėgiami ir lankomi ne tik jaunų, 
bet ir vyresnių birštoniečių. 

Organizuodami projektą, aktyviai kvietėme savo lankytojus savanoriauti bibliotekoje. 
Savanoris Rokas vadovavo trumpametražių filmų kūrimo dirbtuvėlėms, Aivaras ir Andrius padėjo 
mokytis 3D spausdinimo subtilybių, organizavo įvairias kūrybines dirbtuves. 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklos paskatino dar aktyviau ieškoti naujų partnerių, 
stiprinti jau esamus ryšius. Džiaugiamės, jog vykdytomis veiklomis dar glaudžiau bendradarbiavome 
su Birštono gimnazija, Birštono meno mokykla ir Birštono vienkiemio bendruomene. Užmezgėme 
partnerystę su Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija. Bendradarbiavimas su 
biblioteka jiems buvo visiškai nauja patirtis, o mūsų projekto dalyviai jų vedamuose savęs pažinimo 
seminaruose, atlikdami įvairius testus, perprato savo stipriąsias ir silpnąsias puses, susipažino su 
rečiau visuomenėje minimomis specialybėmis, o svarbiausia – reabilitavo požiūrį į profesinio mokymo 
centrus ir juose besimokančius. Partnerystės patvirtino, kad kartu galima pasiekti daugiau, padaryti 
įdomiau, pasisemti skirtingų sektorių specialistų patirties, sutaupyti lėšų, praplėsti ir paįvairinti 
renginius/teikiamas paslaugas. 

Džiugu, kad bibliotekos projektinė veikla subūrė jaunimą įdomiems darbams, užsiėmimams, 
sudarė geresnes sąlygas ugdyti kūrybiškumą, žingeidumą. 

Keletas projekto dalyvių atsiliepimų: „Tokių projektų dėka auga nauja vaikų karta, kurie 
domisi naujomis technologijomis....Esu tikra, kad Birštono bibliotekos nuoširdaus kolektyvo darbo 
dėka auga nauja smalsi ir knygas mylinti vaikų karta“ (mama Asta Safonienė);  

„Bibliotekos projektas suteikė galimybę kurti...“ (Aivaras Požaitis);  
„Patinka bibliotekoje leisti laiką su draugais, su mane suprantančiais žmonėmis, smagu 

dalyvauti filmo kūrimo procese, smagu filmuotis ir vis išmokti, ką nors naujo“ (Gabija Paškevičiūtė). 
Sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas, biblioteka tapo puikia vieta birštoniečiams ir 

kurorto svečiams, kur siūlomos ne tik naujos knygos, bet ir įdomios interaktyvios, inovatyvios veiklos 
bei šiuolaikinės technologijos. 
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Biblioteka (kaip partnerė) toliau dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau 
tekste KAVB) inicijuotame elektroninių paslaugų ir verslumo projekte „RESTARTAS: e. paslaugos Tau“ 
(dalinai finansuojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos 
pažangai 2" ir LR kultūros ministerijos lėšomis), skirtame tobulinti bendruomenės skaitmenines, 
verslumo ir finansines kompetencijas, gerinti įgūdžius naudojantis e. valdžios paslaugomis. 

Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose (Nemajūnų, Siponių ir Birštono vienkiemio) 
įrengtose vaizdo transliacijų studijose gyventojai galėjo stebėti 20 tiesioginių transliacijų iš KAVB, 
kurių metu daugiau sužinojo apie el. paslaugas, mokesčius, draudimą, smulkų verslą, prekybą, e. 
parduotuves, dalyvavo virtualiuose susitikimuose su įvairiais verslo atstovais. 

Viena įsimintiniausių transliacijų – tiesioginis virtualus susitikimas iš Ibizos salos (Ispanija) su 
birštonietėmis, seserimis, jaunomis verslininkėmis Blekaitytėmis Egle ir Leonora BE YOU. Jos 
sėkmingai organizuoja kryptingus asmeninio tobulėjimo seminarus-mokymus bei asmenines 
konsultacijas moterims Lietuvoje, Ispanijoje bei JAV. Merginos pasidalino savo gerąją verslo patirtimi, 
papasakojo apie ryškiausias gyvenimo iniciatyvas bei veiklas.  

