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BENDROJI DALIS
2016-ieji metai Mažeikių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo ypatingi. Bibliotekų
metais, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse po dvejus metus trukusios renovacijos vasario
15 d. buvo atidaryta atnaujinta Viešoji biblioteka ir prie bibliotekos pastato atidengta mažeikiškio
skulptoriaus Pauliaus Daujoto skulptūra, skirta pagerbti laisvą žodį. Naujos erdvės, projekto
„Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ įgyvendinimas, nauja šiuolaikinė įranga suteikė
galimybes sutelkti daugiau naujų vartotojų, organizuoti daugiau įvairesnių renginių.
Rajono bibliotekos 2016 m. minėjo Bibliotekų, prezidento Kazio Griniaus bei Vietos
bendruomenių metus, Laisvės gynėjų dienos 25-metį, knygnešio J. Bielinio 170-ąsias gimimo
metines, 75-ąsias metines, kai Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą, žydų
genocido Lietuvoje 75-ąsias metines, 780 m., kai įvyko Saulės mūšis, valstybines šventes ir
atmintinas dienas, rašytojų ir poetų gimimo jubiliejus, organizavo renginius Knygnešio, Tarptautinei
vaikų knygos, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienoms, Nacionalinei bibliotekų, Šiaurės šalių
bibliotekų savaitėms, dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo
asociacijos projekte „Metų knygos rinkimai“ ir organizavo skaitymo skatinimo renginius, dalyvavo
akcijose „Saugesnio interneto savaitė“, „Interneto savaitė“, „Vasara su knyga“, „Vasaros skaitymo
iššūkis“, „Knygų Kalėdos“.
Rajono bibliotekose 2016 m. buvo užregistruoti 7964 vartotojai (planuota 8705), 115747
lankytojai (planuota 128390). Jiems išduota 184039 fiz. vnt. dokumentų (planuota 199520). Deja,
nepavyko pasiekti planuotų rodiklių. Palyginus su 2015 m., rajono bibliotekose užregistruota 1107
vartotojais, 14482 lankytojais daugiau, išduota 528 fiz. vnt. dokumentų mažiau.
2016 m. buvo įgyvendinta keletas projektų. Viešoji biblioteka ir 6 filialai baigė įgyvendinti
projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras “, kurį finansavo LR Kultūros ministerija ir
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“. VB vaikų
literatūros skyrius vykdė skaitymo skatinimo projektą „Pasaulio pažinimas knygose ir kelionėse“,
kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba (2000,00 Eur). Pasitelkę įvairias kūrybines veiklas
vaikai leidosi į improvizuotas keliones po literatūros kūrinius. Keturis projektus finansavo Mažeikių
rajono savivaldybė. Skaitytojų aptarnavimo skyrius įgyvendino projektą „Kraštiečių kūrybiniai
susitikimai su vietos bendruomene Mažeikių viešojoje bibliotekoje“ (500,00 Eur). Projekto tikslas
buvo Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metais organizuoti susitikimų ciklą su garsiais ir mažiau
žinomais kraštiečiais, pristatyti jų kūrybą ir veiklą gimtojo krašto žmonėms bei skatinti vietos
bendruomenės ir iš šio krašto išvykusių žmonių bendradarbiavimą. Balėnų filialas vykdė projektą
,,Atverkime Adventinę kraičio skrynią“ (160,00 Eur). Projektas buvo skirtas Bendruomenių metams
paminėti. Ukrinų filialas įgyvendino projektą „Bibliotekoje skaitau, kuriu, su draugais susitinku“
(300,00 Eur). Pagal projektą moksleiviai dalyvavo piešinių konkurse, susitikime su vaikų rašytoju V.
Račicku. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija vykdė projektą „Jaunimo erdvė – laisvalaikiui ir
iniciatyvoms“ (560,00 Eur). Vykdant projektą jaunimui buvo organizuoti karoliukų vėrimo,
dekupažo ir dailės technikos „Ofortas“ mokymai.
11 filialų dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo
asociacijos projekte „Metų knygos rinkimai 2015“. Bibliotekininkės teikė paraiškas akcijos „Metų
knygos rinkimai“ nominuotoms knygoms įsigyti. Knygos skirtos 5 filialams.

5
I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius





2015 m.
26
5
20
1

iš viso
miestų filialų
kaimo filialų
sujungtų bibliotekų

2016 m.
25
4
20
1

Tinklo pokyčiai
Rajono savivaldybė priėmė sprendimą nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikinti Mažeikių miesto
Ventos filialą. Šis filialas praktiškai nebeatliko jokios veiklos nuo 2015 m., nes jame Viešosios
bibliotekos pastato renovacijos metu buvo įsikūrusi Viešoji biblioteka.
Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi bibliotekos veikla)




2015 m.
157

bibliotekinių punktų skaičius
bibliobusų skaičius
knygnešių skaičius

2016 m.
99

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas namuose
Rajone gyvena apie 7535 neįgaliuosius ir senyvo amžiaus gyventojus virš 70 metų amžiaus
– Mažeikių mieste – apie 3540, Sedos miesto aptarnaujamame mikrorajone – 530, Viekšnių – 1500,
kaimuose – 1965. 2016 m. namuose buvo aptarnauta 213 vartotojų (2015 m. – 190), iš jų miestuose
48 (2015 m. – 42), kaimuose – 165 (2015 m. – 148). Skaitytojams į namus nunešta 6031 fiz.vnt.
dokumentų (2015 m. – 6212), iš jų miestuose 914 (2015 m. – 997), kaimuose – 5117 (2015 m. –
5215). Spaudinius nešė 99 knygnešiai (2015 m. – 157). Manome, kad tokių skaitytojų yra ir
daugiau, juos aptarnauja jų šeimų nariai ar kaimynai, imdami knygas sau su savo skaitytojo bilietu.
Regėjimo negalią turinčių vartotojų aptarnavimas
Vartotojų
2015 m.
2016 m.
10
10

Lankytojų
2015 m.
2016 m.
82
67

Išduota dokumentų
2015 m.
2016 m.
645
561

Gauta dokumentų
2015 m.
2016 m.
183
129

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai Mažeikių rajone priklauso 117 narių. Regėjimo
negalią turintys skaitytojai aptarnaujami Mažeikių bendruomenės centre ir Viešosios bibliotekos
skaitytojų aptarnavimo skyriuje esančiame aklųjų žmonių aptarnavimo punkte. 2016 metais čia buvo
aptarnaujama 10 vartotojų, tai yra tiek pat, kiek jų buvo ir 2015 m. Iš jų 3 vartotojai aptarnaujami
namuose. Jiems nuneštos 209 garsinės knygos. Regėjimo netekusiems skaitytojams knygas iš punkto
nuveža Reivyčių ir Žemalės filialų darbuotojos, vieną mieste gyvenantį vartotoją aptarnauja
Viešosios bibliotekos darbuotoja Sigita Repšytė.
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2016 m. iš Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo buvo gauta 93 fiz. vnt. (84
pavadinimų) garsinių knygų ir 36 fiz. vnt. įgarsintų periodinių leidinių. Knygos keistos 3 kartus per
metus. Šiuo metu aklųjų žmonių aptarnavimo punkte yra 296 fiz. vnt. garsinių knygų (2015 m. –
313), 48 fiz. vnt. periodinių leidinių (2015 m. – 33) ir 3 knygos Brailio raštu (2015 m. – 6).
Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
Viešosios bibliotekos struktūra nesikeitė, tačiau nuo 2016 m. sausio 1 d. keitėsi dviejų skyrių
pavadinimai: komplektavimo skyrius pavadintas fondų organizavimo skyriumi, bibliografijos
skyrius – informacijos ir kraštotyros skyriumi. Viešąją biblioteką sudaro 5 skyriai: skaitytojų
aptarnavimo, informacijos ir kraštotyros, vaikų literatūros skyrius, fondų organizavimo bei ūkio.
II. FONDO BŪKLĖ

Iš viso yra SVB fonde
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

2015 m.
fiz. vnt.
pav.
223650
169237
72732
28863
36471
3478
114447
3192

2016 m.
fiz. vnt.
pav.
209211
166324
65162
25938
35726
3315
108323
3239

Iš viso SVB yra grožinės literatūros
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

fiz. vnt.
158064
46195
26000
85869

proc.
70,6
63,5
71,3
75,0

fiz. vnt.
149910
41994
25863
82053

proc.
71,6
64,1
72,4
75,7

Iš viso SVB yra šakinės literatūros
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

fiz. vnt.
62168
24974
9901
27293

proc.
27,8
34,3
27,1
23,8

fiz. vnt.
56453
22072
9273
25108

proc.
26,9
33,8
25,9
23,1

Iš viso SVB yra periodinių leidinių
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

fiz. vnt.
3418
1563
570
1285

proc.
1,5
2,1
1,5
1,1

fiz. vnt.
2848
1096
590
1162

proc.
1,3
1,7
1,6
1,1
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Aprūpinimas dokumentais






2015 m.
Iš jų: mieste
kaime
2,61
6,85
1 gyventojui tenka dokumentų
0,10
0,22
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
0,01
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų
dokumentų
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
25,0
45,8
1 vartotojui tenka dokumentų

2016 m.
mieste
kaime
2,48
6,55
0,12
0,27
0,01
19,4

42,6

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.)
Per metus įsigyta dokumentų
 iš viso
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose
Per metus įsigyta grožinės literatūros
 iš viso
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose
Per metus įsigyta šakinės literatūros
 iš viso
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose
Per metus gauta periodinių leidinių
 VB
 vidutiniškai gavo miesto filialas
 vidutiniškai gavo kaimo filialas

2015 m.
fiz. vnt.
pav.
8088
1384
2534
1263
1794
723
3760
690
fiz. vnt.
pav.
5933
780
1562
731
1243
462
3128
451
fiz. vnt.
pav.
2155
604
972
532
551
261
632
239
fiz.vnt.
pav.
406
30
74
5
26
3

2016 m.
fiz. vnt.
pav.
9562
1958
3150
1644
1925
819
4487
732
fiz.vnt.
pav.
6629
1221
1823
1014
1303
521
3503
484
fiz.vnt.
pav.
2933
737
1327
630
622
298
984
248
fiz.vnt.
pav.
337
24
85
5
25
3
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Per metus gauta naujų dokumentų
 Per metus vidutiniškai gavo VB
 Per metus vidutiniškai gavo miesto filialas
 Per metus vidutiniškai gavo kaimo filialas

2015 m.
744
448
188

2016 m.
1021
486
205

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

2015 m.
3,61
3,48
4,91
3,28

2016 m.
4,57
4,83
5,38
4,14

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti
 Iš viso
 Kultūros ministerijos skirtų lėšų
 Savivaldybės skirtų lėšų
 Iš kitų šaltinių

2015 m.
0,76
0,64
0,02
0,06

2016 m.
0,93
0,73
0,08
0,11

Rajono bibliotekų fondas sumažėjo 14439 fiz. vnt.: VB – 7570 fiz. vnt.; miesto filialuose –
745 fiz.vnt., kaimo filialuose – 6124 fiz. vnt.
2016 m. rajono bibliotekose gauta 1474 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2015 m. Viešojoje
bibliotekoje gauta 616 fiz. vnt. daugiau, miesto filialuose 131 fiz. vnt. daugiau, kaimo filialuose 727
fiz. vnt. daugiau, nei 2015 m. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo
0,17 Eur nuo 0,76 Eur iki 0,93 Eur. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam gyventojui padidėjo
0,09 Eur, nuo 0,64 Eur iki 0,73 Eur.
2016 m. gauta 8168 fiz. vnt. naujų dokumentų. Daugiausiai gavo skaitytojų aptarnavimo
skyrius – 1663 fiz. vnt. Vaikų literatūros skyrius gavo 698 fiz. vnt. Iš miesto filialų daugiausiai naujų
dokumentų paskirta Naftininkų ir Sedos miesto filialams. Naftininkų filialas gavo 486 fiz. vnt.,
Sedos miesto filialas – 426 fiz. vnt. Kaimo filialuose daugiausia naujų dokumentų gavo Tirkšlių (336
fiz. vnt.), Šerkšnėnų (278 fiz. vnt.), Ukrinų (275 fiz. vnt.) ir Auksodės (255 fiz. vnt.) filialai.
Daugiausia gauta naujų grožinės literatūros kūrinių – 6583 fiz. vnt., bendrojo skyriaus – 90 fiz. vnt.,
filosofijos, psichologijos – 52 fiz. vnt., religijos, teologijos – 78 fiz. vnt., visuomenės mokslų – 345
fiz. vnt., matematikos, gamtos mokslų – 118 fiz. vnt., taikomųjų mokslų, medicinos – 140 fiz. vnt.,
meno, fotografijos, sporto – 277 fiz. vnt., kalbotyros, literatūros mokslo – 55 fiz. vnt., geografijos,
biografijų, istorijos – 217 fiz. vnt.
Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos ir sveikatos programa skyrė 3000,00 Eur
naujiems spaudiniams įsigyti. Nupirkta 306 fiz. vnt. naujų dokumentų. Skaitytojų aptarnavimo
skyriui paskirta – 27 fiz. vnt., saugyklai — 6 fiz. vnt., informacijos ir kraštotyros skyriui – 6 fiz.
vnt., Sedos miesto filialui – 38 fiz. vnt., Viekšnių – 31 fiz. vnt., Reivyčių – 17 fiz. vnt., Naftininkų –
26 fiz. vnt., Auksodės – 16 fiz. vnt., Tirkšlių – 26 fiz. vnt., Ukrinų – 14 fiz. vnt., o kitiems filialams
skirta po mažiau vienetų. Vertingiausios knygos: Z. Venckaus „Aplinkos apsaugos teisė“, R.
Anusausko, M. Vesėliūnienės „Čia Lietuva“, R. Bagdžiūnaitės „Kartografiniai vaizdavimo būdai ir
žemėlapių sudarymas“, „Kakės Makės enciklopedija“, D. Smith „100 dalykų, kurių niekada
nerasite“, „1001 diena, kuri pakeitė pasaulį“, „Chemijos enciklopedija“, „Įdomiausi Lietuvos
technikos paminklai“, J. Atkočiūno, G. Blaževičiaus „Integrali statybinė mechanika“, V.
Adomavičiaus „Mažosios atsinaujinančių išteklių energijos sistemos“, P. Wilkinson „Mitai ir
legendos“, M. Jonikienės „Maitinimo organizavimas ir lankytojų aptarnavimas“, „Pasaulio atlasas
vaikams“, F. Kanbay „Mano didysis gyvūnų žinynas“, H. Jeroch „Pašarai – tradiciniai ir ekologiški“,
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J. Vanago „Urbanistikos pagrindai“, I. Gedzevičiaus, Č. Kazakevičiaus „Suvirinimo
technologija“, E. Statkausko „Pažink Islandiją“.
Akcijos „Metų knygos rinkimai“ knygomis savo fondus papildė: Sedos, Bugenių, Buknaičių,
Palnosų ir Renavo filialai. Vaikų knygų komplektus gavo Sedos, Buknaičių ir Renavo filialai. Jų
knygų fondus papildė šios knygos: A. Jurašiaus „Akmenukų pasakos“, J. Baltrukonytės „Filmukai“,
N. Kovaliovos „Meškis ir Žąsis“, G. Morkūno „Traškančios žvaigždės“, S. Paltanavičiaus „Maži
ežiuko sapnai“. Suaugusiųjų knygų komplektus gavo Bugenių ir Palnosų filialai. Gautos šios
knygos: E. Ališankos „Empedoklio batas“, D. Kalinauskaitės „Skersvėjų namai“, K. Navako „Vyno
kopija“, V. Palčinskaitės „Atminties babilonai, arba aš vejuosi vasarą“, R. Rastausko „Trečias
tomas“.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu 2015 m. pabaigoje Viešajai bibliotekai Mažeikių naftos
perdirbimo įmonė „ORLEN Lietuva“ skyrė 900,00 Eur knygų pirkimui. 2016 m. pradžioje įsigyta
110 fiz. vnt. naujų knygų. Nupirktos šios knygos: A. Gutje „Bėganti ugnis“, A. Galan „Didysis
išbandymas“, J. Nekrošiaus „Dviračiu paskui saulę“, „Gražiausios pasaulio šalių pasakos“, J.
Erlicko „Kalendorius“, R. Šalnos „Kelionių razinos“, Š. Jasikevičiaus „Laimėti neužtenka“,
„Pasaulio virtuvė“, „Noriu žinoti: enciklopedija“, A. Zaleckaitės „Paslaptingasis Egiptas“, R.
Šerelytės „Rebekos salos“, A. Gilytės „Spintologija. Teen“, A. Horowitz „Šilko rūmai“, J. Senior
„Tėvystės paradoksai“, R. Knight „Visai svetimas žmogus“, H. Murakami „Vyrai be moterų“, S.
Gedos „Žydinčių bulvių sapnai“ ir kitos.
Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjai R. Karbauskis ir A. Mamontovas
rajono bibliotekoms dovanojo 656 fiz. vnt. knygų: A. Jurašiaus „Akmenukų pasakos“, „Cirulielis“,
V. Malčiaus „Do Do ūsai“, I. Zarambaitės „Emilio laiškas“, P. Mašioto „Juozukas ir Jockus“, I. Kapt
„Kas nutiko susitikus“, G. A. Akerlot, R. J. Shiller „Kvailių žvejonė“, A. Liobytės „Lėlė Aili“, D.
Lekevičienės „Pasaka apie girių meškiuką“, N. Dangvydės „Vaikas su žvaigžde kaktoje“, A.
Žukausko „Varlė skalbėja“, G. Adomaitytės „Vėjų miesto pasakos“, G. Adomaitytės „Žaliojo namo
paslaptis“.
Saugyklos fondas papildytas naujomis, vertingomis knygomis: „(At)koduota istorija
architektūroje“, V. Adamkaus „Pokalbiai nesilaikant protokolo“, M. Matulytės, J. Vanago
„Urbanistikos pagrindai“, A. Narušytės „Camera Obscura“, D. Grimalauskaitės, E. Remeco „Pinigai
Lietuvoje“, „Tatuiruotės“, T. Puncogo „Tyrojo krikštolo vėrinys“, A. Andrijausko „Vaizduotės
erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas“, „Vandentieka“, „Vieningas lietuviškų tautinių, firminių
patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos aprašymų rinkinys“, A. Polonsky „Žydai
Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje“.
Informacijos ir kraštotyros skyrius papildytas šiomis vertingomis knygomis: R. Mockevičiaus
„Lietuvos respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas“, Z. Venckaus „Aplinkos apsaugos
teisė“, A. Mikutos „Mėnulio peilis“, A. Pauliukonio „Pasaulio žydų istorija“, R. Bagdžiūnaitės
„Kartografiniai vaizdavimo būdai ir žemėlapių sudarymas“, M. Drėmaitės „Progreso meteoras“, A.
Guobio „Neblėstantys portretai“, M. Kardelio „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“, E.
Bikaus, R. Subačienės „Gyventojų pajamų apmokestinimas“, R. Lopatos, J. Dementavičiaus
„Valstybė ir istorija“, S. Kanišausko „Aksiologijos įvadas“, E. Račiaus „Musulmonai ir islamas“, R.
Braslauskienės, A. Norvilienės „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas ir vadyba“, A.
Vasiliausko „Strateginis valdymas“ ir kt.
Miesto filialų fondai papildyti šiomis knygomis: O. Slavnikovos „2017“, „Chemijos
enciklopedija“, I. Liutkevičienės „15 metų su Galina Dauguvietyte“, G. Baikštytės „Gyvenimas kaip
teatras“, V. Daujotytės „Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, Alfonsas Nyka-Niliūnas“, D.
Katkaus „Apie muzikos būtį“, E. Račiaus „Musulmonai ir jų islamai“, V. Savukyno „Istorijos
detektyvai“, K. Stalnionytės, R. Šalnos „Peru spalvos“, N. Narmontaitės „Aktoriai, režisieriai ir
gerbėjai“, M. Jančiorienės-Rinkevičiūtės „Raganų klubas“, „Eksperimentai kiekvienai dienai“, J.
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Barauskaitės „Ekskursijos rengimo ir vedimo metodika“, B. Zapasnikienės „Kaip auginti
ožką“, A. Martin-Lugand „Laimingi žmonės skaito ir geria kavą“, J. Grisham „Sukčius advokatas“,
N. Gordon „Gydytojas“, K. Higgins „Viena iš jų“, V. Hislop „Saulėtekis“, I. McEwan „Vaiko
gerovė“, R. Mataitytės „Jos vardas Magija“, A. Mikutos „ Mėnulio peilis“, S. Montefiore „Bitininko
duktė“, R. Flick „Pradingę klajojančiam smėlyje“, R. Gavelio „Jauno žmogaus memuarai“, V.
Ostrauskio „Sušaudyta lemtis“, G. D. Roberts „Šantaramas“, S. Lark „Maorės daina“, J. Vagner
„Vongo ežeras“, T. Dirgėlos „Domas ir Tomas“, J. Flanagan „Klonmelio karaliai“, A. Lindgren
„Mes Varnų saloje“, R. Riggs „Sielų biblioteka“, L. Žutautės „Kakė Makė ir dantukų fėjos puota“,
N. Vaitkutės „Devynetas tamsos nešėjų“, L. Varslauskaitės „Mano didelis mažas aš“, D. Urbonienės
„Sibiras vaiko akimis“ ir kitos knygos.
Kaimo filialų fondai papildyti šiomis knygomis: A. Čekuolio „Apie jūreivius“, R. Šemelytės,
V. Brazausko „Ugnies ir ledo kelionės“, R. Vanagaitės „Mūsiškiai“, J. Archer „Galingiau už
kalaviją“, S. Brown „Dugnas“, T. Canavan „Magų gildija“, M. Higgins Clark „Girdėta melodija“, E.
Healey „Elizabeta dingo“, T. Gerritsen „Žaidimas su su ugnimi“, G. Greene „Kelionės su teta“, L.
Gounelle „Diena, kai išmokau gyventi“, L. Juknevičiūtės „Vestuvių nebus“, S. Parulskio „Nutylėtų
lelijų miestas“, A. Ruseckaitės „Žemaitės paslaptis“, L. Carroll „Alisa veidrodžio karalystėje ir ką ji
ten rado“, E. Daciūtės „Meškiai eina į mokyklą“, R. Dahl „Kvankos“, S. Dessen „Nakties klajūnai“,
„100 dalykų, kuriuos reikia žinoti nuotykių ieškotojams“, Z. Gaižauskaitės „Vardų ABC“, „Kakės
Makės enciklopedija“, R. Kuncaitės „Gandriuko Kukio kelionės po Lietuvą“, V. V. Landsbergio
„Briedis Eugenijus Uogieninas“ , E. Lei „Miglų slėnio fėjų pasakos“, J. O. Vitkutės „Murmisiukai
geria arbatą penktadieniais“ ir kt.
Mažeikių rajono savivaldybei skyrus mažiau lėšų periodiniams leidiniams, 2016 m. Viešojoje
bibliotekoje užsakyti tik 2 pavadinimų laikraščiai ir 22 pavadinimų žurnalai. Laikraščio „Santarvė“
3 egzempliorius bibliotekai dovanojo redakcija. Populiariausi žurnalai: „Burda Moden“, „Edita“,
„Ji“, „Legendos“, „Mano namai“, „Psichologija tau“, „Sodo spalvos“, „Šeimininkė“, „Tarp knygų“,
„Žmonės“, „Rubinaitis“, „Veidas“, „Žemaičių žemė“, „Žvirblių takas“, „Donaldas ir kiti“, „Flintas“,
„Mergaitė“, „NG KIDS“, „Justė“, „Laimiukas“, „Panelė“.
Miesto filialuose užsakyti vidutiniškai 5 pavadinimų periodiniai leidiniai. Beveik visuose
filialuose rasime: „Būdas Žemaičių“, „Santarvė“, „Vakaro žinios+ Lyderis“. Žurnalų pavadinimai
beveik visi panašūs visuose filialuose: „Edita“, „Ji“, „Justė“, „Mano namai“, „Sodo spalvos“,
„Žmonės“.
Kaimo filialuose užsakyti vidutiniškai 3 pavadinimų periodiniai leidiniai. Keletas kaimo
filialų užsakė tik dienraščio „Lietuvos rytas“ šeštadieninį numerį, rajoninį laikraštį „Santarvė“.
Kaimo filialų vartotojų labiausiai mėgstami šie periodiniai leidiniai: „Santarvė“, „Edita“, „Namie ir
sode“, „Justė“, „Sodo spalvos“.
Dokumentų nurašymas
 Iš viso nurašyta
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2015 m.
28945
876
5647
22422

2016 m.
24001
10720
2670
10611

Rengiantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio diegimui kaimo filialuose ir šių filialų
dokumentų fondų rekatalogavimui, buvo nuodugniai peržiūrimi bibliotekų fondai, iš jų išimami
nebeaktualūs, susidėvėję ar sugadinti dokumentai.
2016 m. nurašyta 24001 fiz. vnt. dokumentų: 9135 fiz. vnt. šakinės literatūros ir 14866 fiz.
vnt. grožinės literatūros. Nurašymo priežastys: 18879 fiz. vnt. – susidėvėję dokumentai, 3951 fiz.
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vnt. – praradę aktualumą dokumentai, 9 fiz. vnt. – vartotojų prarasti dokumentai, 1162 fiz. vnt. –
dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai.
Viešojoje bibliotekoje daugiausia dokumentų nurašyta iš skaitytojų aptarnavimo skyriaus –
8883 fiz. vnt., iš jų 7277 fiz. vnt. susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų, vaikų literatūros
skyrius nurašė 1292 fiz. vnt., iš jų 1184 fiz. vnt. susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų.
Miesto filialuose daugiausia dokumentų nurašė Reivyčių (1215 fiz. vnt.) ir Naftininkų (725 fiz. vnt.)
filialai. Kaimo filialuose daugiausia dokumentų nurašė Židikų (1200 fiz. vnt.), Kapėnų (1024 fiz.
vnt.) , Tirkšlių (963 fiz. vnt.), Purvėnų (749 fiz. vnt.) ir Krakių (742 fiz.vnt.) filialai. Pagrindinė
nurašymo priežastis – susidėvėję dokumentai.
2016 metais atlikti Židikų, Laižuvos, Balėnų, Palnosų filialų knygų fondo perdavimaipatikrinimai.
Fondo panaudojimas
 Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis
 fondo panaudojimo koeficientas
 grožinės literatūros
 šakinės literatūros
 periodikos

2015 m.
0,82
0,17
0,98
0,33
14,2

2016 m.
0,87
0,12
0,80
0,33
16,4








VB
fondo apyvartos rodiklis
fondo panaudojimo koeficientas
grožinės literatūros
šakinės literatūros
periodikos

2015 m.
0,72
0,28
1,09
0,52
6,0

2016 m.
1,06
0,06
0,97
0,55
15,1








Miesto filialuose
fondo apyvartos rodiklis
fondo panaudojimo koeficientas
grožinės literatūros
šakinės literatūros
periodikos

2015 m.
1,40
0,40
1,12
0,29
7,8

2016 m.
1,17
0,17
1,32
0,37
7,7








Kaimo filialuose
fondo apyvartos rodiklis
fondo panaudojimo koeficientas
grožinės literatūros
šakinės literatūros
periodikos

2015 m.
0,71
0,29
0,83
0,18
30,0

2016 m.
0,67
0,33
0,55
0,13
19,8

2015 m.
fiz.vnt.
13 633
12 139
7471
54,8

2016 m.
fiz.vnt.
13 312
11 864
7295
54,8

VB saugyklos fondas
Yra dokumentų (fiz. vnt.)
pavadinimų
Grožinės literatūros (fiz. vnt. )
proc.
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Šakinės literatūros (fiz. vnt.)
proc.
Periodinių leidinių (fiz.vnt.)
proc.
Per metus gauta dokumentų (fiz. vnt.)
pavadinimų
Grožinės literatūros (fiz. vnt.)
pavadinimų
Šakinės literatūros (fiz. vnt.)
pavadinimų
Periodinių leidinių
Naujai gautų dokumentų procentas fonde
Dokumentų nurašymas
Iš viso (fiz. vnt.)
pavadinimų
Susidėvėjusių (fiz.vnt.)
pavadinimų
Praradusių aktualumą (fiz. vnt.)
pavadinimų
Perduotų kitoms bibliotekoms
Bendras fondo apyvartos rodiklis

5802
42,5
360
2,7

5657
42,5
360
2,7

28
26
1
1
27
25
0,3

91
89
27
26
64
63
0,7

0,019

412
364
71
64
341
300
0,31

Vykstant viešosios bibliotekos renovacijai, saugyklos fondas buvo supakuotas ir
sandėliuotas. Vartotojams buvo išduodami tik nauji leidiniai ir tie, kuriuos anksčiau paimtus grąžino
skaitytojai. 2016 m. sugrįžus į suremontuotas patalpas žymiai padidėjo visi darbo rodikliai. Gauta
daugiau naujų dokumentų (+63 fiz. vnt.), išduota vartotojams 3869 fiz. vnt. daugiau leidinių.
Padidėjo grožinės ir visuomenės mokslų literatūros bei periodinių leidinių išduotis. 2016 m.
saugyklos fondu naudojosi ir filialai. Jiems išduota 277 fiz. vnt. dokumentų, daugiausia – Renavo
filialui. Saugykloje saugomais leidiniais ypač dažnai naudojasi bibliotekos darbuotojai rengdami
parodas, rinkdami kraštotyrinę medžiagą.
VB atsarginis fondas
2013 m. pradėtas formuoti atsarginis fondas. 2015 m. pabaigoje fonde buvo 389 knygos.
2016 m. atsarginį fondą papildė dalis (237 fiz. vnt.) mažeikiškės poetės Sofijos Šviesaitės asmeninės
bibliotekos knygų bei dalis Kanadoje gyvenusio kraštiečio bibliofilo Aleksandro Plenio Mažeikių
viešajai bibliotekai dovanotų leidinių. 2016 m. atsarginiame fonde buvo 1081 fiz. vnt. dokumentų.
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Regiono gyventojų skaičius
Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai
 Mieste
 Kaime

2015 m.
58417

2016 m.
57113

11,7
9,7
11,1
14,9

13,9
15,5
11,1
15,3

8344
834

8118
826

Vartotojų skaičius
 Iš viso SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
 Perregistruoti vartotojai
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
 Naujai užregistruoti vartotojai
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2015 m.
6857
1996
2366
2495
5392
1637
1679
2076
1465
359
687
419

2016 m.
7964
3147
2275
2542
6100
2204
1750
2146
1864
943
525
396

Lankytojų skaičius
 Iš viso SVB
 VB

2015 m.
101265
21050

2016 m.
115747
40108
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28473
51742

27698
47941

2015 m.
14,7
10,5
12,0
20,7

2016 m.
14,5
12,7
12,1
18,8

2015 m.
184567
52279
51093
81195

2016 m.
184039
69468
42037
72534

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2015 m.
161832
44246
47258
70328

2016 m.
154196
52217
39234
62745

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje), fiz. vnt.
 SVB

2015 m.
22735

2016 m.
29843

Miesto filialuose
Kaimo filialuose

Lankomumas
 Bendras lankomumo rodiklis SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
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VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.)





SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.)





SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.)





SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

Skaitomumas
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

8033
3835
10867

17251
2803
9789

2015 m.
fiz.vnt. proc.
128121
69,4
36282
69,4
40953
80,1
50886
62,6

2016 m.
fiz.vnt. proc.
120259 65,3
40535
58,3
34134
81,1
45590
62,8

2015 m.
fiz.vnt. proc.
17019
9,2
9410
17,9
4125
8,0
3484
4,2

2016 m.
fiz.vnt. proc.
18885
10,2
12180
17,5
3440
8,1
3265
4,5

2015 m.
fiz.vnt. proc.
39427
21,3
6587
12,5
6015
11,7
26825
33,0

2016 m.
fiz.vnt. proc.
44895
24,3
16753
24,1
4463
10,6
23679
32,6

2015 m.
26,9
26,1
21,5
32,5

2016 m.
23,1
22,0
18,4
28,5

Lyginant su 2015 m., 2016 m. rajono bibliotekose išaugo vartotojų ir lankytojų skaičius,
tačiau sumažėjo literatūros išdavimas. Viešajai bibliotekai atvėrus duris po renovacijos pagerėjo visi
pagrindiniai darbo rodikliai.
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Rajono bibliotekose užregistruota 1107 vartotojais daugiau. Kaimo filialuose sutelkta 47
vartotojais daugiau, miesto filialuose – 91 vartotoju mažiau. Miesto filialuose sumažėjo vartotojų,
nes dalis buvusių Naftininkų filialo vartotojų, po renovacijos atidarius Viešąją biblioteką, perėjo
skaityti čia, taip pat sumažėjo gyventojų Viekšnių miesto filialo aptarnaujamoje teritorijoje.
Vartotojų skaičius išaugo keturiolikoje filialų, aštuoniuose – sumažėjo, dviejuose liko toks pat. Po
renovacijos Viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius padidėjo net 1151 vartotoju. Mažiausiai
vartotojų iš miesto filialų sutelkta Mažeikių miesto Reivyčių filiale – 298, iš kaimo filialų Buknaičių
filiale – 61. Daugiausiai vartotojų iš miesto filialų sutelkta Mažeikių miesto Naftininkų filiale –
1198, iš kaimo filialų Renavo filiale – 210.
Nors miesto ir kaimo filialuose lankytojų sumažėjo, lankytojų skaičius rajono bibliotekose
padidėjo 14482 lankytojais, nes po renovacijos Viešojoje bibliotekoje apsilankė net 19058
lankytojais daugiau. Miesto filialuose apsilankė 775, kaimo filialuose 3801 lankytoju mažiau.
Filialuose mažėja interneto lankytojų (miesto filialuose sumažėjo 608, kaimo – 473), nes jau
daugelis gyventojų turi kompiuterius ir internetą namuose. Lankytojų padaugėjo dešimtyje filialų,
keturiolikoje – sumažėjo. Daugiausiai lankytojų iš kaimo filialų sumažėjo Palnosų filiale – 1089
(išėjus darbuotojai iš darbo gruodžio mėnesį, biblioteka buvo laikinai uždaryta), mažiausiai Renavo
filiale – 9. Iš kaimo filialų daugiausiai lankytojų apsilankė Renavo filiale – 4998, mažiausiai
Kapėnų filiale – 629. Iš miesto filialų daugiausiai lankytojų sumažėjo Viekšnių filiale – 1117, Sedos
ir Reivyčių filialuose apsilankė daugiau lankytojų. Iš miesto filialų daugiausiai lankytojų apsilankė
Mažeikių miesto Naftininkų filiale – 10210, mažiausiai Viekšnių – 3901.
Rajono bibliotekose išduota 528 fiz. vnt. dokumentų mažiau negu 2015 m. Kaimo filialuose
išduota 8661 fiz.vnt., miesto filialauose 9056 fiz. vnt. mažiau, Viešojoje bibliotekoje 17189 fiz. vnt.
dokumentų daugiau. Tik trijuose kaimo filialuose (Plinkšių, Šerkšnėnų, Tirkšlių) ir Viešojoje
bibliotekoje išduota dokumentų daugiau, kituose filialuose – mažiau. Iš kaimo filialų labiausiai
išduotis sumažėjo Židikų filiale – 3399 fiz.vnt., mažiausiai išduotis sumažėjo Buknaičių filiale – 50
fiz. vnt. mažiau. Iš miesto filialų labiausiai išduotis sumažėjo Naftininkų filiale – 4937 fiz.vnt.,
mažiausiai Sedos filiale – 87 fiz. vnt. Iš miesto filialų daugiausiai dokumentų išduota Mažeikių
miesto Naftininkų filiale – 15457 fiz. vnt., mažiausiai Viekšnių filiale – 6621 fiz. vnt. Iš kaimo
filialų daugiausiai dokumentų išduota Plinkšių filiale – 6635 fiz. vnt., mažiausiai Buknaičių filiale –
1368 fiz. vnt.
Bibliotekininkės pastebi, kad daugelis gyventojų mieliau nori leisti laiką prie kompiuterių,
mobiliųjų telefonų, televizoriaus ekranų, negu skaityti knygas, todėl mažėja lankytojų ir išduoties
rodikliai.
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius





SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2015 m.
200
9
36
155

2016 m.
218
32
38
148

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius:
 SVB
 VB
 Miesto filialuose

2015 m.
50
2
10

2016 m.
60
12
10
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 Kaimo filialuose
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto:
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

38

38

50
2
10
38

60
12
10
38

46
21
6
19

50
23
8
19

2015 m.
350 val.

2016 m.
471 val.

2192

3667

109 val.

147

615

603

-

47

Vartotojų orientavimas ir apmokymas







Bibliotekos darbuotojų pravestų apmokymų bendra trukmė
iš viso (valandomis) fondų, paslaugų, įrangos,
informacinių šaltinių panaudojimo klausimais
Vartotojų, apsilankiusių apmokymuose skaičius iš viso
Bibliotekos darbuotojų pravestų apmokymų valandų
skaičius, skirtų elektroninėms paslaugoms
Vartotojų skaičius, apsilankiusių apmokymuose, skirtuose
elektroninėms paslaugoms
Bibliotekos siūlomų kompiuterinio raštingumo apmokymų
valandų skaičius

2016 m. skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo apmokyti 789 vartotojai (2015 m. – 433), iš
kurių 429 nauji vartotojai (2015 m. – 213) supažindinti su bibliotekos fondu, elektroniniu katalogu,
biblioteka naudojimosi taisyklėmis. Mokymams skirta 60 val. Ekskursijų dalyviams (58) pristatytos
bibliotekos paslaugos, tuo metu skyriuje veikusios parodos, dokumentų fondas. Ekskursijoms skirtos
2 val. 71 vartotojas dalyvavo pagal projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“
organizuotuose mokymuose, kaip naudotis nauja įranga ir priemonėmis. Mokymams skirta 11 val.
217 viešosios interneto prieigos vartotojų suteiktos 309 konsultacijos darbo kompiuteriu ir interneto
išteklių klausimais (2015 m. – 220 vartotojų 295 konsultacijos). Konsultacijoms skirta 18 val. 5
vartotojai dalyvavo 6 val. kompiuterinio raštingumo mokymuose, 9 vartotojai mokyti individualiai,
jiems mokyti skirtos 5 val. Spalio 12–13 dienomis vykusių gyventojų kompiuterinio raštingumo
mokymų programa buvo skirta žmonėms, norintiems išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu,
tačiau visiškai neturintiems kompiuterinio raštingumo žinių ir įgūdžių. Mokymuose dalyvavo penki
mažeikiškiai nuo 47 iki 71 metų. Jie susipažino su pagrindiniais kompiuterio elementais, tekstų
rengimo ir tvarkymo programa MS Word, mokėsi naudotis interneto naršykle, Google paieškos
sistema, elektroninėmis paslaugomis. Mokymus vedė skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos
Vita Girdenytė ir Dangira Undžienė.
Vaikų literatūros skyriuje 514 naujai užregistruotų vartotojų vaikų iki 14 m. ir 48 kiti
vartotojai buvo supažindinti su biblioteka ir naudojimosi ja taisyklėmis bei apmokyti naudotis
bibliotekos paslaugomis. Mokymams skirtos 94 val. Skyriuje apsilankė 22 ekskursijos:
priešmokyklinių grupių vaikai iš lopšelių-darželių „Bitutė“, „Linelis“, „Giliukas“, „Saulutė“,
„Berželis“, „Pasaka“, „Eglutė“, moksleiviai iš „Žiburėlio“, K. Jagmino pradinių mokyklų,
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Senamiesčio, Kalnėnų, Pavasario pagrindinių, Ventos
progimnazijos,
M.
Račkausko
gimnazijos, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus. Iš viso 498 lankytojai. Jiems
papasakota apie skyriaus fondą, teikiamas paslaugas, pristatytos naujos parodos. Ekskursijoms skirta
11 val.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje per metus apsilankė 16 ekskursijų. Suaugusių lankytojų
buvo 146, vaikų – 200 lankytojų. Ekskursijoms skirtos 8 val. 2 vartotojai apmokyti naudotis
elektroninėmis paslaugomis, mokymams skirta 1 val.
Miesto filialuose apmokyti 854 vartotojai (2015 m. – 906), mokymams skirtos 123 val.
(2015 m. – 130 val.). Iš jų elektroninėmis paslaugomis naudotis apmokyti 164 vartotojai, mokymams
skirtos 46 val. Grupėms organizuoti mokymai Sedos (5 val.) ir Viekšnių (10 val.) filialuose.
Kaimo filialuose apmokyta 616 vartotojų (2015 m. – 707), mokymams skirtos 139 val.
(2015 m. – 131 val.). Iš jų elektroninėmis paslaugomis naudotis apmokyti 206 vartotojai, mokymams
skirta 71 val. Grupėms organizuoti mokymai Palnosų (6 val.), Renavo (5 val.), Šerkšnėnų (10 val.),
Ukrinų (5 val.) filialuose.
Prieiga ir sąlygos
Darbo valandos



Centrinėje/pagrindinėje bibliotekoje
Pirmadienį-ketvirtadienį 10–18 val., penktadienį 10–16:45 val., šeštadienį 10–15 val.
Filialuose (vidutiniškai)

Dauguma kaimo filialų darbuotojų dirba 0,75 etato, tik Ukrinų filialo darbuotoja dirba pilnu
etatu bei Kapėnų filialo darbuotoja – 0,5 etato. Daugumoje filialų vartotojai aptarnaujami nuo 10 iki
17 val. Palnosų filiale vartotojai aptarnaujami nuo 9 iki 16 val., Leckavos, Purvėnų – nuo 11 iki 18
val., visuose miesto bei bei Ukrinų filiale – nuo 9 iki 18 val. Kapėnų filiale antradieniais–
penktadieniais nuo 15:30 val. iki 18:30 val., šeštadieniais nuo 10 iki 19 val.
Filialuose yra 1 valandos pietų pertrauka.
Darbo dienos



Centrinėje/pagrindinėje bibliotekoje pirmadienis–šeštadienis
Filialuose (vidutiniškai)
Filialai dirba pirmadieniais–penktadieniais (Auksodės, Balėnų, Buknaičių, Laižuvos,
Leckavos, Palnosų, Purvėnų, Šerkšnėnų, Žemalės, Židikų, Sedos, Viekšnių, Mažeikių miesto
Naftininkų, Reivyčių filialai) arba antradieniais–šeštadieniais (Bugenių, Kapėnų, Krakių, Pikelių,
Plinkšių, Renavo, Tirkšlių, Ukrinų, Urvikių, Užlieknės filialai).
Tarpbibliotekinis skolinimas šalies viduje
TBA
 Išsiųsta užsakymų
 VB
 Filialuose

2015 m.
9
9
-

2016 m.
21
21
-











Gauta dokumentų
Originalų
Kopijų
VB
Filialuose
Gauta užsakymų
Išsiųsta dokumentų
Neigiamų atsakymų
skaičius
Neigiamų atsakymų
priežastys:

19
8
7
1
8
-

18
12
6
18
-

1

3

M. Mažvydo bibliotekoje
knyga yra Nacionaliniame
publikuotų dokumentų archyve

M. Mažvydo bibliotekoje
knyga yra Informacijos
skaitykloje, Nacionaliniame
publikuotų dokumentų
archyve, Meno skyriuje, iš
kurių dokumentai į kitas
bibliotekas nesiunčiami

2016 metais TBA paslaugomis naudojosi 17 (2015 m. – 9) vartotojų.
Renginiai
 Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius)
 Kompleksiniai
 Žodiniai
 Parodos

