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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. Tikslo
įgyvendinimui numatytas uždavinys – užtikrinti kokybišką bei efektyvią, šiuolaikišką viešosios bibliot ekos
veiklą. Jį įgyvendindami, plėtojome kultūrines, informacines, elektronines paslaugas, sudarėme sąlygas
savivaldybės gyventojams ir kurorto svečiams naudotis ne tik universaliu dokumentų fondu, bet ir
šiuolaikinėmis informacijos bei komunikacijos technologijomis, organizavome kultūrinius renginius,
skatinome domėjimąsi literatūra, aktyvinome gyventojų skaitymo poreikį.
Sėkmingai įvykdėme 2017 m. bibliotekos veiklos plane numatytus prioritetus, pasiekėme
planuotų rezultatų. Ataskaitiniais metais savivaldybės viešųjų bibliotekų paslaugomis naudojosi 32 proc.
gyventojų (1 proc. daugiau nei 2016 m.). Augo registruotų vartotojų skaičius – savivaldybės viešosiose
bibliot ekose užregistruoti 2 163 vartotojai. Apsilankė 55 606 lankytojai, fonduose sukaupta 77 802 fiz.
vnt. įvairių dokumentų. Daugiau lankytojų, ypač nevietinių, bibl iotekoje pasinaudojo internetu,
atsakėme daugiau informacinių užklausų.
Stiprindami partnerystę su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, įgyvendinome 5 projektus,
kurie pagerino vartotojų naudojimosi bibliotekos paslaugomis galimybes, išplėtė inovatyvių paslaugų
spektrą. Naujų paslaugų pasiūlėme vaikams ir jaunimui: papildytos realybės knygų lentyną, robotiką,
smėlio terapiją ir kt., sudarėme puikias sąlygas naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis,
ugdyti kūrybiškumą, kokybiškai leisti laisvalaikį.
Plėtojant biblioterapiją įgyvendinome projektą „Universali bibliot erapijos kalba“ , kuriuo
viešinome Lietuvoje ir užsienyje vykdomas biblioterapijos veiklas, skleidėme gerąją patirtį, pasiūlėme
daug įdomių, netradicinių renginių plačiam visuomenės ratui, bibliotekininkams.
Daug dėmesio skyrėme bendruomenės skaitymo gebėjimų ugdymui, skatinome domėtis
literatūra, organizavome kultūrinius renginius. Jaunuosius skaitytojus kvietėme dalyvauti vasaros
skaitymuose bei „Skaitymo iššūkio“ varžytuvėse ir kt.
Viena iš svarbių bibliotekos veiklos sričių – neformalusis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
šviet i mas. Biblioteka sudaro sąlygas mokytis kiekvienam visą gyvenimą, suteikdama nemokamą prieigą
prie interneto, organizuodama skaitmeninio raštingumo kursus, padėdama savo lankytojams tobulinti
gebėjimus, gilinti žinias. Siekiant kokybiškesnio neformaliojo suaugusiųjų švietimo Birštone, inicijavome,
parengėme ir atlikome gyventojų poreikių apklausą. Išanalizavę rezultatus, kartu su savivaldybės, jos
įstaigų ir organizacijų, teikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, vadovais bei atstovais,
parengėme „Jaunų žmonių (nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių) ir kito
neformalaus suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi veiksmų planą 2017–2020 metams“, kurį 2017
m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-43 patvirtino Birštono savivaldybės taryba. Plano įgyvendinimo
koordinatoriumi paskirta biblioteka.

2.

BIBLIOTEKŲ TINKLAS

2017 metais savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Viešoji bibliot eka kurorte 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.
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3.

BIBLIOTEKOS DARBUOTOJAI

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 16, bibliotekai nustatytas Birštono savivaldybės
tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-201 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
Birštono savivaldybės kultūros ir sporto įstaigose patvirtinimo“.
Bibliotekos darbuotojų skaičius:
Profesionalių
Iš viso etatų

Administracijos
darbuotojų

16

1

b ibliotekininkų

Kvalifikuotų
specialistų

Techninių
darbuotojų

9,5

4

1,5

(kultūros ir meno
darbuotojų)

Profesionalių bibliotekininkų išsimokslinimas:
Iš viso dirbo

darbuotojų

Aukštasis universitetinis

Aukštasis neuniversitetinis

išsilavinimas

išsilavinimas

Šiuo metu mokosi
arba persikvalifikuoja

9

2

1

12

Bibliotekoje dirba kvalifikuoti darbuotojai. 75 proc. profesionalių bibliotekininkų turi aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, 25 proc. įgiję aukštesnįjį išsilavinimą arba mokosi. Vidutinis specialistų amžiaus
vidurkis – 48 metai.
Bi bliotekos darbuotojų kolektyvas – atsakingas, pareigingas, pasižymi puikiais profesiniais
įgūdžiais, nuolatiniu žinių troškimu. Tarpusavio ir darbo santykiai grindžiami kolegiškumu – bibliot ekoje
puoselėjama bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Kolektyvo kūrybiškumas ir iniciatyvumas padeda
drąsiai priimti iššūkius, įgyvendinti novatoriškas veiklas, aktyviai atstovauti ne tik biblioteką, bet ir
dalyvauti bendruomenės veikloje.

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

2017 m. – 13
2016 m. – 13

2017 m. – 28
2016 m. – 26

2017 m. – 1
2016 m. – 3

2017 m. – 1
2016 m. – 2
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Bibliotekos darbuotojai nuolat atnaujina žinias ir gebėjimus. Ataskaitiniais metais jie aktyviai
dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, kurių daugiausiai organizavo Kauno
apskrities viešoji ir Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo bibliotekos. Šie mokymai profesionalūs,
suteikiantys reikalingų žinių, savalaikiai, sudarantys sąlygas bibliotekų darbuotojams gerint i savo
kompetencijas, ugdyti gebėjimus, įkvepiantys kurti naujas bibliotekų paslaugas. 2017 m. gilintos žinios
„Vizualinės komunikacijos“, „Bibliotekų paslaugų socialinės atskirties grupėms“, „Pokyčių valdymo“ ir
kituose kompetencijų ugdymo renginiuose. Svarbūs ir reikalingi buvo Kauno apskrities viešosios
bibliotekos suorganizuoti andragogikos mokymai pažengusiems specialistams. Juose dalyvavo vyr.
bibliografė G. Mačiūtė. Specialistės įgytos žinios bei sukaupta patirtis leis kokybiškiau, kvalifikuočiau
organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams.
Žinių, netikėtų atradimų, patirčių, idėjų suteikė įdomi, šiuolaikiška, netradicinė Kauno apskrities
viešosios bibliotekos suorganizuota konferencija „Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime
bendrad arbiaudami“, kurios pagrindinės temos – kūrybingumas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas,
verslo ir visuomeninių organizacijų patirtis ir idėjos, įgyvendinat įvairius kūrybinius sumanymus
rinkodaros, komunikacijos, IT sprendimų, bendruomenių iniciatyvų skatinimo srityse. Pranešimus skaitė
ir savo patirtimi dalinosi žinomi komunikacijos, inovacijų, medijų specialistai: Linas Kontrimas, Ugnius
Savickas, Rytis Zemkauskas ir kt.
Kasmet bibliotekos darbuotojai dalyvauja Vilniaus knygų mugėje, kurioje susipažįsta su leidybos
naujienomis, bendrauja su rašytojais. Tokios patirtys suteikia bibliotekininkams profesionalumo,
specialiųjų žinių.
Bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė dalyvavo rugpjūčio 19–25 dienomis Vroclave (Wroclaw,
Lenkija) vykusioje 83-iojoje Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (angl. Int ernat ional
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje,
kurios tema – „Bibliotekos. Solidarumas. Visuomenė“ (angl. Libraries. Solidarity. Society).

Lietuvos bibliotekų specialistų delegacija Vroclave
Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 3 000 bibliotekų ir informacijos specialistų iš 122 pasaulio
šalių. Vyraujančios konferencijos temos – pokyčių valdymas, inovatyvių paslaugų plėtra.
Didelis dėmesys buvo skirtas darbui su specialiųjų poreikių asmenimis, akcentuota žinių ir švietimo
reikšmė bei bibliotekų, kaip švietimo įstaigų, reikšmė, organizuojant gyventojų švietimą, mokymą, ypač
IT srityje. Sparčiai besikeičiant visuomenės poreikiams, bibliotekoms ypač svarbu efektyviai ir greitai
pritaikyti savo veiklas, erdves ir paslaugas vartotojams, didinti bibliotekų prieinamumą negalią
turintiems žmonėms.
Konferencijoje išklausyti įdomūs pranešimai, dalyvauta diskusijoje koks turėtų būti ateities
bibliot ekininkas, lankytasi parodoje, kurioje įvairios firmos susipažindino su bibliotekų technologinėmis
naujovėmis, įranga (pvz., knygų valymo įrenginiu ir kt.). Buvo naudinga susipažinti su inovatyviomis
bibliotekų veiklomis, projektais, pabendrauti su kolegomis, pasidalinti gerąją patirtimi, užmegzti
naudingų ryšių konferencijos metu veikusioje plakatų (stendinių pranešimų) parodoje. Taip pat lankytasi
ir susipažinta su Lenkijos viešųjų bibliotekų veikla: keturiais Vroclavo viešosios bibliot ekos filialais bei
Opolės ir Kielcų vaivadijos Vitoldo Gombrovičiaus viešosiomis bibliotekomis.
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Dalyvavimas 83-iojoje IFLA generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje leido ne tik pasijusti
nedaloma globalios bibliotekų sistemos dalimi, pasisemti idėjų naujiems projektams, iniciatyvoms,
sužinoti kitų šalių patirtį, bet ir įsivardinti mūsų pačių laukiančius iššūkius, įsivertinti progresą, nusistatyti
veiklos gaires.
Dalyvavimą konferencijose rėmė LR kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Apskričių
viešųjų bibliotekų asociacija.
2017 m. metais direktorė Alina Jaskūnienė antrajai kadencijai išrinkta Kauno regiono bibliotekų
tarybos pirmininke. Taryba svarst o regiono bibliotekų paslaugų, strategijos ir plėtros klausimus, veiklos
tyrimų ir kvalifikacijos tobulinimo programas bei jų įgyvendinimo rezultatus ir kt.
Direktorė Alina Jaskūnienė taip pat išrinkta Lietuvos biblioterapijos asociacijos, įsteigtos 2017
m. lapkričio 30 d., valdybos nare.
Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raiskienė dalyvauja savivaldybės
Nepilnamečių reikalų komisijos veikloje.

4.

BIBLIOTEKOS VEIKLA
4.1.

DOKUMENTŲ FONDAS

Siekdami vartotojams teikti kokybiškas paslaugas, atsižvelgdami į jų poreikius, savivaldybės
ist orines t r adicijas, ekonomikos ir kultūros plėtrą, demografinę situaciją, formavome dokumentų fondą.
Iš viso savivaldybės viešosiose bibliotekose (toliau tekste SVB) sukaupta dokumentų: 77 802
fiziniai vienetai (fiz. vnt.), 35 421 pavadinimų (pav.).
Viešojoje bibliotekoje Birštone (toliau tekste VB) – 66 719 fiz. vnt., 26 245 pav.
Filialuose (toliau tekste KF) – 11 083 fiz. vnt., 9 176 pav.
Dokumentų fondai fiziniais vienetais:
1- am

78 326
77 626
77 802

SVB

67 469
67 127
66 719

VB

KF

savivaldybės gyventojui tenkanti
dokumentų fondo dalis – 16,73 fiz. vnt .
201 5
201 6
201 7

10 857
10 499
11 083

SVB fondo sudėtis 2017 m. pagal dokumentų tipus fiz. vnt.
Kitų skaitmeninių dokumentų
Kartografijos

42
5

Garsinių regimųjų dokumentų
Vaizdinių
Spausdintinių natų

3962
1
810

Knygų ir serialinių leidinių
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Valstybės, savivaldybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšos bei fizinių, juridinių asmenų parama
dokumentams įsigyti:
2017

2016

2015

0
0

0
0

3 702

10 268

Savivaldybės lėšos dokumentams
įsigyti

3 420

144
200

4 185

Užsienio valstybių lėšos dokumentams
įsigyti

9 919

8 560

Fizinių, juridinių asmenų parama
dokumentams įsigyti
Valstybės biudžeto lėšos
dokumentams įsigyti

Dokumentams pirkti vykdėme supaprastintus viešuosius pirkimus per CVP IS. Atlikti 3 pirkimai,
sudaryta 18 sutarčių su tiekėjais. Dokumentų viešieji pirkimai per CVP IS leido taupyti lėšas, įsigyti
daugiau dokumentų.
Ataskaitiniais metais SVB gauta 1 953 fiz. vnt., 1 020 pav. dokumentų (iš jų – 144 fiz. vnt.
garsinių, regimųjų dokumentų). Už valstybės biudžeto lėšas nupirkome 1 370 fiz. vnt., 692 pav. (2016 m.
– 1 219 fiz. vnt. 542 pav.) naujų dokumentų. Sėkmingai vykdyti knygų, garso ir vaizdo dokumentų
įsigijimo viešieji pirkimai, nors ir nežymiai (349 Eur) išaugusios l ėšos dokumentų komplektavimui leido
įsigyti daugiau naujų leidinių. Didžiausią dėmesį formuodami fondą skyrėme lietuvių rašytojų knygoms,
vert ingai grožinei bei vaikų literatūrai įsigyti. Dovanota 583 fiz. vnt., 355 pav. (2016 m. – 575 fiz. vnt.,
417 naujų pav.) dokumentų.
Fondo atnaujinimas:
Iš viso per metus įsigyta dokumentų:
• SVB – 1 953 fiz. vnt., 1 020 pav.
• VB – 1 369 fiz. vnt., 933 pav.;
• KF – 584 fiz. vnt., 345 pav.
Naujai gautų dokumentų procentas fonde:
• SVB – 2017m. – 2,51 proc. (2016 m. – 2,31 proc.);
• VB – 2017m. – 2,05 proc. (2016 m. – 1,8 proc.);
• KF – 2017m. – 5,27 proc. (2016 m. – 5,56 proc.).
Naujų dokumentų procentas visame fonde ir toliau lieka labai nedidelis (išskyrus kaimų filialų
fondus). Pagal specialistų rekomendacijas, kasmet fondą reikėtų atnaujinti 5 proc.
1-am savivaldybės gyventojui tenkantis naujai gautų dokumentų skaičius – 0,42 fiz.vnt.
Bibliotekos fonduose yra likusių daug knygų dubletų, susidėvėjusių, nebeaktualių leidinių,
kuriuos palaipsniui nurašome. Šiais metais iš saugyklos fondo nurašyta 1 777 fiz. vnt., 836 pav. senų,
susidėvėjusių dokumentų.
2017 m. at likt as Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus fondo patikrinimas.
Fondo apyvartos rodiklis:
• SVB – 1,07 ( 2016 m. –1,11);
• VB – 1,03 (2016 m. –1,05);
• KF – 1,33 (2016 m. –1,49).
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 ir ateinančiais metais.
Paklausūs ir populiarūs bibliotekoje periodiniai leidiniai. Jiems brangstant, taip pat
komplektuojame vis mažiau pavadinimų.
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Prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius:
70
VB

58

2015 m.

55

2016 m.

KF

22

2017 m.

18
17

Biudžeto lėšos periodikai įsigyti (Eur):

2017

4 375

2016

4 469

2015

4 411

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius vykdė tyrimą „Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistema“. Tyrimo metu
buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB) fondų būklė (struktūra, sudėtis,
dislokacija, komplektavimo ir dokumentų paskirstymo SVB sistemoje problemos, dokumentų panauda ir
kt.).
Birštono viešoji biblioteka bendradarbiavo (dalyvavo) renkant medžiagą tyrimui, teikė
duomenis reikalingus išsiaiškinti bibliotekose sukauptų informacijos išteklių (visose laikmenose) apimtį,
sudėtį, tvarkymo specifiką, panaudos tendencijas.

4.2.

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

2017 m. augo registruotų vartotojų skaičius.

Registruotų vartotojų skaičius:
2 090
2 163
2 192

SVB
1 517
1 583
1 601

VB

KF

2015 m.
2016 m.
2017 m.

573
580
591

Daugiau savivaldybės gyventojų naudojosi bibliotekos paslaugomis. Iš 2 192 registruotų
vart ot oj ų: savivaldybės gyventojų – 1 490 (2016 m. –1 467), laikinai atvykusių į kurortą – 639 (2016 m.
– 696). 32 proc. savivaldybės gyventojų naudojosi viešųjų bibliotekų paslaugomis (2016 m. –31 proc.,
pokytis + 1 proc.). 35 proc. birštoniečių naudojosi Birštono viešosios bibliotekos paslaugomis (2016 m. –
34 proc., pokytis + 1 proc.).
Negalintiems atvykti į biblioteką ir pageidaujantiems skaityti, leidinius į namus neša ne tik
artimieji, bet ir bibliotekininkai. Knygnešystės paslaugas 2017 m. Birštone teikėme 24 asmenims.
Teikiamų paslaugų įvairovė, jauki, patogi aplinka pritraukia mūsų paslaugomis naudotis ir
jauną, ir senjorą. Bibliot ekos vart ot oj ai labai skirtingi: ne tik įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės
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padėties, bet ir pageidaujantys įvairių paslaugų. Bibliotekos paslaugomis naudojasi ir Biršt one
poilsiaujantys, besigydantys žmonės ne tik iš kitų Lietuvos savivaldybių, bet ir užsienio šalių: Vokietijos,
Izraelio, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos. Jie dažniausiai naudojosi elektroninėmis paslaugomis,
domėjosi Lietuvos ir Birštono istorija, menu. „Eglės“ sanatorijoje bei SPA centre „Vytautas Mineral SPA“
poilsiaujantys, besigydantys žmonės naudojosi ir čia veikiančiomis jaukiomis bibliot ekomis.
Bibliotekos lankytojai:
SVB

57 486
55 606

65 379
201 5 m.

VB

KF

48 702
47 292

56 494

201 6 m.
201 7 m.

8 885
8 784
8 314

Lankytojų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo tai, kad 2015–2016 m. vykdėme du didelės
apimties „Bibliotekos pažangai 2“ projektus, organizavome daug įvairių mokymų, renginių. Taip pat 2017
m. Vaikų ir jaunimo skyriaus fondo patikrinimo bei grindų atnaujinamo (šveitimo, vaškavimo ) 14 darbo
dienų skyrius neaptarnavo lankytojų.
Bibliotekos labiausiai siejamos su knygomis ir skaitymu, todėl knygų skolinimas bei periodinių
leidinių pasiūla yra vienos svarbiausių bibliotekos siūlomų paslaugų.
Dokumentų išduotis fiz. vnt.:

SVB

86 369
83 485

VB

KF

70 751
68 716

84 141

102 523
201 5 m.
201 6 m.
201 7 m.

18 382
15 618
14 769

Dokumentų išduoties mažėjimą įtakojo ne tik nedidelis fondo atnaujinimas, bet ir tai, kad dėl
Vaikų ir jaunimo apt arnavimo skyriaus fondo patikrinimo bei grindų atnaujinamo jame, 14 darbo dienų,
nebuvo aptarnaujami skaitytojai.
Siekdami geriau pažinti savo lankytojus, jų poreikius, 2017 m. lapkričio mėnesį vykdėme
Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų pasitenkinimo paslaugomis anoniminę apklausą.
Anketas užpildė 58 respondentai, daugiausia – moterys (64 proc.). Didžiąją respondentų dalį sudarė
pensininkai (48 proc.), dirbantieji (39 proc.), kiti (13 proc.). Net 1 6 proc. apklausoje dalyvavusiųjų
nebuvo registruoti bibliotekos vartotojai (neturėjo LIBIS vartotojo pažymėjimo). Jie ateina į biblioteką
pasinaudoti internetu, skaityti laikraščių ir net knygų (į namus nesiskolina, skaito skaitykloje). 84 proc.
apklausos dalyvių – registruoti vartotojai. Jie skolinasi knygas į namus, naudojasi kitomis bibliot ekos
paslaugomis.
Teiravomės, koks respondentų lankymosi bibliotekoje tikslas? Buvo galima rinktis kelis
atsakymo variantus. 31 proc. respondentų į biblioteką ateina tik dėl vienos iš šių paslaugų: knygų,
laikraščių, dirbti kompiuteriu. Visi kiti respondentai pažymėjo po keletą paslaugų dėl kurių ateina į
biblioteką, tačiau populiariausiųjų trejetukas liko toks pat, kaip ir tarp besirenkančių vieną paslaugą:
knygos, laikraščiai, galimybė pasinaudoti internetu, kompiuteriu.
Respondentų buvo klausiama, ko jie pasigenda mūsų bibliotekoje? 27 proc. dalyvavusiųjų
apklausoje atsakė, kad juos viskas tenkina, nieko netrūksta. 73 proc. išsakė įvairių pageidavimų: norėtų
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skaityti žurnalus: „Veidas“ (nebeleidžiamas), „The Economist“, pageidavo anglų kalbos mokymų,
kištukinių lizdų skaitykloje, naujo kopijavimo aparato, nes kopijų kokybė labai prasta, interjero pokyčių:
„ Galėtų viskas būti balčiau ir šviesiau. O šiaip jūs šaunuoliai. Sėkmės“ ir kt. Net 12 proc. (iš 73 proc.
respondentų, išsakiusių įvairius p ageidavimus) norėtų kompiuterinių mokymų.
Apklausos metu tirtas pasitenkinimas paslaugomis, tačiau respondentai lentelę pildė nenoriai.
Dažniausiai neatsakyta apie pasitenkinimą el. paslaugomis, informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir
paslaugas bei periodiniais leidiniais. Galima daryti prielaidą, kad respondentai atsakinėjo į klausimus tik
apie tas paslaugas, kurios jiems aktualios, nes daugiausiai atsakymų sulaukė klausimai apie bibliotekos
knygų fondą ir įrenginius, renginius, aptarnavimo kokybę. Ypač aktyviai respondentai vertino
aptarnavimo kokybę. Ją labai gerai ir gerai įvertino beveik visi apklausos respondentai – 56 ir tik vienas
neturėjo nuomonės.
Nepaisant to, kad yra kur tobulėti, net 98 proc. vartotojų rekomenduotų apsilankyti mūsų
bibli otekoje. Maloniausia, kad skiltyje komentarai, pasiūlymai sulaukėme daug gražių žodžių apie
personalą, aptarnavimą, apie biblioteką: „Birštono viešoji biblioteka yra mūsų miesto švyturys. Jos
rengiami susitikimai su kultūros žmonėmis yra ypač įdomūs ir pageidautini“, „Birštono biblioteka jauki ir
tvarkinga, puikus aptarnavimas. Esant dabartiniam bibliotekų finansavimui, vargu ar galima ką nors
esminio pasiūlyti“, „Puikus kolektyvas. Sėkmės darbuose!“, „Kultūringa aplinka ir kolektyvas“,
„Bibliotekos darbuotojos labai paslaugios, išmanančios savo darbą ir sąžiningai jį atliekančios“, „Lankausi
pirmą kartą. Mane labai šiltai priėmė. Esu dėkinga bibliotekos darbuotojoms“, „Man gera bibliotekoje“.
Džiaugiamės geru bibliotekos darbo vertinimu ir kartu matome, kur dar turime pasistengti,
tobulėti, kad biblioteka būtų dar patrauklesnė, atitinkanti lankytojų poreikius.
Malonu gerų atsiliepimų perskaityti ir žiniatinklyje. Pvz., Paul B. parašė: „Wow. Surprisingly
modern and beautiful public library for a small town in Lithuania. World class building. Free internet
access.“(„Oho. Stebėtinai moderni ir graži viešoji biblioteka mažame miestelyje Lietuvoje. Pasaulinės
klasės pastatas. Nemokama interneto prieiga“).