Džiaugiamės, jog organizuojamos projekto veiklos sulaukė nemažo gyventojų dėmesio: iš 
viso  

2015–2016 m. Birštone vykusiose projekto mokymams ir gerosios verslo patirties sklaidai 
skirtose transliacijose dalyvavo 343 lankytojai: mokymams skirtose transliacijose – 285 dalyviai; 
transliacijose, skirtose gerosios verslo patirties sklaidai – 58 dalyviai. 

 

   
Organizuodama Europos dienos projektą „Mūsų Europa – spalvos, muzika, skoniai...“, kurį 

finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, biblioteka, kartu su partneriais, vykdė įvairias 
originalias veiklas. 

Skelbėme fotografijų konkursą ,,Mano žvilgsnis į mylimą Lietuvą“. Birštoniečius kvietėme 
dalintis savo užfiksuotais įdomiausiais Lietuvos vaizdais, kuriuos eksponavome bibliotekos 1-o aukšto 
languose (sulaukta 90 nuotraukų). Birštono gyventojai ir kurorto svečiai, balsavo už labiausiai 
patikusią nuotrauką, dalijosi savo kelionių įspūdžiais, užsimezgė gražūs, gerų emocijų ir nuotaikos 
inspiruoti pokalbiai apie tai, kokia graži Lietuva Europos kontekste.   

Gegužės 9 dieną, Europos dieną, rinkomės prie sanatorijos „Versmė“ fontano klausytis 
kapelmeisterio Ričardo Kukulskio vadovaujamo Lietuvos karinių oro pajėgų orkestro, dovanojusio 
nuotaikingą Europos šalių muzikos koncertą. Šventinę nuotaiką stiprino dalijami geltoni ir mėlyni helio 
balionai, informaciniai leidiniai apie Europos Sąjungą ir vėliavėlės. 
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Birštono gimnazijos technologijų mokytojai: Veda Martinaitienė, Nijolė Juozaitienė ir Algis 
Guobys organizavo originalią akciją-ekspoziciją „Taika Europoje“. Kartu su savo mokiniais iš faneros 
pagamino Lietuvos kontūrą, kuriame visi norintys galėjo kabinti pačių išlankstytas įvairiaspalves 
gerves. Kūrinys, po renginio eksponuojamas Birštono viešosios bibliotekos lange, ir šiandien sulaukia 
didžiulio susidomėjimo. 

Šventę užbaigėme Birštono kurhauze, kur susitikome su kulinarijos žinove Beata Nicholson, 
pasveikinusią Europos dienos proga, pasidalinusią savo prisiminimais apie Lietuvos stojimą į ES ir 
pakvietusią įdomiai kelionei po Europos  šalių virtuves. Daugiau nei valandą trukęs susitikimas 
prabėgo nepastebimai.  

Šventę Birštone surengti padėjo: Birštono savivaldybė, Birštono gimnazija, Birštono kultūros 
centras, sanatorija ,,Versmė“. 

 

   
Visada džiaugiamės mūsų partneriais: Birštono kultūros centru,  gimnazija, meno mokykla, 

Birštono jaunimo klubu, ,,Versmės“ ir ,,Tulpės“ sanatorijomis, Nemajūnų dienos centru, 
bendruomenėmis. Partnerystė stiprina bendruomeniškumą, padeda į projektų veiklas traukti platų 
dalyvių ratą.  

