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BENDROJI DALIS
2017 metais Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo 95-ąsias įkūrimo
metines. Šiai progai paminėti visus metus vyko įvairūs renginiai, akcijos, diskusijos, konkursai, buvo
rengiamos parodos. Didesnis dėmesys buvo skiriamas renginių reklamai, informacijos apie
biblioteką sklaidai žiniasklaidoje. Tai turėjo įtakos ir vartotojų bei lankytojų skaičiaus padidėjimui.
Rajono bibliotekos 2017 m. minėjo rašytojos Ievos Simonaitytės, Tautinio kostiumo,
Piliakalnių, Reformacijos ir Sporto metus, lito įvedimo Lietuvoje 95-ąsias metines, atmintinas dienas
ir valstybines šventes, rašytojų gimimo jubiliejus, Laižuvos, Tirkšlių bibliotekų įkūrimo 80-ąsias,
Balėnų, Palnosų bibliotekų 50-ąsias metines, organizavo renginius Knygnešio, Tarptautinei vaikų
knygos, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienoms, Nacionalinei bibliotekų, Šiaurės šalių
bibliotekų savaitėms.
Rajono bibliotekose 2017 m. buvo užregistruoti 8354 vartotojai (planuota 7890), 123784
lankytojai (planuota 120880). Jiems išduota 199753 fiz. vnt. dokumentų (planuota 182140).
Palyginus su 2016 m., rajono bibliotekose užregistruota 390 vartotojų, 8037 lankytojais, išduota
15714 fiz. vnt. dokumentų daugiau. Džiaugiamės, kad pavyko pasiekti ne tik planuotus rodiklius,
bet ir didesnius rodiklius negu praėjusiais metais.
2017 m. buvo įgyvendinta nemažai projektų. Viešoji biblioteka ir 8 filialai įgyvendino 10
projektų, kuriems vykdyti skirta 6120,00 Eur lėšų. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos
projektui Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 600,00 Eur. Bibliotekininkės teikė paraiškas Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai
2017“ nominuotoms knygoms įsigyti. Knygų komplektai paskirti 5 filialams.
Rajono bibliotekos dalyvavo įvairiuose projektuose, akcijose. Dalyvauta Mažeikių krašto
literatų ir menų mėgėjų sambūrio projektuose „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, „Prijaukinti
vakarai“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus
darbuotojų organizuotame Knygų pristatymo konkurse, skaitymo skatinimo akcijoje „Vasaros
skaitymo iššūkis“, „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija vaikams ir jaunimui“, dalyvavo
akcijose „Vasaros skaitymo iššūkis“, Švietimo skyriaus iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, Lietuvos
asociacijos „Langas į ateitį“ akcijose „Saugesnio interneto savaitė“, „Interneto savaitė“, VU Teisės
klinikos vykdomame projekte „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“, LR Prezidentės
Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos 2017“, Urvikių filialas dalyvavo
Šimtmečio iniciatyvų konkurso projekte ir organizavo pasaulinės „Kodo Valanda“ („Hour of Code“)
iniciatyvos renginį „Šimtmečio programavimo valanda“. Buvo stebimos interneto transliacijos iš
Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos. Viešoji biblioteka kartu Lietuvos darbo birža prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdė bendrą projektą „Atrask save“, kurio tikslas –
supažindinti su darbo rinka 16–29 metų nepasirengusius darbo rinkai bedarbius, orientuotus į
samdomą darbą. Pirmą kartą Viešojoje bibliotekoje bei Ukrinų, Urvikių filialuose buvo rašomas
Nacionalinis diktantas.
Buvo rūpinamasi neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų skaitymu. Akluosius ir
silpnaregius skaitytojus aptarnavome aklųjų žmonių bibliotekinio aptarnavimo punkte skaitytojų
aptarnavimo skyriuje. Negalintiems ateiti į biblioteką skaitytojams knygos buvo nešamos į namus,
neįgalieji buvo kviečiami į bibliotekose organizuojamus renginius.
Ir toliau rūpinomės bibliotekų įvaizdžio formavimu. Populiarinome ir reklamavome
bibliotekas vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniame tinkle feisbuk, informuodami
gyventojus apie bibliotekose vykstančius renginius, gautas naujas knygas, bibliotekų teikiamas
paslaugas bei naujoves.
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius





2016 m.
25
4
20
1

iš viso
miestų filialų
kaimo filialų
sujungtų bibliotekų

2017 m.
25
4
20
–

Tinklo pokyčiai
Tinklo pokyčių 2017 m. neįvyko.
Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi bibliotekos veikla)




2016 m.
99

bibliotekinių punktų skaičius
bibliobusų skaičius
knygnešių skaičius

2017 m.
103

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas namuose
Rajone gyvena apie 10440 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų virš 70 metų amžiaus –
Mažeikių mieste – apie 6200, Sedos miesto filialo aptarnaujamoje teritorijoje – 520, Viekšnių –
1740, kaimuose – 1980. 2017 m. namuose buvo aptarnauti 237 vartotojai (2016 m. – 213), iš jų
miestuose 45 (2016 m. – 48), kaimuose – 186 (2016 m. – 165). Skaitytojams į namus nunešta 6214
fiz. vnt. dokumentų (2016 m. – 6031), iš jų miestuose 630 (2016 m. – 914), kaimuose – 5348 (2016
m. – 5117). Spaudinius nešė 103 knygnešiai (2016 m. – 99). 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
2016 m. 2017 m.
10
9

Lankytojų
2016 m.
2017 m.
67
76

Išduota dokumentų
2016 m.
2017 m.
561
516

Gauta dokumentų
2016 m.
2017 m.
129
140

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. 2017 m. čia buvo
aptarnaujami 9 (2016 m. – 10) vartotojai. Iš jų 4 (2016 m. – 3) vartotojai aptarnaujami namuose.
Jiems nuneštos 169 garsinės knygos. Viena skaitytoja dėl sveikatos problemų garsinių knygų
klausytis nebegali ir mūsų paslaugomis 2017 metais nebesinaudojo. Regėjimo netekusiems
skaitytojams knygas iš punkto nuveža Reivyčių ir Žemalės filialų darbuotojos, vieną mieste
gyvenantį vartotoją aptarnauja Viešosios bibliotekos darbuotoja Sigita Repšytė, kitą – šeimos nariai.
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2017 m. iš Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo buvo gauti 103 fiz. vnt. (2016 m.
93 fiz. vnt.) garsinių knygų, 35 fiz. vnt. įgarsintų periodinių leidinių ir 2 knygos Brailio raštu.
Knygos keistos 2 kartus per metus. 2017 m. pabaigoje aklųjų žmonių aptarnavimo punkte buvo 281
fiz. vnt. garsinių knygų (2016 m. – 296), 53 fiz. vnt. periodinių leidinių (2016 m. – 48) ir 2 knygos
Brailio raštu (2016 m. – 3). Jas skaitė tik viena skaitytoja, kuriai tokių knygų atvežė į namus
Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo darbuotojai.
Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
Viešosios bibliotekos struktūra nesikeitė. Viešąją biblioteką sudaro 5 skyriai: skaitytojų
aptarnavimo, informacijos ir kraštotyros, vaikų literatūros, fondų organizavimo bei ūkio.
II. FONDO BŪKLĖ

Iš viso yra SVB fonde
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

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

2017 m.
fiz. vnt.
pav.
205083
166337
65414
26173
34302
3425
105367
20506

Iš viso SVB yra grožinės literatūros
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

fiz. vnt.
149910
41994
25863
82053

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

fiz. vnt.
147899
42149
24986
80764

proc.
72,1
64,4
72,8
76,6

Iš viso SVB yra šakinės literatūros
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

fiz. vnt.
56453
22072
9273
25108

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

fiz. vnt.
53527
21717
8669
23141

proc.
26,1
33,2
25,3
21,9

Iš viso SVB yra periodinių leidinių
 VB
 miesto filialuose
 kaimo filialuose

fiz. vnt.
2848
1096
590
1162

proc.
1,3
1,7
1,6
1,1

fiz. vnt.
3657
1548
647
1462

proc.
1,7
2,3
1,8
1,3
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Aprūpinimas dokumentais






2016 m.
Iš jų: mieste
kaime
2,48
6,55
1 gyventojui tenka dokumentų
0,12
0,27
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
0,01
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų
dokumentų
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
19,4
42,6
1 vartotojui tenka dokumentų