2015 m.
581
23
117
441

2016 m.
693
23
307
363

Pagrindinės renginių formos ir tematika
Rajono bibliotekose vyko literatūros, teminiai, poezijos ir muzikos vakarai, knygų bei parodų
pristatymai.
Kompleksiniai renginiai
Viešojoje bibliotekoje suaugusiesiems lankytojams buvo organizuoti 4 kompleksiniai
renginiai (2015 m. – 0).
Vasario 15-oji – buvo ypatinga diena Mažeikių viešosios bibliotekos istorijoje. Po dvejus
metus trukusios renovacijos atidaryta atnaujinta Viešoji biblioteka. Atidarymo šventė prasidėjo
Laisvės gatvėje, šalia bibliotekos, mažeikiškio menininko Pauliaus Daujoto sukurtos skulptūros
„Laisvam žodžiui“ pristatymu. Skulptūros atsiradimu, jos pastatymu prie bibliotekos rūpinosi
laikraščio „Santarvė“ vadovai Alvydas Balčiūnas ir Arūnas Jarmoška, UAB „Kustata“ direktorius
Kostas Baranauskis, UAB „Elmaga“ direktorius Vitas Žąsinas, UAB „Mažeikių statybos kompanija“
direktorius Kęstutis Songaila. Atidarymo šventėje dalyvavęs Mažeikių rajono savivaldybės meras
Antanas Tenys linkėjo Viešosios bibliotekos darbuotojams niekada nepritrūkti skaitytojų ir kad
kiekvienas, užsukęs į šią įstaigą rastų tai, ko ieško. Savivaldybės vadovas ir Viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas, Irena Atkočaitienė dėkojo visiems,
prisidėjusiems prie bibliotekos atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Bibliotekos salės sienas papuošė
tapybos darbų paroda. Tai kraštietės dailininkės Skaidrės Butnoriūtės-Kruopienės ir jos vyro
dailininko, fotomenininko Sauliaus Kruopio bendra paroda „Gyvenimas kartu“. Ją pristatė
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Šiaulių televizijos atstovas Gediminas Beržinis ir parodos autoriai. Tą vakarą į bibliotekos salę
susirinkę daugybė svečių išsakė daug gražių ir prasmingų palinkėjimų bibliotekos darbuotojams,
pagaliau įsikūrusiems jaukiose, šviesiose ir šiltose patalpose. Visiems renginio dalyviams skambėjo
puikus „Domino“ teatro aktorės, dainininkės Austėjos Lukaitės ir pianistės Gražinos Zalatorienės
koncertas.
Skambant kun. Karolio Petravičiaus atliekamoms giesmėms iš kompaktinės plokštelės „Į
pažadėtas dienas“, 2016 m. kovo 10 d. į Viešosios bibliotekos salę rinkosi mažeikiškiai prisiminti
kovo 3-iąją į Amžinybę išėjusią laisvės kovų dalyvę, Vinco Kudirkos, Marijos PečkauskaitėsŠatrijos Raganos, Abraomo Kulviečio premijų laureatę, poetę Sofiją Šviesaitę. Atminimo popietė „In
memoriam. Poetė Sofija Šviesaitė – negęstanti išminties šviesa“ prasidėjo bibliotekos darbuotojų
skaitomais posmais iš knygos „Aušrų regėjimai“, kurioje įrašyti S. Šviesaitės žodžiai, nusakantys
visą jos gyvenimo prasmę: „Mano posmai, kaip ir visos dienos – Dievui, Žmogui ir Tėvynei“. Apie
tai kalbėjo ir renginyje dalyvavusieji ilgą laiką artimai su poete bendravę kunigai Kęstutis
Timofejevas ir Karolis Petravičius. Svečiai pasakojo apie paskutiniojo kelerių metų S. Šviesaitės
darbo – knygos „Šaknys“ rengimo aplinkybes, jos pastangas atskleisti tiesą apie šv. Jono Pauliaus II
(Karolio Voitylos) lietuvišką kilmę. Kun. Karolio Petravičiaus atliekamos giesmės, sukurtos pagal
Sofijos Šviesaitės žodžius, kun. Kęstučio Timofejevo skaitomi poetės eilėraščiai suvirpino
klausytojų širdis. Visi, artimai pažinoję poetę, jos kūrybos gerbėjai po renginio bibliotekoje, kurį
organizavo skaitytojų aptarnavimo, informacijos ir kraštotyros skyrių bei kiti bibliotekos
darbuotojai, dalyvavo S. Šviesaitei skirtose šv. Mišiose Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurias aukojo
kun. Kęstutis Timofejevas ir kun. Karolis Petravičius.
Gegužės 15-ąją Lietuvoje buvo minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės
vienybės diena. Vienas iš Laisvės gynėjų atminimui skirtų renginių Mažeikiuose vyko gegužės 17ąją. Tą dieną prie Merkelio Račkausko gimnazijos buvo atidengta paminklinė lenta Mažeikių
gimnazijos mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Lentoje – 13 pavardžių, tarp
kurių yra ir mokytojo, partizano Aleksandro Zapkaus-Piliakalnio, gimusio prieš 100 metų gegužės
17-ąją. Atminimo lentą atidengė Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
Albertas Ruginis, kuris ir buvo už Lietuvos laisvę kovojusių ir žuvusių gimnazijos mokytojų ir
mokinių atminimo įamžinimo iniciatorius. Po Atminimo lentos atidengimo iškilmių gimnazijos
direktorė Asta Žukauskienė pakvietė renginio dalyvius į Mažeikių viešąją biblioteką, kur vyko
Stanislovo Abromavičiaus knygos „Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai“ pristatymas, skirtas jo 100osioms gimimo metinėms paminėti. Kadangi dėl garbaus amžiaus knygos autorius į minėjimą atvykti
negalėjo, jis atsiuntė bibliotekos darbuotojams nuotraukų ir įvairios medžiagos, kuri ir buvo
panaudota rengiant šios knygos pristatymą. Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros
skyriaus bibliotekininkė Janina Dambrauskaitė papasakojo apie Aleksandro Zapkaus gyvenimą,
aprašomą S. Abromavičiaus knygoje bei kituose leidiniuose. Mažeikių Merkelio Račkausko
gimnazijos mokytojas kraštotyrininkas Algirdas Vilkas, remdamasis gimnazijos muziejuje ir
archyvuose rastais dokumentais, apibūdino A. Zapkaus moksleiviškus metus gimnazijoje ir jo, kaip
mokytojo, veiklą. Viešosios bibliotekos darbuotojos skaitė buvusių Didžiosios Kovos apygardos
partizanų prisiminimus apie štabo viršininką Aleksandrą Zapkų-Piliakalnį. Knygos pristatymui buvo
panaudota Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojų surinkta medžiaga. Muziejininkas
Vytautas Ramanauskas pateikė nuotraukas, atskleidžiančias tą laikotarpį, kuris susijęs su A. Zapkaus
gyvenimu Mažeikiuose. Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus
pareigas, Irena Atkočaitienė perskaitė Niujorke gyvenančio Aleksandro Zapkaus sūnaus, garsaus
lietuvių išeivijos dailininko, profesoriaus Kęstučio Zapkaus laišką, kurį jis atsiuntė, gavęs kvietimą
atvykti į savo tėvo 100-mečio minėjimą ir Atminimo lentos atidengimo iškilmes.
Rugsėjo 22 d. Viešojoje bibliotekoje pristatyta mažeikiškio Virginijaus Sungailos eilėraščių
knyga „Paslapties piligrimas“ ir jo fotografijų paroda „Atspindžiai vandenyje“. Į Viešosios