4.3.

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS. GYVENTOJŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS

Pastebime, kad paklausesnės darosi nuotolinės paslaugos: aktyviai naudojamasi elektroniniu
katalogu, vieša interneto prieiga, knygų grąžinimo termino pratęsimo bei dokumentų rezervavimo
internetu paslaugomis.
Biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (toliau LIBIS) kūrime nuo 2000
metų. 2017 metais atnaujinta LIBIS programos versija iki v4.35.0.0. Atlikti svarbūs pakeitimai,
palengvinantys administravimą Komplektavimo posistemėje, naudingi pakeitimai Skaitytojų aptarnavimo
posistemėje ir kt.
2017 m. pabaigoje bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 23 248 (2016 m. – 22 130)
bibliografiniai įrašai. Ataskaitiniais metais parengta 1 041 bibliografinis įrašas (2016 m. – 849
bibliografiniai įrašai). Nacionalinio bibliografinių duomenų banko Analizinės bibliografijos duomenų bazė
per metus papildyta 743 įrašais (2016 m. – 701 įrašu).
Elektroninio katalogo panaudos statistika:
2 123
2 229

Virtualių apsilankymų skaičius

3 118

Seansų skaičius
Atsisiųstųjų įrašų skaičius
Paieškų (užklausų) skaičius
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4 875
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Sukurtas mokomasis-informacinis filmukas „Kaip užsisakyti leidinį iš elektroninio bibliotekos
katalogo“, padedantis lankytojams bibliotekos elektroninėje erdvėje užsisakyti norimą leidinį. Filmukas
taip pat patalpintas bibliotekos Youtube paskyroje, kuri yra pasiekiama viso pasaulio vartotojams.
Išlieka paklausus interneto ryšys: 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 prast o ryšio Siponyse.
Interneto seansų skaičius:
Interneto seansų skaičius SVB

9 173

Interneto seansų skaičius VB

Interneto seansų skaičius KF

7 517

10 644
10 230
2017 m .

9 337
8 676

2016 m .
2015 m .

1 307
1 554
1 656

Bibliotekos lankytojams 2017 m. įrengtos 29 kompiuterizuotos darbo vietos, prijungtos prie

t inklo ir internet o. Iš jų: 22 darbo vietos kurorto viešojoje bibliotekoje ir 7 filialuose.

Bibliotekos technologinės galimybės, darbuotojų kvalifikacija, bendradarbiavimas su Kauno
apskrities viešąja, n acionaline M. Mažvydo bibliotekomis, įgyvendinami projektai leidžia plėsti el.
paslaugas, gerinti jų kokybę. Populiarėjant bevieliam interneto ryšiui bei išmaniesiems įrenginiams,
daugėja virtualių lankytojų ir internetu teikiamos informacijos.
Bibliotekos interneto svetainėje 2017 m. registruota:
• Virtualių apsilankymų – 11 441 (2016 m. –12 083; 2015 m. – 10 923);
• Unikalių lankytojų – 6 217 (2016 m. – 6 169, 2015 m. – 6 167);
• Svetainės puslapiai peržiūrėti – 34 110 kartų (2016 m. 38 044, 2015 m. – 35 763 );
Interneto svetainėje lankytasi iš 52 pasaulio šalių (2016 m. – 65, 2015 m. – 66). Daugiausia iš:
Jungtinių Amerikos valstijų (117 seansai), Vokietijos (25 seansai) ir Jungtinės Karalystės (22 seansai).
Palyginimui 2016 m.: iš Jungtinės Karalystės (333 seansai), Rusijos (161 seansas), JAV (136 seansai),
Vokietijos (59 seansai).
Populiarus bibliotekos profilis socialiniame tinkle „Facebook“. Jame pateikiame informaciją ne
t ik apie vykst ančius ar įvykusius renginius, mokymus, bet ir informuojame apie naujas knygas, paslaugas.
Ataskaitiniais metais bibliotekos „ Facebook“ paskyroje apsilankyt a 2 421 kartą, paskyrą pamėgo 773
vartotojai, pokytis + 197 (2016 m. – 576, 2015 m. – 401), padaugėjo paskyros sekėjų – 775, pokytis +
207 (2016 m. – 568). 2017 m. Facebook paskyroje paskelbti 105 nauji įrašai.
Virtualių lankytojų skaičius:
2017 m .

14 383

Virtualių lankytojų skaičius

17 481
13 561

2016 m .
2015 m .

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 „Verslo žinių“ archyvo, EBSCO Publishing ir NAXOS Music
Library duomenų bazių nuotolinei prieigai, todėl šiomis bazėmis galima naudotis ne vien bibliotekoje.
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2016 m. prisijungimo slaptažodžius turėjo 35 žmonėms (2016 m. – 34 žmonės). 2017 m. populiaresnė
buvo INFOLEX duomenų bazė. Joje atliktos 376 paieškos (2016 m. – 277 paieškos.). EBSCO Publisihing
duomenų bazėje 2017 m. atlikta 413 paieškų (20 16 m. – 6 424), atsisiųsta 110 pilnateksčių dokumentų
(2016 m. – 416).
Ir 2017 metais didelis dėmesys skirtas gyventojų konsultavimui bei mokymui. Teikėme
naudojimosi kompiuteriu ir internetu konsultacijas: padėjome susikurti elektroninio pašto, „ Facebook“ ,
„ Skype“ paskyras, mokėme žiniatinklyje rasti reikalingą informaciją, ją išsisaugoti įvairiose laikmenose
ar išsiųsti elektroniniu paštu. Pastebime, kad žmonėms dažniau prireikė perkelti nuotraukas iš
fotoaparato, jas įrašyti į CD ar kitą laikmeną. Konsultacijos reikalingos ne vien savivaldybės gyventojams,
bet ir kurorto svečiams.
2017 m. surengti 24 val. kompiuterinio raštingumo mokymai grupei ir 27 įvairios trukmės
individualūs mokymai. Mokymuose dalyvavo 27 žmonės, mokyta 51 val. (2016 m. – 34 val.) Mokymų
metu supažindinta su kompiuterio galimybėmis, internetu, elektroninėmis paslaugomis. 2017-aisiais
išbandyt a ir lankyt ojai praktiškai pasinaudojo nauja paslauga: donoro kortelės užsakymu internetu.
Konsultuotų ir mokytų žmonių skaičius:
3 329
3 496

SVB konsultuotų ir mokytų žmonių skaičius

1 331
2 839
2 887

VB konsultuotų ir mokytų žmonių sk aičius

KF konsultuotų ir mokytų žmonių skaičius

1 163

2017 m .
2016 m .
2015 m .

490
609
168

Apie galimybę mokytis kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu nuolat skelbiama
bibliotekos interneto svetainėje, bibliotekos stenduose. Informacija apie kompiuterinio raštingumo
mokymus buvo paskelbta „Gyvenimo“ laikraštyje, parengtos ir dalijamos skrajutės.
Bibliotekos lankytojus kvietėme registruotis sistemoje www.smis.lt ir mokytis nemokamai.
Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistemoje www.smis.lt sudarytos galimybės suaugusiems šalies
gyventojams (25–64 m. amžiaus) mokytis bei gilinti įvairias savo kompetencijas.
Taip pat dalyvavome projekte „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“. Vilniaus
universiteto Teisės klinikos komanda nemokamai konsultuoja šeimos ir paveldėjimo, intelektinės
nuosavybės, sutarčių teisės, ginčų sprendimo ar kitais teisės klausimais. Susidomėjusiems šia paslauga
tereikėjo užsiregistruoti www.teisesklinika.lt, sutartu laiku atvykti į Birštono viešąją biblioteką, ir „ Skype“
programa bendrauti su teisininkais.
Taip pat siūlėme lankyt ojams nemokamą Nacionalinės bibliotekos teikiamą prieigą prie port alo
www.pluralsight.com – IT kursų anglų kalba.

4.4.

NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BEI TĘSTINIO MOKYMOSI
KOORDINAVIMAS

Siekiant kokybiškesnio neformaliojo suaugusiųjų švietimo Birštone, inicijavome, parengėme ir
atlikome gyventojų poreikių apklausą. Išanalizavę rezultatus, kartu su savivaldybės, jos įstaigų ir
organizacijų, teikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, vadovais bei atstovais, parengėme
„Jaunų žmonių (nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių) ir kito neformalaus
suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi veiksmų planą 2017–2020 met ams“ , kurį 2017 m. kovo 21
d. sprendimu Nr. TS-43 pat virt i no Birštono savivaldybės taryba.
Plano įgyvendinimo koordinatoriumi paskirta biblioteka. Ši nauja atsakomybė mums tapo
nemažu iššūkiu – nebuvo aišku, kaip ir kokias funkcijas turime atlikti.
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Siekiant kokybiško koordinavimo ir gerų rezultatų, pagrindiniai Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimo darbai pavesti pedagoginį išsilavinimą turinčiai vyr.
bibliotekininkei S. Pempienei. Darbuotoja atsakingai domėjosi gerosiomis neformaliojo suaugusių
šviet imo ir tęstinio mokymosi koordinavimo Lietuvoje patirtimis, patarimais, įvykdytais/vykdomais
projekt ais i r kt., žinias gilino LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje konferencijoje
„Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi stiprinimas savivaldybėse“, Švietimo mainų
paramos fondo organizuotame renginyje „Erasmus+“ suaugusiųjų švietėjų mobilumo projektai ir „Epale“
platforma“, seminare „Erasmus+ patirtys ir galimybės“.
Didelis dėmesys skirtas sklandžios ir geranoriškos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
organizatorių savivaldybėje komunikacijos užmezgimui. S. Pempienė kvietė aktyviai bendradarbiauti,
stebėjo ir vertino kaip įgyvendinamos plane numatytos priemonės, konsultavo bei informavo apie
mokymosi, projektinės veiklos, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo galimybes ir perspektyvas,
artėjančius renginius, akcijas, iniciatyvas ir kt.
Gerų rezultatų pasiekėme skatinant savivaldybės įstaigas ir organizacijas dalyvauti Kvalifikacijų
ir profesinio mokymo plėtros centro skelbtame konkurse gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programoms. S. Pempienė, išsiaiškinusi konkurso taisykles, gaires ir kitus formalumus,
visus kvietė aktyviai teikti paraiškas, asmeniškai konsultavo rūpimais klausimais, padėjo rasti sprendimus
idėjoms įgyvendinti. Savivaldybės mastu, konkursui pateiktos dvi paraiškos: Trečiojo amžiaus
universiteto (TAU) projektas „Išmanus senjoras“ (laimėtas ir įvykdytas) ir bibliot ekos projekt as
„ Birstonas, welcome to english!“, skirtas suaugusiųjų anglų kalbos mokymuisi. Deja, finansavimas
negautas, nes biblioteka, kaip neformaliojo švietimo įstaiga, nebuvo registruota internetinėje Švietimo ir
mokslo institucijų registro (ŠMIR) platformoje. Projekto paraiška planuojama teikti vėl.
Taip pat bendradarbiavimo ryšius užmezgėme ir su Kauno moters užimtumo informacijos
centru. Bendradarbiauti pakvietę ir Nemajūnų dienos centrą, kartu rengėme projektą „Kompleksinis
atskirties mažinimas – KAM”. Projekto tikslas – skatinti socialinę visuomenės sanglaudą, sprendžiant
socialinius ir pilietinius klausimus, padedant vyresnio darbingo amžiaus asmenims integruotis į darbo
rinką.
Bendradarbiaujant su Švietimo mainų ir paramos fondu, organizavome kontaktinį seminarą
„Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „eTwinning“ rengimas: partnerių paieška, paraiškos pildymas
ir įgyvendinimas“ ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams.
Seminaro dalyviai užmezgė naujus kontaktus būsimiems nacionaliniams projektams, mokėsi planuoti
projekto veiklas, jų įgyvendinimo procesą, išmoko užpildyti projekto registracijos paraišką ir užregistruoti
projektą, išgirdo Nacionalinės kokybės ženkleliais apdovanotų projektų vykdytojų gerąją patirtį.
Seminarui registruotis buvo kviečiami visi norintys Birštono priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogai. Dalyvavo ir pažymėjimus gavo 5 Birštono vienkiemio mokyklos- darželio darbuotojai.
Suaugusiųjų švietimo asociacijos inicijuota nacionalinė suaugusiųjų Mokymosi savaitė
„Mokymosi galia ir žavesys“ Lietuvoje vyko jau 18-tą kartą. O m es džiaugiamės sėkmingai pirmą kartą ją
suorganizavę Birštone. Savaitės metu gyventojus savivaldybės įstaigos ir organizacijos pakvietė net į 13
įdomių renginių. Birštoniečiai dalyvavo įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, parodų atidarymuose, šokių,
dailės užsiėmimuose, sveikos gyvensenos paskaitoje, kompiuterinio raštingumo mokymuose, protų
mūšiuose. Savaitės veiklos suteikė gyventojams naujų žinių, įgūdžių, dovanojo daug gražių emocijų ir
nepamirštamų akimirkų.
Birštono Savaitės renginiai buvo viešinami ne tik vietinėje spaudoje, savivaldybės, jos įstaigų,
organizacijų internetinėse svetainėse, bet ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA)
internetinėje svetainėje.
Pasisekę darbai, geri įvertinimai skatina plėsti kryptingą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi pasiūlos spektrą Birštone, sistemingai analizuoti gyventojų švietimo poreikius bei
lūkesčius, ir, radus tinkamiausius sprendimus, juos įgyvendinti.
Veiksmų planas ne tik sudarė sąlygas kokybiško neformalaus švietimo plėtrai savivaldybėje, bet
ir užmezgė glaudesnį įstaigų, organizacijų bendradarbiavimą, galimybę paskatinti, paremti kolegas,
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ieškoti galimybių bei perspektyvų vystyti kryptingą Neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi
savivaldybėje.
Siekiant efektyvesnio ir rezultatyvesnio suaugusių švietimo, atsižvelgiant į kitų Lietuvos
savivaldybių (Klaipėdos, Šiaulių, Joniškio, Palangos, Rokiškio, Kretingos, Druskininkų, Pasvalio, Šilutės ir
kt.) gerąsias patirtis, siūlytume Birštono savivaldybės tarybai 2019 m. skirti lėšų Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui. Toks finansavimas yra skiriamas pvz.,
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai,
Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo
programoms.
Tai suteiktų daugiau galimybių pasiūlyti gyventojams kokybiškų mokymų, veiklų, užsiėmimų, padėtų
sėkmingai įvykdyti parengtą planą.

4.5.

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA

Svarbi bibliot ekos veiklos srit is – savivaldybės gyventojų ir kurorto svečių informacinių poreikių
t enkinimas. Kasmet gauname ir atsakome vis daugiau informacinių užklausų.

Gauta ir atsakyta informacinių užklausų:
SVB

2 371
2 262

VB

KF

2 074
2 001
374
297
261

2 467

2 841
2017 m .
2016 m .
2015 m .

Į 99 užklausas atsakyta el. paštu. Tai – klausimai apie bibliotekos darbo laiką, paslaugas,
paklausimai, ar bibliotekoje yra knygų konkrečiomis temomis, pavyzdžiui, apie reklamą, logistiką,
fizioterapiją, masažą ir t.t.
„Klausk bibliotekininko“ paslauga žmonės kartais pasinaudoja ir norėdami sužinoti, ar turime
konkrečią knygą.
2017 m. bibliotekos katalogas papildytas 861 kraštotyros straipsnių aprašu. Didelis dėmesys
buvo skiriamas ne tik kraštotyros žinių rinkimui, sisteminimui, bet ir jų sklaidai. Bibliotekos interneto
svetainėje paskelbta 30 kraštotyros publikacijų.
Nuolat pildomos svetainės skiltys „Birštonas respublikos spaudoje“, „Birštonas internete“.
Tęsiamas nuorodų katalogas „Birštonas ir birštoniečiai internete“, papildyta skiltis „Rašytojai apie
Birštoną. Sudarytas ir paskelbtas 2018 metais Birštone minėtinų datų sąrašas.
Parengtos virtualios parodos: „Iš Birštono skleidę tiesos žodį“, „Birštono partizanas Vyturys“.
Kalbininko, profesoriaus Jono Kazlausko
virtuali „lentyna“ papildyta informacija apie Birštono
savivaldybės įsteigtos Jono Kazlausko premijos laureatus. Stanislovo Moravskio virtuali „lentyna“
papildyta hum. m. dr. Redos Griškaitės įžvalgomis ir jos parengtais memuaristo tekstais iš knygų.
Lankytojų dėmesio sulaukė kraštotyrinės literatūros parodos: „Mylėjai Lietuvą tėvynę tu iš
visos širdies“ (Birštono partizano, poeto Vinco Juozaičio-Vyturio 95-mečiui), „Ir tartum Pakylėjime
klaupiuos prieš Laisvo Žodžio sakramentą“ („Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 45-mečiui ir
„Rūpintojėlio“ 40-mečiui), „Ustronės šviesulys Stanislovas Moravskis“ (215-osioms gimimo metinėms).
2017 metais kraštotyros veikloje buvo bendradarbiaujama su Kauno apskrities viešosios
bib liotekos Kaunistikos skaitykla, Birštono turizmo informacijos centru, gimnazija, Nemuno kilpų
regioniniu parku, fotografais Ramučiu Gustaičiu, Kastyčiu Jūru, Kaziu Lazausku, senaisiais kurorto
gyventojais.
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4.6.