2017 m.
mieste
kaime
2,53
6,43
0,11
0,25
0,01
17,6

39,3

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

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

2017 m.
fiz. vnt.
pav.
8631
1991
2868
1556
1700
621
4063
604
fiz.vnt.
pav.
5926
1163
1759
981
1194
392
2973
328
fiz.vnt.
pav.
2705
828
1109
575
506
229
1090
276
fiz.vnt.
pav.
723
54
255
22
136
20
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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

2016 m.
1021
486
205

2017 m.
868
360
176

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

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

2017 m.
4,21
4,38
4,95
3,85

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

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

2017 m.
0,95
0,75
0,05
0,16

Rajono bibliotekų fondas sumažėjo 4128 fiz. vnt.: miesto filialuose – 71424 fiz. vnt., kaimo
filialuose – 2956 fiz. vnt., VB 252 fiz. vnt. padidėjo.
2017 m. rajono bibliotekose gauta 931 fiz. vnt. dokumentų mažiau, negu 2016 m. Viešojoje
bibliotekoje gauta 282 fiz. vnt. mažiau, miesto filialuose 225 fiz. vnt. mažiau, kaimo filialuose 424
fiz. vnt. mažiau nei 2016 m. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo
0,02 Eur nuo 0,93 Eur iki 0,95 Eur. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam gyventojui padidėjo
0,02 Eur, nuo 0,73 Eur iki 0,75 Eur.
2017 m. gauta 7264 fiz. vnt. naujų dokumentų. Daugiausiai gavo skaitytojų aptarnavimo
skyrius – 1561 fiz. vnt. Vaikų literatūros skyrius gavo 664 fiz. vnt. Iš miesto filialų daugiausiai naujų
dokumentų paskirta Naftininkų ir Reivyčių miesto filialams: Naftininkų – 410 fiz. vnt., Reivyčių –
348 fiz. vnt. Kaimo filialuose daugiausia naujų dokumentų gavo Tirkšlių (326 fiz. vnt.), Renavo (244
fiz. vnt.), Židikų (229 fiz. vnt.) ir Ukrinų (226 fiz. vnt.) filialai. Daugiausia gauta naujų grožinės
literatūros kūrinių – 5854 fiz. vnt., bendrojo skyriaus – 74 fiz. vnt., filosofijos, psichologijos – 137
fiz. vnt., religijos, teologijos – 58 fiz. vnt., visuomenės mokslų – 209 fiz. vnt., matematikos, gamtos
mokslų – 91 fiz. vnt., taikomųjų mokslų, medicinos – 242 fiz. vnt., meno, fotografijos, sporto – 311
fiz. vnt., kalbotyros, literatūros mokslo – 63 fiz. vnt., geografijos, biografijų, istorijos – 225 fiz. vnt.
Mažeikių rajono savivaldybė iš aplinkos apsaugos ir sveikatos programos skyrė 4000,00 Eur
naujiems spaudiniams ir periodiniams leidiniams įsigyti. Knygoms skirta 2267,27 Eur. Nupirkta 212
fiz. vnt. naujų dokumentų. Skaitytojų aptarnavimo skyriui paskirta – 10 fiz. vnt., saugyklai — 1 fiz.
vnt., vaikų literatūros skyriui – 4 fiz. vnt., informacijos ir kraštotyros skyriui – 4 fiz. vnt., Sedos
miesto filialui – 16 fiz. vnt., Viekšnių – 16 fiz. vnt., Reivyčių – 13 fiz. vnt., Naftininkų – 9 fiz. vnt.,
Auksodės – 8 fiz. vnt., Tirkšlių – 12 fiz. vnt., Ukrinų – 7 fiz. vnt., Leckavos – 8 fiz. vnt., o kitiems
filialams skirta po mažiau vienetų. Vertingiausios knygos: V. A. Worwood „Aromaterapija
vaikams“, „Lietuvos tvenkinių žinynas“, D. Treigienės „Lietuviškų augalų galios“, L. Januškevičiaus
„Po Lietuvos tarpukario ir pokario metų parkus“, A. Ilgevičienės „Raktas į akmenų karalystę“, D.
Lenčiauskienės „Sąnarių paslankumą ir raumenų jėgą lavinamosios metodikos“, „Šilauogės“,
„Vyresnio amžiaus žmonių sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas“, J. Girskio „Viskas apie stuburo
gydymą“, G. Taubes „Kodėl mes tunkame ir ką daryti“, „Kamanės“, „Kalorijos“, V. Babič „Knyga
kiekvienai mergaitei“, „Bitės“, M. Kulansky „Druska“, S. Palatanavičiaus „Gamtos metų ratas“,
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„Geriausi gamtos vaistai“, D. Karpavičiūtės „Gydanti medetka“, S. Paukščio „Į Bankoką per
40 dienų“, D. Červokienės „Kaip gydo medžiai“, A. Kurienės „Kaip užauginti žmogų“ ir kt.
Akcijos „Metų knygos rinkimai“ knygomis savo fondus papildė: Naftininkų, Reivyčių,