21
bibliotekos salę susirinkusius poezijos ir fotografijos mėgėjus nustebino neįprasta aplinka:
degančios žvakės, ant grindų lyg rudens lapai pabirę rankraščiai ir nuotraukos. Autorius kvietė visus
jaustis kaip bendraminčių šeimoje, kalbėtis, skaityti eilėraščius, gerti arbatą. Atvirai ir nuoširdžiai
pats pasakojo apie savo gyvenimą ir kūrybos atradimus, skaitė eilėraščius, paaiškindamas, kokiomis
aplinkybėmis gimė vienas ar kitas kūrinys. Renginyje kalbėjo Mažeikių rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Irena Macijauskienė, mokytoja Violeta Giraitienė, prieš trisdešimt metų viena pirmųjų
įžvelgusi jaunojo kūrėjo talentą, Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro
režisierė Airida Lementauskienė. Šio teatro aktoriai, pati režisierė, kiti į renginį atėję mažeikiškiai
skaitė jiems labiausiai patikusias V. Sungailos eiles, grožėjosi meniškomis fotografijomis.
Kaimo filialuose suaugusiems organizuota 12 (2015 m. – 14) kompleksinių renginių, miesto
filialuose nebuvo organizuota (2015 m. – 0).
Sausio 13 d. į teminį vakarą „Lietuvos laisvė mano gyvenimui“ rinkosi vyresnieji Balėnų
bibliotekos skaitytojai. Renginio metu buvo pristatyta paroda „Laisvės troškimo tankais
nesutraiškysi“ bei J. Girdvainio knyga „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“. Jaunesnės
kartos lankytojai su įdomumu klausėsi vyresniųjų pasakojimų apie tų dienų įvykius. Vyko diskusija
apie laisvę įvairiose gyvenimo srityse. Renginio pabaigoje peržiūrėta filmuota medžiaga „Lietuvos
kronikos. Sausio 13-osios įvykiai. 1991 m.“
Sausio 13 d. Leckavos filialo vyresnioji bibliotekininkė Violeta Dovydauskienė ir kultūros
namų darbuotoja Aida Navardauskaitė pakvietė miestelio gyventojus į teminį vakarą „Sausio 13-ąją
prisimenant“. Renginio metu bibliotekos kieme buvo uždegtas laužas, kurio liepsna priminė tos
dienos įvykius. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Prie laužo bibliotekininkė
papasakojo apie Sausio 13-osios dienos įvykius, buvo skaitomi eilėraščiai. Renginio metu buvo
pristatyta literatūros paroda „Sausio 13-ąją prisimenant“.
Tirkšlių filiale sausio 29 d. vyko teminis vakaras „Kompozitorius Vytautas Klova: gyvenimas
ir kūryba“, skirtas V. Klovos 90-osioms gimimo metinėms. Vakarą vedė bibliotekininkė Bronislava
Kimtienė. Ji supažindino renginio dalyvius su kompozitoriaus biografija, kūryba, pristatė literatūros
parodą. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę kompiuterio ekrane stebėti žurnalisto Žilvino
Pekarsko pokalbį su kompozitoriumi ir jo žmona Jūrate Kloviene. Sausio 30 d. ant namo, esančio
Tirkšliuose, Mokyklos g. 2, kuriame gimė ir užaugo Vytautas Klova su broliu dailininku,
monumentalistu Boleslovu, atidengta atminimo lenta.
Birželio 11 d. Bugenių bendruomenės nariai rinkosi prie atstatytos koplytėlės. Po jos
šventinimo bendruomenės namuose vyko lietuvių trėmimų į Sibirą 75-osioms metinėms skirtas
teminis vakaras ,,Tolyn nuo Lietuvos“. Renginį vedė buvęs Bugenių kaimo bendruomenės
pirmininkas Dovydas Baublys. Buvo pagerbti 3 likę gyvi tremtiniai. Prisiminimais dalijosi buvusi
tremtinė, Bugenių gyventoja Livija Jermolavičienė. Apie ekspediciją ,,Misija Sibiras 15“ lietuvių
tremties vietomis įdomiai pasakojo ir skaidres demonstravo jos dalyvis Tomas Martinaitis. Su gera
nuotaika visi klausėsi Tirkšlių kultūros centro moterų vokalinio ansamblio ,,Retro“, vadovaujamo
Antano Erlicko, romansų. Bibliotekininkė Irena Cilinginienė renginio dalyviams pristatė knygų,
originalių dokumentų ir nuotraukų parodą.
Liepos 5 d. Židikuose vyko 1919–1920 m. nepriklausomybės kovų Židikų valsčiaus Vyties
kryžiaus kavalierių ir savanorių atminimo lentų atidengimas. Renginyje dalyvavo Mažeikių rajono
savivaldybės meras Antanas Tenys, mero patarėjas Algimantas Čepys ir Mažeikių kultūros centro
Meno padalinio vadovas Paulius Mylė. Po šv. Mišių Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
renginio dalyviai susirinko prie Nepriklausomybės 10-mečio paminklo. Buvo prisiminti 1919–1920
metų įvykius liudijantys istorijos faktai, atidengtos atminimo lentos. Jas pašventino Židikų parapijos
klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius. Prisiminimais apie anų laikų įvykius dalijosi savanorių Petro
Pocevičiaus ir Adolfo Aleksandravičiaus dukros. Žuvusieji už Nepriklausomybę pagerbti tylos
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minute, iššautos salvės, sugiedotas Lietuvos himnas. Susirinkusiems koncertavo folkloro
ansamblis iš Telšių ,,Spygis“. Židikų kultūros centre Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė B.
Vaizgėlienė pristatė Vyties Kryžiaus kavalierių fotonuotraukų parodą.
Žodiniai renginiai
Viešojoje bibliotekoje suaugusiems buvo organizuotas 51 žodinis renginys (2015 m. – 2).
Kovo 14–16 dienomis Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko Knygnešio dienai skirtos
netradicinės lietuvių kalbos pamokos „Keliai į knygą“ Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 1–
2 klasių mokiniams. Bibliotekos darbuotojos supažindino gimnazistus su bibliotekos istorija, čia
saugomomis senomis ir vertingomis knygomis, pristatė teikiamas paslaugas, pasakojo apie renginius,
parodas, projektus. Mokiniai skaitė savo ir įžymių žmonių mintis apie knygą, kalbėjo apie tai, ką
jiems reiškia ir kokią vietą jų gyvenime užima knyga, pristatė labiausiai patikusias perskaitytas
knygas. Pamokose dalyvavo keturios pirmokų ir antrokų gimnazistų klasės – 106 mokiniai su
mokytojais Martynu Januška, Rosita Giniotienė ir Violeta Irniūte. Netradicinės pamokos bibliotekoje
– viena iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ veiklų.
Artėjant šv. Velykų šventėms, Viešojoje bibliotekoje kovo 17 d. pristatyta unikali Biblijų
kolekcijos paroda „Gyvenimo žodis“. Šios kolekcijos savininkas – evangelikų baptistų pastorius
Albertas Latužis yra sukaupęs Šventojo Rašto vertimus įvairiomis kalbomis nuo 1810 m. iki šių
laikų. Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojami 45 leidiniai. Pastorius Lietuvoje jau yra surengęs
kelias Šventojo Rašto leidimų parodas, o šv. Velykų proga savo sukauptą kolekciją, padedant
visuomeniniam judėjimui „Mažeikiai KITAIP“, pristatė ir mažeikiškiams. Klaipėdoje gyvenantis ir
Ylakių evangelikų baptistų bendruomenėje tarnaujantis pastorius A. Latužis yra Lietuvos Biblijos
draugijos direktorių tarybos narys. Parodos atidarymo metu jis apžvelgė Šventojo Rašto leidimų
istoriją, papasakojo apie Biblijos vertimus į lietuvių kalbą, pristatė plakatą „Kaip atsirado Biblija“,
supažindino su įdomiausiais parodos eksponatais, kartu su žmona Nijole Latužiene skaitė eilutes iš
Šventojo Rašto įvairiomis kalbomis. Renginio metu šventišką nuotaiką kūrė Mažeikių Vytauto
Klovos muzikos mokyklos mokiniai.
Kovo 24 d. Viešosios bibliotekos salėje buvo atidaryta Skuodo rajono savivaldybės
Romualdo Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų parengta paroda „Simonas Daukantas ir
„Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ – pirmoji lietuvių kultūros istorija“. Parodą apie
žymųjį kraštietį ir garsiausią jo veikalą pristatė šios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Renata
Griciūtė, vyresnioji metodininkė Gražina Daukantienė, bibliotekininkės Aušra Tiškienė ir Silvija
Puškorienė. Jos supažindino mažeikiškius su rašytojo bei švietėjo S. Daukanto gyvenimo ir veiklos
faktais, skaitė ištraukas iš svarbiausio lietuvių kultūros istorijos kūrinio „Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių“. Renginyje koncertavo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos
smuikininkės.
Balandžio 12 d. Viešosios bibliotekos salėje vyko Ramunės Sakalauskaitės knygos
„Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Gausus
būrys mažeikiškių, susirinkęs į Viešąją biblioteką, prisiminė prieš penkiolika metų į Amžinybę
išėjusį iškilų dvasininką, monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, kurį poetas Justinas Marcinkevičius
vadino „vaikščiojančia meile“ ir „dangaus siųstu žmogumi išvargintam mūsų kraštui“. Į renginį
atvykusi knygos autorė, žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė, K. Vasiliauską pažinojusi nuo 1989 m.,
visą valandą įdomiai pasakojo apie susitikimus ir bendravimą su šiuo unikaliu žmogumi,
pabrėždama jo nuoširdumą, meilę žmonėms, puikų humoro jausmą. Biografinę knygą žurnalistė
rengė ketverius metus, kalbindama jį pažinojusius žmones, lankydama vietas, kuriose monsinjoras
gyveno, vartydama archyvinius dokumentus, skaitydama laiškus. Pasidalinę ir savo įspūdžiais iš
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susitikimų su K. Vasiliausku, daugelis atėjusių į renginį mažeikiškių, panoro turėti šią knygą
namuose su autorės autografu.
Balandžio 20 d. Viešojoje bibliotekoje paskaitą apie viešąjį kalbėjimą skaitė Lietuvos
Respublikos Seimo narys, žurnalistas Rokas Žilinskas. Gausiai į renginį susirinkusiam jaunimui ir
kitiems mažeikiškiams buvęs televizijos laidų vedėjas pasakojo apie viešojo kalbėjimo baimes,
pateikė daugybę praktiškų patarimų, kaip jas įveikti, kaip kalbėti įtaigiai, aiškiai ir suprantamai.
Lektorius aiškino, ką reiškia kūno kalba, pademonstravo įvairių pratimų, padedančių valdyti jaudulį,
atsipalaiduoti ir „prisijaukinti“ baimes. Renginį organizavo Jaunųjų konservatorių lyga.
Balandžio 21 d. Viešojoje bibliotekoje kolegos iš Skuodo rajono savivaldybės Romualdo
Granausko viešosios bibliotekos pristatė jų įgyvendinamą projektą „Žemaičių kalba – 24/7“. Šio
projekto rezultatas – žemaičiams ir jiems prijaučiantiems skirta interneto svetainė
www.zemaiciukalba.lt. Joje pateikiama informacija apie žemaičių kalbos rašybą, pristatomi
edukaciniai žaidimai, žemaitiškai kuriantys rašytojai ir poetai, tarp kurių yra ir Mažeikių krašto
literatų. Skuodo viešosios bibliotekos atstovės išsamiai pristatė projekto veiklas, interaktyviame
ekrane demonstravo jų sukurtą interneto svetainę, aiškino, kaip ja naudotis. Skuodo rajono
laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė Dalia Zabitienė apžvelgė žemaičių kalbos ir rašybos ypatumus,
skaitė žemaitiškai parašytus savo eilėraščius. Savo kūrybos paskaitė ir skuodiškis literatas Donatas
Žvaginis bei mažeikiškė Janina Butnorienė, padainavusi ir žemaitišką dainą. Renginio dalyviai,
pabandę žaisti interneto svetainėje zemaiciukalba.lt esančius edukacinius žaidimus, turėjo galimybę
ne tik prisiminti senus žemaitiškus žodžius, bet ir laimėti prizų.
Balandžio 22 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Jono Endrijaičio knygos „Meilės subrandinti“
sutiktuvės. Poetas, Jono Aisčio literatūrinės premijos laureatas J. Endrijaitis skaitė gražiausius
eilėraščius apie meilę, sudėtus į naujausią rinkinį „Meilės subrandinti“, pritardamas gitara, dainavo
savo sukurtas dainas, pristatė šių dainų kompaktinę plokštelę. Svečias dalijosi mintimis apie
gyvenimą, kūrybą ir meilę. Viešoji biblioteka įsigijo naujausią Jono Endrijaičio knygą.
Pagal projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ Viešojoje bibliotekoje buvo
organizuotos 5 paskaitos nevyriausybinių organizacijų nariams, kurias skaitė Mažeikių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Gegužės 4 d. paskaitą „Sveikas gyvenimo
būdas“ NVO nariams skaitė Visuomenės sveikatos biuro specialistė Martyna Nabažaitė. Renginyje
dalyvavusiems Mažeikių rajono ligonių astmos klubo nariams ir kitiems mažeikiškiams lektorė
pasakojo apie veiksnius, lemiančius gerą sveikatą, aptarė esminius sveikos gyvensenos aspektus.
Gegužės 12 d. paskaitą apie sveikatą ir aplinką skaitė visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Vida Šakienė. Ji kalbėjo apie maisto pakuotes, saugius ir sveikatai kenksmingus indus, atsakinėjo į
susirinkusiųjų klausimus. Gegužės 16 d. buvo kalbama apie sveiką mitybą. Specialistė M. Nabažaitė
paaiškino mitybos įtaką žmogaus sveikatai, patarė, kokius produktus vartoti norint sveikai gyventi,
akcentavo fizinio aktyvumo svarbą. Visi dalyviai galėjo išbandyti „stebuklingąsias“ svarstykles ir
sužinoti savo kūno masės indeksą, kūno riebalų ir raumenų santykį, metabolinį amžių ir kitus
rodiklius. Lektorė kiekvienam asmeniškai įteikė kūno kompozicijos analizės lentelę su įrašytais
rezultatais ir paaiškinimų lapą. Gegužės 19 d. buvo skaitoma paskaita „Vanduo – gyvybės šaltinis“,
o gegužės 26 d. Visuomenės sveikatos biuro specialistė M. Nabažaitė pristatė vis labiau
populiarėjantį šiaurietiškąjį ėjimą. Vėliau Sodų gatvės parke vyko praktinis užsiėmimas, kurio metu
buvo mokoma, kaip taisyklingai naudoti šiaurietiškojo ėjimo lazdas.
Pasitinkant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, gegužės 5-ąją Viešojoje bibliotekoje
vyko Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) narių susitikimas su visuomene ir žiniasklaidos
atstovais. Dalyvavo šios komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas, Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininkas Dainius Radzevičius, žurnalistas, istorikas Kęstutis Petrauskis, mokslininkas Mantas
Martišius, kurie kalbėjo apie karo propagandos kurstymą žiniasklaidoje, radijo ir televizijos rinkos
ypatumus Lietuvoje, aptarė kitas aktualias žiniasklaidos problemas. Diskusijose dalyvavo ir kiti
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LRTK nariai: vertėjas, literatūros kritikas Laimantas Jonušys, aktorius Algis Matulionis,
žurnalistė Liudvika Pociūnienė ir kiti. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narių vizitą
Mažeikiuose organizavo Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, UAB „Santarvės
laikraštis“.
Tos pačios dienos vakarą Viešojoje bibliotekoje vyko Marijos Valtortos knygos „Taip man
buvo atskleista Evangelija“ pristatymas. Į renginį atvykęs Kretingos Viešpaties Apsireiškimo
brolijos kunigas Antanas Grabnickas mažeikiškiams skaitė paskaitą „Motinų krikščioniška
atsakomybė už vaikus“. Pristatydamas M. Valtortos knygą, kunigas kalbėjo apie autorės gyvenimą,
pasakojo apie knygos atsiradimo aplinkybes ir jos vertimus iš italų kalbos bei leidybą lietuviškai.
Knygą sudaro dešimt tomų, dabar išleisti yra septyni, kuriuos į renginį atėję mažeikiškiai turėjo
galimybę įsigyti. Už gautas lėšas, kaip pasakojo svečias, bus leidžiami likusieji trys tomai.
Gegužės 14 d. Viešojoje bibliotekoje pagal projektą „Coder Dojo Lietuva“ organizuoti
programavimo mokymai moksleiviams. Su projektu supažindino Europarlamentaro Antano Guogos
biuro darbuotoja Lina Matiukaitė. Coder Dojo Lietuva – tai savanorystės pagrindu sukurti
programavimo mokymai. Projekto iniciatorius – Europos Parlamento narys A. Guoga. Idėją palaikė
ir projekto „Bibliotekos pažangai2“ komanda, inicijavusi, kad būtent bibliotekose
būtų
organizuojami visi Coder Dojo programavimo mokymai. Moksleiviai, atėję į Coder Dojo mokymus
Mažeikių viešojoje bibliotekoje, buvo mokomi kaip sukurti pirmąją interneto svetainę. Jiems talkino
Lietuvos IT įmonėse dirbantys programavimo specialistai-profesionalai – Coder Dojo Lietuva
mentoriai.
25-osioms Lietuvos nepriklausomybės metinėms paminėti skirtą renginių turą „Istoriją kuria
žmonės, parodykime asmenybes Lietuvai!“ organizuojantis Leidybos idėjų centras 2016 m. gegužės
24 d. į Mažeikius pakvietė keletą nepriklausomai Lietuvai nusipelniusių Mažeikių krašto asmenybių,
kurių biografijos spausdinamos enciklopedinio pobūdžio leidiniuose „Asmenybės. 1990–2015 m.
Lietuvos pasiekimai“, „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“, „Lietuvos medicina. Pažanga ir asmenybės“.
Mažeikių viešojoje bibliotekoje vykusio renginio metu šias knygas pristatė Leidybos idėjų centro
projektų direktorė Vida Dauderienė. Renginį vedęs Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas,
knygos „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ bendraautorius Dainius Radzevičius
pristatė dalyvaujančius garsius kraštiečius: iš Viekšnių kilusią humanitarinių mokslų daktarę,
Lietuvos edukologijos universiteto profesorę, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkę,
akademikę Grasildą Blažienę, Petraičių kaime gimusį kraštotyrininką, pedagogą, apdovanotą M.
Rostropovičiaus fondo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premijomis ir
padėkos raštais už talentingų mokinių ugdymą ir pasiekimus, šiuo metu Radviliškio rajone gyvenantį
Klemą Indrėkų, viekšniškį lakūną instruktorių, sklandytoją, politiką, 1990–1993 m. Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatą Klemą Intą bei jaunuosius talentus, įvairių
olimpiadų prizininkus Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokinius Giedrę Žulpaitę ir
Gabrielių Buzą. Į susitikimą su mažeikiškiais atvyko ir teisininkas, diplomatas, ambasadorius, 2008–
2010 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, Europos Sąjungos atstovybės Rusijos
Federacijoje vadovas Vygaudas Ušackas, kurio gimtinė – kaimyniniame Skuode. Dėkodamas
atvykusiems į šį prasmingą renginį, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys pasidžiaugė
kraštiečių, patekusių į labiausiai nusipelniusių Lietuvai asmenybių knygą, pasiekimais ir talentingu
Mažeikių jaunimu. Sveikinimo žodį tarė ir renginyje dalyvavęs Skuodo rajono savivaldybės meras
Petras Pušinskas. Svečiai pasakojo apie savo veiklą, atsakinėjo į šmaikščius renginio vedėjo D.
Radzevičiaus bei mažeikiškių, susirūpinusių šiuolaikine Lietuvos politine ir ekonomine situacija,
klausimus. Dr. G. Blažienė Mažeikių viešajai bibliotekai padovanojo Lietuvos mokslų akademijos
išleistą knygą „Nerimas. Išsaugoti Lietuvos valstybę“, kurioje publikuojami jos ir dar trijų Mokslų
akademijos narių straipsniai, bei keletą Lietuvių kalbos instituto leidinių. Susitikimo pabaigoje V.
Dauderienė dėkojo Mažeikių rajono savivaldybei bei rėmėjams (UAB: „Elmaga“, „Isma“, „Universe
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group“, „Migiris“, „Mažeikių Varduva“, „Danuva“, Mažeikių statybos kompanijai ir kt.),
nupirkusiems knygų rinkinius rajono mokykloms ir bibliotekoms. Meras A. Tenys knygas įteikė
pokalbio dalyviams ir mokyklų bei bibliotekų atstovams.
Karštą birželio 2-osios vakarą literatūros mylėtojai Viešojoje bibliotekoje susitiko su
rašytoja, žurnaliste Audrone Urbonaite. 2005-aisiais metais pasirodęs jos pirmasis romanas
„Posūkyje – neišlėk“ sulaukė didžiulio populiarumo. Populiarios ir kitos trys A. Urbonaitės knygos:
romanai „Cukruota žuvis“ ir „Žydiškų daiktų kambarys“ bei pati naujausia ir pirmoji publicistikos
knyga „Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika“. Apie pastarąją knygą šiame renginyje ir buvo
daugiausiai kalbama. Rašytoja pasakojo apie žurnalistikos užkulisius, pateikdama įdomių pavyzdžių
ir istorijų iš savo žurnalistinio darbo patirties, pabrėždama šiuolaikinės žiniasklaidos ir savo
nuodėmes, vykdant redaktorių užduotis. Paskaičiusi skyrelį „Dešimt „deutschmarkių“ Arvydui
Juozaičiui“ iš knygos „Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika“, viešnia dalijosi prisiminimais apie
Sąjūdžio laikus, žmones, su kuriais teko bendrauti, darbą savaitraštyje „Atgimimas“. Kartu su A.
Urbonaite atvykusi leidyklos „Alma littera“, atstovė Liuda Seniutina atvežė rašytojos knygų, kurias
renginio dalyviai galėjo įsigyti ir čia pat gauti autorės autografą.
Birželio 4 d. pirmąkart Mažeikiuose vyko Pasaulio viktorinos čempionatas, kurį mūsų
mieste organizavo ir vedė Laurynas Jonauskas. Čempionatas vyko Viešosios bibliotekos salėje,
panaudojant projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšomis įsigytą bibliotekos
įrangą. Visame pasaulyje ši viktorina vyksta tuo pačiu metu ir dalyviai atsakinėja į tokius pat
klausimus. Tokiu būdu yra išaiškinami pasaulio, šalių ir atskirų miestų čempionai. Mažeikiuose
debiutavusiame čempionate dalyvavo 11 dalyvių. Viktorinos dalyviai atsakinėjo į 240 klausimų
skirtingomis temomis: komunikavimo, pasaulio, pramogų, istorijos, mokslo, sporto, gyvenimo ir
kultūros. Viktorinos Mažeikiuose vedėjas ir organizatorius Laurynas Jonauskas įteikė prizininkams
oficialius Pasaulio viktorinos čempionato diplomus ir Mažeikių rajono savivaldybės įsteigtus
simbolinius prizus.
Birželio 21 d. Viešojoje bibliotekoje vyko mažeikiškės Gitanos Jazdauskienės fotoparodos
„Po Šri Lankos dangum...“ pristatymas. Tai antroji personalinė autorės fotografijos darbų paroda.
Besiruošdama šiai parodai G. Jazdauskienė dar spėjo išleisti to paties pavadinimo fotoalbumą, kurio
vieną egzempliorių padovanojo Viešajai bibliotekai. Parodos autorę savais poezijos posmais ir
dainomis sveikino literatai Vilhelmina Imbrienė, Alma Krapauskienė su vyru, Vladas Daukantas,
Janina Butnorienė bei kiti bičiuliai ir artimieji.
Rugpjūčio 3 d. Viešosios bibliotekos salėje vyko vieša paskaita-diskusija „Prostitucija iš
arčiau“. Pranešėja – programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ vadovė
Kristina Mišinienė. Renginyje buvo pasakojama apie prostitucijos paplitimą Lietuvoje, kas ir kaip
yra įtraukiamas į ją, kas pelnosi iš sekso industrijos, kaip padėti norintiems iš jos ištrūkti. Susitikimo
metu buvo demonstruojamas naujai sukurtas filmukas „Žaidėjai“, kuriame pagrindinis dėmesys yra
skirtas prostitucijos klientams. Renginį organizavo Lietuvos Carito atstovai.
Rugpjūčio 19-ąją – Pasaulinės fotografijos dieną – Viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta
Mažeikių fotoklubo narių darbų paroda „22 akys“, kurioje savo nuotraukas pristatė 11 autorių. Tai
Sigito ir Jono Strazdauskų, Algimanto Tirliko, Daivos Norkutės, Romualdo Sakalausko, Juozo
Taunio, Albinos Jasinskaitės ir kitų fotografų darbai. Parodos atidaryme dalyvavo Šiaulių
fotografijos namų vadovas Rolandas Parafinavičius, kuris skaitė paskaitą „Kas svarbiau: šviesos
kryptis ar fotografavimo kampas“, aktualią ne tik profesionalams, bet ir kitiems, mėgstantiems
gražius vaizdus įamžinti nuotraukose.
Rugpjūčio 25-ąją Viešojoje bibliotekoje lankėsi netikėtas svečias – Paryžiuje gyvenantis
rašytojas, vertėjas Valdas Papievis, kuris mažeikiškiams pristatė savo naujausiąją knygą „Odilė, arba
Oro uostų vienatvė“. Tą vakarą bibliotekoje viešpatavo prancūziška dvasia: rinkdamiesi į salę,
kurioje turėjo vykti susitikimas su daugiau kaip dvidešimt metų Paryžiuje gyvenančiu rašytoju,
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mažeikiškiai galėjo grožėtis interaktyviame ekrane plaukiančiais šio miesto vaizdais ir
klausytis prancūziškų dainų. Smagią paryžietišką nuotaiką kūrė ir Vytauto Klovos muzikos
mokyklos moksleivio, tarptautinių konkursų laureato Jono Vozbuto akordeonu virtuoziškai atliekami
kūriniai. Pristatydamas 2015 metais į geriausių prozos knygų penketuką patekusį romaną „Odilė,
arba Oro uostų vienatvė“, Valdas Papievis kalbėjo apie savo rašymo stilių, apie tai, ką galvojo
rašydamas šią knygą, apie bendravimą su knygos iliustratoriumi, iš Mažeikių kilusiu ir Paryžiuje
gyvenusiu dailininku Pranu Gailiumi. Renginyje dalyvavusi Paryžiuje gimusi ir augusi, o šiuo metu
Lietuvoje gyvenanti, Karolina Masiulytė-Paliulienė stebėjosi rašytojo sugebėjimu pajusti ir perteikti
Prancūzijos aukštuomenės, kuriai priklausė pagrindinė romano herojė Odilė, dvasią. Romano
ištraukas skaitė Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro skaitovė Irena
Pocienė ir pats autorius. Renginio dalyviai domėjosi, kaip jis pateko Paryžių ir ką jam reiškia šis
miestas, ar dažnai sugrįžta į gimtuosius Anykščius, ką mano apie dabartinę lietuvių literatūrą. Šis
susitikimas paskatino mažeikiškius dar kartą sugrįžti prie Valdo Papievio kūrybos, atsiversti ir
paskaityti ne tik naujausią romaną, bet ir kitas jo knygas, kurios yra labai palankiai vertinamos
literatūros žinovų ir mėgstamos skaitytojų.
Rugsėjo 27-osios vakarą Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyrius pražydo
gėlėmis. Gėlių firma „Skinta“ kartu su bibliotekos darbuotojomis čia parengė ir pristatė naujų knygų
ir rudens floristikos darbų parodą „Knyga, vaza ir rudeninė flora“. Skambant saksofono melodijoms,
kurias grojo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos moksleivis Ignas Videika (mokytojas
Augustas Jestromskis), į parodos pristatymą atėjusios moterys grožėjosi įmantriose vazose
įkurdintomis puikiomis rudeninių gėlių kompozicijomis ir šalia jų eksponuojamomis naujomis
knygomis, kurios tarsi papildė gėlių kuriamą įspūdį. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dangira
Undžienė pristatė naujas, šiais metais gautas knygas, o gėlių firmos „Skinta“ savininkė Birutė
Lekavičiūtė – florisčių sukurtas kompozicijas. Meistrė įdomiai pasakojo apie augalus, iš kurių
kuriamos puokštės, jų vietą mūsų namuose ir gyvenime. Parodoje buvo eksponuojamos 36 puokštės
ir 50 naujausių knygų.
Spalio 29 d. skaitytojų aptarnavimo skyriuje Žemaitijos skautų organizacija parengė parodą
„Vieną žiemą, o gal vasarą“, skirtą šios organizacijos 25-mečiui. Parodoje buvo eksponuojami
leidiniai, atributika, nuotraukos, kuriose atsispindi ypatingiausios skautų veiklos akimirkos. Apie
Žemaitijos skautų organizacijos veiklą buvo kalbama ir parodos atidaryme, kuriame dalyvavo ne tik
šios organizacijos nariai, bet ir nemažai kitų mažeikiškių, nevyriausybinių organizacijų atstovų.
Lapkričio 3 d. Viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis Mažeikių rajono savivaldybės remiamo
projekto „Kraštiečių kūrybiniai susitikimai su vietos bendruomene Mažeikių viešojoje bibliotekoje“
renginys. Į susitikimą su žinoma teatro, televizijos ir kino aktore Edita Zizaite atvykusių jos kūrybos
gerbėjų buvo pilnutėlė bibliotekos salė. Ji pasakojo apie savo kūrybinį kelią nuo pat vaikystės,
mokyklinio suolo iki svarbiausių ir reikšmingiausių darbų Lietuvos teatruose, gastrolių įvairiose
pasaulio šalyse. Nuo 2009 m. vaidinanti „Stalo teatro“ spektakliuose, E. Zizaitė kalbėjo apie šį
netradicinį teatrą, spektaklius, rodė jų afišas ir atvirukus, kuriuos po renginio padovanojo bibliotekai.
Literatūrinį pasveikinimą buvusiai Gabijos gimnazijos auklėtinei E. Zizitei dovanojo šios mokyklos
gimnazistai ir mokytoja Genovaitė Valantienė. Renginyje dalyvavusi Vytauto Klovos muzikos
mokyklos teatrinio meno mokytoja Daiva Skaringienė prisiminė pirmuosius aktorės žingsnius
vaikiškuose spektakliuose Mažeikiuose.
Nuo 2006 metų Mažeikiuose veikiantis klubas „Rankos“ lapkričio 4 d. Viešojoje
bibliotekoje atidarė kryželiu siuvinėtų darbų parodą. Tai jau vienuoliktoji paroda šio klubo istorijoje.
Joje eksponuojami 32 darbai, kuriuos sukūrė dvylikos moterų rankos. Parodos atidarymo metu klubo
narių darbščioms rankoms, nepaprastai kruopščiai kuriančioms siuvinėtus paveikslus, gražiausius
žodžius skyrė renginio vedėja Airida Lementauskienė. Sustodama ties labiausiai patikusiais darbais,
savos kūrybos eiles iš knygos „Jūra keliauja į Grįžulo ratus“ skaitė Aurelija Budžytė. Apie pomėgį
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siuvinėti, kuriam moterys atiduoda visą savo laisvalaikį, kalbėjo klubo narė Regina
Labanauskienė. Sveikinimo žodžius išsakė dailės mokytojas Aleksandras Novakas, klubo „Mano
namai“ vadovė Krista Kinčienė, Viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė.
Lapkričio 11-osios vakarą Viešojoje bibliotekoje rinkosi kraštietės rašytojos, poetės,
vertėjos Violetos Šoblinskaitės kūrybos gerbėjai, vaikystės draugai, artimieji ir pažįstami. O jų būta
išties nemažai, nes rašytojos, išleidusios apie 15 įvairių žanrų knygų, kūrybos vakaras Mažeikiuose
vyko pirmą kartą. Tad šis susitikimas buvo labai lauktas. Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro
trupės „Visavi“ (vadovė Daiva Gedvilienė) aktorių skaitomi ilgesiu dvelkiantys eilėraščiai apie
gimtojo krašto vietas („Mažeikiai“, „Šerkšnėnai“, „Renavas“, „Vidurvasaris Nausodėje“) iš
pirmosios V. Šoblinskaitės poezijos knygos „Šaknų žiedai“ (1986 m.), paskatino rašytoją prisiminti
vaikystę ir pirmuosius kūrybinius bandymus. Ji paskaitė eilėraščių iš naujausios knygos
„Margalapė“, gražia žemaitiška kalba pasakojo apie kitas savo knygas, pjesių vaikams kūrimą,
bendravimą su „Stalo teatru“, sunkų vertėjos darbą, atsakinėjo į renginio vedėjo, taip pat žymaus
rašytojo Gasparo Aleksos klausimus. Apie Nausodės kaimą, V. Šoblinskaitės tėvelius prisiminimais
pasidalijo Mažeikiuose gyvenanti nausodiškė Ksavera Butkienė. Renginio nuotaiką kūrė Vytauto
Klovos muzikos mokyklos pianistės. Svečiai padovanojo bibliotekai savo knygų, dedikavę jas
Mažeikių viešosios bibliotekos skaitytojams su palinkėjimu nepamiršti iškilių Lietuvos asmenybių.
Tai buvo antrasis Mažeikių rajono savivaldybės remiamo projekto „Kraštiečių kūrybiniai susitikimai
su vietos bendruomene“ renginys, praturtinęs mažeikiškius naujomis žiniomis apie mūsų krašto
šviesuolius.
Lapkričio 17 d. Viešoji biblioteka pakvietė mažeikiškius į susitikimą su kraštiečiu
režisieriumi Vytautu Mikalausku. Kartu atvyko ir jo vadovaujamo Vilniaus kultūros centro Senjorų
teatro aktorius, buvęs diplomatas, mokslininkas Rimantas Morkvėnas. Į biblioteką susirinkusiems
gimtojo krašto žmonėms svečias atvirai ir nuoširdžiai pasakojo apie savo gyvenimą, kelią į sceną,
studijų metus, teatrinę ir politinę veiklą. Į pasakojimą režisierius įpynė jo paties parašytos pjesės
„Likimai“ ištraukas, kurias jis vaidino kartu su R. Morkvėnu. Renginio dalyvius sužavėjo ir daugelio
skaitovų konkursų laureato V. Mikalausko skaitomas Juozo Marcinkevičiaus „Medžio epas“. Dainas
kraštiečiui dovanojo jo mokyklos – dabartinės Merkelio Račkausko gimnazijos dainininkai (vadovė
Natalija Dapšienė) ir vaikystės draugė literatė Janina Butnorienė.
Lapkričio 24 d. Viešojoje bibliotekoje eilėraščių knygą „Pražydusios klumpės“ pristatė
jaunas kūrėjas, mokslininkas ir visuomenininkas, Klaipėdos universitete dirbantis socialinių mokslų
daktaras Darius Rekis. Tai trečioji Joniškio rajone gimusio, Ventos miestelyje (Akmenės rajone)
užaugusio ir čia baigusio vidurinę mokyklą autoriaus knyga. Renginio metu D. Rekis skaitė eiles,
pristatydamas kiekvieną šios rinktinės skyrių, aiškino eilėraščių knygelės pavadinimo atsiradimą,
pasakojo apie jaunąjį knygos dailininką, apie naujas jau parašytas ir teberašomas knygas,
edukologijos studijas ir mokslinę bei visuomeninę veiklą. Mažeikiškė dainuojamosios poezijos
kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė padainavo keletą dainų, sukurtų pagal D. Rekio eilėraščius, o
kartu su Danguole Juškiene, skambant gitarai, dovanojo renginio žiūrovams ir savo kūrinių.
Gruodžio 2 d. Viešojoje bibliotekoje žurnalistė Inga Liutkevičienė pristatė knygą „15 metų
su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta“. Tai buvo prisiminimų vakaras apie visiems gerai žinomą
asmenybę, režisierę, aktorę Galiną Dauguvietytę, kuriai lapkričio 25 d. būtų sukakę 90 metų. 18
biografinių, populiariosios psichologijos ir medicinos knygų autorė, bendraautorė ir sudarytoja
žurnalistė Inga Liutkevičienė pagal G. Dauguvietytės pasakojimus parašė tris didžiulio populiarumo
sulaukusias knygas: „Perpetuum mobile“ (2002), „Post Scriptum“ (2006) ir „Dialogai su savimi“
(2010). Per 15 darbo ir draugystės metų pažinusi režisierę iš arti, mačiusi ją įvairiose gyvenimo
situacijose, Inga Liutkevičienė pelnytai vadinama G. Dauguvietytės biografe. Į renginį
susirinkusiems mažeikiškiams viešnia pasakojo apie G. Dauguvietytės kasdieninius įpročius,
drabužius, aplinką, kurioje ji gyveno daugelį metų, apsilankymus Dauguviečiuose, atskleidė
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susitikimų ir bendravimo su ja akimirkų detales. Pasakojimą papildė nuotraukų filmas, kuriame
buvo girdimas ir G. Dauguvietytės balsas. Šiltų prisiminimų vakaras buvo kupinas G. Dauguvietytės
dvasios: skambėjo jos mėgstami posakiai, pokštai, linksmos gyvenimo istorijos.
Gruodžio 6 d. Viešoji biblioteka pakvietė bibliotekos bičiulius, rėmėjus ir aktyviausius
skaitytojus į Padėkos vakarą „Gyvent nemirtinga svaja“. Viešosios bibliotekos direktorė Alina
Bernotienė dėkojo ištikimiems bibliotekos bičiuliams, aktyviausiems skaitytojams, projektų
partneriams ir rėmėjams, kurie šiais metais daugiausia padėjo bibliotekos bendruomenei organizuoti
ir viešinti renginius, akcijas, dovanojo knygas ir periodinius leidinius, rengė literatūrines ir
muzikines programas. Nuoširdžiausi padėkos žodžiai buvo išsakyti Merkelio Račkausko ir Gabijos
gimnazijų, Vytauto Klovos muzikos mokyklos, Moksleivių namų, Mažeikių Rotary klubo „Liberta“,
moterų LIONS klubo, kitų rajono nevyriausybinių organizacijų, Visuomenės sveikatos biuro,
Mažeikių muziejaus, Mažeikių autobusų parko, rajono žiniasklaidos, savivaldybės atstovams.
Klasikinės, romantinės muzikos ir poezijos programą „Gyvent nemirtinga svaja“ renginio dalyviams
dovanojo operos solistai Gražina Skinderytė-Kurnickienė, Vytautas Kurnickas bei aktorius Petras
Venslovas.
Gruodžio 21 d. Viešojoje bibliotekoje vykęs Gitanos Jazdauskienės fotografijos darbų
parodos „Šiuolaikinės prabangos ir viduramžių kultūros atspindžiai“ pristatymas buvo tikra
prieškalėdinė šventė, kurioje skambėjo muzika, dainos, poezijos posmai ir buvo dalijamos dovanos.
Į biblioteką susirinkusius fotografijos ir literatūros mylėtojus nuotaikinga muzika ir dainomis
pasveikino Mažeikių krašto kapela „Tėviškė“. Mėgstanti keliauti mažeikiškė Gitana Jazdauskienė,
pristatydama nuotraukose užfiksuotus įspūdingus vaizdus iš kelionės po Jungtinius Arabų Emyratus,
pasakojo apie šios šalies papročius, tradicijas, neįtikėtino masto ir prabanga tviskančius statinius,
gėlių sodo grožį. Apie dukrą ir jos pomėgius kalbėjo Gitanos mama Filomena Kesminienė. Parodos
autorę dainomis, poezijos posmais, gražiais palinkėjimais sveikino renginio vedėja Genutė
Jokubauskienė, literatės Vida Kareva, Justina Kateivienė, Jovita Gargasienė, Janina Butnorienė,
Birutė Marčiauskienė, Alma Krapauskienė, Vladas Daukantas ir kiti. Renginio dalyviai buvo
apdovanoti mielomis dovanėlėmis, vaišinami arbata ir saldumynais.
Filialuose suaugusiems organizuoti 82 žodiniai renginiai (2015 m. – 81), iš jų miesto
filialuose 21 (2015 m. –20), kaimo filialuose 61 (2015 m. – 61).
Miesto filialuose vyko knygų pristatymai, literatūros, teminiai vakarai, edukacinės pamokos.
Vasario 25 d. Viekšnių filiale vyko knygos „Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko
susirašinėjimas (1948–1955)“ pristatymas. Šią knygą parengė ir išleido Klaipėdos universiteto
literatūros katedros vedėja, profesorė Roma Bončkutė. Minėtoje knygoje pirmą kartą skelbiami 123
dviejų žemaičių, bičiulių laiškai, rašyti 1948–1955 metais Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Istorikas Povilas Šverebas apibūdino Vaclovą Biržišką, kaip sunkią, išdidžią asmenybę,
kuri būtent dėl savo išdidumo dažnai nukentėdavo. Profesorė R. Bončkutė papasakojo, kad anuomet
laiškai buvo bene svarbiausia bendravimo priemonė, padėjusi dalintis ir skleisti informaciją bei
lietuvybę. Tiek V. Biržiška (1884–1955), tiek P. Jonikas (1906–1996) visą gyvenimą laiškais
bendravo ne tik su artimaisiais ir bičiuliais, bet abu turėjo daug visuomeninių, kultūrinių, mokslinių
veiklų, kurios lėmė gausius kontaktus. Laiškai įdomūs ne tik juose aptariamų dalykinių temų
požiūriu. Jie aktualūs, nes gyvename tuštėjančios Lietuvos laiku, kai ne vienam galėtų aktualiai
nuskambėti biržiškiška patirtis. Biržiška, atsidūręs JAV, nemokėdamas anglų kalbos, greitai suprato,
kaip svarbu svetimoje aplinkoje turėti jaunesnį kolegą, kuris, atmindamas jo nuopelnus ir šlovę,
pagarbiai ir nuoširdžiai tarpininkautų, bandant adaptuotis naujoje bendruomenėje, su kuriuo būtų
galima aptarti asmeninės veiklos, mokslinių tyrimų rezultatus, sulaukti pagalbos juos viešinant, nes
pastaroji užduotis, nemokant kalbos, buvo beveik neįveikiama.
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Vasario 26 d. Sedos filiale vyko edukacinė pamoka vyresniems moksleiviams,
skirta supažindinti su planšetinių kompiuterių galimybėmis. Tai projektinis renginys, pristatantis iš
projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų įsigytus planšetinius kompiuterius.
Vyresnioji bibliotekininkė Loreta Mickienė paruošė ir pateikė išspausdintus QR kodus.
Sunumeruotuose paveikslėliuose (QR koduose) buvo pateikta informacija – klausimai apie rašytojus,
o nesunumeruotuose QR koduose – šių klausimų atsakymai. Kodus skenavo Saulius Butkus ir
Ernestas Baryševas. Moksleiviai buvo supažindinti su Qrafter programėlės naudojimo taisyklėmis,
buvo paaiškinta, kaip galima patiems sukurti QR kodus. Tokios šiuolaikinių technologijų galimybės
mokiniams buvo įdomios, jie prisiminė įvairiausius užslėptus raštus, kuriais gali naudotis tik geriausi
draugai, užslėptą sugalvotą kalbą, o ši programėlė labai panaši. Bibliotekininkė papasakojo, kaip dar
galima panaudoti tokią programėlę: nufilmuoti pasakojimą apie perskaitytą knygą ir filmukui suteikti
tokį QR kodą. Kitas moksleivis, paėmęs šią knygą ir norintis ją skaityti, nuskenavęs QR kodą,
pirmiausia galės pasižiūrėti sukurtą filmuotą atsiliepimą apie knygą.
Lapkričio 30 d. Naftininkų filialo skaitytojų klubo „Su knyga“ nariai dalyvavo rytmetyje
„Jaukios Kalėdos su knyga“. Bibliotekininkės pristatė šeštąjį kartą vykstančią Prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“ ir paragino joje dalyvauti bei dovanoti
bibliotekoms, tarp jų ir Naftininkų filialui, knygas, kurios keičia gyvenimą. Renginio dalyviams
buvo papasakota, kokiuose knygynuose ieškoti knygų su nuolaida. Nesant galimybės pirkti naujų
knygų, buvo pasiūlyta dovanoti perskaitytas knygas. Bibliotekininkės paaiškino, kad dovanotos
knygos, jeigu jos reikalingos bibliotekai, yra bibliotekiškai apipavidalinamos ir perduodamos į
fondą, o netinkamos bibliotekai knygos – dedamos į Mainų lentyną. Šioje lentynoje bibliotekos
lankytojai gali palikti savo knygas ir negrąžintinai pasiimti kitas, kurios jiems patinka. Mainų
lentyna Naftininkų filiale yra populiari ir joje esančios knygos randa savo skaitytoją. Akcijos
„Knygų Kalėdos“ metu bibliotekoje buvo pakabintas akcijos plakatas su pagrindine informacija apie
ją. Skaitytojų klubo nariai pasidalijo įspūdžiais apie perskaitytas įdomias knygas, su kuriomis verta
praleisti Kalėdų šventes. Buvo minimos knygos: V. Malūko „Vytauto žemė“, R. Vanagaitės
„Mūsiškiai“, P. James „Dar gyva“, N. Roberts „Mėlynasis jurginas“, K. Web „Palikimas“ ir kitos.
Renginio dalyviams palinkėta gražių ateinančių švenčių ir kiekvienam asmeniškai skirta po ketureilį
posmą.
Kaimo filialų darbuotojos organizavo renginius kartu su kaimų bendruomenėmis,
seniūnijomis, mokyklomis, kultūros namais. Vyko literatūros, teminiai, poezijos ir muzikos vakarai,
knygų pristatymai.
Sausio 28 d. Renavo mokykloje vyko integruota dailės ir pasaulio pažinimo pamoka
„Atvėrus papročių skrynią“. Pamokos metu buvo naudojama Renavo bibliotekos įranga, įsigyta
bibliotekai dalyvaujant Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Pažangių
technologijų ir laisvalaikio centras“, kurį rėmė Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai2“. Pamokoje dalyvavo Renavo
pagrindinės mokyklos mokiniai, tėveliai, Renavo kaimo bendruomenės nariai. Pamoką vedė
mokytoja Vilma Butkuvienė. Naudojant bibliotekos įrangą, dalyviams buvo rodomos skaidrės, kurių
tema „Baltų keramika“. Po to mokytoja Vilma Butkuvienė supažindino visus renginio dalyvius su
molio savybėmis bei įrankiais, kurie reikalingi darbui su moliu. Pademonstravo du lipdymo būdus:
pirmas – iš vientisos medžiagos masės, ją minkant, įspaudžiant, sukant, tempiant gaminamas
darbelis, kitas – iš atskirų detalių jas sujungiant gaunamas darbelis. Visi labai noriai dirbo, padėjo
vienas kitam. Pamokos pabaigoje visi pasidžiaugė savo darbeliais. Vėliau darbai buvo kaitinami
krosnelėje ir dažomi. Dalyviai džiaugėsi įgyta patirtimi, sužinota nauja informacija, žiniomis ir šiltu
bendravimu.
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Vasario 13 d. Užlieknės kultūros namuose vyko teminis vakaras „Lietuvai mūsų
posmai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Renginyje dalyvavo Užlieknės pagrindinės
mokyklos moksleiviai, jaunųjų bibliotekininkų būrelio „Mažosios pelytės“ narės, kaimo gyventojai.
Renginį vedė kultūros namų darbuotoja Birutė Vaičkuvienė ir bibliotekininkė Elena Demulienė.
Renginio dalyviai, skambant Lietuvos valstybės himnui, su degančiomis žvakutėmis suėjo į
papuoštus kultūros namus. Žvakutes sudėjo prie Lietuvos valstybės vėliavos. Bibliotekininkė E.
Demulienė renginio dalyviams perskaitė pranešimą apie Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto
pasirašymą. Moksleiviai skaitė eiles apie Lietuvą. Šiuo renginiu buvo siekiama ugdyti mokinių
pilietiškumą, istorinį pažinimą, mokoma branginti nepriklausomos tautos vertybes.
Kovo 16 d. Buknaičių biblioteka ir kaimo bendruomenė pakvietė gyventojus į edukacinį
užsiėmimą „Margas margas margučiukas“ pasimokyti marginti vašku velykinius kiaušinius.
Renginio metu buvo demonstruojamos skaidrės apie Velykas. Kaimo bendruomenės pirmininkė
Gražina Kraulienė kalbėjo apie Velykų tradicijas, kiaušinių ridinėjimą, simboliką ir
reikšmę. Kiaušinių marginimo edukacinį užsiėmimą vedė buknaitiškė Rasa Virkutienė. Tądien
biblioteka virto mažomis jaukiomis dirbtuvėlėmis, kvepiančiomis bičių vašku, su daugybe kiaušinių
ir stiklainių su įvairių spalvų dažais. R. Virkutienė renkasi natūralius dažymo būdus ir naudoja
svogūnų lukštus. Klausydami Rasos patarimų, edukacinio užsiėmimo dalyviai patys margino
kiaušinius. Patarė marginti kiaušinius su šeimos nariais, nes tai padeda šeimos santykiams. Tokie
užsiėmimai suartina šeimos narius, ir kiaušinių marginimas tampa šeimos tradicija. Kaimo
bendruomenės ir bibliotekos edukacinis užsiėmimas buvo skirtas Bibliotekų ir Vietos bendruomenių
metams, skatinantiems bendruomeniškumą ir kūrybiškumą, paminėti.
Rugpjūčio 27 d. Plinkšių filiale organizuotas teminis vakaras „Organizacijų veikla vietos
bendruomenėje“, skirtas Vietos bendruomenių metams. Renginio dalyviai aptarė esamų
bendruomenėje organizacijų veiklą, dalinosi darbo patirtimi, domėjosi organizacijų naudingumu
kaimo žmogui. Plinkšių kaime 2016 metais veikė: pirtis, parduotuvė, medicinos punktas, J. Meškio
medžio dirbinių dirbtuvės, Plinkšių viešbutis „Plinijus“, pieno surinkimo punktas, biblioteka. 2015
metais pradėjo veikti Plinkšių senelių globos namai. Vakaro dalyviai dar kartą įsitikino, kad kuo
daugiau kaime veikiančių įmonių, tuo geriau gyventojams, atsiranda daugiau darbo vietų, gerėja
santykiai tarp žmonių, stiprėja vietos bendruomenė.
Lapkričio 18 d. Žemalės biblioteka pakvietė savo lankytojus į literatūros vakarą ,,Kai
sutemos užkloja kiemą“. Vakarą pradėjo bibliotekininkė Rita Stonienė, padeklamuodama Vidos
Karevos eilėraštį ,,Vėjas“ ir pristatydama susirinkusiems vakaro svečius. Renginyje dalyvavo
dainuojamosios poezijos kūrėja ir dainų atlikėja Vilhelmina Imbrienė su dainininke Danguole
Juškiene. Skambant gitaros akordams jos padainavo Vilhelminos Imbrienės kūrybos dainas. Žemalės
pradinės mokyklos ketvirtos klasės moksleivės Viltė Budvitytė ir Kornelija Osinskaitė padeklamavo
po du eilėraštukus apie rudenį.Vakaras baigėsi šiltu pabendravimu su viešniomis.
Gruodžio 6 d. Palnosų bibliotekoje vyko teminis vakaras „Gyvenimas duotas“, skirtas
besibaigiantiems Vietos bendruomenių metams paminėti. Renginyje dalyvavo Mažeikių krašto
literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ nariai su vadove Janina Butnoriene. Ji papasakojo apie
sambūrio veiklą, padainavo keletą nuotaikingų savo kūrybos dainų. Eilių paskaitė Gitana
Jazdauskkienė, Vladas Daukantas, Alma Krapauskienė, Justina Kateivienė, Filomena Kesminienė,
Vida Kareva. Susirinkusius renginio dalyvius nustebino ne tik literatų sukurtos eilės, bet ir
vaizdingas jų pristatymas. Žiūrovai smagiai juokėsi ir negailėjo plojimų pagal Vidos Karevos eiles
sukurtų nuotaikingų dainų su inscenizacijomis atlikėjoms. Visiems patiko ir Vlado Daukanto
astrologiniai pamąstymai, Vaclovo Krapausko akordeono melodijos ir bendra daina. Sambūrio
vadovės pakviesti, eilių paskaitė ir palnosiškiai Birutė Marčiauskienė bei Kazimieras Lūšys.
Renginio lankytojai domėjosi Vidos Karevos pagamintomis lėlėmis, apie jas pasakojo ir į klausimus
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atsakinėjo pati autorė. J. Butnorienė padovanojo bibliotekai sambūrio „Aura“ literatų sukurtų
naujų knygų.
Gruodžio 18 d. Židikuose vyko tradicinis Adventinis poezijos ir muzikos vakaras.
Židikiškiai, vos tilpę į Židikų kultūros centro salę, turėjo galimybę pasižiūrėti Mažeikių rajono
kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo” teatro poezijos spektaklį „Langas“ (režisierė Airida
Lementauskienė). Poetas ir dainininkas Stasys Žebrauskas atliko jautrias savo kūrybos dainas.
Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė papasakojo apie jau pamirštus ir dar
išlikusius žiemos švenčių papročius, gilią Advento prasmę. Ką reiškia židikiškiams ši šventė ir
buvimas kartu, papasakojo rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos memorialinio
muziejaus darbuotoja Erika Skeivienė. Popietei jaukumo suteikė mergaičių ir merginų atliekamos
dainos (vadovė Irena Gineitienė). Advento proga renginio dalyvius nuoširdžiai pasveikino Židikų
seniūnijos seniūnė Skirmutė Stasytė, o kun. klebonas Antanas Šimkus palinkėjo, kad užgimstantis
Kristus atneštų džiaugsmą, laimę ir gėrį.
Parodos
Viešojoje bibliotekoje suaugusiems parengtos 33 literatūros ir meno parodos (2015 m. –
13), iš jų 7 (2015 m. –3) virtualios.
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo parengta 13 spaudinių parodų, Viešosios bibliotekos
salėje eksponuota 13 fotografijos, tapybos, siuvinėtų paveikslų ir kitų parodų. Bibliotekos interneto
svetainėje www.mrvb.lt 6 kartus pristatytos naujos knygos ir parengta fotonuotraukų paroda
„Vytauto Mačernio gimtinės takais“.
Atnaujintos bibliotekos atidarymo ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga periodikos
skaitykloje buvo eksponuojama paroda „Vasario 16-osios ir Laisvės gatvių istorijos fragmentai“.
Parodoje pateiktos nuotraukų, atspindinčių dviejų pačių seniausių miesto gatvių istoriją, kopijos ir
trumpi istorinių faktų fragmentai. Ekspozicijoje buvo galima pamatyti, kaip keitėsi ta vieta (Vasario
16-osios ir Laisvės gatvių kampas), kurioje dabar stovi atnaujinta Mažeikių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka. Lankytojams buvo įdomios ir senos kai kurių šiose gatvėse išlikusių pastatų
nuotraukos, XX amžiaus pradžios, tarpukario ir sovietinio laikotarpio gatvių vaizdai. Nuotraukos
buvo paskolintos iš Mažeikių muziejaus, Viešosios bibliotekos fondų ir privačių kolekcijų,
internetinės „Mažeikių krašto enciklopedijos“.
Nuo balandžio 5 d. periodikos skaitykloje buvo eksponuojama paroda „Pasižvalgymai po
užsienio šalių bibliotekas“. Gegužės–birželio mėn. abonemente veikė knygų parodos „Partizanų
kovos įamžinimas lietuvių literatūroje”, „Lietuvių tremties keliais”. Birželio–liepos mėnesiais
periodikos skaitykloje veikusioje parodoje „Žymiausi rašytojai žemaičiai“ buvo eksponuojami 16
žymiausių Žemaitijoje gimusių rašytojų (R. Granausko, J. Erlicko, J. Apučio, R. Kašausko ir kt.)
portretai, kūrinių sąrašai, knygos.
Liepos 7 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje lankėsi poetas, publicistas, vertėjas,
literatūros tyrinėtojas, Merkelio Račkausko vaikaitis, profesorius Tomas Venclova. Šia proga
skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos parengė Tomo Venclovos kūrybos parodą, kuri buvo
eksponuojama Merkelio Račkausko gimnazijoje renginio metu. Rugpjūčio mėnesį bibliotekoje
vykusio rašytojo Valdo Papievio knygos „Odilė, arba oro uostų vienatvė“ pristatymo metu Viešosios
bibliotekos salėje veikė šio rašytojo kūrybos paroda.
Rugpjūčio mėnesį bibliotekos lankytojai galėjo susipažinti su šiuo metu itin populiariomis
Lietuvos keliautojų knygomis. Rugsėjo mėnesį kartu su informacijos ir kraštotyros skyriumi
periodikos ir interneto skaitykloje parengta paroda „Holokaustas – istorija šiandienai“, skirta žydų
genocido Lietuvoje 75-osioms metinėms. Paroda buvo sudaryta iš keturių dalių, turinčių skirtingus
prasminius akcentus. Pirmoje dalyje „Žydai – Lietuvos istorijos dalis“ buvo eksponuojami leidiniai:
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Lietuvos žydų istorijos ir kultūros pusmetinis žurnalas „Brasta“, S. Atamuko knygos „Lietuvos
žydų kelias nuo XIX a. iki XXI a. pradžios“ ir „Žydai Lietuvoje“, D. Levino „Trumpa žydų istorija
Lietuvoje“, L. Truskos „Lietuviai ir žydai nuo XIX a. pabaigos iki 1941 m. birželio“, „Žydų
klausimas Lietuvoje XIX a. viduryje“, „Garsūs Lietuvos žydai“ ir kt. Antroji dalis „Lietuvos žydų
tragedija“ supažindino su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paruoštais
tęstiniais spaudiniais „Genocidas ir rezistencija“ bei Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus
sudarytais leidiniais „Gyvybę ir duoną nešančios rankos“. Parodoje eksponuotos J. Rimašausko, A.
Eidimto, J. Levinsono, G. Šuros bei J. V. Čiplytės, A. Damušio, A. Miškinio, T. Keneally parengtos
knygos apie holokaustą. Trečiąją dalį „Žydų atminimas Mažeikių krašte“ parengė informacijos ir
kraštotyros skyrius, kuris pateikė glaustą informaciją apie pirmąjį Mažeikių rajone stendą, pastatytą
2016 m. Sedoje vietoje buvusios sinagogos, masinių žudynių vietas bei Sedos, Viekšnių, Laižuvos,
Židikų, Pikelių, Leckavos ir Tirkšlių, Mažeikių žydų kapines, kurios įtrauktos į Lietuvos
Respublikos kultūros vertybių registrą. Eksponuotos knygos ir nuotraukų kopijos. Baigiamoji
parodos dalis – tai lietuvių ir užsienio rašytojų grožinės literatūros kūriniai apie tragišką žydų likimą
Antrojo pasaulinio karo metais.
Netradicinė naujų knygų ir rudens floristikos darbų paroda „Knyga, vaza ir rudeninė flora“,
parengta kartu su gėlių firma „Skinta“, skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo eksponuojama tik
keletą rugsėjo mėnesio dienų, tačiau sulaukė didelio bibliotekos lankytojų susidomėjimo.
Žemaitijos skautų organizacijos 25-mečio proga šios organizacijos nariai Viešosios
bibliotekos periodikos skaitykloje parengė skautiškos atributikos, leidinių ir nuotraukų parodą
„Vieną žiemą, o gal vasarą...“.
Prasidėjus Metų knygos rinkimams abonemente įrengta ilgalaikė rinkimuose dalyvaujančių
knygų ekspozicija, kurioje knygos nuolat keitėsi: vienas skaitytojai paimdavo, kitos, jau grąžintos,
užimdavo jų vietą. Panašiu principu buvo parengta ir paroda „Knygos, kurios keičia gyvenimą“.
Tokia buvo 2016 m. „Knygų Kalėdų“ akcijos tema, kviečianti dovanoti ir dalintis knygomis su tais,
kuriems jų trūksta. Parodoje buvo eksponuojamos 26 psichologijos, patarimų ir grožinės literatūros
knygos.
Viešosios bibliotekos salėje ir pirmojo aukšto koridoriuje veikė dailininkų Skaidrės
Butnoriutės ir Sauliaus Kruopio tapybos darbų, klubo „Rankos“ kryželiu siuvinėtų paveikslų, 6
fotografijų parodos: Gitanos Jazdauskienės „Po Šri Lankos dangum...“ ir „Šiuolaikinės prabangos ir
viduramžių kultūros atspindžiai“, Almos Kerpauskienės „Yra šalis kur...“, Mažeikių fotoklubo narių
„22 akys“, Virginijaus Sungailos „Atspindžiai vandenyje“, VŠĮ Veiklių mamų klubo Mažeikiuose
fotografijų paroda „Mes – geriausios draugės“, skirta Motinos dienai.
Kovo mėnesį lankytojai galėjo susipažinti su evangelikų baptistų pastoriaus Alberto Latužio
Biblijų kolekcijos paroda „Gyvenimo kelias“ bei Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko
viešosios bibliotekos parengta paroda „Simonas Daukantas ir „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir
žemaičių“ – pirmoji lietuvių kultūros istorija“, gegužės mėnesį – Trečiojo amžiaus universiteto
studenčių Irenos Remezienės ir Danguolės Juškienės siuvinėtų paveikslų ir rankdarbių paroda, skirta
Motinos dienai.
Kraštotyros skaitykloje buvo parengtos tokios parodos: „Seniausios bibliotekos knygos“,
„Partizanų kovos įamžinimas lietuvių literatūroje“, „Šatrijos Ragana“, „Vytautas Mačernis –
neramios sielos poetas“, „Naujausi autografai knygose“, „Žydų genocidas“, „Antanas Vienažindys –
poetas, įkvėpimo sėmęsis iš tautosakos versmės“, „Nauja knyga. Susipažink!“.
Filialuose suaugusiems parengtos 186 parodos (2015 m. – 192), iš jų miesto filialuose 41
(2015 m. – 40), kaimo filialuose 145 (2015 m. – 152).
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Miesto filialuose parengtos parodos: Naftininkų filiale – „Tą baisiąją naktį“ (Laisvės
gynėjų dienos 25-mečiui), „Ešelonų broliai ir sesės“ (Gedulo ir vilties dienai), „Susipažinkime: mūsų
miesto bibliotekos“ (Bibliotekų metams), „Jubiliejų minint“ (Naftininkų filialui – 30), „Lietuvos
respublikos Prezidentas Kazys Grinius“ (150-osioms gimimo metinėms), Reivyčių filiale – „Sausio
13-oji“ (Lietuvos gynėjų dienai – 25), „Lietuviškas žodis“ (Knygnešio dienai), „Ilgesys man širdį...“
(Gedulo ir vilties dienai, masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui), „Siūlome
paskaityti“ (naujos grožinės literatūros paroda), „Naudinga žinoti“ (medicinos literatūros paroda),
„Mažeikių kraštas“, Sedos filiale – „Laisvės laužai“ (Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui), „Dievų
miško aidai“ (Baliui Sruogai – 120), „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ (Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai), „Tėvynė mūsų – Lietuva“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai),
„Bibliotekos istorijos vingiuose“ (Bibliotekų metams), „Aš pažinau karalių tavyje“ (poetui Vytautui
Mačerniui – 95), „Lietuvos valdovas – Mindaugas“ (Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai),
„Mūšis prie Šiaulių“ (Saulės mūšiui – 780), „Vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų“ (Jonui
Basanavičiui – 165), „Augu skaitydamas ir dalinuosi knyga“ (akcijai „Knygų Kalėdos“), Viekšnių
filiale – „Apyaušrio dalia“ (B. Sruogai – 120), „Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, „Knygnešys –
Jurgis Bielinis“ (170-osioms gimimo metinėms), „Sugrįžęs iš gyvenimo“ (M. Martinaičiui – 80),
„Voratinkliai draikės be vėjo“ (V. Sirijos Girai – 105), „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“,
„Vizijos“ (V. Mačerniui – 95), „Gyvi prisiminimai apie tremtį“, „Nuostabus vasaros rytas“,
„Gamtinis daržas“, „Kalbininkas – Stasys Keinys“, „Oi tos dainelės, jūs mano patieka“ (A.
Vienažindžiui – 175), „Metus skaičiuojat nuo rugsėjo lig rugsėjo“ (mokytojams), „Demonai“ (F.
Dostojevskiui – 195), „Ebru technika sukurtų darbų paroda“, „Mintys pradedant Adventą“,
„Bibliotekos metai“ (Bibliotekų metams).
Kaimo filialuose parengtos parodos: Auksodės filiale – „Laisvės gynėjų diena“( 25-mečiui),
„Pasivaikščiojimai Vasario 16-osios keliu“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai) , „Poeto žodis –
kaip dorovinis aktas“ (M. Martinaičio 80-mečiui), „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“,
„Mes nebuvom klajokliai, Tėvyne!“ (masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui),
„Juodojo kaspino diena“, „Pasitinkant Auksodės bibliotekos 60-ąjį jubiliejų“ (Bibliotekų metams),
„Kazys Inčiūra – tautinio romantizmo atstovas“ (rašytojo 110-osioms gimimo metinėms), Balėnų
filiale – ,,Lietuvai – 98“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Jungiame praeitį ir ateitį“ (Balėnų
kaimo bendruomenės veiklos paroda, skirta Vietos bendruomenių metams ir Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Poezija yra atviras menas“ (M. Martinaičiui – 80),
,,Voratinkliai draikės be vėjo“ (V. Sirijos Girai – 105), „Žymių žmonių mintys apie raštą, spaudą ir
knygas“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Eilės, skambančios dainose“ (S. Žlibinui –
80), ,,Bunda jau Baltija“ (Juodojo kaspino dienai), „Fiodoro Dostojevskio kūryba – aukšto lygio
klasika“ (F. Dostojevskiui – 195), „Lietuvos sargybinis, likęs savo poste“ (J. Basanavičiui – 165),
„Adventinių vainikų paroda“, „Kazys Grinius – visa mūsų valstybės istorija“ (K. Griniui – 150),
,,Knygos, keičiančios gyvenimą“ (akcijos ,,Knygų Kalėdos“ metu dovanotų knygų paroda), Bugenių
filiale – ,,Sausio 13-oji“ (Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui), ,,Lietuva karų ugnyje“ (Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui), ,,Amžinasis Šekspyras“ (V. Šekspyro mirties 400-osioms
metinėms), ,,Mūsų bendruomenė – jėga“ (Vietos bendruomenių metams), ,,Detektyvų pinklėse“
(moterų parašytų detektyvinių romanų paroda), Buknaičių filiale – „Mūsų atminty gyvi“ (Laisvės
gynėjų dienos 25-mečiui), „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“ (Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai), „Knygnešys – šviesos nešėjas“ (Knygnešio dienai), „Velykos. Tradicijos, papročiai“
(Velykoms), „Etiškas bendravimas internete“ (Tarptautinei interneto savaitei), „Sibiro platybėse“
(masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui), „Iš karalių istorijos“ (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai), „Buknaičiams – 355“ (kaimo jubiliejui), „Akimirkos iš bibliotekos gyvenimo“
(Bibliotekų metams), „Bendruomenė spaudos puslapiuose“ (Vietos bendruomenių metams),
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„Advento tyloj“ (Adventui), Krakių – „Vasario 16 – tai šventė, simbolizuojanti stiprybę, dvasią
ir viltį“, „Vytautas Mačernis – poetas, kurio kūryba ir asmenybė negali nežavėti“ (V. Mačerniui –
95), „Po svetimu dangum“ (masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui), „Mes viena
bendruomenė“ (Ventos bendruomenių metams), Laižuvos filiale – ,,Atminimo laužo liepsna“
(Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui), ,,Lietuvos valstybės prezidentai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai), ,,Žalioji palangė“ (Žemės dienai), ,,Knyga meno kūriniuose“, ,,Bibliotekos istorija ir
šiandiena“ (Bibliotekų metams), „Prisiminimai niekada neišblės iš mano atminties“ (masinio
Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui), ,,A. Vienažindis ir Laižuva“ (A. Vienažindžio 175osioms gimimo metinėms), „Lietuvos kariuomenės vadai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui),
Leckavos filiale – „Kalbos gimtosios skambesys“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai),
„Didieji Lietuvos kunigaikščiai“ (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai), „Saulės mūšiui
– 780“, Palnosų filiale – „Atmintyje viskas dar gyva“ (Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui), „Knygų
kalba“ (akcijos „Metų knygos rinkimai“ paauglių kategorijai nominuotų knygų paroda), „Valentino
dienos belaukiant“ (Vaclovo Beleckio rankdarbių paroda), „Laisvės sparnai“ (Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai), „Ištremti iš Lietuvos“ (masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui),
„Palydint vasarą“ (Vaclovo Beleckio rankdarbių paroda), Pikelių filiale – „Įžiebtas laisvės
troškimas“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Lietuviškas žodžio kelias“ (Knygnešio dienai),
„Lietuva Europos Sąjungoje“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „Biblioteka – atvira erdvė
visiems ir kiekvienam“ (Bibliotekų metams), „Atėję į poeto širdį (Vaciui Reimeriui –75), „Alfonsui
Bukontui – 75“, „Mūsų kaimo bendruomenė“ (Vietos bendruomenių metams), Plinkšių filiale –
„Klajūnas, naujų šalių tyrinėtojas“ (Dž. Londonui – 140), „Te pasiekia mano mintys skaitytojų
širdis“ (B. Sruogai – 120), „Lietuva – mano protėvių žemė“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai),
„Rašytoja, visuomenės veikėja, pedagogė“ (S. Kymantaitei-Čiurlionienei – 130), „Bėgęs nuo
šešėlio“ (V. Sirijos Girai – 105), „Spaudos, kalbos ir knygos laisvė“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai), „Stanislovo Lapšio medžio drožinių paroda“, „Jis savo jėgomis ir laime įtikėjęs“ (V.
Mačerniui – 95), „Priverstinė emigracija“ (masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui),
„Kas daina nesuskambo“ (S. Žlibinui – 80), „Poetas Antanas Vienažindys“ (A. Vienažindžiui – 175),
„Tautinio atgimimo patriarchas“ (J. Basanavičiui – 165), „Mažeikiškės Loretos Sereikaitės piešinių
paroda“, „Kazys Grinius – visa mūsų valstybės istorija“ (K. Griniui – 150), Purvėnų filiale – „Sausio
13-oji tautos atmintyje“ (Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui), „Lietuva – visų mūsų širdyse“ (Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai), „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“ (J. Bieliniui – 170), „Mažos
valstybės didi gimto žodžio galia“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Užsienio rašytojų
meilės romanai“ (skaitytojų pamėgtos knygos), „Kam teks tėvynė mūsų“ (J. Basanavičiui – 165),
Renavo filiale – „Klaidžiais interneto takais“, „Renavas vakar, šiandien ir rytoj“, „Tremties takais“,
„Lietuvos prezidentai“, Šerkšnėnų filiale – „Laisvės gynėjų dienai – 25“, „Dievų takais“ (B. Sruogai
– 120), „Jurgis Bielinis – knygnešių karalius“ (J. Bieliniui – 170), „Akimirkos iš bendruomenės
veiklos“ (Vietos bendruomenių metams), „K. Maruko kūryba ir gyvenimas“ (K. Marukui – 95),
„Vacys Reimeris – tradicinės poezijos šalininkas“ (V. Reimeriui – 95), „Lietuvos respublikos
prezidentai“, „Ešelonų broliai“ (masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 75-mečiui), „Žinomas
ir nežinomas Jonas Basanavičius“ (J. Basanavičiui – 165), „Pavasaris atbunda“, Tirkšlių filiale –
„Lietuvių poetų eilės apie knygnešius“ (Knygnešio dienai), „Fiodoras Dostojevskis – vienas
žinomiausių rusų rašytojų“ (F. Dostojevskiui – 195), Ukrinų filiale – „Tikroji žmogaus paskirtis –
gyventi, o ne egzistuoti“ (Džekui Londonui – 140), „Garbingą Lietuvos praeitį prisimenant“
(Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Lietuvos Karalius Mindaugas“ (Valstybės dienai), „Knygos
istorija: praeitis ir dabartis“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Biblioteka – knygų
pasaulis“ (Bibliotekų metams), „Adventas – Kalėdų laukimas“, Urvikių filiale – „Nepriklausomybės
akto signatarai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“ (Knygnešio
dienai), „Istorijos puslapius verčiant“ (Saulės mūšio 780-osioms metinėms), „Sustabdytos
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bibliotekos gyvenimo akimirkos“ (Bibliotekų metams), „Scenaristui, rašytojui Broniui Bušmai
– 70“, „Prozininkui Romui Gudaičiui – 75“, Užlieknės filiale – „Balio Sruogos kūrybinis kelias“ (B.
Sruogai – 120), „Sėję lietuvišką žodį“ (Knygnešio dienai), „Iš spaudos draudimo gadynės“ (Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygų dienai), „Kelionė į niekur“ (masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą
75-mečiui), „Prezidentas Kazys Grinius – vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas“ (K. Griniui – 150),
Žemalės filiale – Laisvės gėlė pražydo“ (Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui), „Gyvenimo prasmės
temomis“ (B. Sruogos 120-osioms gimimo metinėms), „Lietuviško žodžio gynėjai“ (Knygnešio
dienai), „Taip diena iš dienos“ (V. Sirijos Girai – 105), „Metų vingiuose“ (Žemalės bendruomenės
veikla nuotraukose, skirta Vietos bendruomenių metams), „Žiemos podėlis“ (apie maisto
konservavimą), „Rudens virsmas“ (Vėlinėms), „Ilgais žiemos vakarais“ (literatūros apie rankdarbius
paroda), „Belaukiant švenčių“ (Šv. Kūčių ir Kalėdų valgiai), Židikų filiale – ,,M. Valančius –
liaudies švietėjas ir blaivintojas“ (M. Valančiui – 215), ,,Gyvenimo tekstų kūrėja“ (M.
Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 139), ,,Tėvynės laisvė – svarbiau už gyvenimą“ (Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai), ,,Biblioteka – knygų gyvenimas laike” (Bibliotekų metams),
„Gyvenimas ne liūdesiui skirtas“ (V. Sirijos Girai – 105), „Vizija – tai mano dabartis, praeitis ir
ateitis“ (V. Mačerniui – 95), „Mindaugas – taurių idealų kupina asmenybė“ (Valstybės dienai),
„Bendruomenė – tai mes“ (Vietos bendruomenių metams), „Įeiti į savo valandą“ (A. Bukontui – 75),
„Vienatvė man reiškia pilnatvę“ (J. Ivanauskaitei – 55).
Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai (suaugusiems)
2016 m. balandžio 23–29 d. vykusios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės tema –
„Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Nacionalinę bibliotekų savaitę subūrė po savo stogu įvairaus amžiaus bendruomenės narius: vaikus,
jaunimą ir senjorus.
Mažeikių viešoji biblioteka, prisijungdama prie Britų tarybos ir Lietuvos bibliotekininkų
draugijos iniciatyvos „Šekspyras gyvas bibliotekose“, skirtos paminėti 400-ąsias šio vieno žymiausių
pasaulio rašytojų mirties metines, pakvietė mažeikiškius balandžio 25 d. į netradicinius skaitymus
„Prabilę Šekspyro sonetai“. Renginyje dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijų
moksleiviai bei mokytojai (renginio režisierius – mokytojas ekspertas Martynas Januška). Iš rankų į
rankas siųsdami meilės simbolį – raudoną rožę, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
moksleiviai ir mokytojai skaitė 116-ąjį V. Šekspyro sonetą anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, latvių,
lotynų, esperanto ir kitomis kalbomis. Meilės temą Šekspyro kūryboje tęsė Gabijos gimnazijos
mokytoja Genovaitė Valantienė ir šios mokyklos gimnazistai. Susirinkusiems buvo demonstruojami
filmukai, pristatantys V. Šekspyro gyvenimą ir kūrybą bei jo atminimo įamžinimą. Rašytojo, poeto,
dramaturgo kūrinių parodėlė „Skaitykime Šekspyrą“ buvo eksponuojama Viešosios bibliotekos
skaitytojų aptarnavimo skyriuje.
Balandžio 27 d. vyko Viešosios bibliotekos projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio
centras“ pristatymas. Renginio dalyvius nuotaikingomis dainelėmis ir kanklių muzika pasveikino
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos jaunosios dainininkės ir mokytojos Jolanta
Dobravolskienė ir Vilma Rakauskaitė. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys
Kęstutis Bartkevičius. Projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ vadovė Mažeikių
viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriauss pareigas, Irena
Atkočaitienė išsamiai pristatė projekto tikslus, pobūdį ir veiklas. Interaktyviame ekrane, įsigytame iš
šio projekto lėšų, buvo demonstruojamos įvairių renginių, vykusių Viešojoje bibliotekoje ir projekte
dalyvaujančiuose šešiuose filialuose, nuotraukos. Apie projekto veiklas Sedos ir Viekšnių
bibliotekose pasakojo šių bibliotekų projekto vykdytojos Loreta Mickienė ir Sniegina
Chriščinavičienė. Renginyje dalyvavo ir projekto partnerių – Mažeikių rajono savivaldybės
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administracijos Švietimo skyriaus, rajono Nevyriausybinių
organizacijų
asociacijos,
Mažeikių moterų LIONS klubo ir rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovai, kurie
papasakojo apie savo veiklas šiame projekte, kalbėjo apie kitus projektus, organizuojamus
užsėmimus, renginius. Gražius palinkėjimus išsakė ir pristatyme dalyvavusios kolegės iš Latvijos
Respublikos Saldus miesto bei Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios
bibliotekos. Po renginio svečiai dalyvavo ekskursijoje po atnaujintą biblioteką, susipažino su skyrių
veikla, eksponuojamomis parodomis, bendravo su bibliotekos darbuotojais.
Balandžio 28 d. ir gegužės 3 d. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija organizavo
paskaitas jaunimui „Komunikacija ir bendravimas“. Dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko ir
Gabijos gimnazijos moksleiviai. Paskaitas skaitė psichologė Viktorija Kavaliauskienė.
Balandžio 28 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Trečiojo amžiaus universiteto studenčių Irenos
Remezienės ir Danguolės Juškienės darbų parodos, skirtos Motinos dienai, atidarymas. Koncertavo
universiteto romansų ansamblis „Širdies aidas“. Parodoje buvo pristatomi Irenos Remezienės
siuvinėti paveikslai ir Danguolės Juškienės nerti, megzti ir velti rūbai, aprangos priedai.
Balandžio 29 d. skaitytojų aptarnavimo skyriuje Mažeikių ROTARY klubas LIBERTA
įrengė lentyną, pristatančią šio klubo veiklą. Joje eksponuojami įvairūs leidiniai, apdovanojimai,
suvenyrai, gairelės ir kt.
Nuo balandžio 5 d. periodikos skaitykloje buvo eksponuojama paroda „Pasižvalgymai po
užsienio šalių bibliotekas“. Tai fotonuotraukų iš bibliotekininkų kelionių po užsienio šalių
bibliotekas ekspozicija. Parodoje pristatomos Mažeikių viešosios bibliotekos darbuotojų aplankytos
Latvijos Saldus ir Ventspilio miestų bibliotekos, Baltarusijos nacionalinė biblioteka, Estijos Parnu
miesto biblioteka, Vokietijos Berlyno valstybinė biblioteka, Prancūzijos miestų Lijono, Marselio,
Avinjono, Nicos, kai kurių Slovėnijos bei Kroatijos miestų bibliotekos. Paroda buvo skirta
Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Balandžio 28 d. Sedos miesto filiale vyko du renginiai. Pagal projektą „Pažangių
technologijų ir laisvalaikio centras“ organizuotoje edukacinėje pamokoje „Informaciniai šaltiniai
mokslui“ dalyvavo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos moksleiviai. Pristatytos duomenų bazės,
dabartinis lietuvių kalbos internetinis žodynas, tarptautinių žodžių žodynas ir kt. Vyresnioji
bibliotekininkė Loreta Mickienė pristatė interaktyvios bibliotekos portalą www.ibiblioteka.lt. Vakare
Sedos literatų klubo „Varduva“ nariai poezijos skaitymais „Biblioteka buria bendruomenes“
paminėjo Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metus. Poezijos mėgėjai ne tik skaitė savo kūrybą, bet
ir kalbėjo apie vietos bendruomenes. Vienur žmonės labai uždari, kitur – atvirkščiai, šiltai bendrauja
susitikę. Bibliotekos skaitytojai sakė, kad biblioteka yra ta vieta, kur galima susitikti ir bendrauti,
pasidalinti patirtimi ir įspūdžiais apie viską, ne tik pasakoti apie skaitytas knygas.
Balandžio 25 d. Balėnų filiale vyko Rūtos Vanagaitės knygos „Ne bobų vasara“ aptarimas.
Renginio lankytojos pasidalijo savo išgyvenimais apie artimųjų slaugą namuose, slaugos ar senelių
globos įstaigose.
Balandžio 25 d. Palnosų filiale vyko režisieriaus Algimanto Puipos filmo „Dievų miškas“,
sukurto pagal rašytojo Balio Sruogos to paties pavadinimo romaną, peržiūra. Renginio dalyviams
bibliotekininkė skaidrėse pristatė rašytojo B. Sruogos biografiją bei jo garsiausią romaną „Dievų
miškas“. Daubiškių pagrindinės mokyklos 9–10 klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Giedre
Gedgaudaite po filmo peržiūros dalinosi įspūdžiais apie filmą, lygino su kūriniu.
Balandžio 26 d. Ukrinų filiale vyko literatūros vakaras „Neblėstantis Viljamo Šekspyro
atminimas“. Ukriniškiai klausėsi ir patys skaitė šio rašytojo sonetus, susipažino su biografija ir
kūryba.
Balandžio 30 d. Užlieknės kultūros namuose vyko Užlieknės bibliotekos 70-mečio minėjimas
„Biblioteka vakar ir šiandien“. Užlieknės pagrindinės mokyklos moksleivės Vaida Šakytė ir Jūratė
Gaudiešiūtė skaitė pranešimus: „Pasaulio ir Lietuvos bibliotekų istorija“, „Užlieknės bibliotekos
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istorija“, „Bibliotekos fondo istorija ir šiandiena“. Savo prisiminimais pasidalijo
buvusios bibliotekos darbuotojos Lina Martinkutė-Nabažienė ir Liuda Liekienė. Šventės dalyvius
linksmino Užlieknės liaudiškos muzikos kapela „Glousnis“.
Balandžio 22 d. Židikų bibliotekoje vyko poezijos vakaras ,,Poezija – šventė sielai“.
Renginyje dalyvavo ir savo kūrybą skaitė Židikų miestelio gyventoja Danutė Julija Brazdeikienė.
Renginio dalyviai taip pat skaitė jiems labiausiai patikusius eilėraščius.
Filialuose veikė parodos: Naftininkų filiale – „Paslaptingasis Anglijos genijus“ (V. Šekspyro
mirties 400-osioms metinėms), Reivyčių filiale – „Šiuolaikinė lietuvių literatūra“, Viekšnių filiale –
„Ateik ir susipažink su biblioteka“, Auksodės filiale – „Jei skaitysi mane, bendrausi su manim, tada
tapsi mano draugu“, Bugenių filiale – ,,Amžinasis Šekspyras“, Buknaičių filiale – „Biblioteka
spaudoje“, Krakių filiale – „Biblioteka – vilties simbolis“, Plinkšių filiale – „Biblioteka ir
skaitytojas“, Purvėnų filiale – „Skaitomiausios knygos“, Renavo filiale – „Su šviesos ryšuliu ant
pečių“, Šerkšnėnų filiale – „Nijolės Kepenienės knygos“, Tirkšlių filiale – „Knygos apie moteris“,
Ukrinų filiale – „Viljamas Šekspyras – žymiausias rašytojas pasaulyje“, Žemalės filiale –
„Biblioteka – pasaulis su daug istorijų“.
Užlieknės bibliotekoje vyko akcija „Perskaičiau – dovanoju jums“. Skaitytojos L.
Priedininkienė, B. Vaičkuvienė ir J. Vaičkuvienė bibliotekai padovanojo 6 šakinės literatūros
knygas, periodinių leidinių.
Renginių lankytojų skaičius
 Rajono bibliotekose
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2015 m.
3291
170
893
2228