VAIKŲ APTARNAVIMAS

Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius – puiki erdvė jauniesiems birštoniečiams ir kurorto
svečiams, kur siūlomos ne tik naujos knygos, bet ir įdomios interaktyvios, inovatyvios veiklos bei
šiuolaikinės technologijos.
Tiek vaikai , tiek jaunuoliai 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. Skyrius atlieka ir dienos centro funkcijas.
Džiaugiamės, kad skyriuje apsilanko ir mamos, tėveliai ar seneliai, skolinasi knygų vaikams,
dalyvauja renginiuose.
Vaikų (iki 14 metų) telkimas ir aptarnavimas:
2017

2016

2015

Registruotų vartotojų skaičius

314 (pokytis +8)

306

296

Lankytojų skaičius

13 104 (pokytis +723)

12 804

14 386

Dokumentų išduotis

7 702 (pokytis -1 769)

9 504

9 467

Lankytojų vaikų skyriuje užregistruota daugiau. Šį pokytį įtakojo įdomios vaikams projekt o
„ Bibliot eka – kūrybinių atradimų namai“ veiklos: robotikos laboratorijos, smėlio terapijos užsiėmimai,
papildytos realybės knygų skaitymas, kūrybinės mokslo dirbtuvės (skaitymai, mokslo bandymai su KTU
studentais), mokslo kubo kūrimas ir kt. (plačiau žr. Projektinė veikla).
2017 m. mažėjo išduotis vaikams. Tai įtakoja vaizdo kultūra, vaikai vis daugiau laiko leidžia
internete. Trūksta grožinės literatūros, nes naujų knygų vaikams gaunama po 1 – 2 fiz. vnt. Dažnai to
užtenka. Kasmet mažėja prenumeruojamų leidinių pavadinimų skaičius. 2017 m. skyriuje buvo
prenumeruojama 12 pav., 2016 m. – 13 pav., 2015 m. – 20 pav. periodiniai leidiniai . Įtakos turėjo ir tai,
kad dėl dokumentų fondo patikrinimo 14 darbo dienų skyrius neaptarnavo lankyt oj ų.
2017 m. atsakyta į 973 vaikų pateiktas informacines užklausas (lyginat su 2016 m. pokytis +36).
Didžiausią užklausų dalį sudarė faktografinės – 76 proc. visų užklausų, teminės – 19 proc., adresinės,
t ikslinamosios – 5 proc.
Skyriuje vart ot ojams skirt a 41 darbo viet a. Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų, prijungtų prie
int ernet o yra 7.
Ataskaitiniais metais vaikams suorganizuoti 176 renginiai: 13 vaizdinių, 47 žodiniai, 1
kompleksinis, 115 kitų (viktorinos, kūrybinės dirbtuvės su dailininke E. Ivaškevičiūte ir kt.).
Jaunuosius lankytojus kvietėme dalyvauti jau tradiciniais tapusiuose renginiuose: Knygnešio bei
Tarptautinės vaikų knygos dienų minėjimuose, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose, skaitymuose
„Vasara su knyga“.
Ypatingas dėmesys dirbant su jaunaisiais lankytojais yra skiriamas knygai, skaitymui. Skaitymo
gebėjimai, kritinis mąstymas, kūrybiškumas ugdomi kartu skaitant ir aptariant knygas, tekstus
literatūrinių popiečių, vasaros skaitymų metu, organizuojant susitikimus su rašytojais.
Rekomenduojant knygas jauniesiems lankytojams labai svarbus veiksnys – bibliot ekininko
erudicija, literatūros, o taip pat vaiko, paauglio psichologijos išmanymas. 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.
2017 m. vykdyt o p rojekto „Universali biblioterapijos kalba“ dėka skyriuje suorganizuoti įdomūs
ir naudingi susitikimai su psichologais T. Petraičiu, M. Linartiene, rašytojais V. V. Landsbergiu, M.
Jonučiu, N. Marčėnaite. Juose dalyvavo įvairių amžiaus grupių lankytojai: nuo pačių mažiausių, klubo
„Mama, mažylis ir knyga“ narių iki senelių.
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Siekiant turtinti vaikų vasaros laisvalaikį, mažinti socialinę atskirtį bei skatinti skaitymą,
jaunuosius birštoniečius ir kurorto svečius jau 13-tą kartą pakvietėme į edukacines, kūrybines projekto
„Vasaros skaitymai” veiklas. Finansavimą skaitymams gavome pateikę paraišką Birštono savivaldybės
Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programai.
2017 m. skaitymai buvo skirti mokslui, išradimams, atradimams, žmogaus vaidmens, svarbos
mokslo srityje suvokimui, asmenybės paieškoms ir pan.
Bendrad arbiaujant su Nemajūnų dienos centru, įvairias projekto veiklas organizavome
bibliotekose, Nemajūnų dienos centre, netradicinėse Birštono ir Nemajūnų erdvėse. Kartu ne tik
skaitėme tekstus, juos aptarėme, žaidėme, bet ir dalyvavome viktorinose, kūrybinėse dirbtuvėse,
pažintinėse ekskursijose, sodinome patį tikriausią daržą. Užsiėmimams, kurie buvo skirti save atrasti,
taikėme biblioterapijos metodą, padėjusį visiems išsikalbėti, įsiklausyti, išklausyti.
Iš viso įvyko 13 renginių, kuriuose dalyvavo 192 vaikai, 7 suaugusieji.
Jau 7-tus metus bibliotekoje sėkmingai veikė 2011 m. įkurtas klubas „Mama, mažylis ir knyga“.
Klubo susitikimuose 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.
Organizuodami Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus veiklą sėkmingai bendradarbiaujame su
Birštono ugdymo įstaigomis, Birštono jaunimo klubu.

4.7.

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS FILIALUOSE

Bibliotekos Birštono vienkiemio, Nemajūnų ir Siponių filialuose seniūnijos gyventojams,
organizuojamos ir teikiamos kultūrinės, informacinės, švietimo paslaugos, kultūrinių tradicijų,
etnokultūros puoselėjimu išsiskiriantys renginiai.
Visų filialų patalpos suremontuotos, jaukios, patogios. Visuose filialuose įdiegta LIBIS skaitytojų
aptarnavimo bei kitos posistemės, kompiuterizuoti visi darbo barai. 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 ar leidinys, užsisakyti nuotoliniu būdu – prisijungus prie katalogo per
internetą.
Filialuose yra 7 vartotojams skirtos kompiuterizuotos darbo vietos, prijungtos prie t inklo ir
interneto. Darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 3.
Iš viso savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose (padaliniuose) sukaupta dokumentų: 11 083
fiz. vnt., 9 176 pav. Ataskaitiniais metais bibliotekų fondai papildyti 584 fiz. vnt. naujų dokumentų.
Registruotų vartotojų skaičius:
Registruotų
Suaugusieji ir jaunimas
Vaikai
vartotojų skaičius
2017
591 (pokyt is + 11)
459 (arba 78% visų vartotojų)
132 (arba 22 % visų vartotojų)
2016
580
444 (arba 77 % visų vartotojų)
136 (arba 23 % visų vartotojų)
2017 metais filialuose užregistruotas 591 vartotojas (11 daugiau nei 2016 m.). 32% Birštono
seniūnijos gyventojų naudojosi kaimo bibliotekų paslaugomis (2016 m. – 28%).
Filialų svarbą ir reikalingumą vietos bendruomenėms patvirtina ne tik registruotų vartotojų
skaičiaus augimas, bet ir nestacionariojo bibliotekinio aptarnavimo, t.y., knygnešyst ės populiarumas.
Bibliotekoje negalintiems lankytis sergantiesiems, neįgaliems bei senjorams paprašius, knygos ir
periodiniai leidiniai prist at omi į namus. Ši paslauga populiari visuose filialuose. Siponyse ja naudojosi 9
gyventojai, kuriems per metus į namus pristatyta 276 fiz. vnt. knygų ir periodinių leidinių, Birštono
vienkiemio gyvenvietėje – 12-ai gyventojų pristatyti 505 fiz. vnt. įvairių leidinių, o Nemajūnuose – 18
vartotojų pradžiugino 260 įvairių leidinių. Iš viso ataskaitiniais metais knygnešystės paslauga pasinaudojo
39 vietos gyventojai, gavę 1 041 leidinį.
Iš viso filialuose ataskaitiniais metais užregistruoti 8 314 lankyt ojai (pokytis -470);
• Birštono vienkiemio filiale – 5 809 (pokyt is -32);
Metai
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• Nemajūnų – 1 806 (pokytis -512);
• Siponių – 699 (pokyt is +74).
Vartotojų skaičius augo, tačiau sumažėjo apsilankymų skaičius. Tai lėmė sutrumpėjęs lankytojų
apt arnavimo darbo l aikas Nemajūnų filiale. Nuo 2017 m. filialo darbuotoja dirba 0,5 etato, 20 val . per
savaitę. Taip pat filialuose sumažėjo renginių skaičius.
Dokumentų išduotis iš viso:
Metai

Išduota fiz. vnt.

T.t. vaikams

Skaitomumas

2017

14 769 (- 849)
15 618

3 515

23,7 %
26,9 %

20 16

3 194

Filialų lankytojai pateikė įvairių informacinių užklausų: teminių, adresinių, tikslinamųjų ir
faktografinių. Jų skaičius išaugo:
Visos bibliografinės
Metai
Faktografinės
Tikslinamosios
Adresinės
Teminės
informacinės užklausos
2017
374 (pokyt is +77)
3
2
162
207
2016
297
1
20
197
79
Populiarios išlieka bibliotekininkų konsultacijos: patarimai ir mokymai, kaip naudotis
kompiuteriu, ieškoti žinių tradiciniuose ir skaitmeniniuose šaltiniuose, elektroniniame kataloge,
skaitmeninėse duomenų bazėse
Iš viso per ataskaitinius metus mokyti ir konsultuoti gyventojai:
• Birštono vienkiemio filiale – 380;
• Nemajūnų filiale – 6;
• Siponių filiale – 104.
Gerokai mažiau konsultacijų suteikta Nemajūnų bibliotekoje, nes dauguma seniūnijos
gyventojų kompiuteriu ir internetu naudojasi šalia bibliotekos esančioje Nemajūnų dienos centro
kompiuterių klasėje.
Mažėjo interneto seansų skaičius (pokyt is - 180), tam įtakos turėjo prastas ryšys Siponių filiale.
Metai
Interneto seansų skaičius
2017 m.
1 307
2016 m.
1 550
Filialuose didelis dėmesys buvo skiriamas ir kultūrinei veiklai – įvairiems renginiams,
užsiėmimams, edukacijoms. Per 2017 metus filialuose įvyko 102 renginiai.
Renginiai:
Metai

Viso:

Vaizdiniai

Žodiniai

Kompleksiniai

2017

102 (pokyt is -79)

34

50

2016

181

36

85

1
2

Kiti: (ekskursijos,
int ernetinės transliacijos)
17

58

Ataskaitiniais m etais renginių skaičius sumažėjo, nes 2016 m. biblioteka dalyvavo Kauno
apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) inicijuotame ir kartu įgyvendintame elektroninių paslaugų
ir verslumo projekte „(RE) STARTAS: e, paslaugos Tau“. Jo metu filialuose įrengtose vaizdo transliacijų
studijose gyventojai galėjo stebėti tiesiogines transliacijas iš KAVB apie el. paslaugas, mokesčius,
draudimą, smulkų verslą, e. prekybą, e. parduotuves, dalyvavo virtualiuose susitikimuose su įvairiais
verslo atstovais. Ataskaitiniais metais projektas baigėsi, todėl transliacijos nebevyko. Tai lėmė mažesnį
renginių skaičių.
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Kaip ir 2016 m., populiarios išliko kasdieniam lankytojų gyvenimui aktualios LNB transliacijos:
„Lietuva šiuolaikinėje Europoje: tapatybės klausimas“, „Ūkininke, turi klausimų apie įšmokas už
deklaruotus plotus?“, „Išmokų mokėjimo tvarka ir paramos aktualijos“ ir kt.
Įdomiai paminėti Lietuvių kalbos kultūros metai. Organizuotos jaukios literatūrinės popietės:
„Kad sklistų lietuviškas žodis“ (Birštono vienkiemio bibliotekoje); „Tauta gyvena kalboje“ (Nemajūnų
bibliotekoje); „Meilė gimtajai kalbai“ (Siponių bibliotekoje).
Ataskaitiniais metais filialuose eksponuotos 34 literatūro s parodos, skirtos Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienai ir kitoms svarbioms istorinėms datoms, naujoms knygoms pristatyti, rašytojų kūrybai
populiarinti.
Antrus metus viešosios bibliotekos organizuojamo projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Lit eratūriniai vakarai Birštone 2017 m.“ renginiai organizuoti ir filialuose.
Gražus vakaras vyko Siponių bibliotekoje. Kartu su aktore, režisiere Olita Dautartaite ne tik
teatrališkai prisiminėme 110-ąsias poeto, laisvės dainiaus Bernardo Brazdžionio gimimo metines, jo
kūrybą, bet ir paminėjome gražų Siponių filialo veiklos 60-metį. Renginyje dalyvavo Siponių
bendruomenė, buvusios filialo darbuotojos. Susirinkusius pasveikino LR Seimo narys A. Palionis, Birštono
savivaldybės merė N. Dirginčienė ir t arybos nar ė B. Vokietaitienė, Siponių krašt o bendruomenės
pirmininkė V. Skorodumovienė, nuotaikingą savo kūrybos eilėraštį apie biblioteką ir jos bendruomenę
dovanojo A. Leonavičienė.
Kartu su Biršt ono vienkiemio bendruomene organizavome vakarą, skirtą Pauliui Širviui.
Pritariant džiazo muzikantui V. Labučiui, aktoriai D. Jankauskaitė ir P. Ganusauskas skaitė poet o eiles.
Filialų skaitytojai taip pat priėmė skaitymo iššūkį – dalyvavo žaismingose „Skaitymo iššūkio “
varžytuvėse. Iš viso iššūkį priėmė 30 skaitytojų, o visas 10 užduočių įveikė 25. Jie perskaitė 250 knygų.
Ypatingo vaikų dėmesio sulaukė „Vasaros skaitymai“. Ypač įdomiai ir netradiciškai jie vyko
Nemajūnų filiale. Mažieji lankytojai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Kurkime daržą kartu“– pat ys
augino ir prižiūrėjo daržą, šilt omis vasaros dienomis, susėdę ant pievos, drauge skaitė pasakas,
eilėraščius apie daržoves pvz., V. V. Landsbergio „Bulvė generolė“, V. Palčinskaitės „Žirnių namelis“ ir kt.,
rinko informaciją, kaip jas auginti, kaip prižiūrėti, piešė, min ė mįsles. Rugsėjį surinko derlių ir smagia
popiete, žaismingu poetės V. Palčinskaitės eilėraščiu „Daržovių puota“ užbaigė šią edukacinę veiklą.
Vasaros skaitymai į užsiėmimus įtraukė ne tik vaikus, bet ir kitus šeimų narius. Dalyvavusieji įdomiai
praleido laisvalaikį, lavino skaitymo įgūdžius, bendravo, daug sužinojo ir išmoko .

Nepamiršt os filialuose ir literatūrinės sukaktys. Organizuotos popietės rašytojų I. Simonaitytės,

B. Brazdžionio ir kitų rašytojų gimimo metinėms paminėti, įvairūs renginiai Nacionalinei bibliotekų

savaitei, LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotai akcijai „Knygų Kalėdos“, vaikų pamilti garsiniai
skaitymai, edukaciniai velykinių margučių marginimo užsiėmimai ir kt.
Apžvelgėme tik keletą įsimintiniausių renginių, parodų kurie ne tik praturtino seniūnijos
gyventojų laisvalaikį, skatino skaitymą, pritraukė naujų skaitytojų, bet ir dovanojo jiems daug gražių,
įsimintinų akimirkų.
Filialuose, organizuojant įvairią kultūrinę, švietėjišką veiklą, bendradarbiaujama su kit omis
įstaigomis: Birštono vienkiemio darželiu-mokykla, Nemajūnų dienos centru, seniūnijos darbuotojais.
Nemajūnų, Siponių filialų darbuotojos aktyviai dalyvauja vietos bendruomenių veikloje, yra išrinktos į
bendruomenių valdybas.
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4.8.

RENGINIAI

Renginiai – it in svarbi bibliotekos veiklos dalis. Jais ne tik puoselėjamas, skatinamas skaitymas,
plečiamas kultūrinis akiratis, mažinama socialinė atskirtis, turtinamas laisvalaikis, bet ir formuojamas
bibliotekos įvaizdis, pritraukiama daugiau lankytojų.
2017 m. organizavome įvairiausių renginių vaikams, jaunimui ir suaugusiems: knygų
prist at ym ų, susitikimų su autoriais, literatūros ir vaizduojamojo meno parodų, informacinių, edukacinių
užsiėmimų, filmų peržiūrų, kūrybinių dirbtuvių ir t.t. Iš viso b ibliotekoje ir filialuose suorganizuoti 328
renginiai , iš jų – 58 literatūros parodos. Renginiuose apsilankė 10 162 lankytojai. Plačiau apie renginius
filialuose žr. „Vartotojų aptarnavimas filialuose“, apie projektų metu vykusius renginius žr. „Projektinė
veikla“.
Organizavome jau tradicini ais tapusius renginius: S. Moravskio skaitymus, Poezijos pavasarį.
2017 m., jau 20-tą kartą kurortą aplankęs tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“
padovanojo subtilų susitikimą su poetu, eseistu, 2012 metų „Poezijos pavasario“ laureatu Eugenijumi
Ališanka ir kompozitoriumi, multiinstrumentalistu Sauliumi Petreikiu, pristačiusiais poetinę-muzikinę
improvizaciją.

Įdomiai paminėjome Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Po iškilmingo Lietuvos
valstybės vėliavos pakėlimo, birštoniečiai ir kurorto svečiai dalyvavo netradicinėje teatralizuotoje
edukacinėje ekskursijoje „16 Birštono laisvės žingsnių“ – aplankė Birštono istorines-kultūrines vietas,
dalyvavo originaliose kūrybinėse dirbtuvėse ir edukacijose tautiškumo tema.
Biblioteka taip pat tapo ekskursijos stotele, kurioje paminėtos dvi garbingos sukaktys: 2017 m.
sukako 45-eri metai, kai 1972 m. buvo išleistas 1-asis „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ numeris ir
40 metų, kai pradėtas leisti religinis, filosofinis, kultūrinis žurnalas „Rūpintojėlis“. Birštoniečiai Povilas
Buzas, Julija ir Albinas Grigoniai bei Stasė Belickienė dalyvavo spausdinant ir platinant šiuos reikšmingus
pogrindinius leidinius, sovietmečiu kursčiusius laisvės viltį.
Prisiminimais ap ie anuos laikus dalijosi Stasė Belickienė, kuri gerai pažinojo „Lietuvos katalikų
bažnyčios kronikos“ leidėjus: Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, kunigus Juozą Zdebskį,
Vytautą Vaičiūną ir kitus, dalyvavo leidžiant pogrindinį leidinį „Rūpintojėlis“ , daug prisidėjo, kad šie
pasiektų ne t ik Birštoną ir Prienus, bet pasklistų po visą Lietuvą. Už šią veiklą S. Belickienei Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro komisijos nutarimu suteiktas Laisvės kovų dalyvio
statusas.
Ekskursijos dalyviai, apžiūrėję leidinių parodą, išklausę autentiškų, įdomių Stasės Belickienės
prisiminim ų, pasidžiaugė birštoniečių pasišventimu, prasmingu meilės Tėvynei ir jos žmonėms pavyzdžiu.
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2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai. Minint juos, vasario 16–kovo 11 dienomis
organizavome įvairius renginius, skirtus lietuvių kalbos sklaidai, jos prestižo didinimui.
Ypatingo dėmesio sulaukė intelektualus protmūšis lietuvių kalbos ir literatūros tema „Gimtojo
žodžio skraistėn įsisupus“, kurį organizavome kartu su Birštono savivaldybės vyriausiąja kalbos tvarkytoja
K. Šalčiūte. Dalyvauti žaidime, kurį sudarė 5 turai, susirinko net 6 komandos, turėjusios gerai pasukti
galvas, kad atsakytų į įdomius, tačiau sudėtingus klausimus. Šventišką protmūšio atmosferą
organizatorės sukūrė pasipuošusios lietuvių tautiniais kostiumais.

Įdomūs renginiai organizuoti ir bibliotekos filialuose: Birštono vienkiemio bibliotekoje popiete
„Kad sklistų lietuviškas žodis“ prisimintas kalbininkas, profesorius J. Kazlauskas, Siponių bibliot ekoje
skaitytos poeto J. Marcinkevičiaus eilės. Nemajūnų biblioteka, kartu su Nemajūnų dienos centru,
organizavo popietę „Tauta gyvena kalboje“, kurioje skambėjo kraštiečio, šviesios atminties J. Palionio
eilės, savo kūrybą skaitė bendruomenės jaunimas ir senjorai.
Į nuotaikingus savaitės renginius taip pat pakvietėme vaikus ir jaunimą. Organizavome
protmūšius: „Atspėk žodį“, „Pabaik patarlę“, „Įmink mįslę“, kūrybines dirbtuves „Iliustruojame patarles“.

Birželio 9–11 d. Birštone vyko spalvinga miesto šventė „Birštonas OŠIA!". Ir mes OŠĖME kartu!
Kaip ir kasmet , ne t ik akt yviai dalyvavome nuotaikingoje šventės atidarymo eisenoje, bet ir pakvietėme
šventės dalyvius apsilankyti bibliotekoje. Birštoniečiai ir kurorto svečiai dalyvavo robotikos ir 3D
spausdinimo dirbtuvėse, vaikai pirštukus miklino, fantaziją lavino kūrybinėse dailės dirbtuvėse su žymiais
„Knygų šalies" dailininkais... Šventinis savaitgalis buvo nuostabus! Ošė ir dangus, ir vanduo, ir žemė... ir
netgi bibliotekoje gyvenančios knygos!
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Didelis dėmesys bibliotekoje skiriamas skaitymą skatinantiems renginiams. Prisijungėme ir
prie apskričių viešųjų bibliotekų iniciatyvos, priėmėme skaitymo iššūkį ir leidomės į vasaros nuotykį su
knyga. „Skaitymo iššūkis“ – tai nuotaikingas žaidimas, kurio t ikslas – per vasarą įveikti 10 skaitymo
užduočių. Žaidime dalyvauti galėjo visi: ką tik išmokę skaityti ir solidžią skaitymo patirtį turintys
skaitytojai, gyvenantys didžiuosiuose miestuose, rajonuose, miesteliuose ar kaimuose.
„Skaitymo iššūkį“ priėmė ne tik filialų lankytojai. Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje
d alyvauti varžytuvėse užsiregistravo 26 skait yt ojai , deja, sėkmingai visas 10 užduočių įveikė tik 10
Iš viso savivaldybės bibliotekų skaitytojai perskaitė 446 knygas. Iš 56 užsiregistravusiųjų
dalyvauti varžytuvėse visas užduotis įveikė 35 skaitytojai.
Džiaugiamės užsimezgusia gražia draugyste su Švedijos ambasada Lietuvoje, J. E. ambasadore
Maria Christina Lundqvist. Bendradarbiaujant, 2017 m., bibliotekoje suorganizavome net 5 bendrus
renginius.
Pavasarį bibliotekos lankyt oj us pakvietėme plačiau susipažinti su švedų literatūra, pristatėme
net 2 Švedijos instituto parengt as parodas: „Scenos iš švediškų detektyvų“ supažindino skaitytojus su
švediškų detektyvų išskirtinumu, autoriais, o „Kur auga vaikai“ pristatė populiariausias švedų literatūros
knygos vaikams, visame pasaulyje pamiltus, švedų rašytojų sukurtus personažus, suteikusius begalę šiltų
emocijų ne tik mažiesiems bibliotekos lankytojams, bet ir suaugusiems.
Šios parodos – puikus būdas pažinti Švediją, jos literatūrą. Prist at ym uose dalyvavo ir Švedijos
ambasadorė Lietuvoje J. E. Maria Christina Lundqvist.