Renavo, Bugenių ir Palnosų filialai. Vaikų knygų komplektus gavo Naftininkų ir Renavo filialai. Jų
knygų fondus papildė šios knygos: E. Daciūtės „Laimė yra lapė“, V. Šidlausko „Ulfas ir stebuklinga
barzda“, I. Ežerinytės „Šunojaus diena“, G. E. Gajos „Brolis, kurio nereikėjo“, R. Unos „Aš esu
Tomas, seklys“. Suaugusiųjų knygų komplektus gavo Bugenių ir Reivyčių filialai. Gautos šios
knygos: D. Čepauskaitės „Aš tave užmiršau“, R. Kmitos „Pietinia kronikas“, M. Kvietkausko „Uosto
fuga“, U. Radzevičiūtės „Mėlynas kraujas“, T. Vaisietos „Orfėjas, kelionė pirmyn ir atgal“. Poezijos
knygų komplektą gavo Palnosų filialas, fondą papildė šios knygos: G. Norvilo „Grimzdimas“, R.
Stankevičiaus „Šermuonėlių mantija“, V. Stankaus „Skruzdžių skandinimas“, A. Žagrakalytės
„Štai“.
Akcijos „Knygų Kalėdos 2016“ metu buvo padovanotos 7 knygos. Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus fondą papildė S. Hannah „Hurting distance“. Tirkšlių filialas fondą papildė šiomis
knygomis: X. Herbert „Kaprikornija“, K. Cutter „Mergelė“, O. Sekoros „Skruzdėliuko Ferdos
nuotykiai“. Ukrinų filialas gavo dovanų šias knygas: J. Baltrukonytės „Filmukai“, J. McNaught
„Nakties šnabždesiai“ ir A. Quick „Paslapčių labirintai“.
Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjai R. Karbauskis ir A. Mamontovas
dovanojo knygų visiems filialams: I. Ežerinytės „Šunojaus diena“, G. E. Gajos „Brolis, kurio
nereikėjo“, L. Darbutaitės „Baltas dangus“, R. Unos „Aš esu Tomas, seklys“, E. Zarambaitės
„Skudurinukė“, G. Rakauskienės „Dramblys ir antis“, M. Marcinkevičiaus „Voro koja“, R.
Savickytės „Adelės dienoraštis. Žiema“, G. Adomaitytės „Debesėlis ieško vardo ir kitos pasakos“.
Informacijos ir kraštotyros skyrius papildytas šiomis vertingomis knygomis: P. Mierausko
„Aplinkosauga: šiuolaikinio valdymo iššūkiai“, A. Braziūnienės „Inkunabulų paveldas Lietuvoje ir
pasaulyje“, L. Preikšienės „Motyvuoti paprasta“, B. Jonaičio „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“,
B. Tracy „Pardavimų psichologija“, R. Bagdžiūnaitės „Kartografiniai vaizdavimo būdai ir
žemėlapių sudarymas“, A.Baublio „Krovinių vežimas“, M. Drėmaitės „Progreso meteoras“, A.
Juzefovič „Tarpkultūrinė komunikacija: vaizdas ir kūryba“, M. Kardelio „Mokslinių tyrimų
metodologija ir metodai“ , L. Mitkaus „Į duris pabeldė gyvenimas“, J. Strazdausko „Miestas upės
vingyje“, V. Vitkaus „Pulkininkas Kazimieraitis“, A. Krapauskienės „Bažnyčių bokštai remia
dangų“, R. Požerskio „Atlaidai“, R.Rakausko „Triveidė knyga“, V. Imbrienės „Nuoga širdis“, V.
Daujotytės „Asmeniniai kursai“, V. Ostrausko „Sic transit“, L. Griciūtės-Šverebienės „XVII–XVIII
a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, J. Norvaišienės „Trys saujos
laimės“, A. Avyžiūtės „Tarp prieš tai ir po to“ ir kitais leidiniais.
Miesto filialų fondai papildyti šiomis vertingomis knygomis: A. Toliato „Gerumo liūnas“ ir
„Žmogaus ir Dievo metai“, J. Archer „Kainas ir Abelis“, M. Bussi „Juodosios lelijos“, H. Bourne
„Manifestas kaip būti įdomiai“, K. Tessaro „Mergina iš antikvariato“, C. Hoover „Mes dedame
tašką“, N. Narmontaitės „Aktoriai, režisieriai ir ...“, T. Dirgėlos „Mokyklos vaiduoklio mįslė“, R.
Šarknicko „Šarkos sielos šauksmas“, S. Brown „Trintis“, G. Bagdonienės „Tvarkos maniakės
išpažintis“, T. Canavan „Paskutinė laukinė“, H. Nesser „Sugrįžimas“, J. McNaught „Troškimų
grumtynės“, N. Pellergino „Po Italijos padange“, C. Gonzalez „Mano vaikas nieko nevalgo!“, E.
Žičkaus „Nepavaldi likimui“, A. Čekuolio „Salos ir jų žmonės“, S. Jio „Amžinai“, J. Ryan „Čiberio
moterų choras“, J. Grisham „Demaskuotojas“, S. Brown „Kaip liepia širdis“, Z. Sugg „Interneto
mergaitė. Nauja pradžia“, J. Flanagan „Karališkasis žvalgas“, K. B. Bradley „Karas išgelbėjęs mano
gyvenimą“, G. Viliūnės „Karūna be karaliaus“, D. Jefferies „Šilko pirklio dukra“, O. Pamuk „Tos
keistos mano mintys“, L. Kepler „Ugnies liudininkas“, J. Cantor „Pasiklydęs laiškas“, T. Marttinen
„Trolių Mumių staigmenos“, S. Sarebrant „Mirties loterija“, L. Mei „Viktorija“, K. Hannah