2016 m.
7472
3770
1069
2633

Netradicinės darbo formos
Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūris
Nuo 2009 m. veikiantis Mažeikių krašto literatų ir menų sambūris 2016 m. Viešojoje
bibliotekoje organizavo du renginius. Jie buvo vieni pirmųjų organizavę savo renginį atnaujintoje
bibliotekoje. Vasario 26 d. literatai pakvietė poezijos ir dainų mylėtojus į kūrybos vakarą
„Išskleiskim minčių sparnus“. Renginys prasidėjo anapilin išėjusio literato Algimanto Kedžio
atminimo pagerbimu tylos minute. Sambūrio vadovė Janina Butnorienė papasakojo apie šį kūrėją,
paskaitė jo eilėraščių. Ji pristatė pastarųjų metų sambūrio veiklą ir pakvietė literatus supažindinti
renginio dalyvius su naujausiais kūriniais. Savo kūrybą skaitė Leonas Mitkus, Vida Kareva, Justina
Jonušaitė, Alma Krapauskienė, Stanislovas Eglinskas, kiti literatai. Vladas Daukantas pristatė
naujausią knygelę „Dėl valandėlės tos vienos...“. Apie knygą „Būties akimirka“ kalbėjo jos autorė
Janina Butnorienė. Šių leidinių buvo padovanota Viešajai bibliotekai ir filialams. Sėkmės kūryboje
literatams linkėjo Juozas Endriukaitis. Antroje renginio dalyje skambėjo romansai, kuriuos atliko
svečias iš Akmenės, dainų kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius bei mažeikiškiai literatai. Veikė
literatų ir menų mėgėjų sambūrio narių kūrybos paroda.
Gegužės 12 d. Viešojoje bibliotekoje vykusio vakaro „Kraštiečių poezija ir daina“ metu
buvo pristatomos naujausios literatų knygos. Justinos Lesytės-Kateivienės eilėraščių vaikams
knygelę „Boružėlė ir kiti draugai“ žaismingai pristatė Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos
mokinukai, vadovaujami mokytojos Daliutės Vadeikienės. Pirmąją mažeikiškio Algimanto Pileckio
eilėraščių ir pamąstymų knygą „Tyla prabyla...“ išsamiai aptarė literatė Gitana Jazdauskienė. Vladas
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Daukantas į aštuntąją savo kūrybos knygelę „Bova ta gadīnė...“ sudėjo žemaitiškus
eilėraščius, pasakėles ir nutikimų aprašymus. Apie šią knygą kalbėjo žemaičių tarmės konsultantas
Aurelijus Butnorius. Autoriai skaitė savo kūrybą, pasakojo, kaip gimė šios knygos, dėkojo Janinai
Butnorienei, paskatinusiai ir padėjusiai jas išleisti bei Gitanai Jazdauskienei, kurios fotografijos
papuošė visų trijų knygų viršelius. Dainavo Janina Butnorienė, Jovita Gargasienė, Vladas Daukantas.
Autoriai savo naujausių knygų padovanojo Viešajai bibliotekai ir filialams.
Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras (buvęs NVO informacijos ir paramos centras)
Nuo 2001 m. skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikęs NVO informacijos ir paramos centras
atliko savo paskirtį, teikdamas informaciją, konsultacijas, nemokamas kompiuterio, interneto,
dokumentų kopijavimo paslaugas, ir „išaugo“ į naują „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centrą“,
įkurtą 2015–2016 m. įgyvendinant Lietuvos kultūros ministerijos ir Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos finansuojamą projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“. Įsigijus naujos
šiuolaikinių technologijų įrangos, 2016 m. buvo sukurta techninė bazė nevyriausybinių organizacijų
veiklų organizavimui, mokytojų bei mokinių poreikių tenkinimui, jų savišvietai, saviraiškai ir
laisvalaikiui, todėl atsirado galimybė bibliotekoje teikti nevyriausybinėms organizacijoms dar
daugiau paslaugų.
Pagal projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ Viešojoje bibliotekoje buvo
organizuotos 5 paskaitos nevyriausybinių organizacijų nariams, kurias skaitė Mažeikių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. NVO buvo kviečiamos į mokymus, skirtus
susipažinti su nauja bibliotekoje esančia įranga, kuria jos galės naudotis organizuodamos savo
veiklas. Tuo pasinaudojo Mažeikių literatų ir menų mėgėjų sambūris, visuomeninis judėjimas
„Mažeikiai kitaip“, Mažeikių jaunųjų konservatorių lyga, Trečiojo amžiaus universitetas, LSDJS
Mažeikių rajono skyriaus narys, Žemaitijos skautų organizacija, Lietuvos Caritas, Mažeikių
fotoklubas, Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“, kurie organizavo renginius savo
organizacijų nariams ir bendruomenei.
Skaitytojų klubas „Su knyga“
Mažeikių miesto Naftininkų filiale veikia skaitytojų klubas „Su knyga“. Aktyvių narių
skaičius – 8. Klubo nariai buvo informuojami apie naujai gautas knygas, jie dalyvavo rytmetyje
„Jaukios Kalėdos su knyga“.
Sedos literatų klubas „Varduva“
Sedos bibliotekoje yra įsikūręs literatų klubas „Varduva“. Klube yra 8 literatai. Klubo tikslas –
įsijungti į Sedos bendruomenės kultūrinį gyvenimą, kartu su bibliotekos darbuotojomis organizuoti
knygų pristatymus, poezijos vakarus, susitikimus su Mažeikių rajono bei kitų rajonų literatais. 2016 m.
Sedos bibliotekoje su literatų klubu buvo organizuotas vienas renginys – poezijos skaitymai
„Biblioteka buria bendruomenes“. Šiais skaitymais buvo paminėti Bibliotekų ir Vietos bendruomenių
metai. Renginys vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Literatai taip pat dalyvavo Mažeikių
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos literatų sambūrio „Aura“ organizuotuose susitikimuose,
„Bočių“ draugijos muzikinėse repeticijose bei koncertuose ir Mažeikių tremtinių sambūrio renginiuose.
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Mažeikių verslo ir turizmo centro Sedos filialas
Sedos bibliotekoje yra įkurtas Mažeikių verslo ir turizmo centro filialas. Į biblioteką
užsukusiems keliautojams dalijami lankstinukai apie Sedą, jos lankytinas vietas (juos 2008 m. pagal
projektą išleido Sedos bendruomenė). Bibliotekininkės keliaujantiems nurodo ieškomus objektus,
pataria, kur ir ką galima aplankyti Sedos apylinkėse. Jei reikia, palydi į norimas aplankyti vietoves,
papasakoja apie jas. 2016 m. birželio 23 d. Sedos bibliotekoje lankėsi virš šimto Vilniaus jaunųjų
turistų centro keliautojų, kuriems buvo parodytos Sedos lankytinos vietos.
Viekšnių literatų klubas „Iš širdies“
Viekšnių filiale veikia literatų klubas „Iš širdies“. Viekšnių literatų klubo „Iš širdies“ poetai
S. Chriščinavičienė, T. Januškevičius, A. Kolbergas ir A. Voveris 2016 m. dalyvavo bibliotekos
renginiuose. Savo kūrybą skaitė teminiuose vakaruose „Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo
dieną“ (2016-02-04), „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai“ (2016-03-09), „Prieš 68 metus
įvykdyta Didžioji 1948 m. tremtis“ (2016-05-19).
Profesorių Mykolo, Vaclovo, Viktoro Biržiškų memorialinė ekspozicija
Viekšnių filialo bibliotekininkės nuo 2012 m. sausio mėnesio prižiūri Viekšnių pirmosios
vaistinės muziejaus profesorių Mykolo, Vaclovo, Viktoro Biržiškų memorialinę ekspoziciją, esančią
bibliotekos patalpose. Jos priima ekskursijas ir pavienius asmenis, norinčius susipažinti su
ekspozija. 2016 m. ją aplankė 288 lankytojai, iš jų 132 moksleiviai.
Renavo moterų klubas
Vis labiau populiarėjant rankų darbo dirbiniams, dekupažui, 2011 m. Renavo kaimo
moterys nutarė susiburti Renavo bibliotekoje, ir vadovaujamos mokytojos Renatos Vindašienės,
išmokti dekupažo technikos, pasidalinti mintimis apie kaimo problemas, aptarti švenčių įspūdžius.
Taip Renavo filiale susikūrė Moterų klubas, kuris jungia 15 moterų. 2016 m. moterys rinkosi
pasidalinti džiaugsmais, atsipalaiduoti nuo namų rūpesčių, darė Kalėdines dovanėles, lankė kaimo
senolius, puošė Kalėdinę eglutę bendruomenės namuose. Moterys rinkosi bibliotekoje kiekvieno
mėnesio paskutinį penktadienį.
Balėnų moterų klubas
2016 m. rugpjūčio 17 d. Balėnų filiale vyko pirmasis Moterų klubo susirinkimas. Jame
dalyvavo penkios moterys, kurios domisi literatūra apie sveiką bei harmoningą moters gyvenimą.
Šis pomėgis ir paskatino kurti klubą. Susirinkimo metu vyresnioji bibliotekininkė Virginija
Galdikienė pristatė moteris sudominusias knygas: I. Blūmos „Moters galia“, D. Chopros „10
žingsnių jaunystės link“, G. Gum „3 dienų mitybos programa“, D. McCall „Virtuvė be cukraus“.
Daug tokių leidinių moterys turi ir savo asmeninėse bibliotekose.
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Mokamos paslaugos
Paslaugų nomenklatūra, pokyčiai ir apimtis
 Iš viso
 Mokestis už skaitytojo pažymėjimą ar jo dublikatą
(suaugusiems – 1,50 Eur, vaikams ir moksleiviams iki 16
metų – 1,0 Eur
 Dokumentų spausdinimas, kopijavimas (1 puslapis A4
formato – 0,10 Eur, 1 puslapis A3 formato – 0,20 Eur,
spalvoto dokumento 1 puslapis A4 formato
išspausdinimas – 0,70 Eur, skenavimas – 1 puslapis 0,20
Eur)
 Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei
redagavimas pagal individualią užklausą: 1 bibliografinis
įrašas – 0,20 Eur
 Patalpų nuoma (1 val. be įrangos – 10,00 Eur
su demonstracine įranga ir aptarnavimu – 20,00 Eur)

2015 m.
3978,64 Eur
3812,78

2016 m.
2060,16 Eur
1827,74

165,86

112,42

-

-

-

60,00

Surinkta 59,84 Eur delspinigių už laiku negrąžintus dokumentus (2015 m. – 12,06 Eur).
Padaryta kopijų vartotojams – 1654 (2015 m. – 2742), iš jų VB – 1215 (2015 m. – 2420),
miesto filialuose – 223 (2015 m. – 322), kaimo filialuose – 216 (2015 m. – 0).
Bibliotekos įvaizdžio formavimas


Bibliotekos leidiniai

2016 m. buvo parengta 60 (2015 m. – 42) leidinių: 31 kvietimas į renginius (6 Viešojoje
bibliotekoje, po 1 Plinkšių, Renavo, Šerkšnėnų, Užlieknės f, Mažeikių miesto Naftininkų filialuose,
20 Viekšnių filiale), 20 skelbimų (2 Bugenių filiale, 18 VB), 4 skrajutės (VB skrajutė-kvietimas į
Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistų skaitomas paskaitas, 2016 m.
lapkričio mėnesio renginiai, informacija apie dailės technikos mokymus, vykusius pagal projektą
„Jaunimo erdvė – laisvalaikiui ir iniciatyvoms“, Viekšnių filialo skrajutė su informacija apie filialą),
1 skirtukas į knygą (apie saugų internetą Balėnų filiale), 3 lankstinukai (Balėnų filiale, Mažeikių
miesto Naftininkų filiale apie filialų veiklą, Ukrinų filiale apie 2016 m. filialo renginius), 1 vizitinė
kortelė VB skaitytojams su informacija apie bibliotekos darbo laiką.


Kraštotyros leidiniai

Parengti ir įrišti 6 kraštotyros darbai. Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos
parengė kraštotyros darbą „Mažeikių rajono 2017 metų atmintinų datų kalendorius“, Buknaičių
filialo vyresnioji bibliotekininkė Valerija Beniušienė – „Buknaičių bibliotekos istorija. 1946–2005
m.“, Krakių filialo vyresnioji bibliotekininkė Dalia Vaitkuvienė – „Iš atminties aruodų:
Bibliotekininkės A. Andrulienės atsiminimai“, Renavo filialo vyresnioji bibliotekininkė Roma
Jabloskienė – „Renavo apylinkės piliakalniai“, Šerkšnėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Ilona
Miknienė – „Keturiasdešimt penkeri metai tarp knygų“ (bibliotekininkės Mirgos Kakštienės
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prisiminimai), Mažeikių miesto Naftininkų filialo vyresnioji bibliotekininkė Lina Nabažienė
– „Naftininkų filialo veiklos statistika: 1985–2015“.


Kiti leidiniai

Parengti 5 leidiniai (2015 m. – 4): kaimo bendruomenės laikštis „Šerkšnės vingis“ Bugenių
filiale, lankstinukas Ukrinų filiale „Ukrinai – mažoji Lietuvos sostinė“, lankstinukas „Vytauto
Didžiojo paminklas Sedoje“ Sedos filiale, 2 lankstinukai Viekšnių filiale – „Birutė Barbora
Maželytė“ apie viekšniškę audėją ir „Bibliotekininkei Zofijai Voverytei Margienei – 80“ apie
buvusią Viekšnių filialo darbuotoją.


Bibliotekos spaudoje

Daugiausiai buvo rašoma apie renginius, projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio
centras“ veiklas. Vien apie projekto veiklas žiniasklaidoje buvo paskelbti 434 pranešimai, straipsniai,
žinutės: 46 informacijos paskelbtos rajono spaudoje (laikraščiuose „Būdas žemaičių“, „Santarvė“,
„Didmiestis“, Palnosų bendruomenės laikraštyje „Palnosų žinios“, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos
laikraštyje „Atošvaistė“), 388 interneto svetainėse.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos paskelbė 54 straipsnius, informacijas apie
bibliotekos renginius, veiklas. Žurnale „Tarp knygų“ buvo išspausdinti 4 skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėjos D. Undžienės straipsniai („Bibliotekos atidarymo šventė“, „Su V. Šekspyro
sonetais“ (apie Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius Mažeikių viešojoje bibliotekoje),
„Susitikimas su garsiais kraštiečiais“ (apie Viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su kraštiečiais,
kurių biografijos spausdinamos leidinyje „Asmenybės. 1990–2015 m.), „Rašytojas Valdas Papievis:
„Man Mažeikiai – legendinis miestas“. Po vieną straipsnį buvo publikuojama rajono laikraščiuose
„Būdas žemaičių“ ir „Didmiestis“. Daugiausia žinučių, informacijų ir straipsnių paskelbta interneto
svetainėse. Bibliotekos interneto svetainėje www.mrvb.lt – 39 skyriaus darbuotojų straipsniai. Kitose
svetainėse paskelbti 9 straipsniai (po vieną – www.mazeikieciai.lt, www.budas.lt, 2 – svetainėje
www.zemaitija.lt,
5
–
Šiaulių
regiono
bibliotekų
tinklaraštyje
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.l).
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojos apie renginius vaikams parašė 25
informacijas, iš jų 4 publikuotos rajono spaudoje, 21 – interneto svetainėse.

Vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė parašė 5 straipsnius, kuriuos paskelbė Mažeikių
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje. Tai straipsniai apie parodas, parengtas
Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriuje, apie autografuotas knygas, seniausius,
vertingiausius bei naujai gauti leidinius informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė paskelbė 7 informacijas interneto svetainėse apie
mokymus, kurie vyko pagal Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektą „Jaunimo erdvė –
laisvalaikiui ir iniciatyvoms“.
Sedos ir Viekšnių filialų darbuotojos paskelbė po straipsnį respublikos spaudoje. Laikraštyje
Vakaro žinios. Lyderis“, buvo paskelbtas Sedos filialo vyresniosios bibliotekininkės L. Mickienės
straipsnis „Susitikimas su pasakų kūrėju“ apie renginį Sedos filiale, skirtą akcijai „Metų knygos
rinkimai“. Laikraštyje
„Tremtinys“ išspausdintas
Viekšnių filialo bibliotekininkės S.
Chriščinavičienės straipsnis „Lietuva paminėjo 75-ąsias pirmųjų trėmimų metines“. Apie filialų
renginius ir veiklas bibliotekininkės žiniasklaidoje paskelbė iš viso 630 straipsnių.
Informacija apie renginius, vykstančius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, skelbiama ne tik
VB interneto svetainėje www.mrvb.lt, bet ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.mazeikiai.lt, bei kitose interneto svetainėse: www.infomazeikiai.lt, www.zemaitija.lt,
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www.santarve.lt,
www.budas.lt,
www.mazeikieciai.lt,
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/, www.3erdve.lt.
Viešosios bibliotekos facebook paskyroje patalpinta 216 informacijų apie VB renginius ir
veiklas, 159 – apie filialų.
Vietos radijo ar televizijos panauda
Mažeikių regiono televizija „Roventa“ filmavo 15 bibliotekoje vykusių renginių, apie kuriuos
buvo pasakojama žinių laidose. Apie kai kuriuos didesnius renginius buvo pranešama Lietuvos
radijo ir televizijos (LRT) informacinėse laidose.
Eil.
nr.
1.
2.
3.

Data

4.

2016-04-12

5.

2016-04-21

6.
7.

2016-04-25
2016-05-05

8.

2016-05-05

9.

2016-05-17

10.

2016-08-25

11.

2016-09-22

12.
13.
14.

2016-11-04
2016-11-17
2016-12-02

15.

2016-12-21

2016-02-15
2016-03-10
2016-03-24

Renginys
Mažeikių viešosios bibliotekos atidarymo šventė
Popietė Sofijos Šviesaitės atminimui
Parodos „Simonas Daukantas ir „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ –
pirmoji lietuvių kultūros istorija“ atidarymas
Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro
Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas
Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos
įgyvendinamo projekto „Žemaičių kalba – 24/7“ pristatymas
Netradiciniai skaitymai „Prabilę Šekspyro sonetai“
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narių susitikimas su visuomene ir
žiniasklaidos atstovais
Marijos Valtortos knygos „Taip man buvo atskleista Evangelija“ pristatymas ir
paskaita „Motinų krikščioniška atsakomybė už vaikus“.
Stanislovo Abromavičiaus knygos „Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai“
pristatymas, skirtas jo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Susitikimas su rašytoju Valdu Papieviu ir jo knygos „Odilė, arba Oro uostų
vienatvė“ pristatymas
Virginijaus Sungailos knygos „Paslapties piligrimas“ pristatymas ir jo
fotografijų parodos „Atspindžiai vandenyje“ atidarymas
Klubo „Rankos“ kryželiu siuvinėtų darbų parodos atidarymas
Susitikimas su režisieriumi Vytautu Mikalausku
Ingos Liutkevičienės knygos „15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko
nutylėta“ pristatymas
Gitanos Jazdauskienės fotografijos darbų parodos „Šiuolaikinės prabangos ir
viduramžių kultūros atspindžiai“ pristatymas
Kitos priemonės

Reklamuodami renginius, naujas knygas, paslaugas naudojame ir įprastas viešinimo formas –
skelbimus bibliotekos stenduose, skrajutes, išdėliotas matomose bibliotekos lankytojams vietose.
Bendraujame su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja,
kuri visada apie bibliotekoje vyksiančius renginius informuoja rajono žiniasklaidą, išsiunčia
pranešimus elektroniniu paštu įvairių įstaigų, organizacijų atstovams, kitiems gyventojams.
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Nuolatinius renginių lankytojus dažniausiai informuojame individualiai telefonu arba
elektroniniu laišku, kai kuriems siunčiame kvietimus paštu, įteikiame asmeniškai.
Viešosios bibliotekos reklamai ir įvaizdžiui formuoti padeda ir nuo 2016 m. lapkričio mėn.
bibliotekoje pradėję dirbti savanoriai – vyresniųjų klasių moksleiviai. Jie padeda darbuotojoms
tvarkyti knygų ir periodinių leidinių fondus, rengia parodų aprašus, budi renginiuose, atlieka kitus
nesudėtingus darbus.
Bibliotekų įvaizdžio formavimui daug prisidėjo Viešosios interneto prieigos taškų steigimas
rajono bibliotekose.
Daugumos filialų įvaizdžio formavimui pasitarnauja filialų darbuotojų bendradarbiavimas su
kaimo bendruomenių tarybom, seniūnijom, mokyklom. Auksodės ir Šerkšnėnų filialai įeina į
daugiafunkcinių centrų sudėtį. Su kaimų bendruomenėm aktyviai bendradarbiauja Auksodės,
Bugenių, Buknaičių, Krakių, Leckavos, Palnosų, Pikelių, Ukrinų, Urvikių, Užlieknės, Žemalės,
Viekšnių filialų darbuotojos. Kapėnų ir Renavo filialų darbuotojos yra bendruomenių pirmininkės.
Mažeikių mieste susibūrusios Reivyčių bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauja Reivyčių filialo
vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė. Ji yra bendruomenės tarybos narė. Su mokyklomis
aktyviai bendradarbiauja Balėnų, Laižuvos, Pikelių, Renavo, Sedos, Ukrinų, Židikų, Viekšnių filialų
darbuotojos, su kultūros namais – Ukrinų, Urvikių, Užlieknės, Židikų filialų darbuotojos.
Viekšnių filialo darbuotoja, literatų klubo „Iš širdies“ pirmininkė, tautodailininkė Sniegina
Chriščinavičienė yra kviečiama dalyvauti kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose – skaito
savo poezijos kūrinius, pristato savo paveikslų parodas, turi namuose įsirengusi savo paveikslų
galeriją.
Bibliotekos įvaizdį formuoja prie bibliotekų veikiantys klubai, būreliai (apie klubų, būrelių
veiklą skaityti skyrelyje „Netradicinės darbo formos“).
Viekšnių filialo bibliotekininkės nuo 2012 m. sausio mėnesio prižiūri profesorių Mykolo,
Vaclovo, Viktoro Biržiškų memorialinę ekspoziciją, esančią bibliotekos patalpose. Jos priima
ekskursijas ir pavienius asmenis, norinčius susipažinti su ekspozija.
IV. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS
Fondo būklė
Per metus įsigyta dokumentų (fiz.vnt.)
 Iš viso
 VB vaikų lit. skyriuje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
 Vidutiniškai gauta viename filiale
 Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimų
 VB vaikų lit. skyriuje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2015 m.
2602
740
523
1339
77,5
10
8
1
3

2016 m.
2688
767
467
1454
60,5
10
8
2
3

2016 m. VB vaikų literatūros skyriuje gauta 27 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2015 m.
Daugiausiai gauta grožinės literatūros. Vaikų literatūros fondai pasipildė tokiomis knygomis: V. Vėl
„Pereik tiltą, kvaily“, A. Jurašiaus „Akmenukų pasakos“, T. Dirgėlos „Domas ir Tomas“, D.
Opolskaitės „Ir vienąkart, Riči“, L. Varslauskaitės „Mano didelis mažas aš“, I. Ežerinytės „Sutikti
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Eidą“, U. Kaunaitės „Laiškai Elzei“, K. Kasparavičiaus „Kaimynė už kampo“, E.
Daciūtės, I. Dagilės „Drambliai ėjo į svečius“, G. Morkūno „Traškančios žvaigždės“, S.
Paltanavičiaus „Maži ežiuko sapnai“, J. Baltrukonytės „Keksiukas po pagalve“, R. Skučaitės „Koks
gi žodis pasirodys?“, E. Daciūtės „Meškiai eina į mokyklą“, K. DiCamillo „Reimė“, M. Aromštam
„Kai ilsis angelai“, J. Frey „Laisvės akligatvis“, E. Mulligan „Šiukšlės“, B. Peers „Luridijaus vagis“,
V. Vawter „Laikraščių berniukas“, R. Riggs „Sielų biblioteka“, M. Gripe „Vabalas skrenda
temstant“, J. Green „Tegul sninga“, C. H. Forssen Ehrlin „Triušelis, kuris norėjo užmigti“, S. Nopola
Benas Būgnelis ir Makaronplaukė“ ir kt.
Gauta pažintinės literatūros: M. Sodomkos „Kaip sukonstruoti automobilį“, S. Paltanavičiaus
„Eime į gamtą“, D. Lipkowitz „LEGO idėjų knyga“, S. Sanžos „Kuo aš dirbsiu, kai užaugsiu“, D.
Piličiauskienės „Eismas“, D. J. Siegel „Auklėjimas be dramų“, „Pasakos anglų kalbos mokymui“, D.
Šalnienės „Pasaulio pažinimo atlasas pradinukams“, R. Dickins „Programavimas pradedantiesiems“,
B. Schumann „13 meninkų, kuriuos dera žinoti“ ir kt.
Vaikų literatūros skyrius prenumeravo 10 pavadinimų periodinius leidinius: „Justė“, „Panelė“,
„Laimiukas“, „Rubinaitis“, „Žvirblių takas“, „Flintas“, „Donaldas ir kt.“, „NG Kids“, „Naminukas“,
„Lututė“.
Moksleiviams daugiausiai trūko grožinės literatūros anglų kalba. Visiems norintiems neužteko
kai kurių programinės literatūros kūrinių, nors šių knygų skyriuje yra po kelis vienetus.
Dėl lėšų trūkumo mažai užsakyta periodinių leidinių vaikams. Iš kaimo filialų tik Auksodės,
Plinkšių filialai gavo po vieną periodinį leidinį vaikams, Bugenių – 2, iš miesto filialų Mažeikių miesto
Naftininkų ir Sedos miesto filialai gavo po 1 leidinį. Auksodės filiale buvo prenumeruojamas žurnalas
„Naminukas“, Plinkšių – „Justė“, Bugenių – „Justė“, „Darbštuolė“, Naftininkų – „Vakaro žvaigždelė“,
Sedos – „Naminukas“.
Filialuose buvo jaučiamas kai kurių leidinių trūkumas, ypač programinės literatūros.
Naftininkų filiale trūko Astridos Lindgren kūrinių, „Kaip atsirado žemė“, G. Morkūno „Vasara su
Katšuniu“, B. Vilimaitės „Rojaus obuoliukai‘, H. Bičer-Stou „Dėdės Tomo trobelė“. Bugenių filiale
vaikai norėtų daugiau pažintinės literatūros, darbelių ir žaidimų knygų, knygelių storais kartoniniais
lapais patiems mažiausiems. Filiale trūksta programinės ir užklasiniam skaitymui skirtos literatūros:
V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“, A. Lindgren ,,Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“,
,,Broliai Liūtaširdžiai“, H. Bičer-Stou ,,Dėdės Tomo trobelė“, M. Servanteso ,,Don Kichotas“, visai
susidėvėjo ir dažnai prašoma A. de Saint-Exupéry knyga ,,Mažasis princas“.
Per metus nurašyta dokumentų
 Iš viso
 VB vaikų lit. skyriuje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2015 m.
5607
85
791
4731

2016 m.
4755
1292
651
2812

Nurašyti susidėvėję, praradę aktualumą, skaitytojų sugadinti dokumentai.
Vartotojų telkimas
 Gyventojų vaikų skaičius iš viso
 Mieste
 Kaime
 Vaikų sutelkimo procentas iš viso
 Mieste
 Kaime

2015 m.
9168
7001
2167
20,6
16,8
33,1

2016 m.
8908
6877
2031
26,4
23,3
36,8
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Vartotojų vaikų aptarnavimas
Vartotojų vaikų skaičius
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2015 m.
1897
425
753
719

2016 m.
2355
884
723
748

Perregistruoti vartotojai
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Naujai užregistruoti vartotojai
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Apsilankymų skaičius
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Lankomumas
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje

2015 m.
1342
279
489
574
2015 m.
555
146
264
145
2015 m.
36935
3610
12121
21204
2015 m.
19,4
8,4
16,0
29,4
2015 m.
40947
6109
12742
22096
2015 m.
36594
4907
11890
19797
2015 m.
4353
1202
852
2299
2015 m.
34037
4787

2016 m.
1464
370
514
580
2016 m.
891
514
209
168
2016 m.
40912
9855
11808
19249
2016 m.
17,3
11,1
16,3
25,7
2016 m.
39035
8208
10822
20005
2016 m.
35970
7807
10160
18003
2016 m.
3065
401
662
2002
2016 m.
33031
7431
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 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota periodikos (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Skaitomumas
 Bendras skaitomumo rodiklis
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

11704
17546
2015 m.
2285
493
943
849
2015 m.
4625
829
95
3701
2015 m.
21,5
14,3
16,9
30,7

9790
15810
2016 m.
2575
635
971
969
2016 m.
3429
142
61
3226
2016 m.
16,5
9,2
14,9
26,7

Nors rajone sumažėjo 260 gyventojų vaikų, rajono bibliotekose vartotojų vaikų užregistruota
458 vartotojais daugiau. VB vaikų literatūros skyriuje padidėjo 459, tačiau filialuose vartotojų
sumažėjo: miesto filialuose – 30, kaimo filialuose – 29. Iš miesto filialų daugiausiai vaikų sutelkta
Naftininkų filiale – 318, mažiausiai Viekšnių – 95. Iš kaimo filialų daugiausiai sutelkta Renavo
filiale – 68, mažiausiai Buknaičių – 7.
2016 m. rajono bibliotekose užregistruota 3977 apsilankymais daugiau, negu 2015 m. Tačiau
daugiau lankytojų apsilankė tik Viešojoje bibliotekoje – 6245, o filialuose sumažėjo: miesto
filialuose – 313, kaimo filialuose – 1955. Iš miesto filialų daugiausiai lankytojų užregistruota Sedos
filiale – 3902, mažiausiai Viekšnių – 1734. Iš kaimo filialų daugiausiai lankytojų užregistruota
Renavo filiale – 2388, mažiausiai Buknaičių – 56. Mažesniuosius vaikų literatūros skyriaus
lankytojus vilioja atsinaujinusi žaisloteka, kurioje jie gali ne tik paskaityti, bet ir pažaisti.
Sumažėjo literatūros išduotis vaikams rajone 1912 fiz. vnt., miesto filialuose – 1920, kaimo
filialuose – 2091, tačiau padidėjo 2099 fiz. vnt. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.
Pagrindinės rodiklių sumažėjimo priežastys: mažėjantis gyventojų vaikų skaičius, nedidelis
naujai gaunamų spaudinių kiekis, vaikiškų periodinių leidinių trūkumas, trumpesnis filialų darbo
laikas, filialuose įvestas brangesnis LIBIS skaitytojo pažymėjimas, šeimose perkamas tik 1
skaitytojo bilietas visai šeimai. Kai kurių kaimų moksleiviai lanko Mažeikių miesto mokyklas ir
naudojasi mokyklų bibliotekų ar Mažeikių miesto bibliotekų fondais. Be to į namus grįžta vėlai,
ateiti į kaimo biblioteką nebelieka nei noro, nei laiko.
Renginiai
 Iš viso organizuota renginių
 VB vaikų lit. skyriuje
 Kompleksinių
 Žodinių
 Parodų
 Miesto filialuose
 Kompleksinių
 Žodinių

2015 m.
279
8
1
7
57
1
23

2016 m.
315
23
15
8
66
37
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Parodų
Kaimo filialuose
Kompleksinių
Žodinių
Parodų