Rudenį bibliot ekoje prist at yt a dar viena Švedijos ambasados inicijuota fotografijų paroda
„Gyvenimo dėlionė – švediškos šeimos vaidmuo“ („Life Puzzle – the Role of the Swedish Family“). Jose
atsispindėjo įvairios Švedijos šeimų gyvenimiškos situacijos ir kasdienybė, tėvų ir vaikų santykiai, namai,
akcentuotos tiek mamos, tiek tėčio vienodos sąlygos bei galimybės auginti, auklėti bei ugdyti vaikus.

Tęsiant gražią draugystę, organizavome puikių atsiliepimų sulaukusią šeimų viktoriną apie
Švediją, kuria artimiau susipažinome su šios šalies gamta, istorija, literatūra, muzika, įdomybėmis...
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Linksmai ir azartiškai nusiteikusios šeimos atsakinėjo į pateiktus klausimus, atliko aktyvias BLIC
užduotis: žaidė šaradas, kūrė eilėraščius, dėliojo dėlionę, istorinį Švedijos medį, žinias pasitikrino
įdomioje muzikinėje užduotyje. Kol tėveliai dalyvavo viktorinoje, mažieji statė smėlio pilis, kūrė pasaką
apie Švedijos gyvūnus, piešė, spalvino paveikslėlius ir pan.
Vikt orinos d alyviai laimėjo ypatingą prizą – kelionę į Švedijos ambasadą Vilniuje.
Pasitinkant žiemą, gruodžio 1 d., žingeidžios birštoniečių šeimos, laimėję viktoriną, Biršt ono
savi valdybės merė N. Dirginčienė, bibliotekos kūrybinė komanda svečiavosi pačioje Vilniaus senamiesčio
širdyje įsikūrusioje Švedijos ambasadoje.
Birštoniečius rezidencijoje maloniai sutikusi ambasadorė J. E. Maria Christina Lundqvist,
nuoširdžiai pasidžiaugė gražia draugyste su Birštonu, padovanojo bibliot ekos skait yt ojams švediškų
detektyvų, pakvietė socialiniu Švedijos fenomenu tapusiam fika ritualui prie kurio prisijungė ir kit i
ambasados darbuotojai. Švedijoje fika ritualas (kavos/arbatos gėrimas) yra neatskiriama kultūros dalis,
leidžianti pasimėgauti akimirka šeimos, draugų apsuptyje. Neatsiejama fika ceremonijos dalis yra
saldumynas. Šis ritualas su senu draugu, bendradarbiu yra galimybė pasidalinti naujienomis, paplepėti, o
su nauju, tai proga geriau susipažinti. Birštoniečiai maloniai išbandė fika ritualą, pabendravo su
ambasados atstovais, pasidalijo mintimis, idėjomis, papasakojo apie save, apie Birštoną, pakvietė ir
toliau bendradarbiauti, draugauti.
Ambasados kultūros projektų koordinatorė G. Berželionytė aprodė pastatą, papasakojo jo
istoriją, prisiminė įsimintiniausius Švedijos Karalystės įvykius ir faktus, aptarė skandinaviškus interjero
sprendimus, pristatė parodą „Švedija nuo A iki Ö”, atspindinčią reikšmingus istorijos, mokslo, kultūros
faktus, švedų gyvenimo būdą, gamtą.
Kelionė visiems paliko neišdildomą įspūdį, dovanojo daug malonių akimirkų ir atradimų.

Jau keletą metų, antradienių vakarai bibliotekoje nebeįsivaizduojami be protų mūšio „Auksinis
protas“, kuriame savo jėgas išbando ne tik Birštono, bet ir Prienų krašto komandos.
Šis intelektinis žaidimas, kokybiška smalsuolius vienijanti pramoga, kurioje azartas ir intriga bei
netikėčiausių žinių bagažas lydi nuo pat pradžių iki galo, sulaukė ypatingai didelio lankytojų dėmesio,
suteikė galimybę sužinoti naujų dalykų, įdomiai, turiningai, linksmai praleisti laisvalaikį.

Lankytojus domino ir džiugino bibliotekoje eksponuotos literatūros parodos, skirtos
jubiliejinėms rašytojų sukaktims, reikšmingoms datoms pažymėti: „Žemę taip svaiginančiai myliu“
(Vasario 16-ajai ir poeto K. Bradūno 100-mečiui), „Iš prabočių didžios praeities mokinkis paguodos,
ieškok išminties“ (poeto Maironio gimimo 155-osioms metinėms) ir kt.
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Bibliot eka – tai vieta, padedanti ne tik atrasti, bet ir save pristatyti, pačiam tapti atradimu

kitiems. Gruodžio 16 d. bibliotekoje vyko jaunos menininkės, tapytojos Indrės Kaminksaitės tapybos
darbų parodos atidarymas. Nors pati Indrė nėra birštonietė, tačiau jai patinka Birštonas, biblioteka, todėl
būtent čia ji svajojo surengti savo 1-ąją parodą. Autorė labai myli knygas, daug skaito. Ir daugelis jos
paveikslų įkvėpti skaitytų knygų. Spalvingi, pozityvūs, meilės ir nuoširdumo kupini paveikslai sulaukė
daug šiltų bibliotekos lankytojų atsiliepimų.

Bi bliotekos renginiai orientuoti į intelektualaus žmogaus ugdymą, skaitymo naudos viešinimą,
geros, meniškai stiprios literatūros įvaizdžio stiprinimą visuomenėje, pasirenkant lengvai prieinamas,
suprantamas, žaismingas formas, žinomus žmones.

4.9.

PROJEKTINĖ VEIKLA

Biblioteka tęsė aktyvią projektinę veiklą. Siekiant tobulinti esamas ir kurti naujas bibliotekos
paslaugas, turtinti Birštono savivaldybės gyventojų bei kurorto svečių užimtumą, laisvalaikį, skatinti
skaitymą, plėtoti įvairaus amžiaus žmonių švietimą, ypatingą dėmesį skiriame projektinei veiklai,
partnerystei ir bendradarbiavimui.
Jau net septintą vasarą lietuvių literatūros mylėtojus kvietėme į nemokamus projekto „ Po
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017“ (finansavo Lietuvos kultūros taryba ir LR
kultūros ministerija. Dalinę paramą skyrė Birštono savivaldybė) renginius, puoselėjusius nacionalinę
literatūrą, suteikusius progą prisiminti žinomų ir pripažintų autorių kūrybą, paminėti svarbias sukaktis.
Šiuo projektu, pasitelkiant įvairias meno formas, profesionalius kultūros ir meno kūrėjus,
įvairias kurorto erdves (istorinį Kurhauzą, terasą prie Nemuno ir kt.), birželio, liepos ir rugpjūčio
mėnesiais surengėme 10 literatūrinių kelionių, kuriose skambėjo geros muzikos bei skambiausių tekstų
mozaikos.
Ypatingas dėmesys skirtas rašytojų: K. Bradūno, I. Simonaitytės, B. Brazdžionio, J. Blekaičio,
pirmosios lietuviškos knygos, M. Mažvydo „Katekizmo“, (470 metų) jubiliejinėms sukaktims, savo
gyvenimu ar kūryba su Birštonu susijusiems žymiems kūrėjams. Pristatyta G. Aleksos, V. Bubnio kūryba.
Pamėgtas projektas jau antrus metus pasiekė ir Birštono krašto bendruomenes. Renginius
organizavome bendradarbiaudami su Nemajūnų bendruomenės santalka, Siponių krašto ir Birštono
vienkiemio bendruomenėmis.
Džiugina gražus ir naudingas bendradarbiavimas su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Kartu
organizuotame renginyje lankytojai galėjo ne tik susitikti su rašytoju A. Šlepiku, bet ir sudalyvauti
mugėje, įsigyti naujų knygų.
Džiaugiamės ir tuo, kad kasmet renginių klausytojų skaičius auga (2015 m. – 695 klausytojai, o
2017-aisiais – 923 klausytojai). Per trejus metus literatūrinių vakarų lankytojų skaičius išaugo
ketvirtadaliu arba 25 proc.
O motyvuojantis įvertinimas mums – geri klausytojų ir dalyvių atsiliepimai: <...Dovanokite, kad
tiek užtrukau su padėka už taip puikiai suorganizuotą Kaziui Bradūnui skirtą vakarą Birštone. Man ir
mano šeimai tai paliko neišdildomą įspūdį. Pirmiausia mus pribloškė ta puiki salė kurioje vyko
minėjimas. O kad tiek žmonių susirinko mus irgi maloniai nustebino. Per šiuos metus dalyvauju
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įvariuose tėvelio jubiliejaus paminėjimuose, bet jūsų vakaronė pasižymėjo publikos gausumu. Suprantu,
kad tai dėka gerai organizuotos reklamos ir ko gero jau kitų Jūsų surengtų vakaronių turinio lygio ir
sekmingo įvykdymo...Aiškiai jautėsi aukštas profesionalumas visais atžvilgiais.... Nuoširdžiai dėkoju už
suruoštą vakarą. Linkiu sėkmės su kitais renginiais. Labai apgailestauju, kad negyvenu Birštone ir negaliu
dažniau apsilankyti jūsų organizuojamuose literatūriniuose vakaruose. Tokio aukšto lygio programų
nevisuomet užtinkame čia Vilniuje...> Elena Bradūnaitė-Aglinskienė.
Pastebėjome, kad literatūriniuose renginiuose prisiminti rašytojai, minėtos knygos sulaukė
didesnio susidomėjimo, todėl galime teigti, kad šio projekto veiklos yra tikrai prasmingos bei naudingos
– gerina skaitymo įgūdžius, skatina rinktis kokybišką ir pripažintą literatūrą...

Keletą metų sėkmingai plėtojame biblioterapiją – gydantį skaitymą. Bendram darbui sutelkiant
skirtingų institucijų ir sričių specialistus, stiprinant tarpinstitucinį bei tarptautinį bendradarbiavimą,
vykdėme projektą „Universali biblioterapijos kalba“, kuriuo viešinome Lietuvoje ir užsienyje vykdomas
biblioterapijos veiklas, skleidėme gerąją patirtį, pasiūlėme daug įdomių, netradicinių renginių plačiam
visuomenės ratui, bibliotekininkams.
Bendradarbiaudami su VšĮ „Tulpės“ sanatorija, Birštono gimnazija, Humanistinės ir
egzistencinės psichologijos institutu ir Birštono trečiojo amžiaus universitetu, organizavome praktiniusteorinius seminarus specialistams apie biblioterapijos taikymo specifiką ir metodikas, didelį dėmesį
skyrėme tėvų ir vaikų santykių gerinimui, įvairaus amžiaus žmonėms (vaikams, jaunimui, suaugusiems,
senjorams) itin aktualių filosofinių temų, problemų gvildenimui.
Didelio susidomėjimo ir gražių atsiliepimų sulaukė vakarai „Rašytojas+psichologas“. Jų metu
psichologai kalbino žymius, biblioterapines knygas parašiusius rašytojus, kartu aptarė jų terapinį poveikį
žmogui. Savo kūryba, asmenine pat irt imi dalijosi rašyt ojai : B. Jakučionytė, J. Melnikas, V. Papievis, V.
Jasukaitytė, N. Marčėnaitė, V. V. Landsbergis, M. Jonutis. Susitikimus moderavo psichologas T. Petraitis.
Ypat ingas projekt o renginys – tarptautinė biblioterapijos konferencija „Biblioterapija. Knyga
gali prakalbinti ir gydyti 3“. Joje pristatytos sėkmingos biblioterapijos veiklos, tyrimai, dalintasi Lietuvos,
Lenkijos bei Vengrijos gerąja patirtimi. Dalyviai pakviesti į praktinius, diskusinius seminarus su V. V.
Landsbergiu, literatūrologe R. Derenčiene ir prof. dr. D. Janavičiene.
Džiaugiamės naujai užsimezgusia tarptautine draugyste su viešnia, Vengrijos Pėčo universiteto
lektore, dr. Judit Berés, konferencijoje pristačiusia Vengrijos bibliot erapijos asociacijos patirtį. Savo
įspūdžiais apie Birštoną, mūsų konferenciją ji pasidalino Vengrijos medicinos bibliotekų žurnale „Orvosi
kön yvtárak medical libraries“ 2018 metų 1- ame numeryje.
Iš viso konferencijoje dalyvavo net 154 įvairių sričių specialistai: bibliotekininkai, psichologai,
medicinos, švietimo darbuotojai ir kt.
Konferencijoje susibūrė iniciatyvinė grupė Lietuvos biblioterapijos asociacijai įkurti, o 2017 m.
lapkričio 30 d. tarptautiniame moksliniame seminare „Psichosocialinė reabilitacija: biblioterapijos ir
kūrybiško rašymo moksliniai tyrimai – II“, vykusiame Klaipėdos universitete asociacija buvo įsteigta.
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Iš viso projekte dalyvavo 556 dalyviai.

Be tradicinių paslaugų, skaitymą skatinančių veiklų, visada esame atviri šiuolaikinėmis

t ech nologijomis grįstiems sprendimams, naujovėms bei inovacijoms.

2017 m. vykdėme didelio susidomėjimo sulaukusį interaktyvų projektą vaikams ir jaunimui
„ Bibliot eka – kūrybinių atradimų namai“, kuriuo plėtojant jaunųjų lankytojų švietimą, mažinant kultūrinę
ir socialinę atskirtį, sukūrėme daugiau inovatyvių, reikalingų bei įdomių, ilgalaikę išliekamąją vertę
turinčių paslaugų.
Bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais, Birštono gimnazija ir Nemajūnų dienos
centru, įdomios ir šiuolaikiškos projekto veiklos organizuotos 5–14 metų vaikams bei spec. poreikių
lankytojams.
Jaunieji bibliotekos lankytojai aktyviai dalyvavo įvairiose projekto veiklose: spektaklyje,
pamokoje, viktorinose, 3D spausdinimo dirbtuvėse, robotikos technologijų laboratorijose, vasaros
skaitymuose, smėlio terapijoje, susitiko su robotais Transformeriais.
Ypatingo susidomėjimo sulaukė robotika. Kvalifikuotas „Robotikos akademijos” specialistas
mūsų bibliotekininkus supažindino su technologija, programavimu, apmokė savarankiškai vesti
užsiėmimus. Siekiant, kad ši veikla pasiektų kuo daugiau mažųjų lankytojų, bibliotekoje organizavome
nemokam us robot ikos užsiėmimus bei numatome juos tęsti ir 2018 m., kol bus norinčių juose dalyvauti.
Nepamirštos ir tradicinės paslaugos. Inovatyvių vasaros skaitymų metu vaikai dalyvavo
kūrybinėse dirbtuvėse, netradicinėje mokslininkų akademijoje, skaitė specialiai projekto tematiką
atspindinčius mokslinius tekstus, atliko cheminius eksperimentus.
Unikalus mokslininkų akademijoje sukurtas akcentas – int eraktyvus mokslinis kubas.
Projekto dėka bibliotekoje atsirado ir papildytos realybės knygų lentyna. Teigiami vaikų
atsiliepimai parodė, kad nauja skaitymo planšetėje patirtis jiems ypač patinka, yra naudinga bei
reikalinga.
Populiariu atradimu dalyviams tapo atpalaiduojanti smėlio terapija. Tai dar viena nauja
bibliotekos paslauga, sprendžianti psichologines problemas, suteikianti galimybę įvairaus amžiaus
vaikams, jaunimui ir spec. poreikių lankytojams atsiskleisti, atrasti save, įveikti baimes.
Džiaugiamės, kad projektu, šalia įprastinio darbo, mes ne tik ugdėme vaikus, praturtinome jų
laisvalaikį, bet patys leidomės į kūrybinius eksperimentus, mokėmės, įgijome žinių ir kitokios patirties,
kūrėme naujas patrauklias paslaugas.
Iš viso projekte dalyvavo net 1 032 dalyviai.

2017–ieji itin svarbūs – turtingi gražių Europos istorijos sukakčių. Minėtas Romos sutarties 60metis, Erasmus+ programos 30-metis, Lietuvos narystės Šengeno erdvėje 10-metis, todėl ir Birštone,
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organizuojant Europos dienos šventę, ypatingą dėmesį skyrėme šioms istorinėms datoms, ES istorijai,
Lietuvos narystės svarbai ES bei piliečių teisėms.
Kartu su partneriais, kurorto gyventojais bei svečiais šių metų šventę pasitikome originaliu
šūkiu „Apkabinkime Europą“ ir pakvietėme į visą dieną trunkančias įdomias veiklas.
Prieš šventę Birštono gimnazijos ir Birštono meno mokyklos vaikai, kartu su mokytojais, kūrė
spalvingus įsimintiniausias Europos istorijos ir Lietuvos narystės ES datas atspindinčius plakatus.
Gegužės 9-osios rytą pradėjome akcija-ekspozicija „Nuo Romos iki Birštono“. Jaunieji
birštoniečiai, sukurtais plakatais, piešiniais bei ES vėliavą atspindinčiais balionais išpuošė centrinę
kurorto gatvę, kvietusią praeivius ir pravažiuojančius stabtelti, prisiminti svarbiausius ES istorijos
momentus, papuoštus spalvingais vaikų piešiniais.
Šventę pratęsė nuotaikingas Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos moksleivių koncertas
„Dainuojame draugams“, kuriame skambėjo įvairių Europos šalių muzikiniai kūriniai. Įdomiai
supažindinta ir su ES investicijomis Birštone. Visi norintys, įvairiomis ekologiškomis transporto
priemonėmis (dviračiais, riedučiais, riedžiais, riedlentėmis ir kt.), vedami Birštono turizmo informacijos
centro gido, vyr. specialisto turizmui J. Aleksandravičiaus, dalyvavo atraktyvioje ekskursijoje – aplankė 9
(iš 23) ES lėšomis atnaujintus objektus. Ekskursija supažindinome su ES investicijomis Birštone,
akcentavome ES naudą ne tik mūsų šaliai, bet ir mūsų kraštui, pristatėme ES teikiamas galimybes bei
perspektyvas.
Europos dienos šventę vainikavo smagus piknikas. Čia Europos dienos dalyvių laukė, žvilgsnius
traukė spalvingi ES informaciniai lankstinukai, knygos, žemėlapiai, unikali Birštono gimnazijos instaliacija
„Langas į Europą”, įdomios kūrybinės dirbtuvės, smagūs žaidimai bei estafetės, organizuotos pramogų ir
laisvalaikio organizatorių „Čiulba ulba“. Piknikautojai, dalyvavę veiklose, apdovanoti saldžiais ir įdomiais
prizais.
Susirinkusieji vaišinosi arbata, gardžiais kepiniais. Šventišką, pakilią nuotaiką taip pat kūrė ir
skambėjusios populiariausios tarptautinių „Eurovizijos“ konkursų dainos.
Siekdami kuo šiuolaikiškiau ir įdomiau įamžinti Europos dieną, skelbėme fotografijų konkursą
„Dovanoju šypseną Europai“. Daugiausiai simpatijų surinkusios nuotraukos autorių apdovanojome
Birštono kultūros centro įsteigtu prizu.
Džiaugiamės, kad šis gražus, spalvingas, prasmingas projektas išsiskyrė jaunų žmonių, šeimų
dėmesiu bei aktyvumu.

Iš viso šventėje dalyvavo 400 dalyvių.

Siekiant turtinti vaikų ir jaunimo vasaros laisvalaikį, mažinti socialinę atskirtį bei skatinti
skaitymą, jau 13-tą kartą organizavome projektą „Vasaros skaitymai” (plačiau žr., Vaikų iki14 m.
aptarnavimas).
Deja, finansavimo nepavyko gauti Birštono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi pr ojektui „Inovatyvūs anglų kalbos kursai birštoniečiams „BIRSTONAS, WELCOME TO
ENGLISH! ” ” . Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui (KPMPC) teikto projekto nelaimėjome,
nes biblioteka, kaip neformaliojo švietimo įstaiga, nebuvo registruota internetinėje Švietimo ir mokslo
institucijų registro (ŠMIR) platformoje.
2017 m. pabaigoje Lietuvos kultūros tarybai (LKT) parengėme 3 naujus projektus.
Dar vieną projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM ” rengėme bendradarbiaujant su
Kauno moters užimtumo informacijos centru. Jo t ikslas – skatinti socialinę visuomenės sanglaudą,
sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padedant vyresnio darbingo amžiaus asmenims
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integruotis į darbo rinką. Veiklomis bus siekiama mažinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų socialinės
integracijos ribotumą per savanorišką veiklą, bendrųjų įgūdžių ugdymą, kuriant teigiamą jų įvaizdį
darbdavių bei visuomenės tarpe. Projekto dalyviams numatyta suteikti intensyvią kompleksinę pagalbą,
skatinant jų socialinę adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę.