„Jonvabalių takas“, V. Šoblinskaitės-Aleksa „Romanas su Frau“, T. Canavan „Baltoji žynė“, J.
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Dicker „Baltimorės knyga“, A. Gutje „Bėganti ugnis“, E. Ferrante „Naujoji pavardė“, D.
Šabaševičienės „Smėlio pilys“, M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras“ ir kitos knygos.
Kaimo filialų fondai papildyti šiomis knygomis: R. Abbot „Šunkelis“, G. Phillips „Baimės
karalystė“, N. Roberts „Balsas naktyje“, R. Sagės „Laimingi žmonės keliauja dviračiais“, E. Jasės
„Marcipanas“, N. Barreau „Moters šypsena“, A. Makejevo „Švediškas gimtadienis“, S. Wiggs
„Vasara, kai jis sugrįžo“, K. Engberg „Sėjikas“, I. Fisher „Pašėlusi auklė ir kūdikis piratas“, S.
Paukščio „Į bankoką per 40 dienų“, C. Cantieni „Tigro jausmas“, Š. Baltrušaitienės „Kaip zuikis
jausmus pažino“, B. Bėranto ir V. Kvieskaitės „Riešutortas“, G. Bulotaitės „Girios minklės“, G.
Biliotavičiūtės „Tarp Kauno ir Londono...“, S. Kargaudo „Begemusė“, I. Pavilonytės „Didžiosios
tvoros paslaptis“, B. Peers „Kriptalo portalas“, H. Kent „Gerieji žmonės“, A. Maleiko „Mano mama
myli dailininką“, K. Yamada „Ką daryti susidūrus su problema?“, J. Flanagan „Sokoro vergai“, M.
G. Leonard „Vabalų berniukas“, „Nuo raidės prie žodžio“, K. Barnhill „Raganos sūnus“, F.
Hardinge „Melų medis“, A. Vakarės „Ar žinai, kaip būti geram?“, I. Grey „Laiškai iš praeities“, T.
Stone „Mano graikiška vasara“, D. Levithan „Kitokia diena“, N. Neuhaus „Moteris, kurios nekentė“,
C. Drinkwater „Pamiršta vasara“, K. Ohlsson „Akmeniniai angelai“, D. Jagzevičiūtės „Netikėta
pažintis“, V. Kalvaičio „Striukos pasakėčios bet kam“, K. Kasperavičiaus „Apie gyvūnus“, N.
Pradas „Barselonos svajos“, I. Zarambaitės „Elzė ir senojo dvaro paslaptis“, D. Zelčiūtės „Raktas po
kilimėliu“, E. Watt „Popierinė princesė“ ir kt.
Mažeikių rajono savivaldybei skyrus daugiau lėšų periodiniams leidiniams, 2017 m.
Viešojoje bibliotekoje užsakyti 4 pavadinimų laikraščiai ir 50 pavadinimų žurnalai. Laikraščio
„Santarvė“ 3 vnt. bibliotekai dovanojo redakcija. Populiariausi žurnalai: „Burda Moden“, „Edita“,
„IQ“, „Iliustruotoji istorija“, „Ji“, „Laima Velvet“, „Legendos“, „Mano namai“, Mano sodyba“,
„Mažylis“, „Moteris“, „Psichologija tau“, „Sodo spalvos“, „Statyba ir architektūra“, „Šeimininkė“,
„Tarp knygų“, „Tavo vaikas“, „Top moterys“, „Žmonės“, vaikams „Donaldas ir kiti“, „Flintas“,
„Mergaitė“, „NG KIDS“, „Justė“, „Laimiukas“, „Lututė“, „Panelė“, „Rubinaitis“.
Miesto filialuose užsakyti vidutiniškai 22 pavadinimų periodiniai leidiniai. Beveik visuose
filialuose rasime: „Būdas žemaičių“, „Santarvė“, „Vakaro žinios+ Lyderis“. Žurnalų pavadinimai
beveik visi panašūs visuose filialuose: „Darbštuolė“, „Edita“, „Ji“, „Legendos“, „Mano namai“,
„Moteris“, „Sodo spalvos“ „Šeimininkė“, „Žmonės“, vaikams „Justė“, „Naminukas“.
Kaimo filialuose užsakyti vidutiniškai 20 pavadinimų periodiniai leidiniai. Keletas kaimo
filialų užsakė dienraščio „Lietuvos rytas“ šeštadieninį numerį, rajoninius laikraščius „Būdas
žemaičių“, ir „Santarvė“. Kaimo filialų vartotojų labiausiai mėgstami šie periodiniai leidiniai:
„Santarvė“, „Edita“, „Gyvenimiškos istorijos“, „Iliustruotoji istorija“, „Ji“, „Namie ir sode“, „Moters
savaitgalis“, „Sodo spalvos“, „Žmonės“, vaikams „Justė“, Naminukas“.
Mažeikių rajono savivaldybė iš aplinkos apsaugos ir sveikatos programos skyrė lėšų
užprenumeruoti periodinius leidinius gamtos tema. VB užsakyti šie periodiniai leidiniai: „Ar žinai,
kad?“, „Augalų pasaulis“, „Kelionės ir pramogos“, „Miškai“, „Medžiotojas ir meškeriotojas“,
„Namie ir sode“, „National geographic“, „Paukščiai“, „Rasos“, „Sodo kraitė“, „Šeimininkė“,
„Žūklė“. Miesto ir kaimo filialams užsakyti šie leidiniai: „Ar žinai, kad?“, „Šeimininkė“, vaikams
„Bitutė“, „NG Kids“, „Lututė“.
Dokumentų nurašymas
 Iš viso nurašyta
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2016 m.
24001
10720
2670
10611