7. FINANSŲ VALDYMAS. LĖŠOS IR IŠLAIDOS  

2016 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) 
biblioteka turėjo 249 573 Eur (2015 m. – 241 629 Eur) arba 7 944 Eur t.y. 3,18 proc. daugiau nei 2015 
m.  
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Įstaigai, pagal patvirtintą sąmatą su pakeitimais, biudžeto lėšų skirta 215 603 Eur. 2016 m. 

biudžeto lėšų gavome daugiau, nes Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2016 m. birželio 
15 d. Nr. ĮV-523 buvo didinamas darbo užmokestis kultūros ir meno darbuotojams bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu 2016 m. birželio 22 d. Nr. 644 – minimali alga. 

Iš viso skirta asignavimų – 215 603 Eur,  įvykdyta – 215 603 Eur. 
Kitos lėšos: 
1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą, parama 2% GPM – 167 Eur (2015 m. – 197 

Eur); 
2. Iš fondų ir programų gautos lėšos – 28 727 Eur (2015 m. – 30 457 Eur). Iš jų: 
- 9919 Eur – Kultūros ministerijos lėšos dokumentams įsigyti;  
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- 1000 Eur – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje lėšos Europos dienos šventės projektui;  

 3000 Eur – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Po žvaigždėtu vasaros dangum. 
Literatūriniai vakarai Birštone 2016 m.“; 

 4000 Eur – Kultūros ministerijos lėšos projektui ,,Balandžio 23-osios tarptautinės 
knygos ir autorių teisių  

 dienos minėjimas“; 

 340 Eur – Kauno apskrities VB dalinis finansavimas projektui „(RE) STARTAS: e. 
Paslaugos Tau“; 

 9868 Eur – Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos  lėšos projektui ,,Interaktyvi 
biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“ įgyvendinti. 

 600 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos vykdomų projektų bendrafinansavimui.  
3. Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas – 757 Eur (2015 m. – 547 Eur); 
4. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 4 319 Eur (2015 m. – 8 100 Eur). 
Viso gauta kitų lėšų – 33 970 Eur (2015 m. – 39 301 Eur). 
 

8. INFORMACIJOS APIE BIBLIOTEKĄ  SKLAIDA.  
VEIKLOS ĮVERTINIMAS.  ATSTOVAVIMAS. 

 
Apie bibliotekos veiklą 2016–aisiais spaudoje paskelbtos 105 publikacijos. Respublikinėje 

spaudoje – 13 (6 parašė bibliotekos darbuotojos, 7 – žurnalistai), krašto laikraščiuose – 92 (59 parašė 
žurnalistai, 33 – bibliotekos darbuotojos). Iš viso periodinėje spaudoje žurnalistai parašė ir paskelbė 
66 straipsnius, bibliotekos darbuotojos – 39. 1 publikacija – knygoje. 

Kaip ir kasmet biblioteka ne tik buvo matoma žiniasklaidoje, bet sulaukė ir veiklos įvertinimo. 
Palaikydami Britų tarybos iniciatyvą prasmingai paminėti 400-ąsias Viljamo Šekspyro mirties metines, 
bibliotekoje surengėme teatralizuotą kūrybos skaitymą su profesionaliais aktoriais Petru Venslovu ir 
Henriku Savickiu bei gėlių, kurių personifikacijų gausu Viljamo Šekspyro sonetuose, liejimo akvarele 
dirbtuvėles su Vilija Čepaite.  

LR Prezidentūroje vykusiame akcijos aptarime Britų tarybos direktorius dr. Artūras 
Vasiliauskas teikė apdovanojimus 5 Lietuvos bibliotekoms, kurios, komisijos nuomone, originaliausiai, 
įsimintiniausiai suorganizavo renginius, skirtus V. Šekspyrui. Už kūrybiškai paminėtas 400-ąsias 
Viljamo Šekspyro mirties metines, įsimintiną, originalų renginį apdovanota ir mūsų biblioteka. 
Didžiuojamės, kad nestokojame kūrybiškumo, profesionalumo, gebame nustebinti, dirbti originaliai. 
Džiaugiamės įvertinimu ir dėkojame visiems padėjusiems organizuoti renginį. 