4.10. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
Vartotojų aptarnavimas organizuojamas jaukiose, bibliotekai pritaikytose patalpose.
• Bendrasis SVB bibliotekų patalpų ir pastatų plotas – 1 115 m² (naudingas plotas
bibliotekos funkcijoms atlikt i – 892 m²);
• 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 1-ame aukšte. Įsigyta naujos
darbo kėdės bibliotekos darbuotojams bei renginių salei.
Jau keletą metų įstaiga negauna lėšų pagrindinėms priemonėms įsigyti. Lankytojai skundžiasi
kopijavimo paslaugų kokybe. Tai respondentai pažymėjo ir vykdytoje suaugusiųjų lankytojų
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausoje. Reikalingas daugiafunkcinis kopijuoklis.
2017 m. at likt i bevielio int ernet o tinklo testavimo darbai. Gauti rezultatai parodė, kad esamas
bevielio t inklo ryšys yr a pasiekiamas tik mažoje bibliotekos centrinio pastato dalyje, o greitis yra lėtas.
Įvertinus šiuos duomenis, buvo pagerinta bevielio tinklo infrastruktūra (3 bibliotekos pastato aukštuose
buvo sumontuoti bevielio tinklo prieigos taškai) ir užtikrinta, kad bevielis ryšys būtų pasiekiamas visame
bibliotekos pastate, bei būtų kokybiškas.
Bibliotekos lankytojai, atsinešę savo kompiuterinę įrangą į biblioteką, negalėdavo prisijungti
prie bevielio interneto tinklo be bibliotekos IT specialisto pagalbos. Tai sukeldavo daug nepatogumų. Ši
problema išspręsta įdiegus DHCP servisą (dinaminių adresų skyrimo servisą). Buvo sukurti atskiri
virtualūs tinklai: vidinis darbuotojų bei apribotos prieigos vartotojų tinklas.
Kompiuterinio tinklo apsaugos užtikrinimui, ataskaitiniais metais bibliotekoje buvo pastatytas
įrenginys – ugniasienė (firewall), sukonfigūruota interneto srauto filtracija, išorinių atakų grėsmių
blokavimas bei apsauga nuo įsilaužimų.
Įvertinus Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos rekomendacijas dėl „Kaspersky Lab“
antivirusinės programos nepatikimumo, visuose bibliotekos kompiuteriuose buvo išdiegta ši antivirusinė
programa bei nupirktos ir įdiegtos 4 antivirusinės programos „ESET“.

4.11. FINANSŲ VALDYMAS
2017 metais iš įvairių šaltinių (biudžeto, paramos, mokamų paslaugų, projektų lėšų) biblioteka
turėjo 261 886 Eur (2016 m. – 249 573 Eur) arba 12 313 Eur t.y., 4,7 proc. daugiau nei 2016 m.
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Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai
įgyvendinti paskirstymo“ buvo didinams darbuotojams darbo užmokestis.
Iš viso skirta asignavimų – 229 137 Eur, įvykdyta – 229 137 Eur.
Kitos lėšos:
1. Gauta pagal LR paramos ir labdaros įstatymą, parama 2% GPM – 217 Eur (2016 m. – 167
Eur);
2. Iš fondų ir programų gautos lėšos – 25 558 Eur (2016 m. – 28 727 Eur). Iš jų:
• 10 268 Eur – Kultūros ministerijos lėšos dokumentams įsigyti;
• 1 000 Eur – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje lėšos Europos dienos šventei
organizuoti;
• 4 500 Eur – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“ organizuoti;
• 3 600 Eur – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Biblioteka – kūrybinių atradimų
namai“;
• 3 600 Eur – Kultūros rėmimo fondo lėšos projektui ,,Universali biblioterapijos kalba”;
• 2 340 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos vykdomų projektų bendrafinansavimui;
• 250 Eur – savivaldybės tarybos skirtos lėšos iš „Vaikų socializacijos , pilietinio ir
tautinio ugdymo programos“ vaikų vasaros skaitymams „Besisukantys mokslo
malūnai“ vykdyti;
3. Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas – 647 Eur (2016 m. – 757 Eur);
4. Fizinių ir juridinių asmenų parama – 4 164 Eur (2016 m. – 4 319 Eur);
5. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas 2017 m.“)
gauti 2 stacionarūs kompiuteriai (vertė 2 163 Eur).
Viso gauta kitų lėšų – 32 749 Eur (2016 m. – 33 970 Eur).

4.12. INFORMACIJOS APIE BIBLIOTEKĄ SKLAIDA. VEIKLOS ĮVERTINIMAS. ATSTOVAVIMAS
2017-aisiais spaudoje paskelbtos 125 publikacijos (2016 m. – 105). Respublikiniuose leidiniuose
– 10 (6 parašė bibliotekos darbuotojos, 4 – žurnalistai), krašto laikraščiuose – 115 (65 parašė žurnalistai,
50 – bibliotekos darbuotojos). Iš viso periodinėje spaudoje žurnalistai parašė ir paskelbė 69 straipsnius,
bibliotekos darbuotojos – 56.
Kaip ir kasm et , bibli oteka ne tik buvo matoma žiniasklaidoje, bet sulaukė ir veiklos įvertinimo.

Pelnėme padėkos raštus už dalyvavimą tradicinėje Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje bei pilietinėje
iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje paminėti Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.
Šiltų atsiliepimų apie bibliotekos veiklą, padėkos už suorganizuotas parodas sulaukėme ir iš
Švedijos ambasadorės J. E. Marios Christinos Lundqvist.
Taip pat pelnėme „Langas į ateitį“ padėką už dalyvavimą „Saugesnio interneto savaitėje“,
vykusioje 2017 m. vasario 6–12 d. Savaitės renginiuose dalyvavo 72 bibliotekos lankytojai – jie laikė
saugaus interneto testą, atsakinėjo į viktorinų klausimus ir taip pagilino savo žinias apie saugumą
virtualioje erdvėje.
Kasmet sulaukiame svečių, įvairių sričių specialistų, besidominčių mūsų veikla tiek iš Lietuvos,
tiek iš užsienio šalių. Mielai dalijamės savo darbo patirtimi.
Didžiuojamės galimybe dalyvauti unikalioje tarptautinėje iniciatyvoje, kurioje ne tik
pasidalinome savo idėjomis, svajonėmis, darbais, bet ir supažindinome svečius su Birštonu.
Rugpjūčio mėn. bibliotekoje svečiavosi nevyriausybinės organizacijos „Elektroninė informacija
bibliotekoms“ (angl. Electronic Information for Libraries, EIFL) atstovai: vadovė Rima Kuprytė, viešųjų
bibli otekų inovacijų programų vadovė Ramunė Petuchovaitė, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų
instituto docentė, daktarė Zinaida Manžuch, tarptautinės komunikacijos konsultantas Kaspars Rūklis ir
Melindos Geitsų fondo atstovas bibliotekų plėtrai Darren Hoerner (JAV). Kartu su jais į Birštoną atvyko
organizacijos iniciatyvos „Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai“ (angl. The Young African Library
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Innovators initiative, YALI) dalyviai net iš septynių Afrikos šalių: Zambijos, Namibijos, Ganos, Ugandos,
Keni jos, Tanzanijos, Alžyro (21 asmuo).
Svečiai susipažino su mūsų veikla, paslaugomis, projektais, kartu su bibliotekininkėmis dalyvavo
diskusijose apie Lietuvos ir Afrikos bibliotekų sistemą, lankytojus, inovacijas, dalijosi gerosiomis
patirtimis bei įžvalgomis.
Šios gražios iniciatyvos metu siekiama Afrikos viešųjų bibliotekų atstovams perduoti kitų
besivystančių
ir
pereinamosios
ekonomikos
šalių
patirtis
ir
idėjas.
Naujos patirtys, sutikti žmonės visada dovanoja malonių atradimų. Džiaugiamės suradę naujų draugų iš
tolimųjų kraštų. Mūsų biblioteka, projektinė veikla svečiams paliko gerą įspūdį. Sulaukėme nuoširdžios
padėkos.

Rugsėjo 29 dieną bibliotekoje lankėsi ir mūsų veikla domėjosi 28 Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešosios bibliotekos bibliotekininkai.
Birštono savivaldybėje šių metų gruodžio 6–8 dienomis lankėsi projekto Nr.LP-PL-1R-049
„Bendradarbiavimas abipus sienos sveiko senėjimo ir socialinės gerovės srityje“ partnerio Punsko
valsčiaus administracijos (Lenkijos Respublika) atstovai. Jie svečiavosi ir mūsų bibliot ekoje, domėjosi
bibliot erapine veikla. Sutarėme bendradarbiauti, dalintis savo sukaupta biblioterapinės veiklos patirtimi
su bibliot ekininkėmis iš Punsko.

5. APIBENDRINIMAS
Bibliotekos veikla buvo įdomi, kūrybiška, inovat yvi , pasiekusi platų gyventojų ratą, įtraukusi
juos į įvairias veiklas. Augo registruotų vartotojų skaičius. Daugiau savivaldybės gyventojų – 32 proc.
naudojosi viešųjų bibliotekų paslaugomis;
Išliko stabilus bibliotekų tinklas: veikė viešoji biblioteka kurorte ir 3 filialai.
Sėkmingai įgyvendinti projektai pagerino vartotojų naudojimosi bibliotekos paslaugomis
galimybes, pasiūlė inovatyvių paslaugų, skatino skaitymą.
Bibliotekos darbuotojų kolektyvas – atsakingas, pareigingas, pasižymi puikiais profesiniais
įgūdžiais, nuolatiniu žinių troškimu. Tarpusavio ir darbo santykiai grindžiami kolegiškumu – bibliot ekoje
puoselėjama bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Darbuotojams sudarytos geros sąlygos kelti
kvalifikaciją, ugdyti profesionalumą.
Bibliot ekos renginiai orientuoti į intelektualaus žmogaus ugdymą, skaitymo naudos viešinimą,
geros, meniškai stiprios literatūros įvaizdžio stiprinimą visuomenėje, pasirenkant lengvai prieinamas,
suprantamas, žaismingas formas, žinomus žmones. Renginiai neapsiriboja b ibliotekos pastatu, bet
persikelia į įvairias erdves: istorinį Kurhauzą, į aikšteles prie „Tulpės“ ar „Versmės“ sanatorijų ir kt.,
pasiekdami platesnį gyventojų, poilsiautojų ratą, žmones, kurie nesinaudoja biblioteka.
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Bibliot eka kiekvienam sudaro sąlygas mokytis visą gyvenimą, suteikdama nemokamą prieigą
prie interneto, organizuodama skaitmeninio raštingumo mokym us, padėdama savo lankyt ojams
tobulinti gebėjimus, gilinti žinias. Nuo 2017 m. biblioteka koordinuoja Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi veiklą, „Jaunų žmonių (nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių)
ir kito neformalaus suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymosi veiksmų plano 2017–2020 metams“
įgyvendinimą Birštono savivaldybėje. Deja, tai suteikia ne t ik naujų galimybių, bet ir naujų iššūkių.
Džiugina 2017 m. vykdytos suaugusiųjų skaitytojų pasitenkinimo paslaugomis apklausos

rezultatai. Nepaisant to, kad respondentai išsakė įvairių pageidavimų ir yra kur tobulėti, net 98 proc.
dalyvavusiųjų apklausoje rekomenduotų apsilankyti mūsų bibliotekoje. Maloniausia, kad skiltyje
komentarai, pasiūlymai sulaukėme daug gražių žodžių apie personalą, aptarnavimą, apie biblioteką:
„Birštono viešoji biblioteka yra mūsų miesto švyturys. Jos rengiami susitikimai su kultūros žmonėmis yra
ypač įdomūs ir pageidautini“, „Birštono biblioteka jauki ir tvarkinga, puikus aptarnavimas. Esant
dabartiniam bibliotekų finansavimui, vargu ar galima ką nors esminio pasiūlyti“, „Puikus kolektyvas.
Sėkmės darbuose!“, „Kultūringa aplinka ir kolektyvas“, „Bibliotekos darbuotojos labai paslaugios,
išmanančios savo darbą ir sąžiningai jį atliekančios“, „Lankausi pirmą kartą. Mane labai šiltai priėmė. Esu
dėkinga bibliotekos darbuotojoms“, „Man gera bibliotekoje“.
Džiaugiamės geru bibliotekos darbo vertinimu, taip pat, kad negauta skundų. „Skaitytojų
atsiliepimų, pageidavimų, pasiūlymų, skundų knygoje“ ataskaitiniais metais taip pat neužfiksuota
pastabų ar skundų.
Kur pasitempti, pasistengti, kad biblioteka būtų reikalinga ir patraukli lankyt oj ui – turime. 2018
metais, siekiant pagerinti fondų kokybę ir įvairovę, įtakoti skaitytojų skaičiaus augimą, daugiau dėmesio
skirsime dokumentų fondo komplektavimo kokybei, fondų atnaujinimui.
Biblioteka organizuoja daug veiklų, kuriomis siekiama sudominti knyga, paskat int i skait yt i
vertingą, pripažintą literatūrą, tačiau nedaug yra renginių, kuriuose patys lankytojai yra aktyvūs veiklos
dalyviai, gali reflektuoti, polemizuoti su kitais apie perskaitytas knygas, dalintis atrastais tekstais,
citatomis, autoriais ir taip dar labiau įsitraukti į knygų pasaulį, perskaityti knygą naujai, kito akimis, todėl
2018 metais savo lankytojams siūlysime burtis į Knygų klubą.
Atsižvelgdami į lankytojų pageidavimus bei laimėtą projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas
– KAM”, kurį vykdysime kartu su Kauno moters užimtumo informacijos centru, organizuosime
kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos ir kt. mokymus, kurių pageidavo birštoniečiai.
Šiuolaikiškų, reikalingų paslaugų lankytojams leis pasiūlyti ir 2018 m. planuojami vykdyt i
projektai, kuriems finan savimą skyrė Lietuvos kultūros taryba, bendradarbiavimas su leidykla „Tikra
knyga”.
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6. PRIEDAI
6.1.

BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017-ŲJŲ VEIKLA

(BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS)

Andrulevičienė, Gražina
Skaitymo iššūkis "Vasara su knyga" 2017 m. / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugs. 13, p. 10.
Birželio 15 d. šalies bibliotekos pakvietė knygų mėgėjus priimti skaitymo iššūkį - dalyvauti
žaismingose skaitymo varžytuvėse, kurių tikslas - paskatinti gyventojus daugiau skaityti. Skaitymo
iššūkyje dalyvavo ir 56 Birštono viešosios bibli otekos bei filialų skaitytojai.
Asipavičienė, Stasė
Birštone įspūdingai paminėta Europos diena / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, geg. 17, p. 9.
Biršt ono viešoji bibl ioteka kartu su partneriais Europos dienai paminėti suorganizavo šventę
"Apkabinkime Europą" - surengta europietiška akcija-ekspozicija "Nuo Romos iki Birštono", vyko kiti
renginiai.
Apibendrino projektą "Birštonas - Lietuvai. Mes esame". - Iliustr. - Parengt a pagal Biršt ono
savivaldybės informaciją // Gyvenimas. - 2017, gruod. 23, p. 7-8.
Gruodžio 13-osios vakarą Birštono kurhauze vyko projekto "Birštonas - Lietuvai. Mes esame"
baigiamasis renginys-susitikimas su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi L. Mažyliu, jį
pristatė A. Jaskūnienė. Taip pat vyko ir piešinių parodos "Kaip Lietuva atrodys po 100 metų" pristatymas.
Asipavičienė, Stasė
Birštoniečių pažintis su Švedijos ambasadore ir literatūra / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, bal. 12, p. 9.
Balandžio 5 dieną Birštono kurorte lankėsi Švedijos ambasadorė Lietuvoje J.E. M. Ch.
Lundqvist. Ji susitiko su savivaldybės mere N. Dirginčiene, jos lydima, lankėsi viešojoje bibliotekoje, kur
pristatė dvi Švedijos instituto parengtas parodas suaugusiesiems ir vaikams: "Scenos iš švediškų
detektyvų" bei "Kur auga vaikai".
Asipavičienė, Stasė
Birštoniečių viešnagė Švedijos ambasadoje / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, gruod. 16, p. 9.
Gruodžio 1 dieną Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, Birštono viešosios bibliotekos
komanda ir birštoniečių šeimos, lapkričio 17 d. laimėjusios bibliotekos organizuotoje vikt orinoje apie
Švediją, svečiavosi Švedijos ambasadoje Vilniuje.
Asipavičienė, Stasė
Birštono kurorto šventė sumušė visus rekordus / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, birž. 14 p. 7-9 .
Turinys: Atidarytas naujas modernus "Eglės" sanatorijos korpusas ; Birštonas pradėjo ošti… ;
Šeštadienio rytą miestą žadino muzika.
Apie Birštono kurorto šventę "Birštonas ošia", paminėta Birštono VB.
Asipavičienė, Stasė
Biršt ono viešojoje bibliot ekoje l ankėsi svečiai iš Afrikos / Stasė Asipavičienė. - Iliustr.. - Su
Birštono VB direktorės A. Jaskūnienės pasisakymu - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. ISSN 1392-7248. - 2017, rugpj. 23, p. 9.
Birštono viešojoje bibliotekoje lankėsi nevyriausybinės organizacijos "Elektroninė informacija
bibliotekoms" atstovai kartu su organizacijos iniciatyvos "Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai" dalyviais
iš septynių Afrikos šalių.
Asipavičienė, Stasė
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Gedulo ir vilties diena Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, birž. 17, p. 7.
Turinys: Minėjimas J. Basanavičiaus aikštėje ; Vakaras su poeto Kazio Bradūno poezija ir jo
art imaisiais