2017 m.
12759
2616
3124
7019
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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.
2017 m. nurašyta 12759 fiz. vnt. dokumentų: 5152 fiz. vnt. šakinės literatūros ir 7607 fiz.
vnt. grožinės literatūros. Nurašymo priežastys: 10240 fiz. vnt. – susidėvėję, 2366 fiz. vnt. – praradę
aktualumą, 82 fiz. vnt. – vartotojų prarasti, 71 fiz. vnt. – dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai.
Viešojoje bibliotekoje daugiausia nurašyta skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų –
1353 fiz. vnt., iš jų 1319 fiz. vnt. praradę aktualumą dokumentai, vaikų literatūros skyrius nurašė 875
fiz. vnt., iš jų 801 fiz. vnt. susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų. Miesto filialuose
daugiausia dokumentų nurašė Naftininkų (2039 fiz. vnt.) ir Reivyčių (650 fiz. vnt.) filialai. Kaimo
filialuose daugiausia dokumentų nurašė Balėnų (930 fiz. vnt.), Užlieknės (867 fiz. vnt.), Bugenių
(657 fiz. vnt.), Žemalės (625 fiz. vnt.) ir Palnosų (526 fiz.vnt.) filialai. Pagrindinė nurašymo
priežastis – susidėvėję dokumentai.
2017 metais atlikti Balėnų, Palnosų filialų knygų fondo perdavimai-patikrinimai.
Fondo panaudojimas
 Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis
 fondo panaudojimo koeficientas
 grožinės literatūros
 šakinės literatūros
 periodikos