33
214
13
88
113

29
226
7
120
99

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė“ skirti renginiai
Vasario 12 d. Sedos filiale vyko viktorina „Paieškokim internete!“, kurioje dalyvavo Sedos
Vytauto Mačernio gimnazijos trečios ir ketvirtos klasės mokiniai. Viktorina prasidėjo temos
pristatymu. Vyresnioji bibliotekininkė Janina Kelerienė papasakojo apie būsimą užduotį ir pristatė
kryžiažodį „Mažeikių rajono lankytinos vietos“, kurį sudarė vyresnioji bibliotekininkė Loreta
Mickienė. Kryžiažodžio atsakymus reikėjo surasti internete, knygose, bibliotekoje esančiuose
kraštotyros darbuose. Vaikai pasiskirstė grupėmis ir sprendė kryžiažodį. Geriausiai sekėsi Ernestui
Nabagui bei Tadui Padbereckiui, daugiausiai laiko praleidžiantiems prie bibliotekos kompiuterių,
todėl jie jau yra tapę įgudusiais „interneto naršytojais“. Viktorinos pabaigoje bibliotekininkė J.
Kelerienė papasakojo apie akciją „Saugesnio interneto savaitė“, paragino pasidomėti jos renginiais
visoje Lietuvoje.
Vasario 12 d. Viekšnių filiale vyko edukacinė pamoka „Žalingi įpročiai internete“, skirta
Saugesnio interneto savaitei. Edukacinėje pamokoje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2a klasės
moksleiviai ir mokytoja Birutė Vėlavičienė. Pamoką vedė Viekšnių filialo bibliotekininkė Sniegina
Chriščinavičienė. Bibliotekininkė naudojosi bibliotekoje turimais spaudiniais apie saugų ir draugišką
internetą, skirtais moksleiviams bei pradedantiesiems, demonstravo skaidres. Moksleiviai pamokos
metu sužinojo, kas yra internetas ir kaip jis atsirado, ką galima veikti internete. Pamokos metu
moksleiviams buvo suteikta informacija, kaip sužinoti, ar mokinys jau yra priklausomas nuo
interneto, kokie ryškiausi požymiai, kokiomis aplinkybėmis moksleiviai dažniausiai tampa
priklausomi nuo interneto, kokie charakterio bruožai lemia priklausomybę, ką daryti, jei pastebėjote,
kad kompiuteris tapo pagrindiniu gyvenimo tikslu, kas gali padėti atsiradus priklausomybei, kaip turi
elgtis suaugusieji, kad vaikai nepriprastų prie kompiuterio, kaip turi elgtis moksleiviai, kad neprieitų
iki priklausomybės nuo kompiuterio. Duomenų apibendrinimui moksleiviams buvo pateiktas testas,
kaip saugiai, atsakingai elgtis internete, laikantis visų saugaus elgesio taisyklių ir apribojimų, kurie
skirti moksleiviams atitinkamai pagal jų amžių. Gautą informaciją mokiniai įtvirtino piešdami
Saugesnio interneto savaitei skirtus simbolius.
Vasario 11 d. Balėnų filiale jaunieji bibliotekos skaitytojai rinkosi į edukacinį užsiėmimą
„Jausmų barometras“, skirtą akcijai „Saugesnio interneto savaitė“. Vyresnioji bibliotekininkė
Virginija Galdikienė papasakojo apie akciją, apie galimus priekabiavimo variantus internetinėje
erdvėje bei pateikė vaikams naudingų patarimų, kaip elgtis bendraujant socialiniuose tinkluose.
Renginio dalyvius bibliotekininkė supažindino su Baudžiamojo kodekso straipsniu, kuriuo
baudžiama už kito žmogaus šmeižimą. Renginio dalyviai pasidalino savo patirtimi apie nemalonias
žinutes bei komentarus socialiniuose tinkluose. Renginio metu bibliotekininkė pakvietė vaikus
pasižiūrėti pamokantį filmuką apie apgaulingą bendravimą internetinėje erdvėje. Po peržiūros užvirė
diskusijos apie įvairius realius įvykius. Popietės metu gautas žinias renginio dalyviai sustiprino
žaisdami nekompiuterinį žaidimą „Jausmų barometras“. Vaikai atsakinėjo į klausimus apie įvairių
nemalonių situacijų sprendimą, bendraujant socialiniuose tinkluose. Renginio dalyviai už atsakymus
buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis – knygų skirtukais-atmintinėmis. Atmintinėje surašyti
paslaugų „Karštoji linija“, „Vaikų linija“ bei „Vilties linija“ kontaktai.
Vasario 11 d. Daubiškių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasių
mokiniai buvo pakviesti į Palnosų biblioteką dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Kaip saugiai
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naudotis internetu?“ Bibliotekininkė vaikams papasakojo, kokią informaciją galima skleisti
internete. Vaikai žiūrėjo trumpą filmuką „Nešok su vilku“. Jie sužinojo, kad nevalia viešinti savo
nuotraukų internete. Bibliotekininkė vaikams papasakojo apie virtualias patyčias, su kuriomis labai
dažnai susiduriama internete, kaip su jomis kovoti ir kur reikia kreiptis, susidūrus su patyčiomis.
Pažiūrėjus filmuką apie patyčias „Mergaitė iš Anglijos“, vyko diskusija „Ar moku saugiai naudotis
internetu?“ Po diskusijos bibliotekininkė pakvietė vaikus nupiešti saugų internetą bei paragino
nepamiršti saugiai naudotis internetu.
Jau tapo tradicija kiekvienais metais Renavo bibliotekoje vasario mėnesį organizuoti
Saugesnio interneto savaitę. Vasario 9 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Interneto nauda ir pavojai“.
Bibliotekininkė Roma Jablonskienė kalbėjo apie patyčias internete ir kaip jų išvengti. Buvo
diskutuojama įvairiais mokiniams aktualiais saugesnio interneto klausimais. Vasario 12 d. vyko
viktorina pradinių klasių moksleiviams „Ar esu saugus internete?“ Buvo atsakinėjama į klausimus
apie saugų internetą, jame tykančius pavojus, patyčias. Po to vaikai susipažino su planšečių
galimybėmis.
Balandžio 20 d. Šerkšnėnų bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Saugus ir draugiškas
internete“. Renginio pradžioje vaikai kartu su bibliotekininke Ilona Mikniene peržiūrėjo internetinį
puslapį www.draugiškasinternetas.lt. Tada vyko diskusija apie saugų naudojimąsi internetu.
Bibliotekininkė priminė, kad naršydami internete galime ne tik naudotis neaprėpiamu informacijos
kiekiu, bet ir susidurti su pavojais. Įspėta ir apie grėsmes virtualioje erdvėje: virusus, asmeninių
duomenų pasisavinimo galimybes. Balandžio 21 d. vyko kitas užsiėmimas „Kas yra elektroninės
patyčios“, kurio metu su vaikais buvo diskutuota apie elektronines patyčias. Vaikai žiūrėjo
mokomąjį filmą „Kaip atpažinti patyčias“, kuriame parodyta, kaip atskirti patyčias nuo pavienių
smurto atvejų, aptarti pagrindiniai patyčių bruožai, formos, patyčių dalyviai, pateikiamos glaustos
rekomendacijos, kokius su galimomis patyčiomis susijusius požymius pastebėję suaugusieji turėtų
atkreipti dėmesį ir vykdyti prevenciją.
Vasario 11 d. Ukrinų bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas vaikams „Saugus ir
draugiškas internete“. Renginio pradžioje bibliotekininkė pristatė parodą apie saugų internetą,
rekomenduojamas svetaines mokslui. Paroda veikė vasario 2–13 dienomis. Priminė, kad ši savaitė
yra skirta atkreipti visuomenės dėmesį į saugesnio interneto programą, kurios tikslas – skatinti
saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis technologijomis, apsaugoti vaikus, kovojant
su neteisėtu ir žalingu interneto turiniu bei elgesiu. Mobiliosios programėlės, naršymas internete ir
bendravimas socialiniuose tinkluose jau tapo kasdienybe – išmaniaisiais telefonais nevaržomai
naudojasi net ikimokyklinukai. Todėl kalbant apie saugumą, įspėta ir apie grėsmes virtualioje
erdvėje: virusus, asmeninių duomenų pasisavinimą, netgi identiteto vagystės galimybę. Saugaus
interneto savaitės metu didelis dėmesys skirtas ir patyčioms. Priminta, kad virtualių patyčių
problema kasmet tampa vis aktualesnė, nes tarp bendraamžių pasitaikantis žeminantis elgesys jau
persikėlė ir į socialinius tinklus. Pakalbėję apie galimas įvairias patyčių pasekmes ir pagarbaus
elgesio internete svarbą, mokiniai pasirašė „Garbingo elgesio internete kodeksą“ ir pasižadėjo jo
laikytis.
Vasario 13 d. Urvikių filiale vyko saugesnio interneto pamokėlė „Ar visada saugus
internetas?“, skirta Saugesnio interneto savaitei. Šio renginio tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į
žalingą informaciją ir elgesį internete, skatinti saugesnį vaikų naudojimąsi internetu ir naujomis
technologijomis. Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė papasakojo vaikams, kad projektas
„Saugesnis internetas“ įgyvendinamas Lietuvoje jau nuo 2005 metų. Bibliotekos lankytojams buvo
siūloma pažiūrėti įvairius mokomuosius filmukus saugaus interneto temomis, pasitikrinti savo žinias
sprendžiant įvairius testus, žaidžiant mokomąjį žaidimą „Klaidūs interneto miškai“. Vaikai diskutavo
apie internete slypinčius pavojus, apie tai, kaip svarbu neviešinti savo asmeninių duomenų,
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nebendrauti su nepažįstamais asmenimis. Bibliotekininkė priminė Vaikų linijos telefono
numerį, kur kreiptis pagalbos, susidūrus su patyčiomis ar kita nemalonia patirtimi internete.
Vasario 10 d. Žemalės bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Esu saugus internete“,
skirtas akcijai „Saugesnio interneto savaitė“. Užsiėmime dalyvavo 4–6 klasių mokiniai. Bibliotekos
darbuotoja Rita Stonienė mokiniams papasakojo, kaip reikėtų elgtis internete ir ko nereikėtų daryti.
Vėliau vaikams buvo užduodami klausimai apie naudojimąsi internetu.
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirti renginiai
Balandžio 6 d. vaikų literatūros skyriuje moksleiviams nuotaikingą spektaklį „Kiškio trobelė“
parodė lopšelio-darželio „Linelis“ (pedagogė Rasa Baltutienė) priešmokyklinės grupės vaikai. Po to
vyko edukacinė literatūrinė pamoka „Keliaujame su Guliveriu, Baronu Miunhauzenu ir Nilsu“, kuri
buvo skirta prisiminti žinomus klasikinius kūrinius, kurių herojai švenčia jubiliejinius gimtadienius.
Panaudojant iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ įsigytą interaktyvią lentą,
vaikų literatūros skyriaus darbuotojos moksleiviams iš „Žiburėlio“ pradinės (mokytoja Daliutė
Vadeikienė) ir Senamiesčio pagrindinės (mokytoja Dalia Liaučienė) mokyklų pristatė knygas: J.
Svifto „Guliverio kelionės“, G. A. Burgerio „Baronas Miunhauzenas“, S. Lagerlof „Stebuklingosios
Nilso Kelionės“. Bibliotekos darbuotojos pakvietė moksleivius dalyvauti ir kitose skaitymo
skatinimo projekto „Pasaulio pažinimas knygose ir kelionėse“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos
kultūros taryba, veiklose.
Balandžio 1 d. Sedos miesto filiale vyko popietė „Knyga – tai šviesa“, skirta Tarptautinei
vaikų knygos dienai. Bibliotekoje apsilankė Sedos darželio „Meškučių“ grupės vaikučiai su
auklėtojomis Gražina Aušinskiene, Ieva Butkute ir padėjėja Daiva Butkuviene. Popietės pradžioje
vyresnioji bibliotekininkė Loreta Mickienė pristatė skaidres apie Tarptautinę vaikų knygos dieną,
rašytoją H. K. Anderseną bei jo gyvenimą, kūrybą. Vėliau vyresnioji bibliotekininkė Janina
Kelerienė papasakojo vaikams apie knygos kelią, kurį nueina knyga, kol pasiekia knygyną,
biblioteką ir galiausiai skaitytoją, pristatė „Mįslių dainelę“. Popietės pabaigoje darželinukai
pažiūrėjo animacinį filmuką „Stebuklingas varpelis“, kuris papasakojo apie gerumą, rūpestį ir
pagalbą kitam. Vaikai apžiūrėjo įvairiausių formų, dydžių knygutes, susipažino su naujausia
bibliotekos įranga, kuria gali pasinaudoti kiekviena miestelio įstaiga, pristatydama įvairius
pranešimus, o taip pat tinka rodyti mažiesiems pamokančius filmukus. Įranga gauta iš projekto
„Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“.
Balandžio penktosios rytą į Naftininkų filialą dalyvavauti rytmetyje „Vaikiškų knygų
pasaulyje“ atvyko „Vyturio“ pradinės mokyklos 1 B klasės mokiniai su mokytojomis Vale Pociene,
Regina Rimkiene ir Kornelija Končiūte. Bibliotekininkės vaikams papasakojo apie biblioteką,
supažindino su Tarptautine vaikiškos knygos diena, pasakų kūrėju Hansu Kristianu Andersenu ir
bibliotekoje turimomis jo knygutėmis. Mokiniai turėjo progą apžiūrėti bibliotekoje veikiančią
piešinių parodą. Renginio viešnia Daiva Pamaiva (režisierė Daiva Gedvilienė) žaismingai skaitė
pasaką „Auksaplaukė ir trys lokiai“, žaidė ir šoko su vaikais.
Balandžio 5 d. Reivyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė darželio-mokyklos
„Kregždutė“ priešmokyklinėje grupėje organizavo rytmetį „Spalvotos pasakų knygutės“. Grupės
ugdytiniams bibliotekininkė pristatė atsineštas knygeles, skaitė trumpas pamokančias pasakėles iš M.
Maneru knygelės „Sodybų pasakos“ apie pagarbą, draugystę, darbštumą, kartu su vaikais skaitė A.
Sagstrom knygutę „Aukštai ar žemai?“, klausėsi įgarsintos pasakos „Vilkas ir ožiukai“.
Balandžio 5 d. Auksodės filiale vyko popietė „Ką man reiškia knyga?“, skirta Tarptautinei
vaikų knygos dienai. Į popietę rinkosi Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro ikimokyklinės
grupės „Kiškučiai“ vaikai, priešmokyklinės grupės mergaitės ir pirmos klasės mokiniai. Vyresnioji
bibliotekininkė Ramona Puidokaitė popietę pradėjo žaidimu „Pasakyk, kokius žinai pasakų
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veikėjus“? Kiekvienas vaikas turėjo prisiminti mėgstamų pasakų ar knygučių veikėjus.
Bibliotekininkė paruošė Žinių medį, ant kurio dalyviai turėjo pakabinti po nuspalvintą obuoliuką. Su
pačiais mažiausiais bibliotekos lankytojais bibliotekininkė žaidė žaidimą „Nešu, nešu knygą.
Balandžio 5 d. mažieji Balėnų kaimo darželio ir ikimokyklinės grupės vaikai bei jų
auklėtojos Birutė Mockienė ir Jolanta Barmina rinkosi į Balėnų biblioteką, kur vyko popietė
,,Piešiame pasaką pagal H. K. Anderseną“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Popietės metu
bibliotekininkė papasakojo vaikams, kad Vaikų knygos diena minima balandžio 2 dieną, nes tą dieną
yra ir garsaus danų rašytojo H. K. Anderseno gimtadienis. Bibliotekininkė pristatė knygų parodą
„H. K. Anderseno pasakų lobiai“. Vaikai papasakojo, kokias žino H. K. Anderseno pasakas, kurie
personažai jiems labiausiai patiko. Bibliotekininkė pakvietė vaikus pasiklausyti pasakos „Coliukė“.
Perskaičius pasakėlę, vaikai dalijosi mintimis apie gerus ir blogus pasakos personažus. Kad vaikai
geriau įsivaizduotų perskaitytos pasakos personažus, bibliotekininkė pakvietė nuspalvinti paruoštus
pasakos „Coliukė“ personažų piešinukus.
Pavasarinės saulutės lydimi balandžio 2 d. į Bugenių biblioteką rinkosi vaikai. Jų laukė jau
tradicine tapusi šventė – Tarptautinė vaikų knygos diena. Šį kartą ji truputį kitokia. Kadangi Bugenių
biblioteka dalyvauja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje, kuri pradėta
įgyvendinti 2013 m., vaikai jau prieš dvi savaites buvo sunešę į biblioteką savo piešinėlius tema
,,Mano Lietuva“. 14 piešinių buvo eksponuota to paties pavadinimo parodoje. Mažųjų kūryba turėjo
progą pasidžiaugti ne tik vaikai, bet ir suaugę bibliotekos lankytojai. Į Tarptautinės vaikų knygos
dienos šventę susirinkę vaikai išrinko labiausiai patikusius darbelius. Nugalėtojais tapo pirmokė
Gintarė Balytė, trečiokė Simona Bigailaitė ir septintokas Žygimantas Valatka. Visi parodoje
dalyvavę piešinėliai buvo sudėti į albumą, kuriuo gali pasidžiaugti bibliotekos lankytojai.
Svarbiausias šios šventės akcentas buvo Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas.
Bibliotekininkė papasakojo, kad Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo
Hanso Kristijano Anderseno (1805–1875) gimtadieniu – balandžio 2-ąją, Lietuvoje minima nuo
1993-iųjų, vadinasi, jau 23-čius metus. Bibliotekininkė padėkojo aktyviausiems skaitytojams ir įteikė
atminimo dovanėles. Daugiausia knygų per metus (net 62) perskaitė devintokė Liveta Kimtytė,
penktokė Regina Mockutė perskaitė 58 knygas, ketvirtokė Gustė Brazdauskaitė – 42. Bibliotekininkė
palinkėjo šioms mergaitėms nepamiršti skaitymo džiaugsmo ir vėliau, o kitiems – jį atrasti.
Tradiciškai šventė baigėsi loterija, saldžiomis vaišėmis ir bendra dalyvių nuotrauka.
Balandžio 5 d. į Palnosų biblioteką susirinko Daubiškių pagrindinės mokyklos
priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai su mokytoja Asta Liauksminiene. Bibliotekoje vyko popietė
„Pasiklydę H. K. Anderseno pasakų šalyje“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
Bibliotekininkė Rasa Rudnickienė vaikams papasakojo apie vieną žymiausių vaikų knygų rašytoją
H. K. Anderseną ir pakvietė vaikus pasiklausyti šio rašytojo pasakos „Laukinės gulbės“. Pasaką
vaikams skaitė ir bibliotekininkė, ir mokytoja. Pasaka vaikams buvo negirdėta, bet visiems labai
patiko. Aptarę pasaką, vaikai piešė šio autoriaus kitos žymios pasakos personažą Bjaurųjį ančiuką.
Balandžio 2 d. Plinkšių bibliotekoje organizuota popietė „Pasaka, vaiko vaizduotę girdanti
upė“. Jos metu buvo skaitomos pasakos, po to buvo stengtasi kuo vaizdingiau atpasakoti, pridedant
pasakų personažams savus apibudinimus bei praplečiant pasakų pabaigas. Bibliotekos jaunųjų
bibliotekininkų būrelio „Riešutėliai“ nariai aktyviai atpasakojo pasakas ir drąsino visus popietės
dalyvius įsijungti į pokalbį.
Balandžio 2 d. Renavo biblioteka kartu su Renavo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio
amžiaus ir pradinių klasių mokiniais paminėjo Tarptautinę vaikų knygos dieną. Mokyklos
bibliotekininkė Ilona Beištarienė papasakojo Tarptautinės vaikų knygos dienos atsiradimo istoriją.
Bibliotekininkė Roma Jablonskienė perskaitė H. K. Anderseno pasaką „Raudoni bateliai“ ir ją visi
kartu aptarė. Po to vaikai sprendė literatūrinį kryžiažodį ir kiekvienas pasirašė pasižadėjimus, kiek
knygučių perskaitys iki mokslo metų pabaigos.
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Šerkšnėnų filiale organizuotas garsinis A. A. Milne knygos „Pūkuotuko pasaulis“
skaitymas. Renginyje dalyvavo Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro mokiniai ir mokytoja
Rasa Žemgulienė.
Balandžio 2 d. Tirkšlių filiale popietėje „Nė valandėlės be pasakėlės“, skirtoje Tarptautinei
vaikų knygos dienai, apsilankė būrelis bibliotekos skaitytojų. Tirkšlių bibliotekos vyresnioji
bibliotekininkė Bronislava Kimtienė, pasveikinusi atvykus į biblioteką, papasakojo vaikams apie
pasakos žanrą. Vaikai turėjo atsakyti į pateiktus klausimus: kokie stebuklingi daiktai egzistuoja
pasakose, kokie veikėjai dažniausiai minimi pasakose, kokias stebuklingas užduotis jie turi atlikti.
Skaitytojas Tomas Eglinskas perskaitė Vytauto V. Lansbergio pasaką „Tinginėlių kaimas“.
Aktyviausi renginio dalyviai buvo apdovanoti prizais.
Balandžio 1 d. Ukrinų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvavo Tarptautinei
vaikų knygos dienai skirtoje literatūrinėje popietėje „Mano pirmoji knyga“. Pasinaudojant įranga,
įsigyta iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų, buvo demonstruojamos
skaidrės apie garsiausio pasakininko – Hanso Christiano Anderseno gyvenimą, kūrybą. Į biblioteką
vaikai atėjo nešini savo pirmosiomis knygutėmis, kurios buvo gražiai pristatytos, papasakota, apie ką
jose rašoma ir kas jas pirmą kartą perskaitė. Daugumos vaikų knygutės buvo jų pačių perskaitytos, o
kitiems skaitė mama, senelė ir net krikštamotė. Atsineštos pasakų, eilėraščių, mįslių, nuotykių
knygutės buvo gražiai išsaugotos, nesuplyšusios, nors ir matėsi, kad daug kartų vartytos.
Bibliotekininkė taip pat supažindino su savo pirmąja perskaityta knyga Č. Torsono „Kikas“. Gražios
leidinio iliustracijos labai patiko pirmos klasės berniukams ir jie panoro perskaityti šį kūrinėlį. Po
pirmųjų knygučių pristatymo ir aptarimo buvo apdovanota 2015 metais daugiausiai knygų
bibliotekoje perskaičiusi ketvirtos klasės mokinė Evelina Pučkorževičiūtė. Jai padovanota
prisiminimo dovanėlė – knyga ir pakabutis, o visiems pristačiusiems knygeles – magnetukai ir knygų
skirtukai. Vaikai mielai sutiko dalyvauti LBD inicijuotoje akcijoje „aš_skaitau_nes“, kurioje reikėjo
siųsti savo nuotrauką su atsakymu į klausimą, kodėl jie skaito knygas.
Balandžio 2 d. Urvikių filiale vyko popietė „Draugauk su knyga“, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai, kuri švenčiama kartu su žymaus pasakininko Hanso Kristiano Anderseno (1805–
1875) gimtadieniu. Popietės dalyviams buvo parodytas filmukas „Kaip gimsta knyga“. Vaikai turėjo
progą pamatyti didžiausią ir mažiausią pasaulyje išleistą knygą. Vėliau vyresnieji vaikai skaitė
pasakas savo mažesniems bičiuliams. Trumpam skaitovėmis tapo Justė Černookaitė, Orinta Švažaitė,
Greta Šilėnaitė. Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė priminė vaikams, kodėl reikia skaityti ir mylėti
knygas, kad jos taptų gerais draugais. Popietės pabaigoje buvo apdovanoti daugiausia knygų
perskaitę vaikai: 6 klasės mokinė Reda Šilėnaitė ir 3 klasės mokinė Augustė Vainutytė.
Balandžio 4 d. Židikų bibliotekoje vyko popietė vaikams ,,Pasakos, kurios nesensta“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai. Bibliotekos darbuotoja papasakojo mažiesiems skaitytojams, kad
ši diena minima kartu su danų rašytojo ir poeto, žymaus pasakų kūrėjo H. K. Anderseno gimtadieniu
– balandžio 2-ąją. Su mažaisiais skaitytojais aptartos dvi H. K. Anderseno pasakos ,,Princesė ant
žirnio“ ir ,,Mergaitė su degtukais“. Vaikai labai nustebo, kad šioms pasakoms daugiau nei per 180
m. Bibliotekininkė vaikams skaitė ištraukas iš mėgstamiausių pasakų. Vėliau vaikai apžiūrėjo
parodėlę ,,Įkvėpimą semiamės iš knygų“.
Viekšnių filiale parengta literatūros paroda „Berniukas iš Odensės“, Buknaičių filiale –
„Bendraukime su knyga“, Leckavos filiale – „Ši pasaka gyvena knygose“, Pikelių filiale –
„Keliaujame į knygų šalį“, Plinkšių filiale – „Užauk su knyga“, Purvėnų filiale – „Knyga suranda
draugą“, Renavo filiale – „H. K. Anderseno premijos laureatai“, Ukrinų filiale – „Pasaka –
bendravimo ir ugdymo priemonė“, Užlieknės filiale – „Knygos lydi vaikystę“, Žemalės filiale – „Aš
knygą atsivertęs – atsiduriu visur“.
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Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai
Balandžio 21 d. vaikų literatūros skyriuje vyko spektaklis vaikams pagal Justino
Marcinkevičiaus knygą „Grybų karas“. Nuotaikingą spektaklį lopšelio-darželio „Saulutė“
auklėtiniams parengė ir parodė Mažeikių „Ventos“ progimnazijos mokytoja Inga Steponavičienė su
1b klasės moksleiviais. Po spektaklio lopšelio-darželio auklėtiniams mokytoja padovanojo
pažintinius grybų žemėlapius, kurių pagalba vaikai galėtų susipažinti su valgomais ir nevalgomais
grybais, pamokė, kaip miške, išradingai skanduojant, susišaukti vieniems su kitais.
Balandžio 22 d. Viešojoje bibliotekoje su skaitytojais susitiko rašytoja Danguolė
Kandrotienė, kuri yra vaikiškų knygų leidyklos „Debesų ganyklos“ vadovė ir viena iš steigėjų. D.
Kandrotienė yra daugelio informacinių leidinių autorė ir sudarytoja, turinti nemažą kūrybinį stažą.
Vaikams parašė jau 10 knygų. Pirmoji jos knyga vaikams – „Blusa Izabelė“ (2009). Didžiausio
pasisekimo sulaukė autorės knyga „Spintos istorijos“. Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros
asociacijos Lietuvos skyrius ją pripažino geriausia 2013 metų knyga vaikams ir paaugliams ir
apdovanojo autorę Prano Mašioto premija, o Tarptautinė jaunimo biblioteka Miunchene ją atrinko
kaip vieną reikšmingiausių metų knygų vaikams ir jaunimui ir pripažino „Baltuoju varnu 2014“.
Knyga „Spintos istorijos“, aprašanti mažos mergaitės nuotykius levandomis kvepiančioje palėpėje,
buvo įvertinta ir vaikų – ji tapo 2014 Metų knyga vaikų knygų kategorijoje. Į susitikimą su autore
atvyko Senamiesčio pagrindinės ir „Žiburėlio“ pradinės mokyklų moksleiviai. „Žiburėlio“ pradinės
mokyklos moksleiviai susitikimo pradžiai buvo parengę muzikinę programą (mokytojos J.
Golovanova, D. Vadeikienė). Po vaikų pasirodymo rašytoja skaidrėse trumpai pristatė savo knygas
vaikams, nuoširdžiai bendravo su jaunaisiais skaitytojais, skaitė ištrauką iš knygos „Pasaiba“, rodė
vaikams knygos „Pasaiba“ rankraštį. Ji paprašė vaikų atsakyti į keletą klausimų, pati atsakė į vaikų
klausimus. Rašytojai paraginus vaikus skaityti ir kurti patiems, „Žiburėlio“ pradinės mokyklos
moksleivė Neila Jonauskytė pasisiūlė pasekti savo kūrybos pasaką. Įsigiję autorės knygų, vaikai
gavo rašytojos autografą.
Balandžio 29 d. vaikų literatūros skyriuje organizuota viktorina „Knygos, šalys, žmonės“.
Viktorinoje dalyvavo Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2a klasės moksleiviai su mokytoja Dalyte
Liaučiene ir „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 3b klasės moksleiviai su mokytoja Daliute Vadeikiene.
Šios klasės buvo subūrusios savo komandas, pasivadinusias „Žiburiukai“ ir „Smalsučiai“. Viktorina
prasidėjo komandų prisistatymais. „Žiburiukų“ komandos nariai žaismingai pristatė savo komandą, o
Emilija, Netas ir Ugnius parodė aplankytų šalių – Estijos, Prancūzijos ir Italijos nuotraukas bei apie
jas papasakojo. „Smalsučių“ komanda padainavo dainą, o Edvinas papasakojo apie kelionę po
Norvegiją ir parodė šią kelionę, pavaizduotą piešinyje. Viktorinos metu pradinukams teko ne tik
teisingai, bet ir greitai atlikti įvairias užduotis, susijusias su knygomis, jų veikėjais. Taip pat vaikai
galėjo pasitikrinti savo geografijos žinias. Vaikams patiko naujoviškas užduočių pateikimas,
atsakymų žymėjimas interaktyvioje lentoje. Komandos surinko vienodai taškų, todėl visi viktorinos
dalyviai už puikias žinias buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanėlėmis.
Balandžio 25 d. Reivyčių filiale organizuota popietė vaikams „Kiek daug paslapčių vienoje
knygelėje“. Renginyje dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ trečios klasės mokiniai ir mokytoja
Loreta Visminienė. Renginio metu vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė mokiniams
papasakojo apie enciklopedijas: kokių būna, kaip sudarytos, kaip ieškoti informacijos. Pristatė naujas
enciklopedijas: „Kakės Makės enciklopedija“, „Vaikų enciklopedija“, „Enciklopedija apie Lietuvą“,
„Mikės Pūkuotuko enciklopedija“. Vaikai susidomėję vartė knygas ir sužinojo, kiek daug jose
galima rasti informacijos. Renginio pabaigoje vaikai atsakinėjo į klausimus, minė mįsles, dėliojo
išsibarsčiusius lapelius, kuriuose buvo „pasislėpę“ pasakų pavadinimai. Bibliotekininkė pakvietė
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vaikus lankytis bibliotekoje, skaityti knygas ir atsakymų į rūpimus klausimus ieškoti
enciklopedijose.
Balandžio 28 d. Auksodės filiale vyko popietė „Kai tu skaitai, aš klausau“. Popietėje
dalyvavo Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro pirmos klasės mokinys Mantas ir
priešmokyklinės grupės mergaitės. Popietės pradžioje bibliotekininkė Ramona Puidokaitė vaikams
pristatė naujai gautas knygeles: L. A. Hsu „Katinėlis Juodis. Nedorėlis lietutis“, „Gervė ir garnys“ ir
M. Tillworth „Dora stebuklų šalyje“. Paskaičius keletą pasakų, vaikai žaidė žaidimą „Pasakyk žodį
iš ABC knygelės“. Atvertę ABC knygelės lapą, iš tame lape rastos raidės žaidimo dalyviai turėjo kuo
greičiau sugalvoti nepasikartojantį žodį. Vaikai susipažino su piešinių paroda „Jis mano herojus“.
Balandžio 22 d. į Balėnų biblioteką susirinko Balėnų pagrindinės mokyklos 1–2 klasių
mokinukai su auklėtoja Sandra Pociūte. Vyresnioji bibliotekininkė V. Galdikienė pakvietė
mažuosius į popietę „Kaip Jonelis raides pažino“. Bibliotekininkė vaikams paaiškino, kodėl
pasirinkta Žemaitės knygelė „Kaip Jonelis raides pažino“. Skaitydama apsakymą, ji paaiškino
vaikams nežinomų žodžių „daboti“, „įmanyti“, „mamaitė“, „memis“ ir kitų reikšmę. Perskaičius
apsakymą, bibliotekininkė pakvietė vaikus atpažinti raides pagal apsakyme aprašytas, kaip jas
įsivaizdavo mažasis apsakymo herojus Jonukas. Atpažinus raideles, vaikai turėjo jas surasti ant
„Raidžių gyvatėlės“, kurią pagamino mažametis Dairidas Samoška. Auklėtoja S. Pociūtė klausinėjo
vaikų, ką vaikai labiausiai įsiminė apie mažojo Jonuko gyvenimą. Daugelis pastebėjo, kad labai
pikta jo šeimininkė. Kiti prisiminė, kad jų šeimose vyresnieji neleisdavo liesti vadovėlių ar
knygučių. Vaikai vieningai nusprendė, kad tikrai įdomiau yra mokėti skaityti ir patiems skaityti
knygeles, negu vien žiūrėti paveikslėlius.
Palnosų filiale balandžio 26 d. organizuota popietė vaikams „Pasek man pasaką, motule“. Į
renginį sugužėjo Daubiškių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasių
mokiniai su mokytojomis: Dalia Damanskiene, Vita Juodeikiene, Asta Liauksminiene. Renginyje
dalyvavo ir dvi mamos: Anželika Sakalauskienė ir Indra Mašeckienė. Bibliotekininkė Rasa
Rudnickienė renginio dalyviams papasakojo apie skaitymo naudą bei kokią reikšmę vaikams turi
pasakų skaitymas. Ji paragino mamas, kuo daugiau skaityti savo vaikams, kad sustiprintų tarpusavio
santykius. Vaikai diskutavo tema „Ar man patinka skaityti?“ Po diskusijos mažiesiems pasakas
skaitė mamos: Anželika Sakalauskienė – Danutės Kulvietienės pasaką „Gaisras”, Indra Mašeckienė
– Ervino Ubarto pasaką „Džiaugsmo ašaros“. Bibliotekininkė R. Rudnickienė pakvietė vaikus
paskaityti Stepo Zobarsko apysaką „Paskutinė medžioklė“. Po to vaikai žiūrėjo Janušo pasaką „Saldi
košė“. Bibliotekininkė išdalijo vaikams skrajutes apie skaitymo naudą ir paprašė vaikų jas parnešti
savo tėveliams.
Balandžio 27 d. Renavo filiale organizuota viktorina vaikams „Ištiesk knygai ranką“.
Renginyje dalyvavo Renavo pagrindinės mokyklos 1–4
klasių mokiniai, mokytojos Vilma
Butkuvienė ir Vanda Juozapavičienė. Renginio metu vyresnioji bibliotekininkė Roma Jablonskienė
mokiniams papasakojo apie Nacionalinę bibliotekų savaitę, paragino visus kuo dažniau lankytis
bibliotekoje, skaityti knygas ir atsakymų į rūpimus klausimus ieškoti knygose. Viktorinos metu
vaikai atsakinėjo į klausimus apie perskaitytas knygas, teigiamus ir neigiamus perskaitytų knygučių
veikėjus, ieškojo atsakymų bibliotekos lentynose esančiose knygose.
Balandžio 29 d. Tirkšlių filiale vyko literatūros popietė „Stebuklai, prakalbinus knygą“.
Popietės vedėja, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinė Eglė
Galdikaitė, papasakojo, kad 16-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė – vienas ryškiausių Bibliotekų
metų akcentas. Ji prasidėjo balandžio 23-ąją, UNESCO minimą Pasaulinę knygos ir autorių teisių
dieną. Ši diena primena apie skaitymo kultūrą ir tradiciją, raštingumo pažinimo svarbą, pagarbą
knygai ir kūrėjui. Renginio metu mokiniai pasidalijo įspūdžiais apie perskaitytas knygas. Kai kurie
vaikai į renginį buvo atsinešę savo mėgstamas knygas, kurias parodė savo draugams. Mokiniai skaitė
lietuvių poetų sukurtus eilėraščius apie knygas.
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Balandžio 26 d. Ukrinų filiale vyko edukacinis užsiėmimas vaikams „Biblioteka.
Užeik, tavęs laukia knygose paslėpti lobiai“. Į biblioteką atvyko Ukrinų pagrindinės mokyklos 3–5
klasių mokiniai. Bibliotekininkė supažindino juos su daugiafunkcine bibliotekos erdve, kurioje yra
senos ir naujos knygos, skirtos įvairaus amžiaus grupėms, kur galima naudotis kompiuteriu, bevieliu
internetu, kur galima bendrauti su draugais. Vaikai, naudodami planšetinius kompiuterius, ieškojo
knygose paslėptų ir užkoduotų klausimų su nuoroda į paslėptą lobį. Visiems vaikams buvo suteikta
galimybė nuskaityti kodą su Qrafter kodų programėle. Užkoduoti klausimai buvo paslėpti įvairiose
knygose, o vaikai, teisingai atsakę į klausimus, surado lobį – sveikinimą ir saldainius.
Balandžio 23 d. Urvikių filiale vyko populiariausių knygų pristatymas „Jas skaito kelios
kartos“. Vaikai susipažino su naujausiomis vaikams skirtomis knygomis, esančiomis Urvikių
bibliotekoje. Renginį pagyvino garsinis vaikų skaitymas. Buvo skaitomos ištraukos iš knygų: Zitos
Gaižauskaitės „Žiogas pievoj vasarojo“, Megan Rix „Šunelis didvyris“. Vaikams buvo parodytas
filmukas pagal Brolių Grimų pasaką „Išpuikusi princesė“. Išeidami į namus vaikai išsinešė po
knygutę ir pažadėjo greitu laiku vėl sugrįžti.
Akcijai „Metų knygos rinkimai“ skirti renginiai
Gruodžio 9 d. vaikus iš „Žiburėlio“ pradinės mokyklos į spektaklį „Trys paršiukai“ pakvietė
vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro lėlės. Prieš prasidedant spektakliui šio skyriaus darbuotojos
pakvietė vaikus dalyvauti akcijoje „Metų knygos rinkimai 2016“. Vaikams jos pristatė šioje akcijoje
dalyvaujančias vaikų kategorijos knygas, pakvietė skaityti ir balsuoti už labiausiai patikusią knygą.
Apie biblioteką vaikams papasakojo lėlių teatro lėlės Knyginukas, Pelėsis, Pelė. Po šios
informatyvios įžangos vaikai stebėjo lėlių teatro spektaklį „Trys paršiukai“. Po spektaklio pirmokai
sugužėjo į žaisloteką pažaisti, o ketvirtokai aplankė kitus bibliotekos skyrius.
Sausio 27 d. Leckavos filiale vyko popietė „Mano draugė knyga“. Bibliotekininkė Violeta
Dovydauskienė pristatė rinkimams nominuotas vaikų kategorijos knygas: R. Savickytės „Adelės
dienoraštis. Ruduo“, R. Baltrušytės Kalvėnų miesto paslaptis“, B. Mar „Gėlininkė“, T. Dirgėlos
„Apie raganą šiokią tokią“, R. Stankevičiaus „Pūgos durys“, papasakojo apie autorius, jų kūrybą ir
pakvietė balsuoti už labiausiai patikusią knygą. Vaikai skaitė ištraukas iš knygų: R. Savickytės
„Adėlės dienoraštis. Ruduo“, R. Baltrušaitytės „Kalvėnų miesto paslaptis“ ir B. Mar „Gėlininkė“.
Labiausiai vaikams patiko R. Savickytės „Adelės dienoraštis. Ruduo“.
Sausio 23 d. Užlieknės filiale vyko popietė „Aš sutinku – perskaičiau – patiko“.
Bibliotekininkė Elena Demulienė pristatė vaikams ir paaugliams nominuotas knygas, papasakojo
apie knygų autorius ir jų kūrybą. Renginio dalyviai skaitė ištraukas iš rinkimams nominuotų knygų:
R. Savickytės „Adelės dienoraštis. Ruduo“, R. Baltrušaitytės „Kalvėnų miesto paslaptis“, R. Unos
„Ajunk“, D. Opolskaitės „Eksperimentas gyventi“, dalijosi mintimis apie perskaitytas akcijoje
dalyvaujančias knygas. Renginio dalyviai išrinko labiausiai patikusią knygą – D. Opolskaitės
„Eksperimentas gyventi“. Daugiausiai knygų perskaičiusi skaitytoja, moksleivė A. Valantytė buvo
apdovanota prizu.
Kovo 29 d. Ukrinų bibliotekoje lankėsi Ukrinų pagrindinės mokyklos pradinukai su
mokytoja Jūrate Šiauliene. Bibliotekininkė, demonstruodama skaidres, pristatė 2015-ųjų Metų
knygą vaikams – Ramunės Savickytės „Adelės dienoraštis. Ruduo“. Vaikams buvo rodoma akcijos
„Metų knygos rinkimai 2015“ baigiamojo apdovanojimų renginio, kuris vyko Vilniaus knygų
mugėje, įrašo ištrauka. Jiems labai patiko žiūrėti filmuotą medžiagą dideliame ekrane ir
planšetiniuose kompiuteriuose. Kovo 30 d. į biblioteką atvyko aukštesniųjų klasių mokiniai.
Bibliotekininkė pristatė 2015-ųjų Metų knygą paaugliams Rebekos Unos „Atjunk“ ir peržiūrėjo
Vilniaus knygų mugėje vykusio akcijos „Metų knygos rinkimai 2015“ baigiamojo apdovanojimų
renginio įrašo ištrauką.
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Urvikių filiale sausio 28 d. vyko popietė „Renkame geriausią 2015 Metų knygą
paaugliams“.
Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė papasakojo mokiniams apie Metų knygos
rinkimų akciją, pristatė knygų penketuką paaugliams, jų autorius, supažindino su knygų tematika.
Mokiniai skaitė ištraukas iš Dainos Opolskaitės knygos „Eksperimentas gyventi“. Knygoje
pasakojama apie vaikų globos namus ir skaudų likimą patyrusius vaikus Konstantą ir Beatą. Tai
geras, stiprus, rūstus tekstas apie gyvenimo išbandymų laužytą, bet nesulaužytą, bandantį atsistoti
jauną žmogų. Mokiniai drąsiai reiškė savo nuomones. Aktyviausia buvo aštuntokė Odeta
Steponavičiūtė.
Lapkričio 14 d. Židikų filiale vyko knygų pristatymas „Susipažinkime su geriausiomis 2016
metų knygomis“. Buvo pristatytos Metų knygos rinkimuose nominuotos knygos vaikams,
supažindinta su knygų autoriais ir jų kūryba. Bibliotekininkė paruošė skirtukus į knygas su
rinkimuose dalyvaujančių knygų pavadinimais bei internetiniais adresais, kur galima ne tik balsuoti
už patikusią knygą, bet ir daugiau sužinoti apie Metų knygos rinkimus. Vaikai pasiskirstė į grupes,
kurios turėjo atlikti užduotis – pristatyti pasirinktą knygą, paruošti trumpą garsinį skaitymą, nupiešti
knygai iliustracijas ir parašyti atsiliepimą. Atsiliepimus nutarta talpinti skelbimų lentoje, kad su jais
galėtų susipažinti ir kiti bibliotekos lankytojai.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai
2016 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – „Ateitis Šiaurės šalyse“. Šviesos ir žodžio
šventė – kūrinio skaitymas balsu – Ukrinų bibliotekoje vyko lapkričio 15 dieną. Į vaikams skirtą
renginį „Auštant“ susirinko pradinių klasių mokiniai su mokytojomis. Skaitymui parinkta norvegės
Stian Hole knyga „Garmanns sommer“ („Garmano vasara“). Bibliotekininkė žvakių šviesoje skaitė
knygos ištraukos vertimą, o ekrane buvo rodomos linksmos knygos iliustracijos. Skaitoma ištrauka
buvo apie tai, kad pas berniuką Garmaną į svečius atvyksta trys senos tetos, atveža dovanų kepurę ir
pinigėlį. Bibliotekoje svečiavosi ukriniškės Valerija Petrauskienė ir Janina Šilinskienė, kurios kartu
su bibliotekininke vaidino tetas. Dominykas Steponavičius sutiko suvaidinti berniuką Garmaną.
Svarbiausia ištraukos mintis – Garmano baimė dėl ateities, kad reikės pradėti lankyti pirmąją klasę.
Inscenizacija pavyko puikiai, dalyviai diskutavo apie savo pirmąjį atėjimą į mokyklą ir rašė laišką
sau į ateitį. Laiškai buvo sudėti į laiko kapsulę, antspauduoti ir paslėpti. Pakalbėję apie ateitį,
pasmaguriavę „tetulių“ atneštomis gėrybėmis, sužinoję apie Šiaurės šalis, pasimėgavę jaukia žvakių
liepsnelių sukurta atmosfera ir skaitymu balsu, vaikai išskubėjo į pamokas.
Akcijai „Knygų Kalėdos“ skirti renginiai
Lapkričio 26 d. Urvikių bibliotekoje vyko popietė, skirta akcijai „Knygų Kalėdos“. Vaikai
skaitė ištraukas iš pasakų, deklamavo išmoktus eilėraštukus apie žiemą, Kalėdas. Buvo išrinktas
gražiausias eilėraštukas, kurį vaizdingai padeklamavo 6 klasės Pavasario pagrindinės mokyklos
mokinė Justė Černookaitė. Jai ir atiteko saldi dovanėlė. Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė
pristatė akciją, papasakojo apie žiemos šventes, dar kartą prisiminė senolių papročius, kaip seniau
buvo puošiamos eglutės. Šventės dalyviai ragavo kūčiukus, vaišinosi mėtų arbata ir linkėjo vieni
kitiems linksmų, dosnių, ir laimingų metų. Buvo pristatyta atvirukų paroda „Mes iš pasakų“.
Gruodžio 7 d. Auksodės bibliotekoje vyko popietė „Kartu su Nykštuke Žyniuke ir Nykštuku
Užmarštuku“, skirta
akcijai „Knygų Kalėdos“. Popietėje dalyvavo Auksūdžio mokyklosdaugiafunkcinio centro ikimokyklinės grupės „Kiškučiai“ mažyliai ir priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikai. Popietės metu Nykštukai vaikams papasakojo apie vykstančią akciją, jos taisykles ir
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paragino padovanoti bibliotekai knygų. Vaikai smagiai kūrė papuošimus akcijos plakatui,
spalvino bibliotekininkės R. Puidokaitės iš anksto paruoštus paveiksliukus, kuriais ir papuošė akcijos
plakatą.
Gruodžio 7 d. Reivyčių filiale organizuotas garsinis knygų skaitymas „Kalėdos su knyga“.
Renginyje dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ ketvirtos klasės mokiniai ir mokytoja Loreta
Visminienė. Vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė vaikams skaitė G. Liaugminienės knygelę
„Sena spinta: kodėl senovėje žmonės taip keistai rengėsi?“, D. Zelčiūtės mažų istorijų iš knygelės
„Raktas po kilimėliu“, J. Marcinkevičiaus eilėraščių apie žiemą.
Gruodžio 22 d. Tirkšlių filiale vyko popietė „Knygų Kalėdos“. Renginio pradžioje vyresnioji
bibliotekininkė Bronislava Kimtienė papasakojo vaikams apie Lietuvos prezidentės inicijuojamą
akciją „Knygų Kalėdos“, kuria skatinama šalies bibliotekoms dovanoti knygas. Vėliau vaikai skaitė
ištraukas iš Tomo Dirgėlos knygos „Apie raganą Šiokiątokią“.
Gruodžio 17 d. Užlieknės filiale vyko popietė „Aš skaičiau – paskaityk ir tu“, skirta akcijai
„Knygų Kalėdoms“. Renginyje dalyvavo Užlieknės pagrindinės mokyklos moksleiviai, būrelio
„Mažosios pelytės“ narės, kaimo gyventojai. Bibliotekininkė Elena Demulienė papasakojo apie
šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“. Renginio dalyviai
dalijosi mintimis apie perskaitytas knygas, skaitė kalėdinius palinkėjimus, eilėraščius. Skaitytojos L.
Priedininkienė, B. Vaičkuvienė ir J. Vaičkuvienė bibliotekai padovanojo 6 fiz. vnt. šakinės
literatūros, periodinių leidinių. Renginio metu pagerbti ištikimiausi skaitytojai, bibliotekos bičiuliai.
Kiti žodiniai renginiai
Kovo 4 d. vaikų literatūros skyriuje vyko edukacinis užsiėmimas. Aplankyti po renovacijos
duris atvėrusią biblioteką panoro „Žiburėlio“ pradinės mokyklos antrokai su mokytoja Raimonda
Česnauskiene. Moksleiviai atkeliavo į biblioteką nusiteikę turiningai praleisti laiką, susipažinti su
naujomis informacinių technologijų priemonėmis, apžiūrėti atsinaujinusią ir pagražėjusią biblioteką.
Vaikus sutikusios vaikų literatūros skyriaus darbuotojos pakvietė juos pasikalbėti apie biblioteką. Po
to vaikų literatūros skyriaus vedėja Sigita Repšytė supažindino moksleivius su jų amžiui skirtu
grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros fondu, papasakojo, kaip tapti bibliotekos skaitytoju, kiek
knygų galima pasiimti į namus ir kiek laiko jas galima skaityti. Vaikai sužinojo, kad įsigijus
skaitytojo pažymėjimą, bus galima skaityti ne tik Mažeikių, bet ir kitose Lietuvos viešosiose
bibliotekose. Vaikai darbuotojoms taip pat turėjo klausimų. Jie norėjo sužinoti, ar paėmus knygą
vienoje bibliotekoje, bus galima ją grąžinti kitoje, ar galima padovanoti bibliotekai knygų ir kur jas
atnešus palikti, ką reikia daryti praradus skaitytojo pažymėjimą. Vėliau vaikai aplankė ir kitus
Viešosios bibliotekos skyrius, kur apžiūrėjo senų knygų parodą, Brailio raštu parašytas knygas.
Smagia skanduote padėkoję šių skyrių darbuotojams, vaikai grįžo į vaikų literatūros skyrių, kur šio
skyriaus darbuotojos jiems buvo paruošusios įvairių užsiėmimų, panaudodamos iš projekto
„Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ įsigytas informacinių technologijų priemones. Vaikai
susipažino su el. knygų skaityklėmis bei skaitymo galimybėmis, naudojant šias skaitykles.
Planšetinių kompiuterių pagalba pasivaikščiojo QR kodų labirintais, išbandė Aurasma programėlę,
susipažino su filmavimo ir fotografavimo galimybėmis. Kiti, kompiuterio ekrane surinkę išbarstytą
dėlionę, susipažino su bibliotekoje esančiomis naujausiomis knygomis, pabandė susikurti savo
mėgstamos knygos dėlionę. Edukacinis užsiėmimas pravestas panaudojant iPad planšetinius
kompiuterius, įsigytus iš Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Pažangių
technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų.
Balandžio 19 d. į Viekšnių filialą buvo pakviesti Viekšnių gimnazijos 4B klasės moksleiviai
ir jų mokytoja Ona Noreikienė. Bibliotekoje vyko netradicinė muzikos pamoka „Knygos apie
muziką ir muzikus“. Pamoką vedė Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos muzikos pedagogė
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Odeta
Dargienė.
Pamokos
medžiagą demonstruodama skaidrėse, muzikos pedagogė
pristatė 10 įdomiausių ir galbūt populiariausių knygų, su kuriomis moksleiviai turėtų būti susipažinę.
Tai knygos, suteikiančios žinių apie muziką, lietuvių liaudies šventes, papročius, muzikos
instrumentus ir atsakančios į daugybę klausimų: „Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos“ (L.
Laurinavičiūtė-Petrošienė), „Kad širdelėje būtų šviesiau“ (D. Bauerienė), „Padainuosim mes suėję“
(sud. I. Mickevičiūtė), „Gyvenu, kai dainuoju“ (R. Vildžiūnienė), „Pianisto chrestomatija“ (sud. A.
Kučinskienė) ir kt. Kitoje pamokos dalyje apžvelgė bibliotekoje turimas senas, bet labai naudingas
knygeles, kurias vaikai ar mokytojai gali pasiskolinti skaitymui į namus: „Peteris muzikos
instrumentų šalyje“ (K. R. Chic), „Mažoji muzikos istorija“ (F. Hercfeldas), „Susiradom smuiko
raktą“ (R. Skučaitė), „Žvanga Žvangutis“ (parengė E. Laugalytė), „Močiute motinėle“ (V.
Juodpusis), „Lopšinės ir žaidimai“ (sud. J. Šemetaitė) ir kt. Mokytoja O. Noreikienė patikrino
moksleivių žinias, pateikdama keletą klausimų. Įsitikinusi, kad vaikai viską suprato ir įsisavino,
padėkojo už puikią pamoką. Pamokos pabaigoje jos organizatorė bibliotekininkė Sniegina
Chriščinavičienė moksleivius informavo, jog Viekšnių filialas dalyvauja Mažeikių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“. Iš
projekto lėšų įsigijus demonstracinę įrangą, atsirado galimybė ne tik organizuoti patrauklesnius
renginius, bet ir vesti netradicines pamokas moksleiviams. Ši pamoka – tai viena iš projekto veiklų.
Gegužės 27 d. vaikų literatūros skyriuje vyko kūrybinis užsiėmimas. Užsiėmime dalyvavo
Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2a klasės moksleiviai. Vaikai turėjo parodyti išmonę, piešdami
„kelionės bilietą“ skaitymo skatinimo akcijai „Kelionė už knygos kainą“. Vaikai piešė įvairias
transporto priemones, norimas aplankyti šalis, fantastinius nuotykius, kuriuos norėtų patirti
kelionėse. Moksleivių nupiešti „kelionės bilietai“ buvo dalinami vaikams, kurie vasarą dalyvavo
skaitymo skatinimo akcijoje. Veikė vaikiškų knygų, kurių veikėjai kažkur keliauja, paroda.
Birželio 2 d. vaikų literatūros skyriuje vyko knygų paaugliams pristatymas. Skyriaus vedėja
S. Repšytė geriausias, populiariausias knygas pristatė Senamiesčio pagrindinės mokyklos 7 klasės
(mokytoja Audinga Dapkevičė) moksleiviams. Po pristatymo mokytoja šias knygas pasiūlė
moksleiviams perskaityti vasaros atostogų metu.
Birželio 3 d. vaikų literatūros skyriuje lankėsi moksleiviai iš „Žiburėlio“ pradinės mokyklos
3b klasės. Vieni jų sėdo piešti „kelionės bilietą“ akcijai „Kelionė už knygos kainą“, kiti žaislotekoje
rungėsi, žaisdami įvairius žaidimus, pasinaudodami žaidimų konsole Xbox, dar kiti išbandė
edukacinius matematinius Jumpido žaidimus, pasinaudodami interaktyvia lenta Smart.
Rugsėjo 14 d. vaikų literatūros skyriaus darbuotojos skaitytojus vaikus pakvietė kelionėn į
kaimyninės Latvijos sostinę Rygą. Ši išvyka – tai viena iš skaitymo skatinimo projekto „Pasaulio
pažinimas knygose ir kelionėse“ veiklų. Į ją buvo pakviesti aktyviausi šio projekto dalyviai ir
bibliotekos skaitytojai – nuo kovo mėnesio įvairiose projekto veiklose dalyvavę Senamiesčio
pagrindinės mokyklos 3a klasės (mokytoja Dalytė Liaučienė) ir „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 4b
klasės (mokytoja Daliutė Vadeikienė) moksleiviai. Rygoje ekskursijos dalyviai pirmiausiai aplankė
vieną iš įspūdingiausių kultūrinės paskirties pastatų – Rygos nacionalinę biblioteką. Ekskursijos
dalyviai modernioje bibliotekoje susipažino su šios bibliotekos istorija, pasigrožėjo jos interjeru.
Vėliau vaikai leidosi į nuotykius Rygos zoologijos sode, kuriame jau daugiau kaip 100 metų laikomi
gyvūnai iš viso pasaulio. Jie apžiūrėjo Žirafų bei Tropikų namus, kuriuose gyvena net 80 rūšių
gyvūnai. Didžiausią įspūdį paliko begemotų porelė.
Spalio 19 d. Viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis skaitymo skatinimo projekto „Pasaulio
pažinimas knygose ir kelionėse“ renginys. Į šį renginį susirinko nemažas projekto dalyvių būrys.
Nuo pat kovo mėnesio jie dalyvavo įvairiose šio skaitymo skatinimo projekto veiklose: knygų
pristatymuose, viktorinoje, vasaros knygų skaitymo akcijoje, piešė keleivio bilietą, vyko į ekskursiją,
kūrė foto koliažus iš kelionių. Renginio pradžioje buvo apdovanoti aktyviausi skaitymo skatinimo
akcijos „Kelionė už knygos kainą“ dalyviai. Po to visus į improvizuotą kelionę „Aplink pasaulį 2“
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pakvietė „Labaiteatro“ aktoriai iš Vilniaus Agnė Sunklodaitė ir Vytautas Rašimas. Aktoriai
pasiūlė žiūrovams tapti šios kelionės dalyviais. Šio teatralizuoto koncerto-žaidimo metu vaikai buvo
ir laivo, lėktuvo kapitonais, aplankytų šalių gyventojais, bėgo nuo piratų, Japonijoje susipažino su
robotu, Suomijoje pėrėsi pirtyse, Amerikoje bendravo su indėnu. Aplankę daugelį šalių, galų gale
grįžo į Lietuvą. Vaikai šia kelione liko sužavėti. Po kelionės vaikų literatūros skyriaus darbuotojos
moksleivius pakvietė apžiūrėti vaikų sukurtų foto koliažų parodą.
Sausio 21 d. vyko integruota pamoka Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos moksleiviams.
Integruotą lietuvių kalbos ir literatūros pamoką gimnazijos IV a klasės moksleiviams vedė mokytoja
Inga Šemetiene. Šios pamokos tema – lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis. Pasinaudodama
projektoriumi, kurį biblioteka gavo iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų,
mokytoja parodė filmuką „Lietuviškos spaudos draudimas ir tautinis atgimimas 1864–1904“. Šis
filmas vaikams suteikė daug informacijos, kuri tapo labai svarbi tolesnėms užduotims, nes buvo
sprendžiamas testas, atsakinėjama į klausimus. Moksleiviai, suskirstyti į keturias grupes,
lenktyniavo. Pamokos pabaigoje vyresniosios bibliotekininkės Janina Kelerienė ir Loreta Mickienė
apibendrino pasiektus rezultatus, papasakojo apie Lietuvos šviesuolius Vincą Kudirką, Joną
Basanavičių, Simoną Daukantą, Vaižgantą bei uždraustų lietuviškų mokyklų steigėją Motiejų
Valančių.
Kovo 16 d. į popietę „Dėkojame knygnešiams už lietuvišką žodį“, skirtą knygnešio Jurgio
Bielinio 170-osioms gimimo metinėms bei Knygnešio dienai, atvyko Balėnų pagrindinės mokyklos
6 klasės mokiniai ir lietuvių kalbos mokytoja Ilona Alčauskienė. Vyresnioji bibliotekininkė Virginija
Galdikienė papasakojo vaikams apie vieną iš draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo
organizatorių – Jurgį Bielinį. Bibliotekininkė perskaitė Algimanto Krapavicko eiles „Knygnešiui“,
pristatė literatūros parodą „Dėkojame knygnešiams už lietuvišką žodį“. Mokiniai buvo pakviesti
dalyvauti viktorinoje „Knygnešio keliu“. Renginio dalyviams teko perrašyti tekstą, parašytą
rusiškomis raidėmis, lietuviškai, atsakinėti į klausimus apie draudžiamos lietuviškos spaudos
laikotarpį. Renginio dalyviai kūrė knygelę, kurioje surašė brangiausius vaikams lietuviškus žodžius.
Balandžio 13 d. į Palnosų biblioteką susirinko Daubiškių pagrindinės mokyklos
priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–4 klasių mokiniai. Bibliotekoje vyko popietė
„Susipažinimas su vaikiškų knygelių autoriais, panaudojant IT“. Bibliotekininkė Rasa Rudnickienė
skaidrėse vaikams pristatė žymiausius vaikų ir jaunimo rašytojus: Kęstutį Kasparavičių, Vytautą
Račicką, Liną Žutautę, Astridą Lindgren, Samuelį Teilorą Klemensą (Marką Tveną), Šarlį Pero, H.
K. Anderseną. Susipažinę su autorių biografijomis bei jų kūryba, vaikai diskutavo apie jiems
labiausiai patinkančias pasakas. Ypač vaikai buvo sužavėti H. K. Anderseno pasaka „Laukinės
gulbės“. Ji vaikams paliko neišdildomų įspūdžių. Po to vaikai patys kūrė bendrą pasaką. Ši užduotis
jiems pasirodė nelengva, bet bendrų pastangų dėka buvo sukurta pasaka „Stebuklinga višta“.
Bibliotekininkė vaikams išdalino atspausdintą H. K. Anderseno pasaką „Tikra tiesa“ ir paprašė, kad
grįžę iš mokyklos visi perskaitytų šią pasaką. Taip pat paragino vaikus pabandyti patiems sukurti po
savo pasaką.
Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Renavo pradinės mokyklos mokiniai jai
ruošėsi iš anksto. 2016 m. Tolerancijos dienos simbolis buvo paukštis. Mokiniai dailės pamokų metu
piešė, karpė paukščius ir jais nešini lapkričio 16-ąją skubėjo į Renavo biblioteką, kur vyko
integruota tolerancijos pamoka. Mokiniai kartu su mokytoja V. Juozapavičiene aptarė žodžio
„tolerancija“ prasmę ir reikšmę. Vaikams buvo išdalinti sukarpyti žodžiai, kuriuos reikėjo sudėti į
posakį, susijusį su tolerancija. Kartu su visais pamokos dalyviais buvo aptarti sudėti posakiai: „Jei
geras tu – geri ir kiti“, „Visi skirtingi – visi lygūs“, „Gerbk kitą tokį – koks jis yra“. Po to mokiniai
piešė piešinius, o savo padarytais paukščiais papuošė mokyklos stendą.
Šerkšnėnų filiale rugpjūčio 10 d. vyko edukacinis užsiėmimas vaikams „Animacinių filmukų,
sukurtų pagal garsiausias pasaulio pasakas, peržiūra ir aptarimas“. Edukacinį užsiėmimą vedė
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Mažeikių moterų LIONS klubo atstovės Regina Lukošienė ir Irena Damulienė bei Šerkšnėnų
filialo bibliotekininkė Ilona Miknienė. Viešnios atsivežė filmukų, iš kurių vaikai išsirinko, ką norėtų
pažiūrėti. Buvo pasirinkta A. Puškino „Pasaka apie žvejį ir auksinę žuvelę“. Vaikai įdėmiai žiūrėjo
filmuką, nes po peržiūros buvo numatyta jį aptarti. Vaikai iš filmuko suprato, kad negalima būti
godžiam ir savanaudiškam, nes, kai daug nori, gali netekti visko, ir kad elgtis su kitais reikia
mandagiai. Po filmo aptarimo Mažeikių moterų LIONS klubo prezidentė R. Lukošienė pristatė
nuveiktus šio klubo darbus, papasakojo klubo istoriją, kalbėjo apie bendradarbiavimą su Mažeikių
viešąja biblioteka. Vaikams buvo išdalinti mėlyni balionai su klubo ženklu ir atvirukai. Šerkšnėnų
bibliotekai viešnios padovanojo knygą „Tylos aidas“ su tapytais paveikslais ir eilėraščiais.
Spalio 28 d. Tirkšlių filiale organizuota popietė „Laiminga, kai rašau vaikams“, skirta poetės
Ramutės Skučaitės 85-osioms gimimo metinėms. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės
mokyklos šeštokė Rimantė Grabažytė papasakojo apie poetės gyvenimo ir kūrybos kelią, pristatė jos
knygas ir pelnytus apdovanojimus.. Bibliotekininkė Bronislava Kimtienė papasakojo apie skaudžius
poetės išgyvenimus, patirtus Sibire. Mokiniai skaitė eilėraščius iš knygelės „Aš esu – kas“. Visiems
labai patiko eilėraščiai apie mažą Pabaisą-Pabaisėlį, kuris iš tikrųjų buvo labai geras ir mielas.
Sausio 13 d. Užlieknės kultūros namų kieme vyko minėjimas „Sausio 13-oji – mūsų
skausmas, pergalė ir amžina atmintis“, skirtas Laisvės gynėjų dienos 25-mečiui. Renginyje dalyvavo
Užlieknės pagrindinės mokyklos pedagogai, moksleiviai, jaunųjų bibliotekininkų būrelio „Mažosios
pelytės“ narės, kaimo gyventojai. Kultūros namų darbuotoja Birutė Vaičkuvienė parengė stendą su
žuvusiųjų nuotraukomis. Skambant Eurikos Masytės dainai „Laisvė“, buvo atnešta valstybinė
vėliava. Tradiciškai buvo uždegtas laužas, žvakutės ir tylos minute pagerbti žuvusieji Laisvės
gynėjai. Bibliotekininkė Elena Demulienė renginio dalyviams papasakojo apie Sausio 13-osios
įvykius. Užlieknės pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Birutė Ovčinikova, pradinių klasių
mokytoja Daiva Čirvinskienė, socialinė pedagogė Nijolė Mažeikaitė pasidalijo tų dienų
prisiminimais. Renginio dalyviai vaišinosi žirnių koše ir karšta arbata.
Parodos
Rašytojų jubiliejams skirtos parodos: Reivyčių filiale – „Ramutės Skučaitės kūryba
vaikams“ (R. Skučaitei 85), Sedos filiale – „Dievų miško aidai“ (B. Sruogai – 120), „Aš pažinau
karalių tavyje“ (V. Mačerniui – 95), Viekšnių filiale – „Jūrų vilkas“ (Dž. Londonui – 140), „Skrisk
žuvėdra“ (V. Miliūnui – 100), „Uogelės ant smilgos“ (R. Skučaitei – 85), Buknaičių filiale –
„Beatrisės Poter pasakos“ (B. Poter – 150), „Iš R. Skučaitės poezijos lobyno“ (R. Skučaitei – 85),
Leckavos filiale – „Laiškas sekmadieniui“ (R. Skučaitei – 85), Pikelių filiale – „Poetės knygos
vaikams“ (R. Skučaitei – 85), Plinkšių filiale – „Kurianti vaikams“ (R. Skučaitei – 85), „Ištikimas
realybei“ (T. Dreizeriui – 145), Purvėnų filiale – „Knyga suranda draugą” (H. K. Andersenui – 210),
Šerkšnėnų filiale – „Evalduko metai“ (V. Miliūnui – 100), „Ramutei Skučaitei – 85“, Ukrinų filiale –
„Kraštiečiui poetui Alfonsui Bukontui – 75“, Urvikių filiale – „Markas Tvenas ir jo kūrybos
veikėjai“ (M. Tvenui – 180), Užlieknės filiale – „Girdinti vaiko sielą“ (R. Skučaitei –85), Žemalės
filiale – „Rašau visiems“ (K. Marukui – 95), Židikų filiale – „Darbščioji Lietuvos kultūros
puoselėtoja“ (G. Pečkauskaitei-Bitei –155), „Šviesus ir žaismingas poetės pasaulis“ (R. Skučaitei –
85).
Saugesnio interneto savaitei: Naftininkų filiale – „Internete būk atsargus“, Buknaičių filiale
– „Saugaus interneto labirintais“ , Krakių filiale – „Ką mes veikiame internete?“, Leckavos filiale –
„Būk saugus internete“, Šerkšnėnų filiale – „Internete būk atsargus“, Užlieknės filiale –
„Internetas ir mano šeima“, Žemalės filiale – „Būk saugus internete“.
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Nacionalinei bibliotekų savaitei: Sedos filiale –
„Bibliotekos istorijos vingiuose“,
Buknaičių filiale – „Apie knygas ir skaitymą“, Leckavos filiale – „Užmirštų knygų puslapiuose“.
Akcijai „Knygų Kalėdos“: Sedos filiale – „Augu skaitydamas ir dalinuosi knyga“, Viekšnių
filiale – „Žiemos pasaka“, Krakių filiale – „Naujausių knygučių paroda“, Plinkšių filiale – „Knyga,
užauginanti sparnus“.
Kitos parodos: Naftininkų filiale –
„Lietuvos valstybės simboliai“ (Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Lietuvių vaikų tautosaka“, „Taip anksčiau gyveno...“
(Lietuvos vaikų gyvenimas senovėje), Sedos filiale – „Laisvės laužai“ (Laisvės gynėjų dienos 25mečiui), „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Tėvynė mūsų –
Lietuva“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Lietuvos valdovas – Mindaugas“
(Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai), „Mūšis prie Šiaulių“ (Saulės mūšiui – 780), Viekšnių
filiale – „Pakelk galvą, iškišk nosį, ar jauti – juk vasara“, „Jaunajam daržininkui“, „Pasidžiaukime
nuoširdumu, kūrybingumu ir išmintimi kvepiančiais vaikų kūrybos žiedais“, „Saulės mūšiui – 780“,
Bugenių filiale – ,,Mano Lietuva“, Buknaičių filiale – „Žeima, žeimaa, biek ėš kėima“
(Užgavėnėms), Krakių filiale – „Piešiu vaikystę“ (Tarptautinei vaikų gynimo dienai), „Ar girdi – ir
vėl skambutis aidi“ (Mokslo žinių dienai), Leckavos filiale – „Tautos atmintis – amžinoji liudytoja
(Juodojo kaspino dienai), Palnosų filiale – „Knygų skirtukai mano rankose“ (Daubiškių pagrindinės
mokyklos mokinių pagaminti knygų skirtukai), „Lietuvos kelias“ (Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai), „Mama, mano mama“ (Motinos dienai), Pikelių filiale – „Jie gynė Lietuvos
Laisvę“ (Laisvės gynėjų dienai – 25), „Laisvė spaudai ir kalbai“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai), „Ruduo – spalvų aruodas“ (Mokslo ir žinių dienai), Plinkšių filiale – „Neužgesink
Laisvės laužo“ (Laisvės gynėjų dienai ), „Pedagogas, vadintas istoriku“ (A. Šapokai – 110),
„Knygnešys, publicistas“ (J. Bieliniui – 170), „Saulės mūšis“ (Šiaulių mūšiui – 780), , Purvėnų
filiale – .„Rugsėjo pirmąją švęsk kitaip“ (vaikų piešinių rudens tema paroda), Ukrinų filiale –
„Laisvės gynėjų dienai – 25“, „Atgimimo diena: 1991 m. kovo 11-oji“ (Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 25-mečiui), „75 metai, kai Sovietų Sąjunga pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus
į Sibirą“, „Lietuvos respublikos prezidentas Kazys Grinius“ (Prezidento Kazio Griniaus metams),
„Renkame 2016 Metų knygą“, Urvikių filiale – „Kad žodis ir knyga skambėtų kaip daina“ (Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai), Užlieknės filiale – „Lietuvos istorija knygose“ (Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Lietuvos heraldika“ (Saulės-Šiaulių mūšiui – 780), „Lietuvos
didieji kunigaikščiai“ (Valstybės dienai), Žemalės filiale – „Gamta visų namai“ (Pasaulinei žemės
dienai), „Lietuvos ežerų gelmėse“.