Birželio 14 d. Birštone paminėta Gedulo ir vilt ies diena – 76-tosios trėmimų pradžios metinės,
vakare birštoniečiai gausiai susirinko į muzikos ir poezijos vakarą, skirtą poeto K.Bradūno 100-osioms
gimimo metinėms paminėti. Tai - Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017", remiamo LR kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės,
renginys.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32431
Asipavičienė, Stasė
Įstaigų vadovų ataskaitos nuteikia opt imist iškai / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2016, kovo 29, p. 7-8.
Kovo 20 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje Birštono VB direktorė A.
Jaskūnienė pristatė 2016-ųjų veiklos ataskaitą.
Asipavičienė, Stasė
Kai bunda, pavasaris, mėgaukimės gamtos dovanomis / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, geg. 6, p. 1, 4-5.
Turinys: Svečią pristatė bendruomenės vadovė Alina Jaskūnienė ; Meilė, apkabinimas - pat ys
geriausi vaistai ; Ką daryti, kad kyla kraujospūdis? ; Pokyčiai kas septyneri metai ; Žmonės ieško kažko
ypatingo ; Padeda visai paprasti augalai
Birštono kurorto bendruomenės nariai susitiko su vaistininku, žolininku, Lietuvos sveikat os
mokslų universiteto lektoriumi V. Skirkevičiumi.
Asipavičienė, Stasė
Karališki žiedai - karališkoms moterims / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugs. 9, p. 7-8.
Turinys: Kas sieja Barborą Radvilaitę su Birštonu ; Jurginų kelias į Lietuvą ir Birštoną ; Gėlėms
irgi reikia meilės ir dėmesio.
Apie Birštono savivaldybės fojė vykusią jurginų šventę-parodą "Jurginų žiedai Barborai
Radvilaitei", paminėta Birštono VB.
Asipavičienė, Stasė
Kas daugiau žino apie Švediją? / Stasė Asipavičienė. - Iliustr.. - Su Birštono viešosios bibliotekos
direktorės A. Jaskūnienės pasisakymu // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, lapkr. 22, p. 7.
Lapkričio 17 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko šeimų viktorina, organizuota. kartu su
Švedijos ambasada - joje viktorinos dalyviai lankysis gruodžio 1-ąją.
Asipavičienė, Stasė
Kelionė kunigo Juozo Zdebskio gyvenimo takais / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, liep. 26, p. 9.
Turinys: Šiek tiek biografijos faktų ; Visą laiką - KGB akiratyje ; "Norėjau pavaizduoti kunigą
žmogų"
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2017 m.“ renginį - susitikimą su rašytoju G. Aleksa, parašiusiu romaną "Šventojo
Akiplėšos medžioklė" apie kunigą disidentą J. Zdebskį. Renginyje dalyvavo rašytoja V. Šoblinskaitė bei
kompozitorė, muzikantė S. Dikčiūtė.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32959
Asipavičienė, Stasė
Knygų skaitymas atveria neribotas galimybes / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, spal. 25, p. 8.
Turinys: Tai jau trečioji konferencija ; Bibliotekininkai dalijosi savo patirtimi ; Įdomios
konferencijos dalyvių darbo grupės ; Planuojama įkurti Lietuvos biblioterapijos asociaciją
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Apie spalio 20-ąją vykusią, Birštono viešosios bibliotekos suorganizuotą tarptautinę
biblioterapijos konferenciją "Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3".
Asipavičienė, Stasė
Literatūrinė popietė, skirta B. Brazdžioniui atminti - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, bal. 29, p. 4.
17- osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Birštono vienkiemio bibliotekoje paminėtos
110-osios poet o B. Brazdžionio gimimo metinės.
Asipavičienė, Stasė
Mokytis tapyti ne taip ir sunku, bet labai malonu / Stasė Asipavičienė. - Iliustr - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, spal. 28, p. 8.
Spalio 24 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje vyko dailės terapijos užsiėmimas neįgaliesiems
su dailininke Laima Giedraitiene.
Asipavičienė, Stasė
Parodą "Gyvenimo dėlionė" pristatė Švedijos ambasadorė / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, spal. 11, p. 9.
Spalio 3 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Švedijos ambasados inicijuotos fotografijų
parodos "Gyvenimo dėlionė - švediškos šeimos vaidmuo" ("Life Puzzle - the Role of the Swedish Family")
Dalyvavo Švedijos Karalystės ambasadorė Lietuvoje M. Ch. Lundqvist, Birštono savivaldybės merė N.
Dirginčienė, susirinkusius pasveikino Birštono viešosios bibliot ekos direktorė A. Jaskūnienė.
Asipavičienė, Stasė
Pasakose gyvena įvairios emocijos… / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno
// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, bal. 26, p. 10.
Balandžio 21-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje, Vaikų ir jaunimo skyriuje vyko patyrimo
seminaras, skirtas šeimoms, auginančioms vaikus "Pasakose gyvena įvairios emocijos", dalyvavo
psichologės M. Linartienė ir I. Vainoraitė. Tai - projekto "Universali biblioterapijos kalba", kurį remia
Lietuvos kultūros taryba, renginys.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=31557
Asipavičienė, Stasė
Pasodintas Lietuvos valstybės šimtmečio ąžuolas - atmintis ateinančioms kartoms / Stasė
Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, spal.
25, p. 7.
Birštono kurorto bendruomenė įgyvendindama projektą "Birštonas - Lietuvai. Mes esame!",
skirtą Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo sukakčiai įamžinti ir pakvietė Birštono krašto žmones
atvykti sodinti ąžuoliukų, susirinkusius pasveikino A. Jaskūnienė.
Asipavičienė, Stasė
Poezijos pavasario šventė Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, geg. 31, p. 7.
"Poezijos pavasario" renginyje Birštone dalyvavo poetas E. Ališanka ir kompozitorius,
multiinstrumentalistas S. Petreikis.
Asipavičienė, Stasė
Projekto "Birštonas - Lietuvai. Mes esame" pabaigtuvės su profesoriumi Liudu Mažyliu / Stasė
Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, gruod.
20, p. 7.
Turinys: Mažieji dailininkai piešė ateities Lietuvą ; Prof. Liudas Mažylis apie paieškas Vokietijos
archyvuose
Gruodžio 13-osios vakarą Birštono kurhauze vyko projekto "Birštonas - Lietuvai. Mes esame"
baigiamasis renginys-susitikimas su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi L. Mažyliu, radusiu
Vasario 16-osios aktą. Svečią pristatė A. Jaskūnienė. Taip pat vyko ir piešinių parodos "Kaip Lietuva
atrodys po 100 metų" pristatymas.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=35211
Asipavičienė, Stasė
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Protų mūšyje nugalėjo jungtinė Prienų rajono komanda / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, geg. 6, p. 1, 5.
Balandžio 27-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje baigėsi septintasis "Auksinio proto" sezonas,
nugalėjo komanda "Toli gražu".
Asipavičienė, Stasė
Protų mūšyje nugalėjo "O vis dėlto" / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno
// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, kovo 15, p. 7.
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko lietuvių kalbos protmūšis "Gimtojo žodžio skraistėn
įsisupus".
Asipavičienė, Stasė
Siponyse - didelė šventė / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, birž. 21, p. 9.
Turinys: Bernardą Brazdžionį prisimenant ; Kad negestų kaimo žiburys … ; Gražūs prisiminimai
neblėsta
Birželio 16 dieną Siponių bibliotekoje vyko poeto B. Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms
skirtas vakaras, dalyvavo aktore O. Dautartaitė. Tai - Birštono viešosios bibliotekos organizuojamo
projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“ renginys. Vakare
pami nėtas Siponių bibliotekos 60-metis, pagerbtos buvusios darbuotojos, apdovanoti skaitytojai.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32489
Asipavičienė, Stasė
Stanislovas Moravskis ir filaretų draugijos veikla / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugpj. 9, p. 7.
Tradiciniai S. Moravskio skaitymai Jundeliškėse - Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m." renginys.
Asipavičienė, Stasė
Suaugusieji taip pat nori mokytis / Stasė Asipavičienė. - Iliustr.. - Su bibliotekos direktorės A.
Jaskūnienės ir Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos veiklos koordinatorės N.
Dinapienės pasisakymu - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, lapkr.
25, p. 9.
Lapkričio 20 dieną Birštono viešoji biblioteka pakvietė į suaugusiųjų mokymosi savaitę
"Mokymosi galia ir žavesys", kuri prasidėjo Z. Veikšienės lėlių paroda.
Asipavičienė, Stasė
Susitikimas su Birute Jakučionyte / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugs. 6, p.10.
Apie Birštono viešosios bibliotekos organizuotą susitikimą.
Asipavičienė, Stasė
Susitikimas su menininke Nomeda Marčėnaite / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, gruod. 13, p. 7-8.
Gruodžio 8-osios vakarą Birštono viešojoje bibliotekoje viešėjo menininkė N. Marčėnaitė ir
psichologė M. Linartienė, pristatyta dailininkės knyga "Lėlė". Tai - projekto "Universali biblioterapijos
kalba" renginys.
Asipavičienė, Stasė
Šeimų viktorinos dalyviai aplankys Švedijos ambasadą. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, lapkr. 25,
p. 6.
Lapkričio 17 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko šeimų viktorina, organizuota. kartu su
Švedijos ambasada, joje viktorinos dalyviai lankysis gruodžio 1-ąją.
Asipavičienė, Stasė
Vaikai džiaugėsi įdomiomis ir gražiomis knygelėmis / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, lapkr. 8, p. 8.
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Spalio 26-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje vyko labdaros ir paramos fondo "Švieskime vaikus"
inicijuota. popietė - vaikiškų knygų dovanojimo šventė "Vaikų bibliotekėlė", dalyvavo fondo direktorė V.
Rukuižienė.
Asipavičienė, Stasė
Vakaras apie svarbiausius gyvenime dalykus… / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2016, rugpj. 6, p. 6.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2017 m.“ renginį - rašytojo, scenaristo A. Šlepiko kūrybos vakarą. Dalyvavo aktorius R.
Bagdzevičius, birbynininkas V. Kiminius.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32550
Asipavičienė, Stasė
Vakaras su Ieva Simonaityte / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, liep. 19, p. 9.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2017 m.“ renginį - Mažosios Lietuvos metraštininkės I. Simonaitytės kūrybos vakarą su
aktore V. Kochanskyte, operos solistu E. Bavikinu ir pianiste B. Vingraite.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32896
Asipavičienė, Stasė
Vakaras su Pauliaus Širvio poezija / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, birž. 28, p. 9.
Birželio 22-osios vakarą Birštono viešosios bibliotekos projektas "Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūros vakarai Birštone 2017 m." pakvietė Birštono vienkiemio ir aplinkinių vietovių
gyventojus pasiklausyti P.Širvio eilių. Dalyvavo aktoriai D. Jankauskaitė, P. Ganusauskas ir džiazo
muzikantas V. Labutis.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32650
Asipavičienė, Stasė
Vakaras su rašytoju Vytautu Bubniu ir jo romanais / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugs. 6, p. 8.
Apie paskutinį Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m." renginį - jubiliejinį rašytojo V. Bubnio kūrybos vakarą.
Audronės Žigaitytės- Nekrošienės iniciatyvos Birštonui: daug muzikos ir edukacijų / parengė
Angelė Bajorienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, liep. 22, p. 5.
Turinys: Birštono vasaros menų akademijos naujovės
Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės A. Žigaitytės-Nekrošienės iniciatyva liepos 29 - rugpjūčio
7 d. kurorte jau penktą kartą vyks Birštono vasaros menų akademijos meistriškumo kursai
"Interpretacijos paslaptys ir subtilybės XXI a. atlikimo mene ir pedagogikoje", paminėti S. Moravskio
skaitymai.
http://www.gyvenimas.eu/2017/07/21/audrones-zigaitytes-nekrosienes-iniciat yvos-birstonuidaug-m uzikos-ir-edukaciju/
Bakučionis, Tomas
Penktoji Birštono akademija. Vis ryškiau šviečiantys pažinimo takai : Birštono vasaros menų
akademijos dienoraštis / Tomas Bakučionis. - Iliustr. // Muzikos barai. - ISSN 1392-4966. - 2017, Nr. 8, p.
52- 62.
Rašoma ir apie S. Moravskio skaitymus Jundeliškėse 2017 m. liepos 30-ąją.
http://www.muzikusajunga.lt/naujiena/penktoji-birst ono-akademija-vis-ryskiau-svieciant yspazinimo-t akai
Bibliotekoje startuoja inovatyvus projektas vaikams - Birštono viešosios bibliotekos informacija
// Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, kovo 15, p. 10.
Kovo 10 d. Birštono viešojoje bibliotekoje pradedamas įgyvendinti naujas projektas "Biblioteka
- kūrybinių atradimų namai". Bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais, Birštono gimnazija ir
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Nemajūnų dienos centru, užsiėmimai bus organizuojami 5-14 metų vaikams bei spec. poreikių
lankytojams. 5-8 m. vaikai galės dalyvauti robotikos technologijų laboratorijose.
Bibliotekoms padovanojo vaikiškų knygų. - Iliustr. - "Birštono versmių" informacija //
Gyvenimas. - 2017, lapkr. 11, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje lankėsi labdaros ir paramos fondo "Švieskime vaikus" atstovai,
jos filialams, gimnazijos, lopšelio-darželio "Vyturėlis", Birštono vienkiemio darželio-mokyklos
bibliot ekoms dovanojo geriausių vaikiškų knygų.
"Birštonas - Lietuvai. Mes esame". - Iliustr. - "Birštono versmių" informacija // Gyvenimas. 201 7, spal. 28, p. 3, 6.
Birštono kurorto bendruomenė įgyvendindama projektą "Birštonas - Lietuvai. Mes esame!",
skirtą Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo sukakčiai įamžinti ir pakvietė Birštono krašto žmones
atvykti sodinti ąžuoliukų, susirinkusius pasveikino A. Jaskūnienė.
Birštono biblioterapijos paletėje - naujos spalvos - Birštono viešosios bibliotekos informacija //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, kovo 29, p. 8.
Birštono viešoji biblioteka pradeda Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą "Universali
biblioterapijos kalba".
Birštono krašto žinios // Gyvenimas. - 2017, bal.1, p. 3.
Birštono viešoji biblioteka, sutelkusi skirtingų institucijų ir sričių specialistus, plėtoja
bib lioterapiją - gydantį skaitymą.
Birštono savivaldybė pasiruošusi aktyviai spręsti jaunimo politikos klausimus // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugs. 13, p. 7.
Rugsėjo 8 dieną Birštono savivaldybėje vyko susitikimas jaunimo politikos, bendruomeninės
veiklos stiprinimo vietiniu lygiu klausimais. Susitikime dalyvavo Birštono savivaldybės merė N.
Dirginčienė, Socialinės apsaugos ministerijos viceministras E. Bingelis, Šeimos ir bendruomenių
departamento Jaunimo skyriaus vedėja J. Sakalauskienė, Bendruomenių reikalų skyriaus vedėja B.
Zurlienė, Departamento direktorius J. Laniauskas, mero pavaduotojas V. Kederys, Administracijos
direktoriaus pavaduotojas R. Noreika, Administracijos darbuotojai, įstaigų vadovai, policijos,
Nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Birštono viešojoje bibliotekoje at idaryt a paroda "Kazio Bradūno Lietuva". - Su Birštono viešosios
bibliotekos bibliografės G. Mačiūtės pasisakymu // Lietuvos aidas. - 2017, vas. 7, p. 11.
Vasario mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama literatūros paroda "Kazio
Bradūno Lietuva". Paroda skiriama 99 -osioms Lietuvos Valstybės atkūrimo metinėms bei poeto,
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato K. Bradūno šimtmečiui.
Birštono žinios // Gyvenimas. - 2017, kovo 18, p. 4.
Pateikiamos žinios apie klubo "Mama, mažylis ir knyga" narių susitikimą su savivaldybės mere
N. Dirginčiene Birštono viešojoje bibliotekoje bei kovo mėnesį joje prasidėjusią intensyvią projektinę
veiklą.
Domėjosi politikos, bendruomeninės veiklos klausimais. - Iliustr. - parengt a pagal Biršt ono
savivaldybės ir viešosios bibliotekos informacija // Gyvenimas. - 2017, rugs. 16, p. 5.
Rugsėjo 8 dieną Birštono savivaldybėje lankėsi Socialinės apsaugos ministerijos viceministras E.
Bingelis, Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vedėja J. Sakalauskienė,
Bendruomenių reikalų skyriaus vedėja B. Zurlienė, Departamento direktorius J. Laniauskas, kurie susitiko
su Administracijos darbuotojais, įstaigų vadovai, policijos, nevyriausybinių organizacijų atstovais. svečiai
lankėsi Birštono turizmo informacijos centre, viešojoje bibliotekoje.
2017 metais Birštone minėtinos sukaktys / parengė Genovaitė Mačiūtė // Gyvenimas. - 2017,
saus.7, p. 4.
2017 metais Birštone minėtinos sukaktys / parengė Genovaitė Mačiūtė - Rubrika: Prie Vytauto
kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, saus. 18, p. 10.
2017- ieji - arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai / parengė Birštono viešosios bibliotekos
bibliografė Genovaitė Mačiūtė // Gyvenimas. - 2017, saus. 11, p. 4.
Lietuvos vyskupai 2017-uosius paskelbė arkivyskupo T. Matulionio metais.
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Europos savanorių tarnybos pristatymas Birštone - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, kovo 1, p. 7.
Vasario 23 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Europos savanorių tarnybos pristatymas, taip
pat buvo atidaryta Europos savanorių tarnybos 20-mečiui skirta paroda, kurią Birštono viešojoje
bibliotekoje galima aplankyti iki kovo pradžios.
Gridziuškienė, Ona
"Su knyga rankoje" / Ona Gridziuškienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, gruod. 30, p. 6.
Siponių bibliotekoje vyko šventinė popietė, skirta "Knygų Kalėdų" akcijai.
Grybauskienė, Eitmyra
"Mama ir knyga mane augina" / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, bal. 8, p.
6.
Nemajūnų bibliotekoje įvyko pirmasis Mamų klubo narių susitikimas.
Grybauskienė, Eitmyra
Mamų ir mažylių susitikimas Nemajūnų bibliotekoje / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika:
Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, bal. 12, p. 10.
Nemajūnų bibliotekoje įvyko pirmasis Mamų klubo "Mama ir knyga mane augina" narių
susitikimas.
Grybauskienė, Eitmyra
Pasaulinės vandens dienos proga - nauja edukacija / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, bal. 1, p. 6.
Kovo 22 -ąją Nemajūnų biblioteka, kartu su Nemajūnų dienos centru, bendruomenės vaikus ir
jaunimą pakvietė į Pasaulinės vandens dienos minėjimą, pristatė naują edukaciją "Kurkime daržą kartu".
Grybauskienė, Eitmyra
Pasaulinės vandens dienos proga - nauja edukacija / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika:
Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, bal. 5. p. 10.
Kovo 22 -ąją Nemajūnų biblioteka, kartu su Nemajūnų dienos centru, bendruomenės vaikus ir
jaunimą pakvietė į Pasaulinės vandens dienos minėjimą, pristatė naują edukaciją "Kurkime daržą kartu".
Grybauskienė, Eitmyra
Prisimenant vasarą Nemajūnų bibliotekoje / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. 2017, spal. 7, p. 6.
Visą vasarą vyko Birštono savivaldybės remiamos Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio
ugdymo programos "Vasara su knyga. Besisukantys mokslo malūnai" veiklos. Jaunieji skaitytojai bei
mamų klubo "Mama ir knyga mane augina" narės aktyviai dalyvavo skaitymuose.
Grybauskienė, Eitmyra
Rašė linkėjimus… / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, gruod. 30, p. 6.
Nemajūnų bibliotekoje vyko "Kūrybinės kalėdinės dirbtuvėlės' vaikams - taip paminėta LR
Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotą akcija 'Knygų Kalėdos".
Grybauskienė, Eitmyra
Velykų belaukiant / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis
Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, bal. 12, p. 10.
Likus savaitei iki Velykų, Nemajūnų dienos centro teritoriją Nemajūnų biblioteka papuošė 256
cm aukščio, 183 cm pločio velykiniu margučiu, kurio vidų užpildė net 352 mažais margučiais.
Grybauskienė, Ona Valerija
Aplankėme piliakalnius / Ona Valerija Grybauskienė // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. 2017, rugpj. 30, p. 11.
Rugpjūčio 23-ąją, Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną, Nemajūnų dienos centro senjorai
kartu su Nemajūnų bibliotekininke organizavo išvyką, skirtą Piliakalnių metams paminėti. - aplankė
Biršt ono savivaldybės piliakalnius.
Ievai Simonaitytei skirta popietė "Aš niekam nesilenksiu" - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, vas. 1, p. 8.
2017 | Veiklos at askaita

38

BVB

Apie rašytojos I. Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti skirtą renginį Birštono
vienkiemio bibliotekoje.
Janavičienė, Daiva
Tiesiog skaitai ir geriau jautiesi / Dr. Daiva Janavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 08688826. - 2017, Nr. 11, p. 3-6.
Turinys: Metodo suvokimo įvairovė ; Ištakos ir pasireiškimas šiuolaikiniame pasaulyje ; Tinkami
kūriniai ir proceso integralumas ; Atėjo laikas susivienyti ir Lietuvoje
Spalio 20 dieną Birštono viešosios bibliotekos direktorės A. Jaskūnienės iniciatyva Biršt one vyko
trečioji praktinė, šiemet - tarptautinė, konferencija "Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti".
Jaskūnienė, Alina
Bibliotekų metus palydėjus : pokalbis su Birštono viešosios bibliotekos direktore Alina
Jaskūniene / kalbino Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, saus. 21,
p. 1, 11, 12.
Turinys: Bibliotekų metų ašis - knyga ir skaitymas ; 2016-ieji Birštono viešojoje bibliotekoje ;
Dėmesys knygai nemažėja ; Džiugina sėkmingai įgyvendinti dideli projektai ; Laukia įdomūs projektai ir
2017 metais ; Projektas Universali biblioterapijos kalba" ; Projektas „Biblioteka - kūrybinių atradimų
namai".
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=30132
Kurorto bendruomenei vadovaus Alina Jaskūnienė. - Iliustr. - "Birštono versmių" informacija //
Gyvenimas. - 2017, kovo 18, p. 4.
Išrinkta nauja Birštono kurorto bendruomenės valdyba ir jos pirmininkė.
http://www.gyvenimas.eu/2017/03/16/kurorto-bendruomenei-vadovaus-alina-jaskuniene/
Kviečia V Birštono vasaros menų akademija. - Iliustr. - Savivaldybės inf. // Naujasis Gėlupis. ISSN 1392-7248. - 2017, liep. 22, p. 7- 8.
Lepos 29 - rugpjūčio 7 d. kurorte jau penktą kartą vyks Birštono vasaros menų akademijos
meistriškumo kursai "Interpretacijos paslaptys ir subtilybės XXI a. atlikimo mene ir pedagogikoje",
paminėti S. Moravskio skaitymai.
Kviečiame dalyvauti protmūšyje "Gimtojo žodžio skraistėn įsisupus", skirtame Lietuvių kalbos
kultūros metams paminėti - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017,
kovo 8, p. 7.
2017 m. kovo 9 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyks protmūšis "Gimtojo žodžio skraistėn
įsisupus".
Lankėsi Afrikos šalių delegacija. - Iliustr. - Birštono viešosios bibliotekos informacija //
Gyvenimas. - 2017, rugpj. 23, p. 1.
Birštono viešojoje bibliotekoje lankėsi nevyriausybinės organizacijos "Elektroninė informacija
bibliotekoms" atstovai kartu su organizacijos iniciatyvos "Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai" dalyviais
iš septynių Afrikos šalių.
Lazauskienė, Dalė
Gyvenimo dėlionėje - švediškos šeimos vaidmuo / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. 2017, spal. 7, p. 1.
Spalio 3 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Švedijos ambasados inicijuotos fotografijų
parodos "Gyvenimo dėlionė - švediškos šeimos vaidmuo" Dalyvavo Švedijos Karalystės ambasadorė
Lietuvoje M. Ch. Lundqvist, lydima visų ambasados darbuotojų, Birštono savivaldybės merė N.
Dirginčienė, susirinkusius pasveikino Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė.
Lazauskienė, Dalė
"Kandys nesugraužia svajonių ir norų" / Dalė Lazauskienė. - Iliustr.. - Su bibliotekos direktorės
A. Jaskūnienės ir Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos veiklos koordinatorės N.
Dinapienės pasisakymu // Gyvenimas. - 2017, lapkr. 25, p. 5-6.
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Lapkričio 20 dieną Birštono viešoji biblioteka pakvietė į suaugusiųjų mokymosi savaitę
"Mokymosi galia ir žavesys", ji prasidėjo kūrybinėmis dirbtuvėmis ir Z. Veikšienės lėlių paroda.
Lazauskienė, Dalė
Švedijos ambasadorė Birštono skaitytojus pakvietė pažinti jos šalį iš kitokios perspektyvos /
Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, bal. 8, p. 3, 5.
Balandžio 5 dieną Birštono kurorte lankėsi Švedijos ambasadorė Lietuvoje J.E. M. Ch.
Lundqvist. Ji susitiko su savivaldybės mere N. Dirginčiene, jos lydima, lankėsi viešojoje bibliotekoje, kur
pristatė dvi Švedijos instituto parengtas parodas suaugusiesiems ir vaikams: "Scenos iš švediškų
detektyvų" bei "Kur auga vaikai".
Lazauskienė, Dalė
Tarp knygų lentynų gimsta inovatyvūs kūrybiniai atradimai / Dalė Lazauskienė. - Iliustr.. - Su
bibliotekos direktorės A. Jaskūnienės, vyr. bibliotekininkės projektinei veiklai S. Pempienės, Vaikų ir
jaunimo skyriaus vedėjos N. Raiskienės, bibliotekininkės I. Vaitkevičienės pasisakymais // Gyvenimas. 2017, gruod. 2, p. 4, 6.
Lapkričio 24 dieną Birštono viešoji biblioteka pakvietė į baigiamąjį projekto "Biblioteka kūrybinių atradimų namai" renginį.
LBD metus pradėjo su naujais vedliais. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2017, Nr. 1
(sausis), p. 3-5.
Apie Lietuvos bibliotekininkų draugijos 10-ąjį suvažiavimą, kurio metu išrinkta nauja Taryba,
Revizijos komisija ir LBD pirmininkė. Ja tapo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos
išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė. 2014-2016. draugijos ataskaitą pristatė nuo 2011
m. LBD draugijos pirmininkės pareigas ėjusi Birštono VB direktorė Alina Jaskūnienė.
Literatūrinis Jurgio Blekaičio sugrįžimas į mylimą Birštoną. - Iliustr. - Biršt ono viešosios
bibliotekos informacija // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugpj. 19, p. 7.
J. Blekaičio kūrybos vakaras - Biršt ono viešosios bibliot ekos projekt o "Po žvaigždėtu vasaros
dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“ renginys.
Lobių paieškos bibliotekoje. - Iliustr. - Birštono viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo skyriaus informacija // Gyvenimas. - 2017, lapkr. 25, p. 6.
Apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius Birštono viešojoje bibliotekoje, 2017 metų.
t ema - "Šiaurės salos".
Mačiūtė, Genovaitė
Antano Vienuolio ženklai Birštono kurorte / Birštono viešosios bibliotekos bibliografės
Genovaitės Mačiūtės informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 13927248. - 2017, bal. 12, p. 8.
Turinys: Antanas Vienuolis. Ištraukos iš straipsnio "Iš Birštono kurorto" ; Apie Antaną Žukauską
- Vienuolį
Apie Antano Vienuolio lankymąsi Birštono kurorte 1924 ir 1934 metais, publikuojama ištrauka
iš rašytojo straipsnio.
Mačiūtė, Genovaitė
Ievos Simonaitytės ženklai Birštono kurorte : 2017-ieji - Ievos Simonaitytės metai / Genovaitė
Mačiūtė ; Onos Pajedaitės nuotrauka. - Iliustr. - Rubrika: Krašto šviesa metų kloduose // Gyvenimas. 2017, saus. 25, p. 6.
Mačiūtė, Genovaitė
"Ir pasiryžo mūsų partizanai atpirkti laisvę brangios Lietuvos" / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. //
Tremtinys. - 2017, kovo 10, p. 5.
Minint 27-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines ir buvusio Birštono partizano,
poeto Vinco Juozaičio - Vyturio (1922-1988) 95-metį Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta literatūros
paroda.
Mačiūtė, Genovaitė
Kazio Bradūno Lietuva / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, vas. 4, p. 4.
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Vasario mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama literatūros paroda "Kazio
Bradūno Lietuva". Paroda skiriama 99 -osioms Lietuvos Valstybės atkūrimo metinėms bei poeto,