 

  
 

 

Gegužės 25 d. LR Seime vyko Bibliotekų metams pažymėti skirtas renginys, kuriame pagerbti 
aktyviausi 2015 metų skaitytojai ir skaitomiausių knygų autoriai. Padėkos įteiktos ir mūsų 
aktyviausiems skaitytojams bei savanoriams be kurių pagalbos neapsieina dažnas bibliotekos 
renginys: Birštono gimnazijos vyresn. mokytojai Ivetai Montvydienei bei moksleiviui Aivarui Požaičiui. 
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Kasmet aktyviai dalyvaujame kurorto šventėje. Didžiuojamės įvertinti Birštono 

komunikacijos grupės už ypatingai kūrybingą, puikią jubiliejinės miesto šventės „Birštonuokimės!“ 
temą ir kurorto istoriją atskleidusį pasirodymą šventinėje Birštono bendruomenės eisenoje. 

 
Lapkričio 16 d. Birštone vykusiame Kauno regiono bibliotekų tarybos išplėstiniame posėdyje, 

buvo aptarti Bibliotekų metų rezultatai ir pasidalinta gerąja regiono bibliotekų patirtimi. Bibliotekai 
įteiktas Kauno apskrities viešosios bibliotekos apdovanojimas „Sėkmės gilė“ už sėkmingą 
bendradarbiavimą bei partnerystę įgyvendinant projektą „(Re)startas – e.paslaugos Tau”. 

 

 
Bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė pelnė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėką už 

iniciatyvumą ir aktyvią veiklą įgyvendinat Bibliotekų metų renginius. Vyr. bibliotekininkė Ona 
Gridziškienė – Kultūros ministro padėką už etninio paveldo saugojimą ir sklaidą, skaitymo skatinimą, 
bendruomenės telkimą aktyviai kultūrinei veiklai. 

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka įteikė padėką už nuoširdų bendradarbiavimą 
įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2“, už reikšmingų, kokybiškų paslaugų kūrimą 
bendruomenei. 

Kasmet sulaukiame svečių, įvairių sričių specialistų, besidominčių mūsų veikla tiek iš 
Lietuvos, tiek iš užsienio šalių. Mielai dalijamės savo darbo patirtimi.  

Aktyviai įsitraukėme į Bibliotekų metų veiklas: dalyvavome organizuojant konferenciją 
Balandžio 23-ajai, Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai paminėti LR Seime, kurioje bibliotekininkus 
pasveikino garbūs asmenys, politikai, buvo apdovanoti geriausieji šalies bibliotekininkai.  

Balandžio 28–29 dienomis Birštone vykusioje tarptautinėje Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų 
specialistų konferencijoje „Skaitanti visuomenė: paradigmų kaita XXI amžiuje“ dalyvavo  pranešėjai ir 
svečiai iš Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos bei gausus būrys kolegų iš įvairių 
tipų Lietuvos bibliotekų: nacionalinės, viešųjų, mokslinių bei specialiųjų. Ji buvo skirta profesinės 
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partnerystės ryšių su Šiaurės bei Baltijos šalių bibliotekų specialistais stiprinimui, sudarė sąlygas 
pasidalinti geraja Šiaurės bei Baltijos šalių patirtimi.  

 

   
Atidarant tarptautinę konferenciją, dalyvavo Birštono savivaldybės vicemeras Vytas 

Kederys, Birštono merės Nijolės Dirginčienės sveikinimą perdavė patarėja Rimantė Kurkauskaitė, 
dalyvius sveikino bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė. 

Konferencijos dalyviai susipažino su Birštonu, apsilankė ir mūsų bibliotekoje. Bibliotekos 
direktorė Alina Jaskūnienė parengė pranešimą, išsamiai pristatė bibliotekos veiklą. Kolegos domėjosi 
mūsų vykdomais projektais, stebėjosi teikiamomis biblioterapijos paslaugomis. Sulaukėme gero savo 
veiklos vertinimo iš žinomų, pripažintų savo šalyse bibliotekų specialistų. 