Renginių lankytojų skaičius
Iš viso
VB vaikų literatūros skyriuje
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2015 m.
1876
70
531
1275

2016 m.
2669
542
684
1443

Netradicinės darbo formos
Vaikų literatūros skyriuje veikia lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai“.
Kovo 16 d. Viešojoje bibliotekoje lankėsi socialinių darbuotojų lydimi vaikai iš Mažeikių
globos namų. Bibliotekos darbuotojos supažindino juos su bibliotekos istorija, čia esančiu vaikų
literatūros fondu, teikiamomis paslaugomis. Po to vaikai stebėjo vaikų literatūros skyriaus lėlių
teatro spektaklį pagal Sergejaus Michalkovo pasaką „Trys paršiukai“.
Balandžio 7 d. vaikų literatūros skyriuje apsilankė vaikai iš Tirkšlių darželio „Giliukas“ lydimi
auklėtojos Rimos Kripienės. Vaikai žiūrėjo lėlių teatro spektaklį „Knyga ir peliukas“.
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Gegužės 4 d. į vaikų literatūros skyrių sugužėjo būrys Kazimiero Jagmino pradinės
mokyklos priešmokyklinės grupės vaikučių. Vaikai apžiūrėjo biblioteką, vartė knygas, žaidė
žaislotekoje, žiūrėjo lėlių teatro spektakliuką „Suplėšyta knyga“.
Gegužės 10 d. vaikų literatūros skyriuje apsilankė Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“
priešmokyklinės grupės vaikai. Vaikai apžiūrėjo biblioteką, vartė ir skaitė knygas, žaidė žaislotekoje,
žiūrėjo lėlių teatro spektakliuką „Knyga ir peliukas“.
Gegužės 11 d. vaikų literatūros skyriuje lankėsi dvi lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų grupės
su auklėtojomis. Ekskursijos pradžioje vaikai pažiūrėjo viešosios bibliotekos lėlių teatro spektaklį
„Suplėšyta knyga“. Po to pabuvojo vaikų literatūros skyriuje, kur susipažino su jų amžiui skirtu
knygų fondu, pažaidė žaislotekoje.
Gruodžio 9 d. vaikus iš „Žiburėlio“ pradinės mokyklos į spektaklį „Trys paršiukai“ pakvietė
viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro lėlės. Apie biblioteką vaikams papasakojo
Knyginukas, Pelėsis ir Pelė. Po šio pristatymo visi stebėjo lėlių teatro spektaklį „Trys paršiukai“.
Prie vaikų literatūros skyriaus buvo atnaujinta žaisloteka, nupirkta naujų stalo žaidimų,
kaladėlių, dėlionių. Žaislotekoje vaikai galėjo skaityti knygutes, žaisti stalo žaidimus, žiūrėti lėlių
teatro spektaklius. Iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų buvo įsigyta
interaktyvių žaidimų įranga Xbox ir Kinect, žaidimų komplektas, televizorius, 2 planšetiniai
kompiuteriai. Galimybe žaisti interaktyvius žaidimus susidomėjo nemažai vaikų. Žaislotekoje
apsilankė 686 vaikai.
Balėnų bibliotekoje veikia jaunųjų bibliotekininkių būrelis „Pelėdukai“. Būrelyje 4
nariai. Balandžio 26 d. bibliotekininkė pakvietė Balėnų bibliotekos jaunųjų bibliotekininkų būrelio
narius susipažinti su bibliotekininko profesija. Bibliotekininkė vaikams papasakojo apie knygų
išdavimą elektroniniu būdu. Būrelio nariai mokėsi dėlioti knygas į lentynas, registravo interneto
vartotojus. Būrelio nariai klausinėjo bibliotekininkės apie renginių organizavimą, rėmėjų paiešką,
apie senyvo amžiaus skaitytojų aptarnavimą namuose. Per tris valandas aptarnavę 15 bibliotekos
lankytojų, jaunieji bibliotekininkai jau buvo pavargę. Vaikai sakė, kad jiems bibliotekininkės darbas
anksčiau atrodė nuobodesnis, kol patys to nepabandė.
Palnosų filiale veikia knygų mylėtojų būrelis „Palnosiukai“. Jį lanko 5 vaikai. Vaikai
padėjo rengti parodas, organizuoti renginius.
Plinkšių filiale veikia jaunųjų bibliotekininkų būrelis „Riešutėliai“. Būrelyje 8 nariai.
Vaikai bibliotekoje klijuoja knygutes, prižiūri kompiuterinę techniką, padeda mažiesiems
lankytojams išsirinkti knygas, naudotis kompiuteriu, ruoštis bibliotekos renginiams. Visus vaikams
bibliotekoje organizuojamus renginius padeda ruošti būrelio nariai. Visi vaikams organizuojami
renginiai neapseina be būrelio narių pagalbos.
Jau 16 metų, kai Renavo filiale renkasi jaunųjų bibliotekininkų būrelio „Knygiukas“
nariai. Jie klijuoja suplyšusias knygas, rengia parodas, neša knygas seneliams į namus. Būrelis jungia
15 narių. Būrelio veikla ugdo vaikų meilę knygai, pomėgį skaityti. Būrelio nariai renkasi paskutinį
mėnesio penktadienį. 2016 metais buvo 10 užsiėmimų.
Užlieknės filiale 2008 m. buvo įkurtas jaunųjų skaitytojų būrelis ,,Mažosios pelytės“.
Būrelyje yra 4 nariai. Labai gaila, kad mažėja norinčių jį lankyti. 2016 m. vaikai klijavo suplyšusias
knygutes, jas aplenkė, rinko eilėraščius, patarles, mįsles renginiams ir padėjo bibliotekininkei juos
organizuoti.
Sedos filiale yra įsikūręs jaunųjų bibliotekininkų būrelis. Jame 10 narių. Būrelio tikslas –
populiarinti biblioteką, įtraukiant vaikus į renginių organizavimą, parodų rengimą, vaikų fondo
knygučių tvarkymą. 2016 m. jaunųjų bibliotekininkų būrelis padėjo bibliotekininkėms organizuoti 4
renginius, parengti 3 parodas. Bibliotekoje vyko 4 knygučių tvarkymo užsiėmimai.
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Jau vienuoliktus metus Sedos filiale veikia žaisloteka. Žaidimai padeda įvairiapusiškai
lavinti vaikus, pritraukti būsimuosius skaitytojus į biblioteką. 2016 m. žaislotekos paslaugomis
pasinaudojo 200 vaikų nuo ikimokyklinio amžiaus iki 7 klasės moksleivių, užregistruota 1504
apsilankymai (2015 m. – 1500). Žaislotekoje lankėsi vaikų darželio auklėtiniai su auklėtojomis.
Informacinis darbas
Rajono bibliotekose gautos 638 užklausos vaikams, atsakyta į 636 užklausas (2015 m. –
674), vaikų literatūros skyriuje į 177 (2015 m. – 109), miesto filialuose – 57 (2015 m. – 95), kaimo
filialuose – 402 (2015 m. – 470). Daugiausia pateikta teminių užklausų 619 (2015 m. – 637).
Neatsakyta į 2 užklausas Naftininkų filiale: apie auksinį ūsą ir banguotąsias papūgėles. Buvo
pasiūlyta paieškoti informacijos internete ir atspausdinti, tačiau užklausas pateikę vartotojai atsisakė.
Įdomesnės informacinės užklausos: senieji Lietuvos malūnai, sakmės apie aitvarus, roko
muzikos atsiradimo istorija, roko muzikos festivaliai, žemėlapių atsiradimo istorija, žymiausi
Lietuvos meteorologai, Barono Miunhauzeno muziejus, peldai ir nykštukai, žalčiai lietuvių
tautosakoje, prekių užsakymas internetu, bebaimis herojus pasakose, fenikso simbolis literatūroje.
Vaikų literatūros skyriuje fondo abėcėlinis katalogas, kraštotyros ir teminė kartotekos
nebepildomos. Abėcėlinio katalogo bei teminės kartotekos nebepildo ir filialai.
Internetas rajono bibliotekose
 Vaikų interneto vartotojų skaičius
 Vaikų interneto lankytojų skaičius

2015 m.
719
13682

2016 m.
830
13695

Bendradarbiavimas su mokyklų bibliotekomis
VB vaikų literatūros skyrius bendradarbiauja su Merkelio Račkausko gimnazijos,
Senamiesčio pagrindinės, Žiburėlio pradinės mokyklų bibliotekomis, konsultuoja šių bibliotekų
darbuotojus darbo klausimais. Taip pat bendradarbiaujama su lopšeliais-darželiais „Saulutė“ ir
„Eglutė“. Pastarajame vaikų literatūros skyriaus darbuotojos Jūratė Grikpėdienė ir Sigita Repšytė,
dalyvavusios šventiniame renginyje ,,Augame kartu su eilėraščiu“, pasidžiaugė vaikų kūrybiniais
gebėjimais, improvizacijomis. Vaikams buvo padovanotos knygutės, jie kartu su auklėtojomis,
tėveliais pakviesti apsilankyti atnaujintoje bibliotekoje. Bendradarbiaujama su Senamiesčio,
„Žiburėlio“, Ventos ir kitų mokyklų mokytojais ir moksleiviais, moksleivių namų dailės studija (vad.
G. Brasienė), kurios ugdytinių darbai eksponuojami bibliotekoje.
Auksodės biblioteka įsikūrusi viename pastate su Auksodės mokykla-daugiafunkciniu centru,
todėl patogu organizuoti renginius, skirtus vaikams. Taip pat biblioteka bendradarbiauja su Laižuvos
Antano Vienažindžio pagrindine mokykla, kurioje mokosi Auksodės bendruomenės vaikai.
Auksodės biblioteka prisidėjo prie Auksūdžio daugiafunkcinio centro ir Auksūdžio bendruomenės
organizuojamų renginių, kurie buvo skirti mažiesiems vaikų darželio auklėtiniams. Buvo prisidėta
prie Kalėdinių bei Naujametinių renginių organizavimo. Bibliotekininkė bendradarbiauja ir su kaimo
kultūros centro vadove, kuri organizuoja renginius vaikams, moksleiviams.
Laižuvos filialo darbuotoja bendradarbiauja su Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinės
mokyklos bibliotekos darbuotoja. Kartu organizuojami renginiai, rengiamos parodos, konkursai
mokiniams. Bibliotekininkė dažnai apsilanko mokykloje, yra kviečiama į mokyklos organizuojamus
renginius.
Šerkšnėnų filialas bendradarbiauja su mokykla–daugiafunkciniu centru. Mokytoja
informuojama apie bibliotekos skolininkus, naujai gautas knygas, kartu organizuojami renginiai.
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Sedos
filialo
bibliotekininkės bendradarbiauja su Sedos V. Mačernio gimnazijos
bibliotekininke, mokytojais. Kartu organizuoja renginius, rengia parodas, dalyvauja gimnazijos
organizuojamuose renginiuose. Bibliotekininkės taip pat kviečia vaikų darželio auklėtinius į įvairius
renginius.
Viekšnių filialas bendradarbiauja su Viekšnių gimnazijos biblioteka, gimnazijos mokytojais,
kartu organizuojami renginiai. Palaikomi ryšiai su Vinco Deniušio meno mokykla, kurios mokytojai
ir moksleiviai dažni bibliotekos renginių dalyviai.
Mažeikių miesto Reivyčių filialas bendradarbiauja su darželio-mokyklos „Kregždutė“
biblioteka, kartu organizuoja renginius.
V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas
Viešojoje bibliotekoje LIBIS įdiegta 2003 metais birželio 17 dieną. Fondų organizavimo
skyriuje vykdoma bibliografinio įrašo paieška, jo sudarymas ir redagavimas, įrašo kopijavimas;
gautų dokumentų registravimas, gaunamų sąskaitų tvarkymas; fondų apjungimas į fondų grupes;
koduotų duomenų sąrašų tvarkymas; gautų ir paskirstytų dokumentų ataskaitos, sąskaitų užbaigimo
dokumentų spausdinimas, paskirstymo aktų formavimas ir spausdinimas, inventoriaus knygų
spausdinimas, knygų nurašymo bei perdavimo aktų suformavimas ir spausdinimas.
2016 m. sukurti 1384 naujai gautų dokumentų įrašai. Automatizuotai per metus
elektroniniame bibliotekos kataloge sukurti 1833 įrašai. Analizinių įrašų sukurta 1188, visi naujai
sukurti analiziniai įrašai eksportuoti į suvestinį katalogą. 2016 m. pabaigoje elektroniniame kataloge
buvo 12893 analiziniai įrašai. Automatizuotai parengtų įrašų skaičius iš viso elektroniniame kataloge
– 51393.
Rekataloguojami miesto ir kaimo filialų fondai. 2016 m. rekataloguota 9764 fiz. vnt.
dokumentų.
Informacinio fondo dydis
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose
Vidutinis informacinio fondo dydis filiale

2015 m.
7157
3289
962
2906
179

2016 m.
7203
3376
955
2872
159

2016 m. Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus fondas papildytas 62 fiz. vnt.
literatūros, iš jų: R. Mockevičiaus „Lietuvos respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas“, Z.
Venckaus „Aplinkos apsaugos teisė“, A. Pauliukonio „Pasaulio žydų istorija“, R. Bagdžiūnaitės
„Kartografiniai vaizdavimo būdai ir žemėlapių sudarymas“, M. Drėmaitės „Progreso meteoras“, A.
Guobio „Neblėstantys portretai“, M. Kardelio Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“, E. Bikaus
ir kt. „Gyventojų pajamų apmokestinimas“, R. Lopatos ir kt. „Valstybė ir istorija“, S. Kanišausko
„Aksiologijos įvadas“, E. Račiaus „Musulmonai ir islamas“, R. Braslauskienės ir kt. „Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų administravimas ir vadyba“, A. Vasiliausko „Strateginis valdymas“ ir kt.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje trūksta lietuvių-latvių, švedų-lietuvių kalbų žodynų,
žemėlapių. Nepakanka leidinių apie turizmo vadybą, švietimo kokybę, vartotojų elgseną, prekių
ženklus, netradicinius verslus, finansus, reklamą, turizmą, ergonomiką, verslo etiką ir etiketą. Taip
pat reikėtų pačios naujausios informacijos apie Lietuvą rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Skaitytojams
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labai trūksta įvairių teisės kodeksų bei jų komentarų. Sunku juos sukomplektuoti, nes labai
greitai keičiasi, be to labai brangūs.
Miestų filialų fondai pasipildė 3 informaciniais leidiniais. Naftininkų filialo informacinis
fondas papildytas leidiniu „Žodynas kryžiažodžių sprendėjams“. Informaciniame fonde trūksta
ispanų–lietuvių, lietuvių–ispanų, lietuvių–italų, vokiečių–lietuvių kalbų žodynų. Viekšnių miesto
filiale gauti 2 informaciniai leidiniai: „Chemijos enciklopedija“, „Akvariumo žinynas“. Naftininkų
(3 vnt.) ir Reivyčių (7 vnt.) filialai nurašė senus informacinius leidinius.
Tik 2 kaimo filialai gavo po 1 informacinį leidinį: Palnosų filialas – E. Sabaliauskaitės
išversta „Berniuko knyga“, Pikelių filialas – C. Schaefer „Akvariumo žinynas“. Balėnų filiale
trūksta informacinių leidinių „Mitologijos enciklopedija“, knygų apie senąją civilizaciją, Europos
miestus ir jų gyventojus, Bugenių filiale – apie bitininkystę, Leckavos filiale –apie socialinį darbą,
verslą, Purvėnų filiale – vadybos, informatikos, medicinos, žemės ūkio informacinių leidinių,
Urviukų filiale – anglų ir rusų kalbų žodynų, Užlieknės filiale – apie psichologiją, verslo vadybą,
socialinį darbą, publicistiką, kalbotyrą (sinonimų žodyno, vardyno).
Europos Sąjungos informacijos lentyna Viešojoje bibliotekoje
Susidomėjimas leidiniais apie Europos Sąjungą jau išblėso. 2016 m. tik kartą naujais
leidiniais buvo papildyta lentyna. Kaip ir ankstesniais metais, patys populiariausi išliko šie leidiniai:
R. Daugėlienės „ES ekonominė integracija: priežastys, raida, perspektyvos“, B. Melniko ir kt.
„Europos Sąjunga: plėtros procesai“, A. Bitino „Socialinė apsauga Europos Sąjungoje: pensijų
sistemų modernizavimas“, „Europa ir jūs: ES laimėjimų apžvalga“, A. Vaišnoros „Europos Sąjungos
aplinkos politika“, „Europa: glausta Europos Sąjungos enciklopedija“, „Europos Parlamentas“,
„Europos Sąjungos finansų valdymo tobulinimas“, „Per verslą į gerovę“, „Apie Europos Sąjungos
biudžetą glaustai“, „Lisabonos sutarties vadovas piliečiams“, V. Pauliko „Europos Sąjungos bendroji
žemės politika“, A. Vaišnoros „Europos Sąjungos aplinkos politika“, „ES konkurencijos politika ir
vartotojas“, V. Čapliko „Lietuvos ir Europos Sąjungos regioninė politika“, V. Pauliko „Europos
Sąjungos bendroji žemės ūkio politika ir struktūrinių fondų valdymas“, G. Vitkaus „Europos
Sąjungos mozaika“, „Verslo Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje vadovas“.
Katalogų ir kartotekų sistema
VB esantys katalogai ir kartotekos
Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojams skirti abėcėlinis ir
sisteminis katalogai, garso ir vaizdo įrašų katalogas, teminė plokštelių kartoteka, fondų
organizavimo skyriuje – pagrindinis katalogas. 2016 m. į pagrindinį katalogą įdėtos 1384 kortelės
(2015 m. – 1691). Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo, vaikų literatūros, informacijos ir
kraštotyros skyriai nebepildo katalogų, nes, esant elektroniniam katalogui, nebeliko poreikio.
Viešojoje bibliotekoje anksčiau pati išsamiausia buvo sisteminė straipsnių kartoteka.
Kiekvienais metais kortelių buvo aprašoma vis mažiau, nes sumažėjo periodinės spaudos gavimas.
Nuo 2016 m. kartoteka nebepildoma, nes turint laisvą prieigą prie nacionalinės bibliografijos
duomenų banko, jame atliekamos periodikos leidinių straipsnių paieškos.
Anksčiau buvo populiarios citatų bei eilėraščių kartotekos. Šiomis kartotekomis naudodavosi
ne tik skaitytojai, bet ir bibliotekos darbuotojai, rengdami parodas, organizuodami renginius. Dabar
daug informacijos randama internetiniuose portaluose, todėl paklausa sumažėjo ir jos nebepildomos.
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Įdėta kortelių į kartotekas
SVB
VB
 Kraštotyros kartoteka
 Bibliotekininkystės straipsnių kartoteka

2015 m.
1106
468
449
16

2016 m.
958
191
150
41

Filialų katalogai ir kartotekos
Visi filialai (išskyrus Naftininkų filialas) turi abėcėlinius ir sisteminius katalogus, tačiau jų
nebepildo.
Fondų organizavimo skyrius nurašytų dokumentų korteles išėmė iš pagrindinio katalogo ir
išbraukė nurašytus spaudinius iš nurašymo aktų.
Kraštotyros kartotekos yra visuose filialuose. Kai kurie filialai turi nedideles eilėraščių bei
citatų kartotekėles. Kaimo filialai nebepildo sisteminės straipsnių kartotekos bei teminės kartotekos
vaikams, nes nebegauna respublikinės periodikos bei periodinių leidinių vaikams.
Įdėta kortelių į kartotekas
Iš viso filialuose
Miesto filialuose
 Kraštotyros kartoteka
 Kitos kartotekos
Kaimo filialuose
 Kraštotyros kartoteka
 Kitos kartotekos
Vidutiniškai filialo kartoteka pasipildė kortelių

2015 m.
638
127
107
20
511
332
179
29

2016 m.
767
122
122
645
537
108
31

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Atsakytų informacinių užklausų skaičius
SVB:
 Iš jų teminių
 VB:
 Bibliografijos skyriuje
 Vaikų literatūros skyriuje
 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje
 Iš jų teminių
 Miesto filialuose:
 Iš jų teminių
 Kaimo filialuose:
 Iš jų teminių
 Vidutinis užklausų skaičius, tenkantis vienam filialui
 Neigiami atsakymai. Iš jų:
 VB
 Kaimo filialuose
 Miesto filialuose
 Užklausų, gautų elektroniniais kanalais, skaičius

2015 m.
2260
2115
972
861
109
2
927
252
226
1096
962
57
14
10
4
62

2016 m.
2287
2003
1220
1043
177
1004
174
166
893
833
44
4
1
3
218
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Užklausų
tematika
labai
įvairi. Mokyklose vaikai ruošia įvairius projektus ir
jiems paruošti nebeužtenka žinių iš vadovėlių. Nemažai informacijos moksleiviams ir studentams
prisireikia ruošiantis olimpiadoms, viktorinoms, rašant kursinius, diplominius darbus, referatus.
Padaugėjo užklausų įmonių valdymo, rinkodaros, ekonomikos, verslo etikos, audito, kainodaros
klausimais. Nemažai užklausų yra ir psichologine bei filosofine tema, taip pat dažnai prašoma
informacijos verslo etikos temomis. Atsakant į užklausas buvo naudojamasi duomenų bazėmis:
EBSCO publishing, Grove Art Online, Grove Music Online, Oxford Reference Online. 2016 m. prie
bazių buvo prisijungta 3444 kartus.
Raštu pateiktų užklausų nebuvo. 2016 m. buvo nemažai užklausų telefonu, elektroniniu paštu
– VB 209, filialuose 9.
Nemažai užklausų buvo kraštotyros tematika. Viešojoje bibliotekoje atsakyta į 50 tokio
pobūdžio užklausų. Dažniausiai buvo klausiama apie rajono mokyklas, bendruomenes, savivaldą,
renginius, rajono istoriją, lankytinas vietas, ekologiją, knygnešius, papročius, įžymius žmones.
Padaugėjo užklausų logistikos, kalbotyros, laisvalaikio organizavimo, kaimo turizmo plėtros
temomis. Portale www.ibiblioteka.lt buvo pateikta 13 užklausų. Į visas užklausas buvo atsakyta.
Bugenių filiale neatsakyta į užklausą apie vidaus remonto darbus, Naftininkų filiale – kaip
keliauti po Švediją, apie auksinį ūsą ir banguotąsias papūgėles.
Filialuose buvo klausiama apie įvairių augalų auginimą, gyvūnų priežiūrą, ligas, žymius
žmones ir kt.
Atrankinės informacijos apimtis ir temos
Atrankiniu būdu aptarnaujamų abonentų skaičius
 Viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Atrankinės informacijos temos

2015 m.
24
4
2
18
8

2016 m.
26
3
2
21
14

Temos
Viešojoje bibliotekoje buhalterei ir direktorei teikiama informacija buhalterinės apskaitos,
darbo apmokėjimo, atostogų suteikimo ir kitais su darbu susijusiais klausimais. Laikraščio
„Santarvė“ korespondentei teikiama informacija apie Mažeikių rajono istoriją, įžymius žmones.
Kaimo ir miesto filialuose atrankinė informacija teikiama pedagogams, medicinos
darbuotojams, ūkininkams, individualių įmonių savininkams, namų šeimininkėms, pensininkams.
Atrankinės informacijos tematika gana įvairi. Miesto filialuose informacija teikiama Lietuvos
kultūros, kelionių temomis, kaimo filialuose – pedagogikos, grožinės literatūros, žemės ūkio,
istorijos, lietuvių literatūros, medicinos, sodininkystės-daržininkystės temomis.
Internetas rajono bibliotekose
 Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto
 Interneto vartotojų skaičius
 Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius)

2015 m.
24
1217
50

2016 m.
24
1839
60

Viešojoje bibliotekoje vartotojams skirta 12 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga,
miesto filialuose – 10, kaimo filialuose – 38.
2013 m. rugsėjo 3 d. sukurta Viešosios bibliotekos paskyra facebook socialiniame tinkle.
Facebook paskyras taip pat turi Auksodės, Balėnų, Buknaičių, Laižuvos, Sedos filialai.

67
Duomenys apie rajono bibliotekų elektronines paslaugas
 Interneto seansų skaičius
 Atsisiųstųjų dokumentų skaičius
 Atsisiųstųjų įrašų skaičius
 Virtualių apsilankymų skaičius

2015 m.
20074
2405
4164

2016 m.
25060
2032
3842

Kraštotyros veikla


Veiklos turinys ir kryptys

Rajono kraštotyros veiklos turinį sudaro kraštotyros fondo kaupimas ir tvarkymas, analizinių
bibliografinių įrašų kaupimas elektroniniame kataloge, autografuotų knygų kaupimas, kraštotyros
kartotekos pildymas ir redagavimas, atsakymai į kraštotyros užklausas, kraštotyros darbų rengimas,
seniau ruoštų darbų pildymas ir spausdinimas, kraštotyros renginių organizavimas, kraštiečių
užsienyje paieška, ryšių su kraštiečiais užsienyje užmezgimas ir palaikymas, kraštotyros
informacijos sklaida.
Veiklos kryptys – informacijos paieška, kaupimas, sklaida, kraštotyros darbų rengimas apie
Mažeikių rajono istorinius faktus, įvykius, įstaigas, gyventojus, iš šio krašto kilusius žymius
kraštiečius, istorijos, kultūros ir gamtos paminklus.
2016 m. bendrauta su Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ korespondentu V. Malūku,
Mažeikių Gabijos gimnazijos istorijos muziejaus vadove R. Skrodenyte, muziejininkėmis,
edukacinių programų koordinatorėmis R. Ramanauskiene bei J. Miliauskyte, buvusiu Mažeikių
rajono Sąjūdžio tarybos pirmininku A. Poškumi, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir sporto
skyriaus vyriausiąja specialiste R. Končiute-Mačiuliene ir kt. Bendrauta su buvusiu Dailės mokyklos
dėstytojo Viliaus Pocio dukra, gauta daug nuotraukų, įvairių meno knygų, žurnalų.
Bendradarbiauta su Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąja biblioteka. Jos
darbuotojai rinko informaciją apie poetą, kunigą Antaną Vienažindį. Šiai bibliotekai buvo
siunčiamos nuskenuotos nuotraukos, straipsniai.
Buvo teikiama pagalba studentams, rašantiems magistrinius darbus apie Mažeikių rajono ir
miesto senuosius pastatus, paminklus, alaus daryklą. Surinkta informacija jaunuoliui, kuris pasiryžo
parašyti ir išleisti leidinį apie skautų veiklą Mažeikių rajone. Mažeikiškė Aleksandra Niūniavienė,
ruošdamasi Europos paveldo dienoms, lankėsi informacijos ir kraštotyros skyriuje ir rinko
informaciją apie Pievėnus ir Židikus.
Birželio 9 d. keturios Viešosios bibliotekos darbuotojos (Janina Dambrauskaitė, Rūta
Skiparienė, Irena Dulkienė ir Dangira Undžienė) dalyvavo išvykoje į Žemaičių Kalvariją, kurios
tikslas – aplankyti ir nufotografuoti su poeto Vytauto Mačernio, kurio 95-ąsias gimimo metines
minėjome birželio 5 d., gyvenimu susijusias vietas ir pagerbti poeto atminimą jo gimtinėje Šarnelėje.
Ekskursijos metu buvo padaryta nemažai nuotraukų, kurios papildė kraštotyros fondo foto archyvą.
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos Gardų bendruomenės pirmininkas, geografas Bronius Kleinauskas
pravedė ekskursiją po Žemaičių Kalvariją, kurios metu aplankytas poeto Vytauto Mačernio
muziejus, senosios kapinės ir t.t.
Ruošiantis knygos apie partizaną A. Zapkų pristatymui, teko nemažai bendradarbiauti su
Kaišiadorių krašto muziejumi, Akmenės viešąja biblioteka. Daug informacijos pateikė
kraštotyrininkas Leopoldas Rozga iš Akmenės.
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko mokymai rajono bendruomenių
atstovams, kaip vesti ekskursijas ir kūrybingai pristatyti krašto kultūros paveldą. Po teorinės
mokymo dalies dalyvauta ekskursijoje po Mažeikių senamiestį, kurią vedė muziejininkas, istorikas
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Vytautas Ramanauskas. Šiuos mokymus lankė vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė.
Skyriaus darbuotojos aktyviai dalyvavo Mažeikių muziejaus organizuojamuose renginiuose.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje nuo 2016 m. lapkričio mėnesio dirba trys savanorės iš
Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos, kurios padeda ieškoti informacijos apie kraštiečius įvairiuose
leidiniuose. Jos lankė Mažeikiuose esančias neformaliojo ugdymo įstaigas bei jose esančius būrelius,
kolektyvus ir surinko datas, reikalingas ruošiant atmintinų datų kalendorių. Taip pat jos daro
Mississaugoje (Kanada) gyvenusio kraštiečio Aleksandro Plenio (1923–2012) dovanotų knygų
bibliografinius aprašus.


















Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas
Kraštotyros fondo dydis
SVB
Spausdintų leidinių
Aplankų
Virtualūs leidiniai
VB
Spausdintų leidinių
Aplankų
Virtualūs leidiniai
Miesto filialuose
Spausdintų leidinių
Aplankų
Kaimo filialuose
Spausdintų leidinių
Aplankų
Vidutinis kraštotyros fondo dydis filiale

2015 m.
2654
2046
605
3
1641
1348
290
3
263
185
78
750
513
237
44

2016 m.
2826
2197
625
4
1806
1506
296
4
270
185
85
750
506
244
42

Viešosios bibliotekos kraštotyros fondas 2016 m. papildytas 158 naujais leidiniais. Fondas
pildomas iš įvairių komplektavimo šaltinių: knygomis, pirktomis už Kultūros ministerijos skirtas
lėšas, autorių dovanotomis knygomis.
Kraštotyros fondas pasipildė tokiomis vertingomis knygomis: A. Lengvenio „Lietuva
tautodailininko akimis“, A. Mikutos „Mėnulio peilis“, L. Inio „Sakmė apie Gervių tiltą“, V.
Sungailos „Paslapties piligrimas“, P. Šverebo „Telšių vyskupijos bažnyčių varpai“, A. Bukonto
„Dapšių kaimo žaltvykslės“, P. Milerio „Mokytojai Vaišvilos“, V. Gadūno „Ąžuolo lapų vainikas“,
V. Ostrausko „Trys dienos po mirties“, L. Griciūtės-Šverebienės „XVII–XVIII a. bažnytinės
procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, A. Avyžiūtės „Tarp prieš tai ir po to“, J.
Butkevičienės „Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai“, R. Granausko „Baltas
liūdesio balandis“, S. Sabaliausko-Geladuonio „Atviri pokalbiai su Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatais“, V. Mačernio „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“ ir kitais leidiniais.
2016 m. nemažai dėmesio skirta leidinių, gautų iš užsienio, tvarkymui. Prieš keletą metų į
Viešąją biblioteką atkeliavo knygų siuntos iš Kanados. Knygas bibliotekai atsiuntė Aleksandras
Plenys, kilęs iš Mažeikių rajono. Visos knygos aprašytos, įtrauktos į apskaitą. Tarp gautų knygų yra
nemažai ir mūsų kraštiečių leidinių: H. Nagio, L. Andriekaus, P. Orintaitės ir kitų.
Mažeikių viešojoje bibliotekoje bei Ukrinų, Pikelių filialuose lankėsi profesorius emeritas,
technikos mokslų habilituotas daktaras, vibrotechnikos mokslinės laboratorijos įkūrėjas ir ilgametis
jos vadovas, vibrotechnikos katedros vedėjas, Rusijos mokslų akademijos narys korespondentas,
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Lietuvos mokslų akademijos akademikas, Valstybinių
mokslo
premijų
laureatas
Kazimieras Ragulskis. Svečias padovanojo bibliotekoms šias savo ir bendraautorių parašytas
knygas: „Profesorė Vyda Kęsgailaitė-Ragulskienė“, „Akademikas Kazimieras Ragulskis ir jo
mokslo mokykla“, „Virpesiai moksle, technikoje ir žmonijos progrese“, „Vibrotechnika – 50“,
Vytauto Šiaudyčio „Jų darbai garsina Lietuvą“, „Žvaigždė šviečianti Lietuvos padangėje“,
„Žmogaus gyvenimas – tai kelio amžinybėn pradžia…“, „Gyvenimas – tai paukščio skrydis prie
saulutės arčiau į mėlyną mėlyną dangų“, „Lietuvos šviesuoliai“, Leono Balčiūno „Lietuvos dvasios
galiūnai“.
Mirus mažeikiškei poetei Sofijai Šviesaitei, Viešajai bibliotekai perduota didžiulė jos
asmeninė biblioteka. Joje labai daug autografuotų leidinių. Fondą papildė ne tik knygos, bet ir
laiškai, atvirukai, padėkos, rankraščiai ir kiti daiktai.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje kaupiamos ir autografuotos knygos. 2016 m. gautos 44
poetų, žurnalistų, dailininkų, fotografų, vertėjų ir muziejininkų padovanotos knygos.
Pildomas ir fotoarchyvas. Tai nuotraukos iš įvairių renginių, švenčių. 2016 m. nuotraukos
buvo įrašomos į kompiuterines laikmenas ir bus saugomos bibliotekos kraštotyros fonde. Kai kurios
nuotraukos skenuojamos, joms daromi aprašai. Rengiant parodą apie žydų genocidą, buvo aplankyta
žydų genocido ir II pasaulinio karo aukų kapavietė, esanti Mažeikiuose. Buvo padaryta nemažai
nuotraukų. Lankantis Laižuvoje, buvo padaryta daug nuotraukų, kuriose įamžintas buvusios
bažnyčios šventorius. Šią bažnyčią pastatė poetas, kunigas Antanas Vienažindys, taip pat įamžintas
kunigo kapas, liepa ir kt. Nemažai nuotraukų, kuriose atsispindi pokario Laižuvos istorija,
kraštotyros fondui padovanojo Seimo narys Kęstutis Bartkevičius.
Sedos filialo kraštotyros fondas papildytas penkiais aplankais (poezijos rinkiniais), kuriuos
parengė Sedos miestelio gyventojai, Sedos literatų klubo „Varduva“ nariai. Kauno apskrities archyvo
darbuotojas Gintaras Dručkus padovanojo Viekšnių filialui savo kraštotyros darbą „Birželio
sukilimas Obelių valsčiuje: žmonės ir likimai“.






Įdėta kortelių į kraštotyros kartoteką
SVB
VB
Kaimo filialuose
Miesto filialuose

2015 m.
888
449
107
332

2016 m.
809
150
537
122

Kraštotyros kartotekos yra visuose miesto ir kaimo filialuose. Daug straipsnių aprašyta iš
rajoninių laikraščių „Santarvė“, „Būdas žemaičių“, „Vakarų Lietuva“. Nemažai vertingos
informacijos išspausdinta žurnale „Žemaičių žemė“. Aprašytos kortelės ir iš knygų, kuriose minimas
Mažeikių rajonas. Viešosios bibliotekos kartoteka papildyta įvairiais ikonografiniais aprašais.
Daugiausiai kortelių aprašyta apie įžymius žmones, rajono mokyklas, darželius, bendruomenių,
bibliotekų veiklą, miesto ir rajono socialines problemas.
Viešosios bibliotekos kraštotyros kartoteka buvo redaguojama, įdėti nauji skirtukai.