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato K. Bradūno šimtmečiui.
Mačiūtė, Genovaitė
"Mylėjai Lietuvą tėvynę tu iš visos širdies" : 2017-ųjų pabaigoje - 95-osios Vinco Juozaičio
gimimo metinė / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, kovo 9, p. 6.
Kovo mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama Vinco Juozaičio -Vyturio atminimui
ir 27-osioms Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėms skirta literatūros paroda "Mylėjai Lietuvą
tėvynę tu iš visos širdies".
Mačiūtė, Genovaitė
Pasiginčykim dėl skonio : Prof. Vlado Žuko ir Vaidoto Daunio šviesiam atminimui / Genovaitė
Mačiūtė // Gyvenimas. - 2017, rugs. 2, p. 4.
Pasižvalgius po NBDB pastabos apie tai, ką dažniausiai aprašo ir kokias vertybes rodo
žiniasklaida.
Mačiūtė, Genovaitė
"Septyni Nemunai neša tėviškę mano" : Birštonas - Jurgio Blekaičio tėvo gimtinė / Genovaitė
Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, rugpj. 19, p. 4.
Apie Jurgį Blekaitį, jo kūrybos vakaras - vienas iš Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“ renginių. Publikuojami poeto
eilėraščiai iš ciklo "Septyni Nemunai".
http://www.gyvenimas.eu/2017/08/18/septyni-nemunai-nesa-t eviske-mano/
Mačiūtė, Genovaitė
Su rūpesčiu dėl gimtojo žodžio, su meile žmogui ir savo kraštui : iš devintųjų Tarmių ir šnektų
atlaidų rašytojo Romo Sadausko sodyboje Demeniškiuose sugrįžus / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, liep. 17, p. 4.
Turinys: Gaivinkime pamirštus žodžius ; Demeniškiai - meilės vieta.
Pagerbė tremtinių ir žuvusiųjų likimus. - Iliustr. - "Birštono versmių" informacija // Gyvenimas. 2017, birž. 17, p. 3-4.
Birželio 14 d. Birštone paminėta Gedulo ir vilties diena - 76-tosios trėmimų pradžios metinės,
paminėtas Birštono VB direktorė A. Jaskūnienė, K. Bradūno 100-mečiui skirtas vakaras.
http://www.gyvenimas.eu/2017/06/16/pagerbe-tremtiniu-ir-zuvusiuju-likimus/
Pasveikino Siguldos gyventojus miesto 810 metų jubiliejaus proga - Parengt a pagal Biršt ono
savivaldybės informaciją // Gyvenimas. - 2017, birž. 10, p. 3.
Gegužės 26 - 28 dienomis Birštono savivaldybės mero pavaduotojas V. Kederys, mero patarėja
R. Kurkauskaitė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė vyko oficialaus vizito į Latviją,
Siguldą. Siguldos miesto šventėje taip pat dalyvavo Birštono muziejaus Struktūrinio padalinio vadovė R.
Zajančkauskienė, folkloro ansamblis 'Raskila".
Patyčioms - ne!. - Iliustr. - Alytaus apsk. VPK Birštono PK informacija ir nuotrauka // Gyvenimas.
- 2017, bal. 1, p. 6.
Kovo 20 - 24 dienomis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos
komisariato bendruomenės pareigūnė M. Vokietaitytė dalyvavo susitikimuose su moksleiviais ir
pedagogais Birštono gimnazijoje, Birštono viešojoje bibliotekoje ir Biršt ono vi enkiemio darželyje mokykloje.
Petuchovaitė, Ramunė
Kai esi pasaulio bibliotekų bendruomenės dalis / Ramunė Petuchovaitė. - Iliustr. // Tarp knygų.
- ISSN 0868- 8826. - 2017, Nr. 12, p. 9-13.
Paminėta, kad Birštono viešojoje bibliotekoje lankėsi nevyriausybinės organizacijos
"Elektroninė informacija bibliotekoms" atstovai kartu su organizacijos iniciatyvos "Jaunieji Afrikos
bibliotekų novatoriai" dalyviais iš septynių Afrikos šalių.
Pempienė, Solveiga
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Birštonas džiaugsmingai apkabino Europą / Solveiga Pempienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017,
geg. 13, p. 3, 5.
Birštono viešoji biblioteka kartu su partneriais Europos dieną pasitiko šūkiu "Apkabinkime
Europą" ir pakvietė į visą dieną trunkančias įdomias veiklas.
Pempienė, Solveiga
Birštono viešojoje bibliotekos projektas vaikams "Biblioteka - kūrybinių atradimų namai" įgauna
pagreitį / Solveiga Pempienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 13927248. - 2017, geg. 24, p. 9.
Kovą prasidėjęs Lietuvos kultūros tarybos, LR kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės
remiamas projektas "Biblioteka - kūrybinių atradimų namai" įgauna pagreitį. Tris mėnesius trunkančios
įvairios interaktyvios projekto veiklos įtraukia vis daugiau jaunų, šiuolaikinėmis technologijomis
besidominčių birštoniečių.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=31916
Pempienė, Solveiga
Įdomi ir jauki viešnagė Švedijos ambasadoje Vilniuje / Solveiga Pempienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, gruod. 9, p. 6.
Gruodžio 1 dieną Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, Birštono viešosios bibliotekos
kūrybinė komanda ir birštoniečių šeimos, laimėjusios bibliotekos organizuotoje viktorinoje apie Švediją,
svečiavosi Švedijos ambasadoje Vilniuje.
Pempienė, Solveiga
Lietuvių kalbos dienos Birštone / Solveiga Pempienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, kovo 18, p.
3.
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko lietuvių kalbos protmūšis "Gimtojo žodžio skraistėn
įsisupus", Birštono vienkiemio bibliotekoje surengta popietė "Kad sklistų lietuviškas žodis", skirta
kalbininkui, profesoriui J. Kazlauskui. Siponių filiale skaitytos poeto J.Marcinkevičiaus eilės, Nemajūnų
biblioteka kartu su Nemajūnų dienos centru pakvietė į popietę "Tauta gyvena kalboje".
Pempienė, Solveiga
Poeto Bernardo Brazdžionio eilės iki šiol jaudina širdis / Solveiga Pempienė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, birž. 28, p. 8.
Turinys: Pakviesti į literatūrinę kelionę ; Paminėjo bibliotekos jubiliejų ; Padėkojo už prasmingą
darbą
Birželio 16 dieną Siponių bibliotekoje vyko poeto B. Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms
skirtas vakaras, dalyvavo aktore O. Dautartaitė. Tai - Birštono viešosios bibliotekos organizuojamo
projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“ renginys. Vakare
paminėtas Siponių bibliotekos 60-metis, pagerbtos buvusios darbuotojos, apdovanoti skaitytojai.
http://www.gyvenimas.eu/2017/06/27/poeto-bernardo-brazdzionio-eiles-iki-siol-jaudinasirdis/
Pempienė, Solveiga
Protmūšis lietuvių kalbos ir literatūros tema / Solveiga Pempienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN
0868-8826. - 2017, Nr. 3 (kovas), p. 37-38.
Birštono viešojoje bibliotekoje vyko lietuvių kalbos protmūšis "Gimtojo žodžio skraistėn
įsisupus", Birštono vienkiemio bibliotekoje surengta popietė "Kad sklistų lietuviškas žodis", skirta
kalbininkui, profesoriui J. Kazlauskui. Siponių filiale skaitytos poeto J. Marcinkevičiaus eilės, Nemajūnų
biblioteka kartu su Nemajūnų dienos centru pakvietė į popietę "Tauta gyvena kalboje".
Pempienė, Solveiga
Užburiantis B. Brazdžionio kūrybos skambesys / Solveiga Pempienė // Tarp knygų. - ISSN 08688826. - 2017, Nr. 9, p. 39.
Birštono viešosios bibliotekos filiale, Siponių bibliotekoje vyko poeto B. Brazdžionio 110-osioms
gimimo metinėms skirtas vakaras, dalyvavo aktore O. Dautartaitė. Tai - Biršt ono viešosios bibliot ekos
organizuojamo projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“
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renginys. Vakare paminėtas Siponių bibliotekos 60-metis, pagerbtos buvusios darbuotojos, apdovanoti
skaitytojai.
Pempienė, Solveiga
Vasarą pasitikome paminėdami pirmosios lietuviškos knygos 470 metų sukaktį / Solveiga
Pempienė. - Iliustr. - Rubrika: prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, birž. 10,
p. 8.
Projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m." renginyje,
skirtame lietuvių raštijos pradininkui M. Mažvydui ir pirmosios lietuviškai spausdintos knygos 470mečiui, dalyvavo Kauno dramos teatro aktoriai E, Stancikas ir D. Svobonas bei Vilniaus evangelikų
liuteronų parapijos ansambliu "Adoremus".
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32335
"Poezijos pavasaris" Birštone. - Iliustr. - Birštono viešosios bibliotekos informacija //
Gyvenimas. - 2017, geg. 31, p. 8.
"Poezijos pavasario" renginyje Birštone dalyvavo poetas E. Ališanka ir kompozitorius,
multiinstrumentalistas S. Petreikis.
Projektas "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m." įsibėgėjo Birštono viešosios bibliotekos informacija // Gyvenimas. - 2017, liep. 8, p. 5.
Įpusėjo septintus metus Birštono viešosios bibliotekos organizuojamas, Lietuvos kultūros
tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas literatūrinis
projekt as.
Projektas "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone" sugrįžta - Biršt ono
viešosios bibliotekos informacija // Gyvenimas. - 2017, geg. 31, p. 4.
Septintus metus Birštono viešosios bibliotekos organizuojamas, Lietuvos kultūros tarybos,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas projektas.
http://www.gyvenimas.eu/2017/05/30/projektas-po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-literaturiniaivakarai-birst one-sugrizta/
Projektas "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone" sugrįžta - Biršt ono
viešosios bibliotekos informacija // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, geg. 31, p. 9.
Septintus metus Birštono viešosios bibliotekos organizuojamas, Lietuvos kultūros tarybos,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas projektas.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32051
Pugačiauskaitė, Palma
Bendruomenė kviečia į nemokamus šiaurietiško ėjimo užsiėmimus / Palma Pugačiauskaitė. Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, birž. 10, p. 6.
Birštono kurorto bendruomenė ir Birštono viešoji biblioteka įgyvendina Birštono savivaldybės
remiamą projektą "Informuota, aktyvi bendruomenė - sveika gyvensen a, sveika širdis".
Pugačiauskaitė, Palma
"Džiaugiuosi, jei mano sielos kamertonas atsiliepia jūsų širdyse…" / Palma Pugačiauskaitė. Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, geg. 27, p. 4.
Birštono kurhauze vyko susitikimas su Prancūzijoje gyvenančiu rašytoju, 2016 metų Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu V. Papieviu Dalyvavo psichoterapeutas T. Petraitis,
leidyklos "Odilė" atstovė N. Kuolienė. Tai - Birštono viešosios bibliotekos projekto "Universali
biblioterapijos kalba", kurį remia Lietuvos kultūros taryba, renginys.
http://www.gyvenimas.eu/2017/05/26/dziaugiuosi-jei-mano-sielos-kamert onas-at siliepia-jususirdyse/
Pugačiauskaitė, Palma
"…ir pati aš ten esu" / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, liep. 22, p. 4.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2017 m.“ renginį - Mažosios Lietuvos metraštininkės I. Simonaitytės kūrybos vakarą su
aktore V. Kochanskyte, operos solistu E. Bavikinu ir pianiste B. Vingraite.
http://www.gyvenimas.eu/2017/07/21/ir-pat i-as-ten-esu/
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Pugačiauskaitė, Palma
"Kas tai sako? Moteris ar pati knyga?"… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017,
liep. 1, p. 4.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2017 m.“ renginį - rašyt o jo, scenaristo A. Šlepiko kūrybos vakarą. Dalyvavo aktorius R.
Bagdzevičius, birbynininkas V. Kiminius.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=32896
Pugačiauskaitė, Palma
"Mus, kaip žolę, likimas išrovė, tiktai šaknys paliko tenai"… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, birž. 22, p. 4, 6.
Birželio 14-ąja, Gedulo ir vilties dieną Birštono kurhauze vyko muzikos ir poezijos vakaras,
skirt as poeto K. Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai - Biršt ono viešosios bibliot ekos
projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017", remiamo Lietuvos
kultūros tarybos, LR Kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės, renginys.
http://www.gyvenimas.eu/2017/06/21/mus-kaip-zole-likimas-isrove-t ikt ai-saknys-paliko-tenai/
Pugačiauskaitė, Palma
"Norėjau pavaizduoti kunigą - Žmogų"… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017,
liep. 29, p. 3-4.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai
vakarai Birštone 2017 m.“ renginį - susitikimą su rašytoju G. Aleksa, parašiusiu romaną "Šventojo
Akiplėšos medžioklė" apie kunigą disidentą J. Zdebskį. Renginyje dalyvavo rašytoja V. Šoblinskaitė bei
kompozitorė, muzikantė S. Dikčiūtė.
http://www.gyvenimas.eu/2017/07/28/norejau-pavaizduoti-kuniga-zmogu/
Pugačiauskaitė, Palma
"Stengsis, kad būtų įdomu dalyvauti ir jaunimui"… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, geg. 6, p. 6.
Apie Birštono parapijos Carito bendruomenės namuose vykusį kurorto bendruomenės narių
susirinkimą, jo metu žmonės buvo pakviesti dalyvauti Europos dienos šventės "Apkabinkime Europą"
minėjime, kurį organizuoja Birštono VB. Po susirinkimo vyko susitikimas su vaistininku, žolininku,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektoriumi V. Skirkevičiumi.
http://www.gyvenimas.eu/2017/05/05/stengsis-kad-butu-idomu-dalyvauti-ir-jaunimui/
Pugačiauskaitė, Palma
"Širdim klausykit pirmo žodžio - "Lie - tu - va" - kartokit"… / Palma Pugačiauskaitė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, birž. 10, p. 6.
Projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m." renginyje,
skirtame lietuvių raštijos pradininkui M. Mažvydui ir pirmosios lietuviškai spausdintos knygos 470mečiui, dalyvavo Kauno dramos teatro aktoriai E, Stancikas ir D. Svobonas bei Vilniaus evangelikų
liuteronų parapijos ansambliu "Adoremus".
Raiskienė, Nijolė
Bendravome su menininke Nomeda Marčėnaite / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. 2017, gruod. 30, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje viešėjo menininkė N. Marčėnaitė ir psichologė M. Linartienė,
pristatyta dailininkės knyga "Lėlė". Tai - projekto "Universali biblioterapijos kalba" renginys.
Raiskienė, Nijolė
Bi blioterapijos ir kūrybinių atradimų namai / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017,
geg. 6, p. 5.
Balandžio 13-ąją Birštono viešojoje bibliotekoje viešėjo interaktyvus "Stalo teatro" edukacinis pramoginis spektaklis vaikams "Sekretai iš būtųjų laikų". Tai - projekt o "Universali biblioterapijos kalba",
kurį remia Lietuvos kultūros taryba, renginys.
Raiskienė, Nijolė
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Greitai skrieja "Vasara su knyga" / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, rugpj. 26, p. 6.
Birštono viešoji biblioteka tryliktus metus vaikus kviečia kartu skaityti, diskutuoti, mokytis
žaidimų, pažinti, dalyvauti viktorinose, įdomiai praleisti laiką bendraujant. Penktus metus Vaikų
socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programą remia Birštono savivaldybė.
Raiskienė, Nijolė
Lobių paieškos bibliotekoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, lapkr. 29, p. 7.
Apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius Birštono viešojoje bibliotekoje. 2017 metų.
t ema - "Šiaurės salos".
Raiskienė, Nijolė
"Universali biblioterapijos kalba" : spalvingas susitikimas su dailininku ir rašytoju Mariumi
Jonučiu ir psichoterapeutu Timu Petraičiu / Nijolė Raiskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, gruod. 16, p.
4, 6.
Gruodžio 2 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos Kultūros tarybos remiamo projekto
"Universali biblioterapijos kalba" renginys, pokalbis su dailininku, keleto knygų autoriumi M. Jonučiu ir
psichoterapeutu, taikančiu biblioterapiją savo darbe, T. Petraičiu.
Raiskienė, Nijolė
Vasaros skaitymams tolstant … ir vėl artėjant : pokalbis su Birštono viešosios bibliotekos Vaikų
ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja N. Raiskiene / kalbėjosi] S. Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie
Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, vas., p. 9.
Turinys: Vasaros skaitymai seniai tapo tradiciniai ; Skaitymai ir susitikimai kitose erdvėse ;
Skaitymas nėra lengvas dalykas…
Biršt ono viešojoje bibliot ekoje 12 met ų vyksta skaitymai "Vasara su knyga".
Startavo naujas projektas vaikams. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. ISSN 1392-7248. - 2017, kovo 22, p. 7.
Birštono viešojoje bibliotekoje prasidėjo inovatyvus projektas vaikams "Biblioteka - kūrybinių
atradimų namai". Kovo 10 d. vyko keturių valandų mokymai bibliotekos darbuotojams - jie supažindinti
su robotikos technologija.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=30900
Startuoja inovatyvus projektas vaikams. - Iliustr. - Parengt a pagal Biršt ono viešosios bibliot ekos
informaciją // Gyvenimas. - 2017, kovo 25, p. 4, 6.
Turinys: Robotikos technologijų laboratorijoje
Kovo 10 d. Birštono viešojoje bibliotekoje pradedamas įgyvendinti naujas projektas "Biblioteka
- kūrybinių atradimų namai". Bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais, Birštono gimnazija ir
Nemajūnų dienos centru, užsiėmimai bus organizuojami 5-14 metų vaikams bei spec. poreikių
lankytojams. 5-8 m. vaikai galės dalyvauti robotikos technologijų laboratorijose.
http://www.gyvenimas.eu/2017/03/15/startuoja-inovatyvus-projekt as-vaikams/
Steponaitienė, Jolita
Ieškokim naujų patirčių ir bendraminčių : [pokalbis su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Informacijos išteklių direktore, LBD pirmininke Jolita Steponaitiene, nuotraukoje – su
Birštono VB direktore Alina Jaskūniene.]. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2017, Nr. 1 (sausis),
p. 5.
Susitikimas su Jaroslavu Melniku.. - Iliustr. - Birštono viešojoje bibliotekos informacija //
Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, gruod. 16, p. 9.
Lapkričio 30 dieną Birštono savivaldybės salėje vyko projekto "Universali biblioterapijos kalba"
renginys, susitikimas su rašytoju, filosofu, psichologu, literatūros kritiku J. Melniku.
Šimukauskaitė, Ramutė
Atsisveikino planuodami kitų metų užsiėmimus… / Ramutė Šimukauskaitė. - Iliustr. - Biršt ono
vasaros menų akademijos aidai // Gyvenimas. - 2017, rugpj. 12, p. 3.
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Tarptautinio simpoziumo ir meistriškumo kursų dalyvių koncertu baigėsi penktoji Birštono
vasaros menų akademija, paminėti S. Moravskio skaitymai.
http://www.gyvenimas.eu/2017/08/11/atsisveikino-planuodami-kitu-metu-uzsiemimus/
Šimukauskaitė, Ramutė
Stabtelėjome prie Moravskio santykio su mokslu… / Ramutė Šimukauskaitė ; Onutės
Valkauskienės nuotraukos. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, rugpj. 5, p. 3-4.
Tradiciniai S. Moravskio skaitymai Jundeliškėse - Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po
žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m." renginys.
http://www.gyvenimas.eu/2017/08/04/stabtelejome-prie-moravskio-sant ykio-su-mokslu/
Šimukauskaitė, Ramutė
Susitikome ir atsisveikinome mintimis apie knygą… / Ramutė Šimukauskaitė. - Iliustr. //
Gyvenimas. - 2017, rugs. 2, p. 3, 6.
Apie paskutinį Birštono viešosios bibliotekos projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m." renginį - jubiliejinį rašytojo V. Bubnio kūrybos vakarą.
http://www.gyvenimas.eu/2017/09/01/susitikome-ir-at sisveikinome-mint imis-apie-knyga/
Tamošiūnienė, Ledina
Birštono viešojoje bibliotekoje žaisminga dviejų terapijų dermė / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr.
// Gyvenimas. - 2017, bal. 8, p. 5.
Kovo 30 d. bibliotekoje prof. dr. Daiva Janavičienė vedė teorinį-praktinį seminarą specialistams
apie biblioterapijos taikymo metodikas ir specifiką. Tai projekto "Universali biblioterapijos kalba", kurį
remia Lietuvos kultūros taryba, pirmasis renginys.
http://www.gyvenimas.eu/2017/04/07/birstono-viesojoje-bibliot ekoje-zaisminga-dviejuterapiju-derme/
Tamošiūnienė, Ledina
Birštono viešojoje bibliotekoje žaisminga dviejų terapijų dermė / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr.
- Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392- 7248. - 2017, bal. 12, p. 9.
Kovo 30 d. bibliotekoje prof. dr. Daiva Janavičienė vedė teorinį-praktinį seminarą specialistams
apie biblioterapijos taikymo metodikas ir specifiką. Tai projekto "Universali biblioterapijos kalba", kurį
remia Lietuvos kultūros taryba, pirmasis renginys.
ht t p ://www.naujasisgelupis.lt/?p=31349
Tamošiūnienė, Ledina
Kazio Bradūno kūrybos vakaras / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 08688826. - 2017, Nr. 7/ 8 (liepa - rugpjūtis), p. 36.
Birželio 14-ąja, Gedulo ir vilties dieną Birštono kurhauze vyko muzikos ir poezijos vakaras,
skirtas poeto K .Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai - Biršt ono viešosios bibliot ekos
projekto "Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017", remiamo Lietuvos
kultūros tarybos, LR Kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės, renginys.
Tamošiūnienė, Ledina
Susitikimas su Vytautu V. Landsbergiu Birštono bibliotekoje / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2017, geg. 24, p. 10.
Birštono viešojoje bibliotekoje Šeimos diena paminėta susitikimu su režisieriumi, bardu,
vaikiškų knygų autoriumi V. V. Landsbergiu. Tai - projekto "Universali biblioterapijos kalba", kurį remia
Liet uvos kultūros taryba, renginys.
Tamošiūnienė, Ledina
Šeimoje svarbiausi vaikai / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, geg. 20, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje Šeimos diena paminėta susitikimu su režisieriumi, bardu,
vaikiškų knygų autoriumi V. V. Landsbergiu. Tai - projekto "Universali biblioterapijos kalba", kurį remia
Lietuvos kultūros taryba, renginys.
Tamošiūnienė, Ledina
Valdas Papievis: "Mes esame vieni kitų atspindžiai" / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. - Rubrika:
Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 20 17, geg. 27, p. 4.
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Birštono kurhauze vyko susitikimas su Prancūzijoje gyvenančiu rašytoju, 2016 metų Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu V. Papieviu. Dalyvavo psichoterapeutas T. Petraitis,
leidyklos "Odilė" atstovė N. Kuolienė. Tai - Birštono viešosios bibliotekos projekto "Universali
biblioterapijos kalba", kurį remia Lietuvos kultūros taryba, renginys.
Tarptautinėje biblioterapijos konferencijoje - patirčių įvairovė / parengė Dalė Lazauskienė. Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, spal. 28, p. 5.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto "Universali biblioterapijos kalba" renginį tarptautinę biblioterapijos konferenciją "Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3".
Tęsia mokymus - Birštono viešosios bibliotekos informacija // Gyvenimas. - 2017, rugs. 2, p. 4.
Birštono viešoji biblioteka gyventojus kviečia į kompiuterinio raštingumo ir interneto mokymus.