Bibliotekos kolektyvas ne tik aktyviai dalyvavo organizuojant konferenciją, bet ir turėjo 
puikią galimybę pristatyti savo veiklą, plėsti profesinį akiratį klausantis įdomių pranešimų. 

9. APIBENDRINIMAS 

Bibliotekos veiklos parodo, kokia svarbi, stipri, kūrybiška yra biblioteka, kokį platų gyventojų 
ratą ji pasiekia ir įtraukia savo veiklomis. 

 Išliko stabilus bibliotekų tinklas: veikė  viešoji  biblioteka ir 3 filialai.  

 Savivaldybės viešųjų bibliotekų paslaugomis naudojosi 31 proc. gyventojų (1 proc. 
daugiau nei 2015 m.). Augo lankytojų ir registruotų vartotojų skaičius kurorto 
viešojoje bibliotekoje. 

 Sėkmingai  įgyvendinti projektai pagerino vartotojų naudojimosi bibliotekos 
paslaugomis galimybes, skatino skaitymą. 

 Įgyvendinus Bibliotekos pažangai2 projektą „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir 
atradimams“, atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga, sukurta inovatyvių 
paslaugų vaikams ir jaunimui.  

 Sudarytos geros sąlygos darbuotojams  kelti kvalifikaciją, ugdyti  profesionalumą. 
Ataskaitiniais metais kvalifikaciją kėlė 13 bibliotekos specialistų. 

 Biblioteka sėkmingai bendradarbiavo su savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 SVB suorganizuoti 462 renginiai, iš jų 57 dokumentų parodos. Renginiuose apsilankė 
9137 lankytojai. 

Teikiamos paslaugos, aptarnavimo kokybė, spaudinių fondas, sėkminga projektinė veikla, 
patogi lankytojams vieta (kurorto centrinė gatvė) bei jaukios, šiuolaikiškos patalpos pritraukia į 
biblioteką ne tik birštoniečius, bet ir į kurortą atvykusius gydytis ar pailsėti žmones iš Lietuvos ir 
užsienio šalių. Bibliotekoje kiekvienas randa reikalingų knygų, tradicinių, elektroninių, informacinių 
paslaugų, mėgaujasi jaukia, patogia aplinka, paslaugiais darbuotojais, todėl palankiai vertina 
biblioteką, jos teikiamas  paslaugas. Bibliotekos ,,Skaitytojų atsiliepimų, pageidavimų, pasiūlymų, 
skundų knygoje“ ataskaitiniais metais neužfiksuota pastabų ar skundų. Už suteiktas paslaugas, gerą 
aptarnavimą, įsimintinus renginius lankytojai dėkoja žodžiu, rašo įrašus atsiliepimų knygoje, socialinio 
tinklo „Facebook“ profilyje pvz., ,,Labai džiaugiuosi, kad Birštonas turi tokia gražią Biblioteką, kuri 
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rūpinasi vaikų užimtumu, skatina skaityti, moko domėtis literatūra, bei Lietuvos rašytojų darbais. 
Sėkmės darbuose” Lineta Ivanovaitė. 

Džiaugiamės savo lankytojais. Jie skatina aktyviai plėtoti mūsų veiklą, kad biblioteka būtų 
dar patrauklesnė, atitinkanti lankytojų poreikius, kviečianti skaityti, būti, šviestis bei tobulėti. 

10. PRIEDAI 

1. Birštono viešosios bibliotekos 2016-ųjų veikla (Bibliografinis sąrašas). 11 lapų.  
2. Apie Birštono viešąją biblioteką  internete, radijuje ir televizijoje 2016 metais. 4 lapai. 
3. LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės Padėkos A. Jaskūnienei. 2 lapai. 
4. LR kultūros ministro padėka O. Gridziuškienei. 1 lapas. 
5. LNB padėka už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“.1 lapas. 
6. Asociacijos Norden ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje padėka už dalyvavimą 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. 1 lapas. 