Per metus parengti kraštotyros darbai
SVB
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2015 m.
5
4
1

2016 m.
6
1
1
4
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2016 m. informacijos ir kraštotyros skyriuje parengtas „Mažeikių rajono 2017 metų
atmintinų datų kalendorius“.
Miesto ir kaimo filialų darbuotojoms buvo suteikta pagalba, rengiant kraštotyros darbus.
Parengtas Naftininkų filialo darbas „Naftininkų filialo veiklos statistika 1985–2015 m.“, Šerkšnėnų
filialo – „Keturiasdešimt penkeri metai tarp knygų“ [kraštotyros darbas apie Mirgą Oną Kakštienę,
dirbusią Šerkšnėnų filiale 1957–2002 m.], Krakių filialo – „Iš atminties aruodų“ [prisiminimai
Aldonos Andrulienės, dirbusios bibliotekininke Krakių filiale 1975–1985 m.], Buknaičių filialo –
„Buknaičių bibliotekos istorija 1946–2005 m.“, Renavo filialo – „Renavo apylinkių piliakalniai“.
Daug dėmesio buvo skirta kraštotyros informacijos rinkimui. Buvo renkama medžiaga apie
mažeikiškį gydytoją chirurgą Vladą Burbą. Daug informacijos pateikė mažeikiškė Ksavera Butkienė,
kuri dirbo kartu su šiuo gydytoju. Nemažai skaitmenintos medžiagos gauta iš Mažeikių muziejaus.
Keletą nuotraukų atnešė mažeikiškis Juozas Liutkus. Mažeikiškė Reda Kulbytė, dirbusi Mažeikių
ligoninės operacinėje sesele su chirurgu V. Burba, padovanojo nuotraukų, prisiminimų rankraščių.
Toliau pildomi kraštotyriniai aplankai apie žymius kraštiečius, rajono ekologiją, lankomas
vietas ir kt.
Bendrauta su knygnešio, bibliofilo Aleksandro Plenio artimaisiais, gauta daug nuotraukų.
Auksodės filiale buvo renkama informacija kraštotyros darbui „Auksūdžio kaimo
bendruomenė ir jos veikla. 2003–2018“, Buknaičių filiale – „Buknaičių kaimo istorija“, „Buknaičių
kaimo bendruomenė“, Židikų filiale – ,,Atminties ženklai Židikų seniūnijoje“, Pikelių filiale – „Esu
laimingas žmogus, kuriam gyvenimas davė fotografiją“ (apie fotomenininką Romualdą Rakauską),
Užlieknės filiale – ,,Mūsų kraštietis – rašytojas J. Elekšis“. Balėnų, Laižuvos, Reivyčių filialų
darbuotojos rinko informaciją savo bibliotekų istorijoms. Balėnų filiale buvo renkama informacija
apie Balėnų kaimo gyventoją, ilgametę bibliotekos skaitytoją Onutę Rakštienę, Pikelių filiale apie
aktorę, dainininkę Mortą Grikštaitę-Vaičkienę, Purvėnų filiale apie sportininką, fotomenininką
Donatą Ruginį, Renavo filiale apie Lietuvos Didžiosios kunigaikštytės Birutės pulko uloną renaviškį
Leoną Želvį, Tirkšlių filiale apie Tirkšlių miestelio tautodailininkę Almą Krapauskienę, Viekšnių
filiale apie keliautoją P. Normantą, brolius Biržiškas, apie Viekšnių filialą bibliotekos metraščiui,
Reivyčių filiale apie Reivyčių kaimą, darželį-mokyklą „Kregždutė“, Reivyčių bendruomenę.


Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje

Sedos miesto biblioteka palaiko ryšius su JAV gyvenančiu lietuviu E. Želviu, kurio mama Irena
Želvienė yra literatų klubo „Varduva“ narė. Ji daug pasakoja apie sūnaus gyvenimą JAV bei siunčia
jam naujienas iš Sedos miestelio, nuotraukas iš renginių.
VI. METODINĖ VEIKLA
Metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai
Viešosios bibliotekos ir filialų bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją Mažeikių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos,
Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos, kitų organizacijų seminaruose,
konferencijose, forumuose.
Filialų darbuotojoms buvo teikiamos įvairios bibliotekinės konsultacijos: informacinių
užklausų, gyventojų mokymų registravimo, vartotojų apskaitos, knygų nurašymo, fondų tvarkymo
klausimais ir kt.
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Buvo
komplektuojama
bibliotekinė literatūra,
archyvas, kaupiami duomenys apie rajono bibliotekas.

tvarkomas

Viešosios

bibliotekos

Metodinių rekomendacijų rengimas
2016 m. parengtas „2017 metų įžymių datų kalendorius“.
Praktinės pagalbos teikimas
Išvykos
 Išvykta kartų
 Aplankyta bibliotekų
 Vidutiniškai vienas filialas aplankytas kartų

2015 m.
11
24
1

2016 m.
12
24
2

2016 m. aplankyti 24 Viešosios bibliotekos filialai. Išvykose dalyvavo: direktoriaus
pavaduotoja Irena Atkočaitienė, vyresnioji bibliotekininkė metodininkė Ingrida Jonušienė, fondų
tvarkymo skyriaus vedėja Alma Jasienė, vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Daiva
Atienė, informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė, ūkio
skyriaus vedėja Sandra Samoškienė, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Nerijus
Malachauskis.
Išvykų metu buvo suteiktos konsultacijos informacinių užklausų, gyventojų mokymų
registravimo, vartotojų apskaitos, knygų nurašymo, fondų tvarkymo klausimais. Buvo atnaujinamos
kompiuterinės programos.
Filialų darbuotojos įpareigotos papildyti, redaguoti gyventojų ir kraštotyros kartotekas,
nurašyti pasenusio turinio ir susidėvėjusią literatūrą. Taip pat filialų darbuotojos įvairiais darbo
klausimais buvo konsultuojamos telefonu, elektroniniu paštu.
Kiekvieną mėnesį iš filialų, turinčių viešąją interneto prieigą, buvo renkamos ataskaitos apie
gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus, teikiamas konsultacijas.
Lapkričio mėnesį filialuose atlikta inventorizacija.
Funkcinių skyrių indėlis atliekant metodinį darbą
Funkcinio skyriaus pavadinimas
Iš viso
Direkcija
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė
Fondų organizavimo skyrius
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Informacijos ir kraštotyros skyrius
Vaikų literatūros skyrius
Ūkio skyrius

Išvykta kartų
2015 m.
2016 m.
11
11
2
5
10
9
7
7
0
3
3
2
6
1

Viešosios bibliotekos skyrių darbuotojai konsultavo filialų darbuotojas vartotojų
aptarnavimo, gyventojų mokymo, konsultavimo, fondų tvarkymo, dokumentų nurašymo, darbo
kompiuteriu ir kitais klausimais.
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Pagalba kitų žinybų bibliotekoms
Nuolat bendraujama su Gabijos ir Merkelio Račkausko gimnazijų, Muzikos mokyklos
bibliotekininkėmis. 2016 m. mokyklų bibliotekoms buvo teikiama informacija apie gautą literatūrą,
bibliotekų darbuotojos konsultuojamos įvairiais bibliotekinio darbo klausimais.
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas Mažeikių viešojoje bibliotekoje
Parengta kvalifikacijos kėlimo renginių iš viso
Iš jų:
Konferencijų
Seminarų
Pasitarimų
Perskaityta pranešimų
Iš jų: paruošė mūsų rajono bibliotekininkai

2015 m.
1

2016 m.
5

1
1
4
1

3
2
18
7

Kvalifikacijos kėlimas Mažeikių viešojoje bibliotekoje
Eil.
Nr.
1
1.

Data

Pavadinimas

2
2016-02-02

3
Mokymai „Elektroninių
skaityklių ir planšečių
galimybės“

2.

2016-04-04

Mokymai, kaip naudotis
nauja bibliotekos įranga:
interaktyviu ekranu Smart
ir interaktyviais žaidimais

3.

2016-04-08

4.

2016-04-15

Mokymai, kaip naudotis
nauja bibliotekos įranga:
interaktyviais žaidimais
Mokymai „Informacinių
technologijų inovacijos –
kūrybingam darbui“

5.

2016-04-27

Projekto „Pažangių
technologijų ir laisvalaikio
centras“ pristatymas

6.

2016-05-04

Paskaita „Sveikas

Dalyvavo
4
D.Atienė, I.Atkočaitienė, S. Chriščinavičienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė,
R.Jablonskienė, J.Kelerienė, L.Mickienė, I. Miknienė, E.Juodeikienė, R. Skiparienė,
D.Undžienė, I.Jonušienė, R.Rudnickienė, V. Muravjovienė, S. Repšytė, S.
Chriščinavičienė
D.Alseikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, S.Brasienė,
D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, R.Jablonskienė,
A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė, G.Kelmelienė,
B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V. Muravjovienė, L.
Nabažienė, O.Pačengienė, R.Puidokaitė, V. Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė,
G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė, S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė,
D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė B. Želvienė
J.Grikpėdienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, I.Jonušienė, S. Repšytė, N. Malachauskis
I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, S.Brasienė, D.Bruklienė, S.
Chriščinavičienė, E. Demulienė, V. Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V. Muravjovienė, L.
Nabažienė, O.Pačengienė, R.Puidokaitė, S. Repšytė, R.Rudnickienė, G.Sereikienė,
R. Skiparienė, R. Stonienė, S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D.
Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B. Želvienė
D.Alseikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, S.Brasienė,
D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, R.Jablonskienė,
A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė, G.Kelmelienė,
B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V. Muravjovienė, L.
Nabažienė, O.Pačengienė, R.Puidokaitė, V. Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė,
G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė, S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė,
D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B. Želvienė
D.Alsęikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, S.Brasienė,
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gyvenimo būdas“
(Visuomenės sveikatos
biuras)

7.

2016-05-12

Darbuotojų pasitarimas
Paskaita „Sveikata ir
aplinka“ (Visuomenės
sveikatos biuras)

8.

2016-05-16

Paskaita „Sveika mityba“
(Visuomenės sveikatos
biuras)

9.

2016-05-26

Paskaita apie šiaurietiškąjį
ėjimą (Visuomenės
sveikatos biuras)

10.

2016-10-06

Seminaras „Skaitymo
skatinimas“
(Šiaulių apsk. P.Višinskio
VB)

11.

2016-11-09

Darbuotojų pasitarimas

12.

2016-11-09

Seminaras „Elektroninės
paslaugos gyventojams“

D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, K.Grybauskienė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V.
Muravjovienė, L. Nabažienė, O.Pačengienė, V.Plaušinienė, R.Puidokaitė, V.
Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B.
Želvienė
D.Alsęikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, S.Brasienė,
D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, K.Grybauskienė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V.
Muravjovienė, L. Nabažienė, O.Pačengienė, V.Plaušinienė, R.Puidokaitė, V.
Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B.
Želvienė
D.Alseikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, A.Bernotienė,
S.Brasienė, D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, K.Grybauskienė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V.
Muravjovienė, L. Nabažienė, O.Pačengienė, V.Plaušinienė, R.Puidokaitė, V.
Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B.
Želvienė
I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, S.Brasienė, D.Bruklienė, S.
Chriščinavičienė, E. Demulienė, V. Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V. Muravjovienė, L.
Nabažienė, O.Pačengienė, R.Puidokaitė, V. Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė,
G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė, S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė,
D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B. Želvienė
D.Alseikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, A.Bernotienė,
S.Brasienė, D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, K.Grybauskienė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V.
Muravjovienė, L. Nabažienė, O. Pačengienė, V.Plaušinienė, R.Puidokaitė, V.
Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B.
Želvienė
D.Alseikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, A.Bernotienė,
S.Brasienė, D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, K.Grybauskienė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, I. Miknienė, V.
Muravjovienė, L. Nabažienė, O. Pačengienė, V.Plaušinienė, R.Puidokaitė, V.
Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B.
Želvienė
D.Alseikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, A.Bernotienė,
S.Brasienė, D.Bruklienė, S. Chriščinavičienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė, J.Grikpėdienė, K.Grybauskienė,
R.Jablonskienė, A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė,
G.Kelmelienė, B.Kimtienė, D.Kvederienė, L. Mickienė, Miknienė I., V.
Muravjovienė, L. Nabažienė, O.Pačengienė, V.Plaušinienė, R.Puidokaitė, V.
Radzienė, S. Repšytė, R.Rudnickienė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B.
Želvienė, G. Gabalytė
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Pradinis apmokymas
2016 m. kovo mėn. Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko Židikų filialo vyresniosios
bibliotekininkės Benitos Vaizgėlienės, spalio mėn. – Balėnų filialo vyresniosios bibliotekininkės
Janinos Končienės pradinis apmokymas.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
2015 m.
1
12
11
28
-

- mokėsi aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose
- dalyvavo seminaruose, konferencijose
-dalyvavo įvairiuose kursuose, mokymuose
- stažavosi
- dalyvavo kituose renginiuose, skirtuose profesionalumo ugdymui
- nuotoliniuose mokymuose

2016 m.
1
17
4
45
-

Mokėsi aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose
Rasa Rudnickienė mokėsi Žemaitijos kolegijos Rietavo fakultete buhalterijos specializacijos
4 kurse.
Viešosios bibliotekos fondų organizavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Edita
Juodeikienė pradėjo mokytis Šiaulių valstybinėje kolegijoje, specialybė – informacinės paslaugos.
Renginiai, skirti profesionalumo ugdymui
Eil.
Nr.

Data

Seminaro/kursų pavadinimas

Kur vyko

Dalyvavo

1

2

3
Seminarai, konferencijos
Seminaras „Bibliotekininkų veiklos psichologiniai
ypatumai mokykloje: darbas su klientais bei konfliktų
sprendimo būdai“
Seminaras „Internetinės lietuvių dokumentinių filmų
sinematekos pristatymas“

4

5

1.

2016-04-14

2.

2016-05-19

3.

2016-05-25

Seminaras „Darbo teisė“

4.

2016-06-07

5.

2016-09-15

Seminaras „Bibliotekos skaitmeninė kolekcija: teorija
ir praktika“
Seminaras „Virtualių parodų kūrimas“

6.

2016-10-12

7.

2016-10-2728

Seminaras „Sudėtingi vartotojai bibliotekoje:
bendravimas ir aptarnavimas“ (pagal Šiaulių apsk.
P.Višinskio VB projektą „Bibliotekų specialistų
mokymai“)
Antrasis „Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi
seminaras „Vartotojai – partneriai – bibliotekos –
savivaldybė“

Mažeikių
švietimo
centras
Šiaulių
apsk.VB
Šiaulių
apsk.VB
Šiaulių
apsk.VB
Šiaulių
apsk.VB
Telšių VB

Vilnius, LNB

S. Brasienė, I.Miknienė
I.Jonušienė , D.Undžienė,
V.Murajvovienė,
S.Repšytė
I.Jonušienė
D.Alseikienė
D.Undžienė,
J.Dambrauskaitė
I.Dulkienė
J.Grikpėdienė,
V.Plaušinienė,
L.Nabažienė,
O.Pačengienė
S.Repšytė, D.Undžienė
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8.

2016-11-30

9.

2016-12-08

10.

2016-12-08

1.

2016-03-16

2.

2016-05-11

3.

2016-05-20

4.

2016-06-2729
2016-10-1214
2016-11-10

5.
6.

-

-

1.

2016-03-08

2.

2016-04-01

3.

2016-04-18

4.

2016-04-22

5.

2016-05-25

6.

2016-05-25

2016-07-07

7.

2016-08-24

Seminaras „Darbo teisės reforma: naujojo kodekso
pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo
darbai“ (MB „Katsu“)
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“
pabaigos konferencija
Seminaras „Viešieji pirkimai“
Kursai, mokymai
Mokymai „Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo
naujovės ir informacija apie pranešimo PRC911
teikimą“
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymai
„Poveikio vertinimas“
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymai „Virtuali
bendruomenė kuria realias bendruomenes. Socialinių
tinklų panaudojimas“

Mažeikiai

A.Bernotienė

Vilnius, LNB

I.Atkočaitienė,
V.Muravjovienė
A.Bernotienė,
S.Samoškienė

Mažeikiai

Telšių
apsk.valstybin
ės mokesčių
inspekcijos
Mažeikių sk.
Šiaulių apsk.
VB
Klaipėdos
apskr. I.
Simonaitytės
VB
Šiaulių
apsk.VB
Kaunas

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymai „Klientų
patirties valdymas veiklos procesuose“
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymai
„Strateginio planavimo sesijos“
Mokymai „Apskaitos mokymai buhalteriams“ (UAB
Mažeikiai
„Labbis“)
Stažuotės
Kiti renginiai, skirti profesionalumo ugdymui
Rašytojos Marijos Pečkauskaitės -Šatrijos Raganos
Tirkšlių Juozo
premijos įteikimo šventė
VitkausKazimieraičio
pagr.mokykla
Respublikinė konferencija „Marcelijus Martinaitis:
Raseiniai
pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“, skirta poeto 80mečiui
Kultūros dienos minėjimas
Mažeikių
kultūros
centras
NVO asociacijos organizuota pažintinė - informacinė Biržai,
ekskursija į Biržus ir Joniškėlį, susitikimas su rajono
Joniškėlis
nevyriausybinėmis organizacijomis
Mažeikių Rotary klubo „Liberta“ organizuotas
Mažeikių Švč.
labdaros renginys „Po angelo sparnu“
Jėzaus Širdies
bažnyčioje
Bibliotekų metams paminėti skirtas renginys,
LR Seimas
kuriame buvo pagerbti aktyviausi 2015 metų
skaitytojai
Susitikimas su rašytoju, filosofu Tomu Venclova
Mažeikių
Merkelio
Račkausko
gimnazijoje
Lietuvos diplomato Prancūzijoje, tapytojo Antano
Mažeikių
Liutkaus (1906–1970) ir jo brolio Juozo (1908–
muziejuje
1993), gydytojo ir dailininko mėgėjo, kilusių ir
Mažeikių rajono, retrospektyvinės tapybos darbų
parodos atidarymas.

V.Girdenytė, V.Radzienė

I.Jonušienė
I.Atkočaitienė

V.Girdenytė
A.Bernotienė,
I.Atkočaitienė
O. Guzulaitienė

D.Undžienė, B.Kimtienė,
J.Dambrauskaitė
D. Undžienė, R.
Skiparienė,
I. Jonušienė, L. Nabažienė
I.Atkočaitienė, I.Jonušienė,
E.Juodeikienė
V. Radzienė, I.Jonušienė,
N.Malachauskis
D. Undžienė
I.Atkočaitienė
I.Jonušienė, I.Atkočaitienė,
A.Jasienė, S.Repšytė,
D.Undžienė, V.Girdenytė
D. Undžienė, J.
Dambrauskaitė
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8.

2016-06-09

Išvyka į Žemaičių Kalvariją ir Šarnelę

Žemaičių
Kalvarija,
Šarnelė

9.

2016-07-02

Latvijos R.

10.

2016-12-02

Asociacijos „Astmos klubas“ narių organizuota
išvyka į Jelgavos miestą (Latvijos R.)
Mažeikių nevyriausybinių organizacijų asociaicijos
rganizuota išvyka į Rygos miestą, kurios metu vyko
susitikimai su Rygos miesto nevyriausybinėmis
organizacijomis (Latvijos R.)

11.

2016-09-14

Išvyka į Latvijos nacionalinę biblioteką pagal vaikų
lit. skyriaus vykdomą projektą „Pasaulio pažinimas
knygose ir kelionėse“

Latvijos
nacionalinė
biblioteka

12.

2016-09-1825

Suomija

13.

2016-09-30

Tarptautiniai gerosios bibliotekų patirties susitikimai
„Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“ Suomijos
bibliotekose, pagal Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacijos projektą
Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos
organizuota išvyka į Telšių rajono savivaldybės
Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką

14.

2016-10-26

2015–2016 metais įgyvendinamo projekto „Žemaičių
kalba – 24/7“ baigiamasis renginys

Skuodo VB

15.

2016-12-02

16.

2016-12-08

Mažeikių
muziejus
Seda,
Mažeikių r.

17.

2016-12-08

Konferencija, skirta dailininko Alfonso Dargio
atminimui „Atvėręs langą į pasaulį“
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės
organizuota konferencija „LEADER iššūkiai 2015–
2023 metais“
NVO asociacijos konferencija

18.

2016-12-12

19.

2016-12-19

-

-

Graviūrų parodos, skirtos dailininko kraštiečio Prano
Gailiaus atminimui, atidarymas Mažeikių muziejuje
Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis
Nuotoliniai mokymai
-

Latvijos R.

Telšiai

Mažeikių r.
savivaldybė
Mažeikių
muziejus
Telšių VB
-

D. Undžienė, R.
Skiparienė,
J. Dambrauskaitė, I.
Dulkienė
I.Atkočaitienė
I.Jonušienė,
N.Malachauskis,
R.Puidokaitė,
B.Vaizgelienė,
G.Sereikienė, A.Jasienė
D. Undžienė,
J. Dambrauskaitė,
O.Guzulaitienė,
J.Grikpėdienė,
D.Atienė,
S. Repšytė
I.Atkočaitienė

G. Kelmelienė, D.
Kvederienė,
V. Plaušinienė, V.
Radzienė,
D. Undžienė,
D.Alseikienė, D.Atienė,
R.Guntienė,
I.Atkočaitienė,
L.Baublienė, S.Brasienė,
A.Jasienė,
J.Dambrauskaitė,
A.Bernotienė,
J.Grikpėdienė, O.
Guzulaitienė, V.Jonušas,
I.Jonušienė, L.Mickienė,
J.Kelerienė, Z.Kudienė,
.Juodeikienė, V.
Muravjovienė, L.
Nabažienė, G. Sereikienė,
R.Skiparienė, A.Valaitis
A.Bernotienė, I.Miknienė,
R.Skiparienė,
S.Chriščinavičienė
I.Jonušienė
D. Undžienė
I.Jonušienė, R.Puidokaitė,
L.Baublienė
D. Undžienė,
J. Dambrauskaitė
A.Bernotienė, S.Repšytė
-
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Mokslinio tyrimo darbas
Dalyvavimas respublikiniuose tyrimuose
Sausio mėnesį projektas „Bibliotekos pažangai 2“ iš projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvių
rinko informaciją apie nuveiktus darbus, pasiekimus (I etapas). Dalyvauta elektroninėje apklausoje.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, norėdama iš bibliotekų darbuotojų gauti
atgalinį ryšį apie tiesiogines transliacijas, surengė balandžio mėnesio pradžioje anketinę apklausą.
Buvo siekiama, kad tiesioginės transliacijos taptų dar aktualesnės ir įdomesnės.
Liepos mėnesį dalyvavome Latvijos bibliotekų asociacijos ir EBLIDA (European Bureau of
Library, Information and Documentation Associations) organizuotame tarptautiniame tyrime dėl
bibliotekų vykdomų neformalaus ugdymo veiklų. Šio tyrimo rezultatais bus remiamasi atstovaujant
bibliotekas Europos parlamente, ieškant naujų finansavimo galimybių bei rengiant naujus projektus.
Rugpjūčio-rugsėjo mėnesį, baigiantis projektui „Bibliotekos pažangai 2“, buvo vykdomas
projekto poveikio vertinimo tyrimas, siekiant geriau suprasti, kaip bibliotekų partnerystė, projektinė
veikla, užsiėmimai ir mokymai prisideda prie bibliotekininkų įgūdžių tobulėjimo ir bibliotekų veiklų
vystymo (projekto dalyvių ir bibliotekininkų apklausa). Apklausą atliko tyrimų agentūra „Socialinės
informacijos centras“.
Rugpjūčio mėnesį vykdytas Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos tyrimas
„Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė veikla 2010–2015 metais“.
Spalio mėnesį iš projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvių buvo renkama informacija apie
projekto metu nuveiktus darbus, pasiekimus (II etapas). Dalyvauta elektroninėje apklausoje.
Apklausą atliko tyrimų agentūra „Socialinės informacijos centras“.
Lapkričio 2 d. bibliotekininkės dalyvavo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento kartu su IBBY Lietuvos skyriumi vykdytoje apklausoje
(www.lnb.lt/100knyguvaikams) dėl reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams ir paaugliams. Tai
vienas iš projektų, skirtų artėjančiam Nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui.
Dalyvavimas įvairiuose projektuose
Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2011 m. parengė projektą „Mažeikių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos atnaujinimas (modernizavimas)“ finansinei paramai gauti
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo
priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo
29 d. Įsakymu Nr. 1V-345 (Žin., 2008, Nr. 114-4370; aktuali redakcija). 2014 m. kovo mėn. pradėti
pastato remonto darbai. 2015 m. lapkričio 30 d. pasirašytas Viešosios bibliotekos renovacijos darbų
užbaigimo aktas, pradėta kraustytis į renovuotas patalpas. Iškilmingas bibliotekos atidarymas vyko
2016 m. vasario 15 d., biblioteka atidaryta lankytojams – vasario 17 d.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Auksodės, Bugenių, Buknaičių, Palnosų,
Plinkšių, Renavo, Židikų, Sedos, Viekšnių ir Mažeikių m. Naftininkų, Reivyčių filialai dalyvavo
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos projekte „Metų
knygos rinkimai 2016“. Bibliotekininkės teikė paraiškas akcijos „Metų knygos rinkimai“
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nominuotoms knygoms įsigyti. Metų knygos rinkimų komplektai 2016 m. paskirti: vaikų
knygų komplektai Buknaičių, Renavo ir Sedos filialams, suaugusiųjų knygų komplektai Bugenių,
Palnosų filialams.
Buvo stebimos interneto transliacijos iš Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos.
Kovo 8 d. vyko transliacija bibliotekų lankytojams tema – „Parama asbesto stogams keisti“.
Kovo 15 d. vyko transliacija tema „Interneto savaitė 2016. Saugūs pinigai internete“.
Transliacija rengta tarptautinės iniciatyvos „Interneto savaitė 2016“ proga, kurią Lietuvoje
koordinuoja asociacija „Langas į ateitį“. Transliacijos metu pašnekovai plačiau papasakojo, kaip
saugiai naudotis elektronine bankininkyste ir atpažinti sukčiavimą.
Balandžio 5 d. vyko transliacija tema „Sveikas gyvenimo būdas – mada ar būtinybė“.
Transliacijoje dalyvavo Ignas Bakėjus – sertifikuotas Insanity treneris, vienas iš MyHero! sporto
bendruomenės įkūrėjų, sveiko gyvenimo būdo propaguotojas, Aistė Šeibokaitė – „mažiau cukraus“
tinklaraščio autorė, knygos „BALANSAS: Skanus maistas ir sveikos gyvensenos idėjos aktyviems
žmonėms“ bendraautorė.
Balandžio 12 d. vyko transliacija tema „Elektroninės patyčios tarp vaikų: kuo gali padėti
tėvai?“ Transliacijoje dalyvavo Jurgita Smiltė-Jasiulionė, Vaikų linijos psichologė. Pašnekovė
papasakojo, kaip tėvai geriausiai gali padėti savo vaikams spręsti elektroninių patyčių situacijas bei
atsakė į žiūrovų pateiktus klausimus.
Balandžio 19 d. vyko transliacija tema „2016 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų
deklaravimas“. Ši tema yra labai aktuali ūkininkams. Jos metu pateikta daug praktinių pavyzdžių,
susijusių su deklaravimu.
Balandžio 29 d. vyko transliacija tema „Kaip panaudoti Solidworks dovaną Lietuvos
bibliotekoms“. Transliacijos metu VšĮ „Robotikos mokyklos“ vadovas Paulius Briedis bei mokytojas
Jonas Venis aptarė 3 D projektavimo ir maketavimo galimybes Lietuvoje bei pristatė projektavimo
programą „Solidworks“ – jos diegimą ir taikymą viešosiose bibliotekose.
Gegužės 17 d. vyko transliacija tema „Informacija internete“. Transliacijos metu pašnekovai
papasakojo, ar informacija internete gali būti nepatikima ir kaip tokią informaciją atskirti. Aptarta,
ką turėtume žinoti apie žalingą turinį internete, ir ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad žalingo
turinio internete būtų kuo mažiau. Transliacijoje dalyvavo Rasa Karalienė, Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos atstovė ryšiams su visuomene, Deividas Velkas, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Visuomenės informavimo politikos skyriaus
vedėjas.
Birželio 7 d. vyko transliacija tema „Laiškų ir siuntų siuntimas: naujovės ir praktiniai
patarimai gyventojams“. Transliacijos metu pašnekovai papasakojo, kodėl daliai gyventojų nebėra į
namus pristatoma pašto korespondencija ir prenumeruojami spaudos leidiniai, aptarta, ko negalima
siųsti pašto siuntose, pasidalino patarimais, kaip tinkamai supakuoti siuntą. Transliacijoje dalyvavo
Inga Dundulienė, Lietuvos pašto tinklo tarnybos direktorė, Tomas Bašarovas, Lietuvos pašto
atstovas spaudai.
Siekdama padėti Lietuvos gyventojams pažinti ir kritiškai vertinti informacines grėsmes
asociacija „Langas į ateitį“ kartu su Krašto apsaugos ministerija organizavo 3 internetinių seminarų
(vebinarų) ciklą „Lietuvos gyventojų informacinio saugumo link“, kuris buvo transliuojamas rugsėjo
13, spalio 11 ir lapkričio 15 d. iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos.
Rugsėjo 13 d. vyko transliacija tema „Propaganda: kas tai yra ir kaip atpažinti?“ Transliacijos
metu pašnekovai papasakojo, kas yra propaganda bei kokios pagrindinės poveikio darymo
priemonės, aptarė konkrečius propagandos Lietuvoje pavyzdžius. Transliacijoje dalyvavo Linas
Kojala, Rytų Europos studijų centro direktorius, Dr. Laurynas Kasčiūnas, Rytų Europos studijų
centro analitikas.