6.2.

BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2017 METŲ VEIKLOS SKLAIDA INTERNETE IR
RADIJUJE

Antano Vienuolio ženklai Birštono kurorte
http://birstonas.lt/2017/04/10/antano-vienuolio-zenklai-birst ono-kurorte/
http://www.visitbirstonas.lt/lit/Antano-Vienuolio-zenklai-Birst ono-kurorte/1363
http://kvitrina.lt/antano-vienuolio-zenklai-birst ono-kurorte/
http://www.regionunaujienos.lt/antano-vienuolio- zenklai-birst ono-kurorte/
Aštuonioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“ – pirmą kartą
Biršt one

http://kvitrina.lt/astuonioliktoji-suaugusiuju-mokymosi-savait e-mokymosi-galia-ir-zavesys-pirma-kart abirstone/ (paminėtas susitikimas su Jaroslavu Melniku)
Atraktyvi ir spalvota Europos diena Birštone
http://birstonas.lt/2017/05/10/atraktyvi-ir-spalvot a-europos-diena-birstone/
http://www.regionunaujienos.lt/atraktyvi-ir-spalvot a-europos-diena-birst one
Balandžio – gegužės mėnesiais Birštono gimnazija įsitraukė į Birštono viešosios bibliotekos
vykdomą projektą ,,Biblioteka – kūrybinių atradimų namai“.
https://gimnazija.birstonas.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=761:qbiblioteka-krybini-at radim-namai&catid=29:naujienos&Itemid=36
Bibliot erapija: ar knyga gali išgydyti?
http://www.etaplius.lt/biblioterapija-ar-knyga-gali-isgydyt i
Biblioterapijos konferencijos derlius
https://biblioterapija.wordpress.com/2017/10/22/biblioterapijos-konferencijos-derlius/#more-289
Birštoną aplankė tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“
http://birstonas.lt/2017/05/29/birstona-aplanke-tarptautinis-poezijos-festivalis-poezijos-pavasaris/
http://www.regionunaujienos.lt/birstona-aplanke- tarptautinis-poezijos-festivalis-poezijos-pavasaris/
Birštone vyko susitikimas su rašytoju Valdu Papieviu
http://dzukijosveidas.lt/2017/05/24/birstone-vyko-susitikimas-su-rasytoju-valdu-papieviu/
Birštono biblioterapijos paletėje – naujos spalvos
http://birstonas.lt/2017/03/24/birstono-bibliot erapijos-palet eje-naujos-spalvos/
http://www.regionunaujienos.lt/birstono-bibliot erapijos-palet eje-naujos-spalvos/
Biršt ono komanda – projekto „Lietuvos patriotai“ finale
http://kvitrina.lt/birstono-komanda-projekt o-lietuvos-pat riot ai-finale/
Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Kazio Bradūno Lietuva“
http://www.aidas.lt/lt/kultura/article/15939-02-07-birst ono-viesojoje-bibliot ekoje-at idaryt a-parodakazio-braduno-lietuva
Birštono viešojoje bibliotekoje atidaroma paroda „Kazio Bradūno Lietuva“
http://alkas.lt/2017/02/02/birstono-viesojoje-bibliot ekoje-at idarom a-paroda-kazio-braduno-lietuva/
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Birštono viešojoje bibliotekoje viešėjo septynių Afrikos šalių atstovai
http://kvitrina.lt/birstono-viesojoje-bibliot ekoje-viesejo-septyniu-afrikos-saliu-atstovai/
Birštono viešojoje bibliotekoje vyks informacinis seminaras „Erasmus+“ ir parodos „Paliesta
pat irt is“ at idarymas Birštone

http://birstonas.lt/2017/02/17/birst ono-viesojoje-bibliot ekoje-vyks-informacinis-seminaras-erasmus-irparodos-paliest a-pat irt is-at idarymas-birstone/
Birštono viešojoje bibliotekoje žaisminga dviejų terapijų dermė
http://kvitrina.lt/birstono-viesojoje-bibliot ekoje-zaisminga-dvieju-terapiju-derme/
Birutė Jakučionytė: „Knyga ne tam, kad mane suprastumėte, o kad suprastumėte save”
http://kvitrina.lt/birute-jakucionyte-knyga-ne-t am-kad-mane-suprastumete-o-kad-suprastumetesave/#prettyphoto[post_gallery]/0/
2018 metais Birštone minėtinos sukaktys
http://birstonas.lt/2017/12/18/2018-met ais-birstone-minet inos-sukaktys/
http://dzukijosveidas.lt/2017/12/18/2018-met ais-birst one-minet inos-sukaktys/
http://www.prieniskis.lt/naujienos/diena/2018-met ais-birst one-minet inos-sukaktys-1150 6/
Europos diena Birštone
https://ec.europa.eu/lithuania/events/europos-diena-bir%C5%A1tone_lt
Europos savanorių tarnybos pristatymas Birštone
http://birstonas.lt/2017/02/24/europos-savanoriu-t arnybos-prist at ymas-birstone/
Įdomi ir jauki viešnagė Švedijos ambasadoje, Vilniuje
http://birstonas.lt/2017/12/04/idomi-ir-jauki-viesnage-svedijos-ambasadoje-vilniuje/
Įkurta Lietuvos biblioterapijos asociacija
http://www.biblioterapijosstudija.lt/naujienos/ikurta-lietuvos-bibliot erapijos-asociacija/
Informacinis „Erasmus+“ seminaras ir parodos „PaliESTa patirtis“ atidarymas Birštone
http://erasmus-plius.lt/renginys/informacinis-erasmus-seminaras-ir-parodos-paliest a-pat irt isat idarymas-birst one-189
„…Ir pasiryžo mūsų partizanai atpirkti laisvę brangios Lietuvos
http://kvitrina.lt/ir-pasiryzo-musu-partizanai-at pirkt i-laisve-brangios-lietuvos/
Iškalbingi Vilijos Čiapaitės žolynai
http://www.etaplius.lt/iskalbingi-vilijos-ciapait es-zolynai
Iškalbingi Vilijos žolynai
http://kvitrina.lt/iskalbingi-vilijos-zolynai/
Įvyko tarptautinė konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3“
https://pdf.viko.lt/ivyko-tarptautine-konferencija-bibliot erapija-knyga-gali-prakalbint i-ir-gydyt i-3/
Jaukus ir spalvingas klubo „Mama, mažylis ir knyga“ susitikimas su Birštono savivaldybės mere
Nijole Dirginčiene
http://birstonas.lt/2017/03/15/jaukus-ir-spalvingas-klubo-mama-mazylis-ir-knyga-susitikimas-subirst ono-savivaldybes-mere-nijole-dirginciene
http://www.regionunaujienos.lt/jaukus-ir-spalvingas-klubo-mama-mazylis-ir-knyga-susitikimas-subirst ono-savivaldybes-mere-nijole-dirginciene/
http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/jaukus-ir-spalvingas-klubo-mama-mazylis-ir-knygasusitikimas-su-birst ono-savivaldybes-mere-nijole-dirginciene-426
„Jeigu jau gydytis, tai tik Birštone“. 2017-ieji – Ievos Simonaitytės metai
http://birstonas.lt/2017/01/24/jeigu-jau-gydyt is-tai-t ik-birst one-2017-ieji-ievos-simonait yt es-metai/
http://www.regionunaujienos.lt/jeigu-jau-gydyt is-t ai-t ik-birst one-2017-ieji-ievos-simonait yt es-metai/
http://www.visitbirstonas.lt/lit/Jeigu-jau-gydyt is-t ai-t ik-Birst one-2017-ieji--Ievos-Simonait yt esmetai/1329

Jurgio Blekaičio Nemunai
https://www.etaplius.lt/jurgio-blekaicio-nemunai
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Kai dėl skonio nesiginčijame
https://www.etaplius.lt/kai-del-skonio-nesigincijame
Kazio Bradūno kūrybos vakaras – svaiginant is ir dieviškai paprast as
http://birstonas.lt/2017/06/16/kazio-braduno-kurybos-vakaras-svaiginant is-ir-dieviskai-paprastas/
http://www.regionunaujienos.lt/kazio-braduno-kurybos-vakaras-svaiginant is-ir-dieviskai-paprastas/
https://regionas.kvb.lt/2017/06/kazio-braduno-kurybos-vakaras-svaiginant is-ir-dieviskai-paprastas/
Kazio Bradūno metai
http://lituanistusamburis.lt/kazio-braduno-pamokai-besiruosiant/
Konferencija
http://trakuviesojibiblioteka.blogspot.lt/?view=timeslide#!/2017/10/knyga-gali-prakalbint i-ir-gydyti.html
Knyga gali prakalbinti ir gydyti…
http://www.kaniterapija.eu/?p=2892
Kviečiame dalyvauti protmūšyje „Gimtojo žodžio skraistėn įsisupus“, skirtame Lietuvių kalbos
kultūros metams paminėti
http://birstonas.lt/2017/03/04/kvieciame-dalyvauti-protmusyje-skirt ame-lietuviu-kalbos-kulturosmet ams-paminet i-gimt ojo- zodzio-skraist en-isisupus/
Laukimo režimas įjungtas. Kaip pasielgs vyriausybė? O gal kuo mažiau išprususi liaudis, tuo
lengviau ją valdyti?
http://kvitrina.lt/laukimo-rezimas-ijungtas-kaip-pasielgs-vyriausybe-o-gal-kuo-maziauisprususi-liaudis-tuo-lengviau-ja-valdyti/
Literatūriniai vakarai Birštone „Po žvaigždėtu vasaros dangum“
http://www.kamane.lt/Naujienos/Literatura/Literaturiniai-vakarai-Birst one-Po-zvaigzdetu-vasarosdangum
Literatūrinis vakaras su Alvydu Šlepiku
http://kvitrina.lt/literaturinis-vakaras-su-alvydu-slepiku/
Literatūrinis vakaras su Vytautu Bubniu Kurhauze
http://kvitrina.lt/literaturinis-vakaras-su-vytautu-bubniu-kurhauze/
Patyčioms – NE! Stebėk, kalbėkis ir stabdyk
http://birstonas.lt/2017/03/27/patycioms-ne-st ebek-kalbekis-ir-stabdyk/
„Po žvaigždėtu vasaros dangum“. Jurgis Blekaitis: „Savo tėviške laikau Nemuno kilpos apglėbtą,
į Vytauto kalną atsirėmusį Birštoną…“
http://kvitrina.lt/po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-jurgis-blekait is-savo-t eviske-laikau-nemuno-kilposapglebt a-i- vytauto-kalna-atsiremusi-birstona/
„Po žvaigždėtu vasaros dangum…“ Kazys Bradūnas – nešantis viltį
http://kvitrina.lt/po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-kazys-bradunas-nesant is-vilti/
Prisimenant vasarą Nemajūnų bibliotekoje
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=33685
Projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone“ sugrįžta
http://birstonas.lt/2017/05/29/projektas-po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-lit eraturiniai-vakarai-birst onesugrizta/
Protmūšyje „Gimtojo žodžio skraistėn įsisupus“ Birštono savivaldybei atstovavusi komanda
„Nemuno vingiai“ džiaugiasi antrąja vieta
http://birstonas.lt/2017/03/10/protmusyje-gimt ojo-zodzio-skraist en-isisupus-birst ono-savivaldybeiatstovavusi-komanda-nemuno-vingiai-dziaugiasi-ant raja-viet a
Ramybe ir jausmu kvepiantis literatūrinis vakaras su rašytoju Vytautu Bubniu
http://birstonas.lt/2017/09/01/ramybe-ir-jausmu-kvepiant is-lit eraturinis-vakaras-su-rasytoju-vytautububniu/
http://www.regionunaujienos.lt/ramybe-ir-jausmu-kvepiant is-literaturinis-vakaras-su-rasytoju-vytautububniu/
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Rašytojo Vytauto Bubnio pagerbimas Kurhauze (Foto akimirkos)
http://kvitrina.lt/pagerbimas-rasyt ojo-vytaut o-bubnio-kurhauze-fotoakimirkos/#prettyphoto[post_gallery]/0/
Seminaras Biršt ono bibliot ekoje

https://biblioterapija.wordpress.com/2017/03/31/seminaras-birst ono-bibliotekoje/
Siponių biblioteka pražydo jausminga poeto Bernardo Brazdžionio kūryba
http://birstonas.lt/2017/06/21/siponiu-bibliot eka-prazydo-jausminga-poet o-bernardo-brazdzioniokuryba
http://www.regionunaujienos.lt/siponiu-bibliot eka-prazydo-jausminga-poet o-bernardo-b razdzioniokuryba/
https://regionas.kvb.lt/2017/06/siponiu-bibliot eka-prazydo-jausminga-poet o-bernardo-brazdzioniokuryba/
Skandinaviškų knygų paroda Birštone sulaukė įvairaus amžiaus žmonių dėmesio
http://birstonas.lt/2017/04/05/skandinavisku-knygu-paroda-birst one-sulauke-ivairaus-amziaus-zmoniudemesio/
http://www.regionunaujienos.lt/skandinavisku-knygu-paroda-birst one-sulauke-ivairaus-amziauszmoniu-demesio/
Smėlio terapijos užsiėmimai – Biršt ono miest o viešojoje bibliot ekoje
http://www.nemajunudc.lt/2-startiniai/157-smelio-t erapijos-uzsiemimai-birst ono-miest o-viesojojebibliot ekoje

Spalvingas susitikimas su dailininku ir rašytoju Mariumi Jonučiu ir psichoterapeutu Timu

Petraičiu
http://kvitrina.lt/spalvingas-susitikimas-su-dailininku-ir-rasytoju-mariumi-jonuciu-ir-psichoterapeututimu-petraiciu/
Stabtelėjome prie Moravskio santykio su mokslu…
http://www.muzikusajunga.lt/naujiena/stabtelejome-prie-moravskio-sant ykio-su-mokslu...
Švedijos ambasadorė Lietuvoje M. Ch. Lundqvist: „Birštonas pasirodė kaip fantastiškas miestas,
galintis labai daug pasiūlyti“
http://birstonas.lt/2017/04/06/svedijos-ambasadore-lietuvoje-m-ch-lundqvist-birst onas-pasirode-kaipfantastiskas-miest as-galint is-labai-daug-pasiulyti/
http://www.regionunaujienos.lt/svedijos-ambasadore-lietuvoje-m-ch-lundquist-birst onas-pasirode-kaipfantastiskas-miest as-galint is-labai-daug-pasiulyti/
Tarptautinė konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3“
http://birstonas.lt/2017/10/25/tarptautine-konferencija-bibliot erapija-knyga-gali-prakalbint i-ir-gydyt i-3/
http://www.regionunaujienos.lt/tarptautine-konferencija-bibliot erapija-knyga-gali-prakalbint i-ir-gydyt i3/
http://www.visitbirstonas.lt/lit/daugiau/1445
Trumpai apie Birštono konferenciją, pokalbius ir… katarsį
http://www.biblioterapijosstudija.lt/naujienos/trumpai-apie-birst ono-konferencija-pokalbius-ir-katarsi/
Vaikų skaitymo įgūdžius gerina bibliotekose apsistoję šunys
https://augintinis.lrytas.lt/prieziura/2017/10/23/news/vaiku-skait ymo-igudzius-gerina-bibliot ekoseapsist oje-sunys-3216867/
Valdas Papi evis: „Mes esame vieni kitų atspindžiai“
http://birstonas.lt/2017/05/24/valdas-papievis-mes-esame-vieni-kitu-atspindziai
http://www.regionunaujienos.lt/valdas-papievis-mes-esame-vieni-kitu-atspindziai/
Žaismingos varžytuvės „Vasaros skaitymo iššūkis 2017”
http://kvitrina.lt/zaismingos-varzytuves-vasaros-vasaros-skait ymo-issukis-2017/
„Žemę taip svaiginančiai myliu“. 2017-ieji – Kazio Bradūno metai
http://kvitrina.lt/zeme-t aip-svaiginanciai-myliu-2017-ieji-kazio-braduno-metai/
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Radijuje
Birštono viešosios bibliotekos projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum“. Alina Jaskūnienė LRT
Klasikos laidoje „Ryto allegro“ (2017-07-13, 06-20 įrašo min)
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013672095/ryto_allegro_2017-07-13_08_10
„FM99″ kultūra – „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone“ kviečia į
susitikimus visą vasarą (Birštono VB direktorė Alina Jaskūnienė apie projektą)
http://www.fm99.lt/fm99-kultura-po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-literaturiniai-vakarai-birst one-kvieciai- susitikimus-visa-vasara/
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