79
Spalio 11 d. vyko transliacija tema „Dažniausiai Lietuvoje girdimi mitai apie
Europos Sąjungą ir NATO“. Transliacijos svečiai kalbėjo apie pro-rusišką propagandą ir jos
pastangas pasėti abejonę dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO, aptarė, kokie mitai
kuriami apie šias organizacijas bei kaip atpažinti klaidinančius pranešimus. Transliacijoje dalyvavo:
Vytautas Keršanskas, politologas, Rytų Europos studijų centro analitikas, Vaidas Saldžiūnas,
naujienų portalo „Delfi“ apžvalgininkas
Lapkričio 15 d. vyko transliacija tema „Tautiškumo ir pilietiškumo santykis Lietuvoje“. Šioje
transliacijoje kalbėta apie tautiškumą ir pilietiškumą Lietuvoje. Dovilas Petkus, Valstybingumo
studijų centro politologas, Donatas Puslys, portalo Bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius, diskutavo,
ar pilietiškumas yra pakankama sąvoka Lietuvos valstybės politiškumui įgyvendinti, ar ne per dažnai
manipuliuojame tautos sąvoka, ką reiškia būti tautišku lietuviu ir politiniu lietuviu.
Lapkričio 29 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaudama su
Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, pristatė transliaciją „Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija pataria: šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose – ką vertėtų
žinoti“. Šioje transliacijoje buvo pristatyta Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
aktualios Komisijos vykdomos vartotojų informavimo bei švietimo priemonės bei iniciatyvos.
Antroji laidos dalis bus skirta šilumos paskirstymo daugiabučiuose namuose ypatumams.
Transliacijoje dalyvavo Agnė Paškevičiūtė, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
Bendrojo informacijos centro vedėja, Kristina Engelgardt Tkačuk, Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos Šilumos paskirstymo skyriaus vedėja.
Pasaulinės AIDS dienos išvakarėse Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su
Nacionaline biblioteka kvietė bibliotekų lankytojus, ugdymo įstaigų auklėtinius ir visus,
besidominčius ŽIV ir AIDS temomis lapkričio 30 d. tiesiogiai stebėti prof. dr. Sauliaus Čaplinsko
paskaitą „AIDS: GERIAU ŽINOTI!“
Gruodžio 6 d. vyko Valstybinės ligonių kasos informacinės kampanijos „Vaistus vartok
atsakingai“ tiesioginė internetinė transliacija „Būk protingas, nepermokėk už vaistus“. Transliacijos
tikslas – skatinti gyventojus racionaliai vartoti vaistus. Moderatorius – aktorius, radijo laidų ir
renginių vedėjas Aistis Mickevičius (personažas – pensininkas Vydas). Dalyviai: Kristina
Garuolienė, Valstybinės ligonių kasos Vaistų kompensavimo skyriaus vedėja, Gita Krukienė,
Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė, Gediminas Žižys, Pagalbos
onkologiniams ligoniams asociacijos viceprezidentas.
Auksodės ir Naftininkų filialai dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotoje
akcijoje „#aš_skaitau_nes“, kurios metu buvo norima atkreipti visuomenės dėmesį į skaitymą,
skatinti skaityti, formuoti teigiamą požiūrį į knygą ir skaitančius žmones. Buvo kalbinami bibliotekų
lankytojai, jų klausiama, kodėl jie skaito, fotografuojami ir nuotraukomis dalijamasi socialiniame
tinkle facebook Viešosios bibliotekos ir Auksodės filialo paskyrose.
Dalyvauta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos
2016“. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu Tirkšlių bibliotekai padovanotos 3 knygos. Aistė Griciūtė
padovanojo X. Herbert knygą „Kaprikornija“, Tomas Eglinskas O. Sekoros „Skruzdėliuko Ferdos
nuotykiai“, Antanas Toliautas K. Cutter „Mergelė“.
Ukrinų biblioteka gavo 4 knygas. Sandra Milienė padovanojo Jurgos Baltrukonytės knygą
vaikams „Filmukai“. Ukrinų moterų šokių kolektyvas „Kvistėja“ padovanojo 3 knygas suaugusiems
A. Quick „Paslapčių labirintai“, J. McNaught „Nakties šnabždesiai“, L. Marklund „Dingusioji“.
Užlieknės bibliotekos skaitytojos L. Priedininkienė, B. Vaičkuvienė ir J. Vaičkuvienė
bibliotekai padovanojo 6 fiz. vnt. šakinės literatūros, periodinių leidinių.
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2016-ieji paskelbti Bibliotekų metais, todėl nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 8 d. Šiaulių apskr. P.
Višinskio viešoji biblioteka kvietė dalyvauti vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo akcijoje
„Vasara su knyga“. Bibliotekose buvo organizuojami skaitymai skleidžiant bendrą
žinią: „Skaitymas yra malonumas, skaitymas yra atostogos, skaitymas yra bendravimas“.
2016-ieji paskelbti Bibliotekų metais, todėl nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 8 d. Šiaulių apskr. P.
Višinskio viešoji biblioteka kvietė dalyvauti vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo akcijoje „Vasara
su knyga“. Bibliotekose buvo organizuojami skaitymai skleidžiant bendrą žinią: „Skaitymas yra
malonumas, skaitymas yra atostogos, skaitymas yra bendravimas“.
Birželio 9 d. Reivyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė darželyje-mokykloje
„Kregždutė“ „Viščiukų“ grupėje organizavo rytmetį „Skaitom pasakų knygutę“. Patys mažiausieji
darželio vaikučiai susikaupę klausėsi bibliotekininkės sekamų pasakėlių „Du ožiukai ant liepto“ ir
„Gaidelis ir du peliukai“, garsinės knygelės „Mano dainelės“ melodijų, susidomėję vartė į svečius
atkeliavusias spalvotas knygeles.
Birželio 15 d. Reivyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė S. Brasienė darželio-mokyklos
„Kregždutė“ „Kiškučių grupėje“ organizavo rytmetį „Ne žmogus, o viską pasakoja“. Bibliotekininkė
vaikams pristatė Kakės Makės enciklopediją apie gyvūnus, pažintines knygeles apie dinozaurus,
augintinius, įvairias mašinas, kartu su vaikais skaitė R. Scarry‘s knygelę „Skaičiuokime su
kirmėliuku!“ ir knygelę „Išdykėliai šuniukai“.
Liepos 20 d. Reivyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė Reivyčių filiale
organizavo rytmetį vaikams „Kaip gera skaityti“. Renginyje dalyvavo Reivyčių mikrorajono vaikai.
Bibliotekininkė vaikams papasakojo apie bibliotekoje esančias vaikiškas knygas, pristatė naujas,
perskaitė keletą trumpų istorijų iš K. Kasparavičiaus knygelės „Apie šį bei tą“, kvietė vaikus ir per
vasaros atostogas skaityti, o kad būtų smagiau – su draugais susitikti ir skaityti knygas bibliotekoje.
Rugpjūčio 18 d. Reivyčių filiale bibliotekininkė Genovaitė Sereikienė organizavo renginį
vaikams „Baltos lankelės puslapiai skleidės“. Renginio metu vaikai klausėsi dainų ir pasakų įrašų iš
radijo laidos „Vakaro žvaigždelė“: „Domas ir tinginys“, „Kaip meškiukas laimės ieškojo“.
Bibliotekininkė skaitė ištraukas, o vaikams reikėjo patiems pratęsti pasaką, iš skaitomų tekstų atspėti
pasakų pavadinimus. Vaikai atsakinėjo į klausimus, kokias jie žino pasakas, kokias knygas skaitė.
Dėl prasto oro birželio 10 d. popietė „Su knyga po atviru dangumi“, skirta akcijai „Vasara su
knyga“, turėjusi vykti lauke, vyko Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro salėje. Į skaitymus
susirinko centro ikimokyklinės grupės „Kiškučiai“ vaikai. Bibliotekininkė Ramona Puidokaitė į
popietę atsinešė glėbį įvairiausių knygelių. Vaikai, susėdę ant kilimėlių rateliu, klausėsi skaitomų
pasakų „Maša ir lokys“ ir „Dora stebuklų šalyje“. Ypač vaikams patiko klausytis garsinių knygelių
„Mano batai buvo du“ ir „Mano dainelės“ bei kartu dainuoti. Vėliau visi žaidė stalo žaidimą
„Kopėčios“.
Birželio 22 d. Auksodės filiale vyko popietė „Atostogos su gražiausiomis lietuvių
pasakomis“, skirta akcijai „Vasara su knyga“. Renginyje dalyvavo Auksūdžio mokyklosdaugiafunkcinio centro ikimokyklinės grupės „Kiškučiai“ vaikai. Bibliotekininkė R. Puidokaitė
vaikams perskaitė keletą lietuvių liaudies pasakų: „Baltas vilkas ir karalaitė“, „Gandras karalius“,
„Velnias ir lietuvis“. Po to sekė smagiausia popietės dalis – žaidimai. Vaikai žaidė stalo žaidimą
„Žuvų lenktynės“.
Rugpjūčio 19 d. Auksodės bibliotekoje vyko popietė „Kelionė eiliuotų pasakų taku“, skirta
akcijai „Vasara su knyga“. Vaikai, pasidaliję vasaros atostogų įspūdžiais, rinkosi labiausiai
patikusias eiliuotas pasakas: K. Kubilinsko „Eiliuotos pasakos“, R. Gerbutavičiaus „Zuikio
abėcėlė“, T. Balkutės „Dovanėlė“. Paskaitę pasakėlių, vaikai ėmėsi kurti pirštukų žaisliukus. Vaikai
mielai ne tik spalvino, karpė, bet ir miklino pirštukus vaidindami.
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Liepos 27 d. Buknaičių bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas vaikams „Mokomės,
draugaujam ir pasakas skaitom“ su Pepe Ilgakojine. Renginys skirtas akcijai „Vasara su knyga“.
Pepė Ilgakojinė pristatė A. Lindgren knygą „Pepė Ilgakojinė“. Renginio viešnia paskelbė konkursėlį,
kas gražiausiai nuspalvins Pepės Ilgakojinės portretą. Užsiėmimo metu vaikai žiūrėjo animacinį
filmuką „Pepė Ilgakojinė“. Karpė, klijavo, kam pavyko – kaseles pynė ir darė skirtuką knygai su
Pepės Ilgakojinės piešiniu. Mažesnieji ir nemokantys skaityti su įdomumu klausėsi draugų skaitomų
knygelių: „Vištytė ir gaidžiukas“, „Lapė gudragalvė“, „Pasaka apie žvejį ir auksinę žuvelę“, „Pusiau
skusta, pusiau lupta“. Už pagalbą, paramą, vaišes, Pepės Ilgakojinės vaidmenį, kruopščiai bei
atsakingai pravestus edukacinius užsiėmimus bibliotekininkė padėkojo buknaitiškei Neringai
Baranauskienei bei vaikučius ledais vaišinusiai Danguolei Vaitkuvienei.
Liepos 14 d. Leckavos filiale organizuotas akcijos „Vasara su knyga“ renginys vaikams.
Popietė „Gražiausios pasakos“ vyko Dainų slėnyje. Į renginį atėję Leckavos miestelio vaikai rinkosi
labiausiai patikusias pasakų knygas: „Stebuklų pasakos“, „Lietuvių liaudies pasakos“, „Aukso
kirvukas“, „Girios pasakėlės“, B. Potter „Pasakos“, o patys mažiausieji „Liūtas karalius“, „Pelenė“,
K. Kubilinsko „Eiliuotos pasakos“. Knygas skaitė Senamiesčio pagrindinės mokyklos moksleiviai
Aistė Bužokaitė, Karolina Šimkutė, Solveiga Juciūtė, Erikas Kovalkovas ir Mažeikių darželiomokyklos „Kregždutė“ moksleivis Mindaugas Ramašauskas.
Birželio 14 d. Palnosų filiale vyko akcijai „Vasara su knyga“ skirti knygų skaitymai
„Knygelę man skaito mama“. Į renginį susirinko Palnosų kaimo mamos su vaikučiais.
Bibliotekininkė Rasa Rudnickienė trumpai pristatė šią akciją bei pakvietė mamas papasakoti apie
joms labiausiai patikusią vaikystėje perskaitytą knygą. Vaikai išrinko mamoms po vaikišką knygą, iš
kurių jos skaitė ištraukas. Mamos pažadėjo dažniau skaityti savo vaikams knygeles. Vaikai taip pat
prisiminė savo perskaitytas knygas ir apie jas trumpai papasakojo. Renginio pabaigoje
bibliotekininkė paprašė vaikų ant lapo užrašyti po vieną knygą, kurią būtinai perskaitys per vasarą.
Džiugu, kad renginiui pasibaigus vaikai pasiėmė į namus po užsirašytą knygą.
Ukrinų bibliotekoje liepos 28 d. vyko vasarą perskaitytų knygų aptarimas, naujų knygų
pristatymas ir bendros asmenukės kūrimas fotografijų konkursui „Vasara su knyga“.
Rugpjūčio 25 d. Urvikių bibliotekoje įvyko akcijos „Vasara su knyga“ aptarimas.
Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė pasveikino renginio dalyvius ir aptarė akcijos rezultatus.
Renginyje dalyvavo Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos moksleiviai: Ignas Paulauskas,
Matas Mileris, Orinta Švažaitė, Aušra Geležinytė, Monika Stankevičiūtė. Vaikai pasakojo apie per
vasarą perskaitytas knygas. Daugiausia knygų perskaičiusiai Aušrai Geležinytei buvo įteiktas prizas.
Bibliotekininkė pristatė naujai gautas knygas: J. Niven „Papasakok man apie tobulą dieną“, T.
Christons „Robotuko Orbio pabėgimas“, H. Webb „Ištikimas šuniukas“, „Pavogtas šunelis Semas“,
E. Hauughton „Dabar tu mane supranti“ ir kitas.
Birželio 9 d. Užlieknės kultūros namų kieme vyko bibliotekoje naujai gautų knygų
pristatymas, skirtas akcijai „Vasara su knyga“. Renginyje dalyvavo Užlieknės pagrindinės mokyklos
moksleiviai su savo mamomis. Renginio tikslas – paskatinti jaunuosius skaitytojus skaityti knygas
vasaros metu. Bibliotekininkė Elena Demulienė pristatė naujai gautas knygas: H. Smale „Tobulas
gyvenimas“, L. Newbery „Niekada daugiau“, T. Murray „Viskas apie Kesidę“, H. Webb „Ištikimas
šuniukas“, H. M. Denneborg „Laukinis arkliukas Baltazaras“, H. Webb „Pavogtas šunelis Semas“,
V. Misevičiaus „Juodojo džentelmeno galas“, lavinamąją knygelę „Krakatukų pievelės užduotėlės“.
Užlieknės pagrindinės mokyklos moksleiviai: Augustė Valantytė, Arvydas Stanys,
MartynasValantis, Juras Vilius skaitė ištraukas iš naujai gautų knygų.
Liepos 9 d. Užlieknės kaimo kultūros renginių estradoje vyko garsinis skaitymas, skirtas
vasaros skaitymams. Bibliotekininkė E. Demulienė papasakojo apie vaikų lietuvių rašytojų kūrybą.
Užlieknės kultūros namų darbuotoja Birutė Vaičkuvienė renginio dalyviams perskaitė Vitalijos
Jankauskienės pjesę-pasaką „Pamesta širdelė“. Užlieknės kaimo vaikai skaitė ištraukas iš lietuvių
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rašytojų kūrybos: S. Pečiulytės „Noriu šuniuko“, V. Misevičiaus „Juodojo džentelmeno galas“, S.
Paltanavičiaus „Maži ežiuko sapnai“, K. Kasparavičiaus „Sapnų katytė“, „Mažoji žiema“, „Braškių
diena“, L. Žutautės „Ferdinandas ir Pū“, V. Vėl „Parašyk man iš Afrikos“, L. Krukauskienės „Jorė ir
šiaušiukų karalija“.
Rugpjūčio 27 d. Užlieknės kaimo parkelyje vyko mėgstamų rašytojų kūrinių skaitymas,
skirtas vasaros skaitymų akcijai. Renginyje dalyvavo Užlieknės kaimo gyventojai: suaugę ir vaikai.
Vaikai skaitė savo mėgstamų knygų ištraukas. Moksleivė Goda Vaičekauskytė organizavo
viktoriną. Klausimus pateikė iš knygos „Žinių versmė“. Klausimai buvo gana keblūs, net suaugusieji
ne iš karto atsakė. Renginio dalyviai vertino savo perskaitytas knygas ir vieni kitiems siūlė jas
perskaityti.
Konkurse ,,Vasaros skaitymo iššūkis“ dalyvauti pakvietė Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka. Jame dalyvavo Viešosios bibliotekos, Ukrinų ir Židikų filialų
skaitytojai. Birželio 3 d. vyko projekto pristatymas Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo
skyriaus ir minėtų filialų darbuotojoms. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dangira Undžienė
paaiškino dalyvavimo projekte taisykles, išdalino iš Šiaulių parsivežtą projekto atributiką (tušinukus,
atšvaitukus, skrajutes, lipdukus ir pagrindinius prizus nugalėtojams – pagalvėles ir kuprinėles).
Projektas „Skaitymo iššūkis“ buvo skirtas vaikams ir jaunimui, tačiau jame galėjo dalyvauti ir
suaugusieji. Visą vasarą bibliotekininkės kvietė lankytojus dalyvauti šiame projekte: pagal pateiktas
10 užduočių skaityti knygas ir gauti prizų. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje „iššūkį“ priėmė 12
skaitytojų. Visas užduotis pirmoji įveikė administratorė Svetlana Kuzmickytė. Rugpjūčio 1 d. jai
buvo įteiktas prizas – pagalvėlė ir kuprinėlė bei tušinukas. Šiame projekte aktyviai dalyvavo ir
pačios bibliotekininkės, nes buvo įdomu rinktis ir skaityti knygas pagal užduotis. Rugsėjo mėn.
susumavus rezultatus paaiškėjo, kad Mažeikių rajonas iš aštuonių, dalyvavusių šame projekte, užėmė
antrąją vietą ir buvo apdovanotas naujomis knygomis.
Ukrinų filiale į šį konkursą įsijungė ne tik jaunieji bibliotekos skaitytojai, bet ir vyresni: iš
viso – 18 dalyvių. „Vasaros skaitymo iššūkį“ Ukrinų bibliotekoje priėmė 18 skaitymo aistruolių. 11
dalyvių įveikė užduotis – perskaitė 10 knygų, penkiems pritrūko 3 knygų, dviem – 4 knygų.
Skaitomiausios „Vasaros skaitymo iššūkio“ knygos buvo David Walliams „Berniukas
milijardierius“, Michael Morpurgo knyga „Karo žirgas“, Rachel Renee Russell „Prietrankos
dienoraštis“. Pirmieji trys dalyviai, kurie įveikė visą „Skaitymo iššūkį“, apdovanoti skaitymo
pagalvėle ir kuprinėle. Prizai įteikti Inetai ir Irmantei Norvaišaitėms bei Ramunei Lukošiūtei.
Birželio 8 d. Židikų bibliotekoje į popietę „Skaitykime drauge“, skirtą konkursui „Vasaros
skaitymo iššūkis“ susirinko 12 įvairių klasių mokinių, pareiškusių norą dalyvauti šiame konkurse.
Pirmiausia vaikai buvo supažindinti su iššūkio taisyklėmis. Bibliotekininkė informavo, kad ji fiksuos
duomenis „Skaitymo iššūkio“ tinklaraštyje, taip bus kuriamas Knygų bokštas. Išsirinkus knygas,
vaikai buvo apdovanoti paskatinimo dovanėlėmis: atšvaitais ir tušinukais.
Liepos 15 d. Židikų bibliotekoje rinkosi konkurso ,,Vasaros skaitymo iššūkis“ dalyviai, kurie
jau buvo įveikę savo užduotis. Skaitymo iššūkį Židikų bibliotekoje priėmė 21 skaitytojas. 7 dalyviai
įveikė visas užduotis – perskaitė 10 knygų. Skaitomiausios knygos buvo Astrid Lingren ,,Ronja
plėšiko duktė“, Anos Galan ,,Didysis išbandymas“ ir ,,Baobabas“, Angelos Naneti ,,Mano senelis
buvo vyšnia“. Pirmieji trys dalyviai, kurie įveikė visas užduotis, apdovanoti skaitymo pagalvėle ir
kuprinėle. Prizai įteikti Domantui Bukauskui, Žemynai Juškaitei ir Andrellai Kiričenkovaitei.
Dalyviai užduotis buvo įveikę jau birželio pabaigoje. Akcijos metu dalyviai atliko ir kūrybinę
užduotį, piešė labiausiai patikusios knygos herojų.
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Projektų rengimas
Viešoji biblioteka ir 6 filialai baigė įgyvendinti projektą „Pažangių technologijų ir
laisvalaikio centras “, kurį finansavo LR Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“. Projekto vykdymui buvo skirta 22600 Eur. 2016 m.
panaudotos likusios dalinio finansavimo lėšos – 11909 Eur. 2015 m. įsigyta įranga 6 filialams
(pastatomi ekranai, projektoriai, po 2 planšetinius kompiuterius), o 2016 m., baigus renovuoti
Viešąją biblioteką, įranga jai (interaktyvus ekranas SMART, nuleidžiamas ekranas, projektorius,
interaktyvių žaidimų įranga Xbox ir Kinect su žaidimų komplektais, televizorius, 2 planšetiniai
kompiuteriai). Pagal projektą Viešosios bibliotekos salėje įrengta erdvė, suteikianti galimybes
nevyriausybinėms organizacijoms efektyviau vykdyti savo veiklas bei organizuoti renginius, rajono
pedagogams įgyvendinti netradicinio mokymo pamokas, moksleiviams užsiimti popamokine veikla
ir savišvieta, bibliotekininkėms vesti edukacines pamokas, organizuoti renginius, vaikų literatūros
skyriaus žaislotekoje įrengta interaktyvių žaidimų zona vaikams. Kaip projektinių veiklų erdvė
pradėtas naudoti prie bibliotekos įrengtas uždaras kiemelis (Skautų organizacija organizavo renginį
vaikams, biblioteka su Mažeikių moterų LIONS klubo atstovėmis vykdė akciją „Vasara su knyga“,
kurios metu kiemelyje veikė vasaros skaitykla). Projekto vykdymo laikotarpiu 2015–2016 metais
Viešojoje bibliotekoje ir šešiuose filialuose įvairios nevyriausybinės organizacijos organizavo savo
nariams ir bendruomenei 18 paskaitų bei kitų renginių, mokytojai pravedė 19 netradicinių pamokų,
bibliotekininkai kartu su partneriais organizavo 38 edukacines pamokas, 24 laisvalaikio užsiėmimus,
32 ekskursijas moksleiviams, 20 mokymų (kaip naudotis nauja įranga, kompiuterinio raštingumo),
19 paskaitų ir kitokio pobūdžio renginių nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės atstovams.
Įvairiose projekto veiklose dalyvavo per 3800 dalyvių, interaktyvius žaidimus žaidė apie 590 vaikų.
2016 m. skaitytojų aptarnavimo skyrius parengė ir įgyvendino projektą „Kraštiečių
kūrybiniai susitikimai su vietos bendruomene Mažeikių viešojoje bibliotekoje“. Mažeikių
rajono savivaldybės administracija šio projekto vykdymui skyrė 500,00 Eur. Projekto tikslas buvo
Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metais organizuoti susitikimų ciklą su garsiais ir mažiau
žinomais kraštiečiais, pristatyti jų kūrybą ir veiklą gimtojo krašto žmonėms bei skatinti vietos
bendruomenės ir iš šio krašto išvykusių žmonių bendradarbiavimą. Pagal šį projektą Viešojoje
bibliotekoje vyko susitikimai su aktore Edita Zizaite, rašytoja Violeta Šoblinskaite ir režisieriumi
Vytautu Mikalausku. Renginiuose dalyvavo ir literatūrinius bei muzikinius sveikinimus kraštiečiams
parengė mokyklų, kuriose jie mokėsi, bendruomenės. Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje
buvo eksponuojama paroda „Gimtinės motyvai kraštiečių rašytojų kūryboje“. Plačiau apie šiuos
renginius rašoma skyriuje „Žodiniai renginiai“.
VB vaikų literatūros skyrius vykdė skyriaus vedėjos Sigitos Repšytės parengtą skaitymo
skatinimo projektą „Pasaulio pažinimas knygose ir kelionėse“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos
kultūros taryba (2000,00 Eur). Pasitelkę įvairias kūrybines veiklas vaikai leidosi į improvizuotas
keliones po literatūros kūrinius. Jie savo gebėjimus išreiškė mokydamiesi, skaitydami, kurdami,
keliaudami, žaisdami. Skaitymo skatinimo projektas „Pasaulio pažinimas knygose ir kelionėse“
prasidėjo balandžio 6 d. edukacine literatūrine pamoka „Keliaujame su Guliveriu, Baronu
Miunhauzenu ir Nilsu“, kurios metu buvo pristatyti žinomi klasikiniai kūriniai. Balandžio 26 d. vyko
susitikimas su rašytoja Danguole Kandrotiene. Balandžio 29 d. vykusioje viktorinoje „Knygos, šalys,
žmonės“ dalyvavo „Žiburiukų“ ir „Smalsučių“ komandos. Po prisistatymo, komandoms teko ne tik
teisingai, bet ir greitai atlikti įvairias užduotis. Gegužės 27 d. kūrybiniame užsiėmime vaikai parodė
išmonę piešdami „kelionės bilietą“ skaitymo skatinimo akcijai „Kelionė už knygos kainą“. Birželio
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6–rugpjūčio 31 dienomis vyko skaitymo skatinimo akcija „Kelionė už knygos kainą“,
kurios tema – kelionės. Užsiregistravę bibliotekoje vaikai gavo skaitymo „kelionės bilietus“,
kuriuose, perskaitę knygas, klijavo lipdukus. Šioje akcijoje dalyvavo 44 vaikai. Perskaitė 331 knygą.
Rugsėjo 14 dieną aktyviausi projekto dalyviai vyko kelionėn į Rygą, kur aplankė Rygos nacionalinę
biblioteką. Rugsėjo 20–spalio 15 dienomis buvo organizuotas fotonuotraukų koliažų konkursas „Po
Lietuvą ar dar kur nors“. Buvo parengta vaikų sukurtų foto koliažų paroda. Spalio 19 d. įvyko
baigiamasis skaitymo skatinimo projekto „Pasaulio pažinimas knygose ir kelionėse“ renginys.
Renginio pradžioje buvo apdovanoti aktyviausi skaitymo skatinimo akcijos dalyviai ir foto koliažų
konkurso nugalėtojai. Po to visus į improvizuotą kelionę „Aplink pasaulį 2“ pakvietė „Labaiteatro“
aktoriai Agnė Sunklodaitė ir Vytautas Rašimas.
VB vaikų literatūros skyrius teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai gauti finansavimą
skaitymo skatinimo projektui „Astridos pasaulis: žaidžiame, skaitome, kuriame“, tačiau finansavimo
negavo.
Gruodžio1–2 dienomis Balėnų filialas vykdė projektą ,,Atverkime Adventinę kraičio
skrynią“, kurį finansavo Mažeikių rajono savivaldybė (160,00 Eur). Projektas buvo skirtas
Bendruomenių metams paminėti. Gruodžio 1 d. bibliotekoje buvo pinami Adventiniai vainikai. Jie
buvo gaminami iš natūralių augalų, surinktų kaimo laukuose, miškuose ir soduose. Vainikus mokė
pinti Janina Končienė ir Stanislava Balvočienė. Gruodžio 2 d. Balėnų bibliotekos organizuotoje
Adventinėje popietėje dalyvavo Balėnų kaimo ir mokyklos bendruomenės. Renginys vyko Balėnų
pagrindinėje mokykloje. Renginį vedė bibliotekininkė J. Končienė ir mokytoja Virginija Kraujutytė.
Balėnų mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Romos Skirmantienės suvaidino vaizdelį iš
Bruno Ferrero knygos ,,Duodantis medis“, kuris moko mus dalintis geru. Tikybos mokytoja Vaida
Raišutienė kartu su mokiniais kalbėjo apie Adventinio vainiko reikšmę. Mažeikių rajono
savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė paveldosaugai Rūta KončiutėMačiulienė papasakojo apie senovės lietuvių namus, jų puošybą Advento laikotarpiu. Viešnia iš
Mažeikių muziejaus, muziejininkė Jūratė Miliauskytė pamokė senovinių žaidimų, kuriuos galima
žaisti ir dabar. Renginyje viešėjusi Nevarėnų padrindinės mokyklos mokytoja Ilona Stonkienė
kvietė pasigaminti puošnią Kalėdine žvakę, pasitelkiant dekupažo techniką. Bibliotekininkė kartu su
senosiomis kaimo močiutėmis pamokė, kaip verpti rateliu, megzti raštuotas pirštines.
Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 300,00 Eur paramą Mažeikių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Ukrinų filialo projekto „Bibliotekoje skaitau, kuriu, su draugais susitinku”
įgyvendinimui. Rugsėjo mėnesį buvo paskelbtas piešinių konkursas. Jame dalyvavo 15 Ukrinų
pagrindinės mokyklos moksleivių. Rašytojo Vytauto Račicko sprendimu prizai įteikti Augustei
Lukšaitei už piešinį „Kriaušianosis“, Simonai Lukošiūtei – už piešinį „Zuika ir jo draugai“, Benui
Urbonui – už piešinį „Senutė“, Emai Čiutytei – už piešinį „Juozapėlis“, Urtei Kasperavičiūtei – už
piešinį „Edvardukas“, Deimantei Lukošiūtei – už piešinį „Kaziukas Tilindžis ir Aliutė
Šavalinskaitė“, Gabrielei Kniukštaitei už piešinį – „Šarūnė“ ir Kornelijai Murinaitei – už piešinį
„Nippė“. Nugalėtojai apdovanoti prizais. Sausio 10 d. įvyko susitikimas su vaikų rašytoju V.
Račicku. Susitikimo metu rašytojas skaitė ištraukas iš savo parašytų knygų, kalbėjo apie knygų
kūrimą, knygos kelią nuo rašytojo iki skaitytojo. Vaikai buvo labai žingeidūs ir domėjosi, kada
rašytojas pradėjo kurti, kodėl rašo vaikams, o ne suaugusiesiems, kokia pirmoji, mylimiausia jo
parašyta knyga, ar jas skaito rašytojo vaikai ir anūkai. Atsakęs į pateiktus klausimus, renginio
pabaigoje rašytojas pranešė gerą naujieną – jau greit sulauksime jo populiariausios knygos „Šlepetė“
7 dalies. Tiesa, apie ką joje bus rašoma, rašytojas neatviravo. Į projekto „Bibliotekoje skaitau, kuriu,
su draugais susitinku“ veiklą įsitraukė Ukrinų pagrindinėje mokykloje besimokantys mokiniai. Jie
dalyvavo piešinių konkurse, aktyviai skaitė knygas, bendravo, susitiko su visiems gerai žinomu
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rašytoju. Projekto įgyvendinimas praturtino kaimo vaikų laisvalaikį, suteikė jiems naujų
žinių apie literatūrą ir dailę, skatino dažniau lankytis bibliotekoje ir skaityti knygas.
Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija 2016 m. vykdė projektą „Jaunimo erdvė –
laisvalaikiui ir iniciatyvoms“, kurį finansavo Mažeikių rajono savivaldybė iš nevyriausybinių
organizacijų (NVO) projektų finansavimo programos (560,00 Eur). Vykdant projektą buvo
organizuoti karoliukų vėrimo, dekupažo ir dailės technikos „Ofortas“ mokymai. Rugsėjo 21 ir 29 d.
Viešojoje bibliotekoje vyko karoliukų vėrimo mokymai, kuriuos vedė lektorė Rasa Butkuvienė.
Mokymuose dalyviai įgijo reikalingų žinių, kaip pasigaminti originalius rankų darbo papuošalus.
Spalio 12 d. vyko dekupažo technikos mokymai, kuriuos vedė minėta lektorė. Ji paaiškino, kad
dekupažo pagrindas gali būti medžio, akmens, metalo paviršiai, o dekoruojamas objektas yra
apklijuojamas popieriaus iškarpomis, į pagalbą pasitelkiant įvairius efektus: piešimo, ausavimo,
sendinimo. Šiems mokymams buvo pasirinktas dekupažas ant akmens. Lapkričio 16 d. vyko dailės
technikos „Ofortas“ mokymai, kuriuos vedė dailės mokytojas Aleksandras Novak. Mokymo dalyviai
sužinojo kas tai yra „Ofortas“ ir išmoko dirbti su keliomis darbo ant plastiko technikomis.
Personalas
Darbuotojų skaičius






SVB:
Iš jų profesionalių bibliotekininkų
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose







Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2015 m.
57
47
19
8
20

2016 m.
58
47
19
8
20

19
19

19
19

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
2015 m.
Iš viso
proc.

2016 m.
Iš viso
proc.







Su aukštuoju:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

18
11
1
6

38,2
57,8
12,5
30,0

19
11
1
7

40,4
57,9
12,5
35,0





Su aukštesniuoju:
SVB
VB

25
8

53,1
42,1

24
8

51,1
42,1
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Miesto filialuose
Kaimo filialuose

7
10

87,5
50,0

7
9

87,5
45,0







Kitų:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

4
4

8,5
20,0

4
4

8,5
20,0

Darbuotojų kaitos problemos
Po Viešosios bibliotekos renovacijos nuo sausio 4 d. priimta antra valytoja – Valentyna
Tsikalova.
Keitėsi darbuotojos Židikų ir Laižuvos filialuose. Židikų filialo darbuotojai Reginai
Valantytei kovo mėnesį išėjus į užtarnautą poilsį, bibliotekoje pradėjo dirbti Benita Vaizgėlienė.
Laižuvos filialo darbuotojai Janinai Remutytei rugsėjo mėnesį perėjus į kitą darbą, į filialą po vaiko
priežiūros atostogų grįžo Kristina Grybauskienė.
Nuo rugpjūčio 16 d., laimėjusi konkursą, direktoriaus pareigas pradėjo eiti Alina Bernotienė.
Spalio mėnesį Balėnų filiale pradėjo dirbti Janina Končienė, laikinai pakeitusi filialo
darbuotoją Virginiją Galdikienę jos ligos ir reabilitacijos laikotarpiu.
Gruodžio 18 d. iš darbo išėjo Palnosų filialo vyresnioji bibliotekininkė Rasa Rudnickienė.
Kadangi, uždarius mokyklą, patalpos mažai šildomos, šaltuoju metų laiku nebus priimtas naujas
darbuotojas.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
 vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui
 lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui
 išduotis (fiz. vnt.) vienam bibliotekininkui

2015 m.
145,8
2154,5
3926,9

2016 m.
169,4
2462,7
3915,7

Materialinė bazė



Patalpų būklė:
avarinės patalpos
Nėra bibliotekų avarinėse patalpose.
 remontuotinos patalpos
Remontuotinos Balėnų, Leckavos, Židikų, Purvėnų, Renavo, Ukrinų, Užlieknės, Naftininkų
filialų patalpos. Židikų bibliotekos patalpose neįrengta įsilaužimo ir gaisro signalizacija.
 per metus atlikta remontų
Viešosios bibliotekos kiemelyje įrengti varteliai.
Židikų filiale bibliotekininkės lėšomis išdažytos lubos, ištapetuotos sienos.
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Techninis aprūpinimas


Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
Kompiuterių

SVB, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

110
60
50

VB, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

35
12
23

Filialuose, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

74
48
26

Kopijavimo
aparatų
1

Spausdintuvų

Skenerių

3

1

3

2
1
1

Multifunkcinių
įrenginių
30
26
4

1
1

3

3
1
2

7
3
4

3

23
23

2016 m. iš rajono savivaldybės lėšų įsigyti 5 stacionarūs kompiuteriai, 5 čekių spausdintuvai,
3 multifunkciniai aparatai, 18 kontaktinių brūkšninių kodų skaitytuvų, 50 ausinių. Iš projekto
„Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų Viešajai bibliotekai nupirktas interaktyvus ekranas
SMART, nuleidžiamas ekranas, projektorius, interaktyvių žaidimų įranga Xbox ir Kinect su žaidimų
komplektais, televizorius, 2 planšetiniai kompiuteriai.
1. Bendras bibliotekų patalpų plotas:
- bendras patalpų plotas – 2922 m²
- naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2347 m²
2. Lentynų apskaita:
- viso fondo lentynų metrų skaičius – 5695 m
- atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5171 m

VII. FINANSAVIMAS
Einamosios (paprastos) išlaidos
Iš viso






Darbuotojams darbo užmokesčiui
Komplektavimui (dokumentams įsigyti): iš viso
knygoms
periodikai
kitiems dokumentams

2015 m.
Eur
367711
43397
39847
3400
150
-

2016 m.
Eur
564006
416843
48140
43500
4500
140
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 Kitos išlaidos (komunalinėms paslaugoms, smulkiam remontui,
kanceliarinių, ūkinių prekių įsigijimui)
Kapitalinės išlaidos
 Išlaidos statybiniams sklypams įsigyti, naujiems pastatams ir
priestatams
 Kompiuterinėms sistemoms – įrangai ir programoms
Pajamos ir finansavimas
Iš viso
 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos
 Lėšos iš kitų viešų šaltinių:
 Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)
 Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių
projektų finansavimui)
 Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų metu)

51209

81023

9000
2015 m.
Eur
435710
413109
22601
1138
17472

2016 m.
Eur
564006
542983
21023
175
18788

3991

2060

VIII. IŠVADOS


Sėkmės

Bibliotekų metų proga Lietuvos Respublikos Seimas pakvietė šalies bibliotekas išrinkti
aktyviausius 2015 metų skaitytojus – vieną vaiką ir vieną suaugusįjį. Gegužės 25 d. istorinėje Kovo
11-osios Akto salėje vyko Bibliotekų metams paminėti skirtas renginys, kuriame buvo pagerbti
aktyviausi 2015 metų skaitytojai ir skaitomiausių knygų autoriai. Iš Mažeikių į renginį Seime vyko
aktyviausios skaitytojos Albina Kiudulienė ir Eidmantė Jankutė, Senamiesčio pagrindinės mokyklos
1B klasės moksleivė.
2016 m. grįžus į atnaujintas Viešosios bibliotekos patalpas pagerėjo darbo sąlygos
darbuotojams ir vartotojams, atsirado galimybė teikti jiems daugiau naujų ir kokybiškesnių paslaugų,
padaugėjo skaitytojų, organizuota daug renginių. Viešajai bibliotekai atvėrus duris po renovacijos
pagerėjo visi pagrindiniai darbo rodikliai.
Lyginant su 2015 m., 2016 m. rajono bibliotekose išaugo vartotojų ir lankytojų skaičius.
Rajono bibliotekose užregistruota 1107 vartotojais daugiau: Viešojoje bibliotekoje – 1151, kaimo
filialuose – 47 vartotojais daugiau. Vartotojų skaičius išaugo keturiolikoje filialų, dviejuose liko toks
pat. Lankytojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo 14482 lankytojais, nes po renovacijos Viešojoje
bibliotekoje apsilankė net 19058 lankytojais daugiau. Lankytojų padaugėjo dešimtyje filialų.
Viešojoje bibliotekoje išduota 17189 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2015 m.
Nors rajone sumažėjo 260 gyventojų vaikų, rajono bibliotekose vartotojų vaikų užregistruota
458 vartotojais daugiau. VB vaikų literatūros skyriuje užregistruota 459 vaikais daugiau,
vienuolikoje filialų vaikų vartotojų padaugėjo nuo 2 iki 18, keturiuose išlaikytas 2015 m. skaičius.
2016 m. rajono bibliotekose užregistruota 3977 apsilankymais daugiau, negu 2015 m. Viešojoje
bibliotekoje apsilankė 6245 lankytojais daugiau, devyniuose filialuose lankytojų skaičius taip pat
padidėjo. Literatūros išduotis 2099 fiz. vnt. padidėjo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje,
taip pat padidėjo aštuoniuose filialuose.
Įgyvendinus projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras, kurį rėmė finansavo LR
Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos
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pažangai 2“, Viešosios bibliotekos salėje įrengta erdvė su demonstracine konferencijų įranga,
skirta NVO veikloms, mokytojams netradicinėms pamokoms vesti, mokiniams popamokinei veiklai,
savišvietai ir bibliotekininkams renginių, mokymų, edukacinių užsiėmimų vaikams organizavimui,
filmų demonstravimui, vaikų literatūros skyriuje įrengta interaktyvių žaidimų ir kūrybinės veiklos
erdvė, veikloms pritaikytas vidinis bibliotekos kiemelis. Demonstracine konferencijų įranga
aprūpinti 6 filialai. Sukurta nauja paslauga mokytojams – netradicinių pamokų organizavimas
bibliotekų patalpose, naudojant bibliotekos įrangą ir kitas priemones. Bibliotekų darbuotojos taip pat
ėmė teikti naujas paslaugas – organizuoti edukacines pamokas moksleiviams, Viešosios bibliotekos
vaikų literatūros skyrius – pasiūlė vaikams žaisti interaktyvius (Xbox) ir interaktyvius edukacinius
Jumpido žaidimus. Įsigyta įranga ir priemonės naudojamos vaikų edukaciniams, informaciniams,
tarpusavio bendravimo, aktyvaus laisvalaikio leidimo įgūdžiams ugdyti. Galimybė bibliotekoje
susipažinti su naujomis technologijomis, kurios galbūt ne kiekvienam prieinamos mokykloje ar
namuose, sužinoti jų pritaikymo galimybes ir su jomis dirbti, moksleivius ne tik praturtino naujomis
žiniomis, bet ir sužadino jų smalsumą savarankiškai ieškoti įvairių informacijos šaltinių tiek
mokymuisi, tiek laisvalaikio praleidimui, paskatino nelankančius bibliotekų tapti bibliotekų
vartotojais ir lankytojais. Ypač didelį moksleivių aktyvumą, norą daugiau sužinoti ir išmokti
paskatino projekto partnerių Mažeikių moterų LIONS klubo organizuoti renginiai Palnosų, Sedos ir
Šerkšnėnų filialuose. Aktyviausiam ir išmaniausiam renginio dalyviui buvo skirtas prizas –
dalyvavimas tarptautinėje stovykloje Lithuanian LIONS Youth Camp „Life is“, kuri vyks 2017 metų
vasarą. Partneriai nugalėtoju išrinko Palnosų filialo skaitytoją Modestą Kyziką. Patobulėjo ir
ankstesnės bibliotekų paslaugos. Įsigijus naują įrangą, tiek bibliotekų darbuotojų, tiek NVO ar kitų
organizacijų atstovų organizuojami renginiai, mokymai tapo kokybiškesni, vaizdingesni,
informatyvesni. Surasta naujų bendradarbiavimo partnerių. Užmegzti ryšiai su Mažeikių Rotary
klubu „Liberta“, moterų LIONS klubu, Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru,
Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės „Visavi“ (vadovė Daiva Gedvilienė), Juozo Vaičkaus
„Skrajojamojo“ teatro aktoriais (vadovė Airida Lementauskienė), organizuojant renginius aktyviai
bendradarbiauta su Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijomis, Vytauto Klovos muzikos
mokykla.
Mažeikių rajono savivaldybė finansavo keturis projektus, kuriems vykdyti skirta 1520,00
Eur, Lietuvos kultūros taryba projektui skyrė 2000,00 Eur. Pagal projektus vyko įvairūs renginiai,
mokymai suaugusiems, jaunimui ir vaikams.
Nuo 2015 m. lapkričio mėn. pagal Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektą
Viešojoje bibliotekoje pradėta kurti Jaunimo erdvė. 2016 m. jaunimui buvo organizuoti karoliukų
vėrimo, dekupažo ir dailės technikos „Ofortas“ mokymai.
Nuo 2016 m. lapkričio mėn. bibliotekoje pradėjo dirbti savanoriai – vyresniųjų klasių
moksleiviai. Jie padeda darbuotojoms tvarkyti knygų ir periodinių leidinių fondus, rengia parodų
aprašus, budi renginiuose, atlieka kitus nesudėtingus darbus.
Visi Viešosios bibliotekos filialai (išskyrus Kapėnų) prisijungė prie LIBIS skaitytojų
aptarnavimo posistemės, baigiami rekataloguoti filialų fondai.
Pagerėjo kraštotyros darbo kokybė. Parengtas kraštotyros darbas „Mažeikių rajono 2017
metų atmintinų datų kalendorius“, kurio elektroninė versija paskelbta Viešosios bibliotekos interneto
svetainėje. Padėta filialų darbuotojoms parengti 5 kraštotyros darbus. Parašyti 5 straipsniai
kraštotyros temomis, kurie paskelbti Viešosios bibliotekos interneto svetainėje.
Išradingai su jaunųjų bibliotekininkų būreliais jau daugelį metų dirba Renavo, Balėnų,
Palnosų, Plinkšių, Užlieknės, Sedos filialų darbuotojos. Būrelių veikla ugdo vaikų meilę knygai,
pomėgį skaityti. Sedos ir Viekšnių filialuose bibliotekininkėms organizuoti renginius padeda prie
bibliotekų įsikūrę Literatų klubai, Viešojoje bibliotekoje – Menų mėgėjų sambūris, Naftininkų filiale
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– Skaitytojų klubas, Renavo ir Balėnų filialuose – Moterų klubai. Pastarajame filiale klubas
įsikūrė 2016 m.
2016 metais patobulinta LIBIS programos versija leido efektyviau ir kokybiškiau atlikti
fondų organizavimo skyriuje numatytus darbus.
Kultūros ministerija skyrė 41840 Eur naujų dokumentų įsigijimui, 4193,00 Eur daugiau, negu
2015 m., todėl įsigyta 1474 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2015 m. Mažeikių rajono
savivaldybės aplinkos apsaugos ir sveikatos programa skyrė 3000,00 Eur naujiems spaudiniams
įsigyti. Nupirkta 306 fiz. vnt. naujų dokumentų. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu 2015 m. pabaigoje
Viešajai bibliotekai Mažeikių naftos perdirbimo įmonė „ORLEN Lietuva“ skyrė 900,00 Eur knygų
pirkimui. 2016 m. pradžioje už šias lėšas įsigyta 110 fiz. vnt. naujų knygų. Labdaros ir paramos
fondo „Švieskime vaikus“ steigėjai R. Karbauskis ir A. Mamontovas rajono bibliotekoms dovanojo
656 fiz. vnt. knygų. 11 filialų dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir
kultūrinio raštingumo asociacijos projekte „Metų knygos rinkimai 2015“. Bibliotekininkės teikė
paraiškas akcijos „Metų knygos rinkimai“ nominuotoms knygoms įsigyti. Knygos skirtos 5 filialams.
Bibliotekininkai aktyviai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose
profesionalumą ugdančiuose renginiuose.
Manome, kad Viešosios bibliotekos renovacija, dalyvavimas projektuose, ženkliai pagerino
bibliotekos prestižą. Renginių, lankytojų pagausėjimas, naujų partnerių atsiradimas rodo, kad
biblioteka tapo patraukli renginių organizavimo, mokymosi, savišvietos, bendravimo, laisvalaikio
praleidimo vieta, labiau matoma bendruomenei. Sustiprėjęs mokyklų, nevyriausybinių organizacijų,
bendruomenės ir bibliotekų bendradarbiavimas pakeitė bendruomenės požiūrį į bibliotekas.


Trūkumai

Lyginant su 2015 m., 2016 m. rajono bibliotekose sumažėjo literatūros išdavimas – išduota
528 fiz. vnt. dokumentų mažiau. Kaimo filialuose išduota 8661 fiz. vnt., miesto filialauose 9056 fiz.
vnt. mažiau. Tik trijuose kaimo filialuose (Plinkšių, Šerkšnėnų, Tirkšlių) ir Viešojoje bibliotekoje
išduota dokumentų daugiau, kituose filialuose – mažiau. Mažėjant gyventojų skaičiui, sumažėjo 91
vartotoju miesto filialuose (dalis Naftininkų filialo vartotojų perėjo skaityti į Viešąją biblioteką).
Bibliotekininkės pastebi, kad daugelis gyventojų mieliau nori leisti laiką prie kompiuterių, mobiliųjų
telefonų, televizoriaus ekranų, negu skaityti knygas. Rajone sumažėjo 1304 gyventojais.
Filialuose sumažėjo vaikų vartotojų: miesto filialuose – 30, kaimo filialuose – 29, lankytojų:
miesto filialuose – 313, kaimo filialuose – 1955. Sumažėjo literatūros išduotis vaikams rajone 1912
fiz. vnt., miesto filialuose – 1920, kaimo filialuose – 2091. Pagrindinės rodiklių sumažėjimo
priežastys: mažėjantis gyventojų vaikų skaičius, nedidelis naujai gaunamų spaudinių kiekis, vaikiškų
periodinių leidinių trūkumas, trumpesnis filialų darbo laikas, filialuose įvestas brangesnis LIBIS
skaitytojo pažymėjimas, šeimose perkamas tik 1 skaitytojo bilietas visai šeimai. Kai kurių kaimų
moksleiviai lanko Mažeikių miesto mokyklas ir naudojasi mokyklų bibliotekų ar Mažeikių miesto
bibliotekų fondais. Be to į namus grįžta vėlai, ateiti į kaimo biblioteką nebelieka nei noro, nei laiko.
Rajono bibliotekose sumažėjo 58 knygnešiais. Nors namuose aptarnauta daugiau vartotojų,
tačiau nunešta 181 fiz. vnt. mažiau spaudinių.
Trūksta aktyvesnio darbo su skolininkais.
Per mažai viešinamos bibliotekos teikiamos paslaugos vartotojams, reklamuojamos naujos
knygos ir kiti gaunami dokumentai.
Nepakankamai tvarkomas ir saugomas knygų fondas.
Nesant tinkamų sąlygų darbui, liko neįdiegta LIBIS posistemė Kapėnų filiale.
Kaimo filialuose dar yra daug senų nepaklausių dokumentų (daugiau kaip 10 metų).
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Problemos

Dėl lėšų stokos filialuose tebėra sumažinti etatai. Dėl to nukenčia bibliotekų darbas.
Dėl lėšų stygiaus beveik visuose filialuose jau kelinti metai nebeteikiamos dokumentų
kopijavimo paslaugos.
Nors dokumentų įsigijimui skiriamos lėšos po truputį didėja, tačiau kyla knygų ir periodinių
leidinių kainos. Dėl gaunamų ribotų lėšų, susidaro akivaizdi problema – mažėja užsakomų leidinių
skaičius, todėl Viešoji biblioteka ir jos filialai negali visapusiškai patenkinti šiuolaikinių bibliotekos
vartotojų informacinių poreikių. Brangstant knygoms ir periodiniams leidiniams, gilėja
prieštaravimas tarp pasiūlos ir paklausos. Neatitikimas tarp fondų kokybės ir skaitytojų poreikių
ypač jaučiamas kaimo filialuose. Dėl lėšų trūkumo dauguma filialų iš viso negavo periodinių leidinių
vaikams. Mažeikių rajono savivaldybei skyrus mažiau lėšų periodiniams leidiniams, 2016 m.
Viešojoje bibliotekoje užsakyti tik 2 pavadinimų laikraščiai ir 22 pavadinimų žurnalai, miesto filialai
vidutiniškai gavo 5 pavadinimų periodinius leidinius, kaimo filialai – 3.
Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, naujus leidinius kiekvienais metais pradedame gauti
tik balandžio mėnesio viduryje, todėl kai kurių dokumentų nebeturime galimybės įsigyti, nes būna
pasibaigę tiražai.
Skaitytojų aptarnavimo procesus 2016 m. keletą kartų sutrukdė bibliotekos pagrindinio
serverio gedimas. Kadangi neveikė LIBIS programa, teko skaitytojams išduodamus spaudinius
fiksuoti ranka formuliaruose, o vėliau vėl viską suvesti į sistemą. Tuo metu neveikė bibliotekos
elektroninis katalogas, el. susirašinėjimas su skaitytojais, todėl nebuvo galima pratęsti knygų
grąžinimo termino, buvo nutraukta skaitytojų automatinio informavimo paslauga. Visa tai sukėlė
skaitytojų nepasitenkinimą ir darbuotojams teko spręsti daugybę problemų, susijusių su knygų
išdavimu ir grąžinimu.
Kadangi visas skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondas 2014–2015 m. buvo paliktas
remontuojamose, nesaugomose nuo pašalinių žmonių patalpose, tris kartus buvo kilnojamas iš
vienos vietos į kitą, nemažai senesnių metų knygų visai suplyšo, kitos labai apdulkėjo, tad 2016 m.
teko didelį kiekį tokių knygų nurašyti. Pastebėta, kad nemažai knygų apskritai yra dingę.
Kiekvienais metais vis mažėja lankytojų skaičius informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Uždarius Mažeikiuose Žemaitijos kolegiją, labai sumažėjo lankytojų studentų. Taip pat liko tik viena
darbo vieta, skirta lankytojams, kurie naudojasi kompiuteriais.
Kasmet mažėja rajono gyventojų skaičius, todėl prarandama dalis vartotojų. Mažėja interneto
lankytojų skaičius, nes daugelis gyventojų turi kompiuterius ir internetą namuose.
Nuo 2012 m. spalio mėn. uždarius Kapėnų pagrindinę mokyklą, pastate liko Kapėnų filialas.
Pastate atjungta elektra, negalimas joks patalpų šildymas, nėra jokios apsaugos, teko išvežti visą
kompiuterinę įrangą. Kreiptasi į savivaldybę dėl galimybės perkelti biblioteką į kitas patalpas,tačiau
kol kas patalpos nerastos.
Kasmet daugėja remontuotinų bibliotekų. Remontuotinos Balėnų, Leckavos, Židikų,
Purvėnų, Renavo, Ukrinų, Užlieknės, Naftininkų filialų patalpos. Filialų remontams lėšų neskirta.
Kai kuriose bibliotekose žiemą yra labai šalta, todėl skaitytojai ilgai jose neužsibūna.


Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą

Reikia ir toliau ieškoti galimybių dalyvauti projektų konkursuose, siekiant modernizuoti
bibliotekas ir teikti naujas paslaugas, gauti paramą renginiams organizuoti, reikiamoms priemonėms
ir leidiniams įsigyti.
Ieškoti galimybių skatinti bibliotekininkus, kad gerėtų motyvacija darbui.
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Daugiau dėmesio skirti bibliotekų įvaizdžio formavimui. Rūpintis bibliotekos
reklama, savo veiklą populiarinti spaudoje, interneto svetainėse, vietos televizijoje. Viešinti
bibliotekos teikiamas paslaugas rengiant skrajutes, lankstinukus ir platinant juos bendrojo lavinimo
mokyklose, įstaigose.
Gerinant bibliotekų fondų kokybę, didesnį dėmesį skirti fondų tvarkymui, valyti fondus nuo
neaktualios literatūros, mažinti senojo fondo (daugiau kaip 10 metų) nepaklausią dalį, rūpintis fondų
apsauga. Analizuoti vartotojų poreikius, siekti įsigyti vartotojų reikmes atitinkančius leidinius.
Būtina suteikti vartotojams galimybę rasti reikalingą informaciją, sprendžiant mokymosi, savišvietos
ir laisvalaikio problemas. Norint turėti didesnį skaitytojų ratą, reikia sparčiau atnaujinti fondus, o
tam reikalingos didesnės investicijos. Paskutiniuoju metu sparčiai kylant naujų dokumentų kainoms,
turi būti didinamos iš Valstybės biudžeto naujų dokumentų įsigijimui skiriamos lėšos.
Populiarinti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas.
Ieškoti galimybių perkelti į kitas patalpas Kapėnų filialą, kad būtų galima kompiuterizuoti ir
įdiegti LIBIS posistemę Kapėnų filiale.
Aktyvinti darbą su skolininkais. Bendradarbiaujant su mokyklų bendruomenėmis, įtraukti į šį
darbą savanoriaujančius bibliotekoje vyresniųjų klasių moksleivius.
Mokyti vartotojus aktyviau naudotis bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis:
knygų užsakymu, rezervavimu, grąžinimo termino pratęsimu ir kt.
Kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, įgyjant naujų žinių apie informacinių technologijų
panaudojimą. Skatinti bibliotekininkus ieškoti naujovių ir kūrybiškai jas pritaikyti savo darbe.
Studijuoti kitų bibliotekų patirtį ir pritaikyti savo darbe.
Tikimės, kad šios priemonės padės tobulinti vartotojų aptarnavimą. Tik naujų technologijų,
naujų paslaugų vartotojams diegimas, spartesnis knygų fondo atnaujinimas leistų sutelkti daugiau
skaitytojų.
Irena Atkočaitienė
Direktoriaus pavaduotoja
2017-03-08
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1 PRIEDAS
2016 METŲ PLANO ĮVYKDYMAS
(Pagrindiniai rodikliai)
Vertinimo kriterijai
1. Gyventojų aptarnavimo procentas (58655 gyventojai)
- VB (20474 gyventojų)
- miesto filialuose (21235 gyventojas)
- kaimo filialuose (16946 gyventojai)
1.1. Iš jų vaikų (9244 gyventojų)
- VB ( 3380 gyventojai)
- miesto filialuose (3660 gyventojai)
- kaimo filialuose (2204 gyventojai)
1.2. Iš jų suaugusių (49411 gyventojai)
- VB (17094 gyventojai)
- miesto filialuose (17575 gyventojai)
- kaimo filialuose (14742 gyventojai)
2. Vartotojų sk.
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
2.1. Iš jų vaikų
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
2.2. Iš jų suaugusių
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
2.3. Iš jų neįgaliųjų ir senyvo amžiaus vartotojų aptarnauta
namuose
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
3. Lankytojų sk.
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
3.1. Iš jų vaikų
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
3.2. Iš jų suaugusių
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
4. Lankomumas
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
4.1. Iš jų vaikų
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
4.2. Iš jų suaugusių

Planuota
2016 m.
14,8
18,8
9,4
16,7
23,9
23,2
18,5
33,8
13,1
17,9
7,5
14,2
8705
3855
2010
2840
2210
785
680
745
6495
3070
1330
2095

Įvykdyta
2017-01-01
13,6
15,3
10,7
15,0
25,4
26,1
19,7
33,9
11,3
13,2
8,8
12,1
7964
3147
2275
2542
2355
884
723
748
5609
2263
1552
1794

Įvykdymo
procentas
91,9
81,3
113,8
89,8
106,2
112,5
106,4
100,2
86,2
73,7
117,3
85,2
91,4
81,6
113,1
89,5
106,5
112,6
106,3
100,4
86,3
73,7
116,6
85,6

235
5
38
192
128390
52200
25200
50990
42160
14100
10400
17660
86230
38100
14800
33330
14,7
13,5
12,5
17,9
19,0
17,9
15,2
23,7
13,2

213
4
44
165
115747
40108
27698
47941
40912
9855
11808
19249
74835
30253
15890
28692
14,5
12,7
12,1
18,8
17,4
11,1
16,3
25,7
13,3

90,6
80,0
115,7
85,9
90,1
76,8
109,9
94,0
97,0
69,8
113,5
103,3
86,8
79,4
107,4
86,0
98,6
94,0
96,8
105,0
91,5
62,0
107,2
108,4
100,7
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- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5. Išduotų dokumentų sk.
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5.1. Iš jų vaikams
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5.2. Iš jų suaugusiems
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5.3. Iš jų neįgaliesiems ir senyvo amžiaus vartotojams nunešta į
namus
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
6. Skaitomumas
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
6.1. Iš jų vaikų
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
6.2. Iš jų suaugusių
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
7. Renginių iš viso:
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
7.1. Kompleksiniai renginiai
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
7.2. Žodiniai renginiai
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
7.3. Parodos
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose

12,4
11,1
15,9
199520
77220
44400
77900
47080
13030
13600
20450
152440
64190
30800
57450

13,4
10,2
15,9
184039
69468
42037
72534
39035
8208
10822
20005
145004
61260
31215
52529

108,0
91,9
100,0
92,2
89,9
94,7
93,1
82,9
62,9
79,5
97,8
95,1
95,4
101,3
91,4

3585
200
290
3095
22,9
20,0
22,0
27,4
21,3
16,5
20,0
27,4
23,4
20,9
23,1
27,4
570
55
100
415
30
3
2
25
208
19
33
156
332
33
65
234

6031
142
772
5117
23,1
22,0
18,4
28,5
16,5
9,3
14,9
26,7
25,8
27,0
20,1
29,2
693
121
128
444
19
19
307
68
58
181
363
49
70
244

168,2
7,01
266,2
165,3
100,8
110,0
83,6
104,0
77,4
56,3
74,5
97,4
110,2
129,1
87,0
106,5
121,5
220,0
128,0
106,9
63,3
76,0
147,5
375,8
175,7
116,0
109,3
148,4
107,6
104,3