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

2017 m.
0,97
0,02
0,91
0,42
13,4








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

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

2017 m.
1,36
0,36
0,92
0,54
9,6








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

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

2017 m.
1,19
0,19
1,08
0,26
8,0








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

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

2017 m.
0,65
0,34
0,86
0,22
22,0

2016 m.
fiz.vnt.
13 312

2017 m.
fiz.vnt.
13 010

VB saugyklos fondas
Yra dokumentų (fiz. vnt.)

12
pavadinimų
Grožinės literatūros (fiz. vnt. )
proc.
Šakinės literatūros (fiz. vnt.)
proc.
Periodinių leidinių (fiz.vnt.)
proc.

11 864
7295
54,8
5657
42,5
360
2,7

11650
7145
54,9
5505
42,3
360
2,8

Per metus gauta dokumentų (fiz. vnt.)
pavadinimų
Grožinės literatūros (fiz. vnt.)
pavadinimų
Šakinės literatūros (fiz. vnt.)
pavadinimų
Periodinių leidinių
Naujai gautų dokumentų procentas fonde

91
89
27
26
64
63
0,7

86
84
20
19
66
65
0,7

Dokumentų nurašymas
Iš viso (fiz. vnt.)
pavadinimų
Susidėvėjusių (fiz.vnt.)
pavadinimų
Praradusių aktualumą (fiz. vnt.)
pavadinimų
Perduotų kitoms bibliotekoms
Bendras fondo apyvartos rodiklis

412
364
71
64
341
300
0,31

388
295
388
295
0,36

Saugyklos fondas papildytas naujomis vertingomis knygomis: „Babtai“, P. Šverebo „Telšių
vyskupijos varpai“, L. Griciūtės-Šverebienės „XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje“, „Lietuvos televizija, 1957–2017“, V. Aramavičiūtės „Vertybės ir
ugdymas: tarp kaitos ir stabilumo“, D. Šakalytės „Slaugos propedeutika“, T. Venclovo „Nelyginant
šiaurė magnetą“, „Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI–
XXI amžiai)“, A. Merkelio „Antanas Smetona“, G. Clark „Knygų leidybos užkulisiai“, „Žvilgsnis į
Lietuvos kelių istoriją“, G. Padegimo „Režisūros istorija“, D. Bernotaitės-Bieliauskienės
„Rankšluoščiai“, G. Drukteinio „Izraelis, žydų valstybė“, E. Skerstono „Deivė be diademos“,
„Istorijos titanai“. Nurašyta 388 fiz. vnt. susidėvėjusių dokumentų. Skaitytojams trūksta naujų
etikos, estetikos, ekonomikos, teisės, biologijos, matematikos mokslų leidinių. Saugyklos fondu
2017 m. naudojosi 92 Viešosios bibliotekos vartotojai (2016 m. – 84). Filialų darbuotojams išduota
118 fiz. vnt. dokumentų, iš jų daugiausia – Renavo ir Buknaičių filialams. Saugykloje saugomais
leidiniais ypač dažnai naudojasi bibliotekos darbuotojai rengdami parodas, rinkdami informaciją
kraštotyros darbams.
VB atsarginis fondas
Nuo 2013 m., panaikinus mainų fondą, saugykloje pradėtas formuoti atsarginis fondas,
kuriame 2016 m. buvo 1081 leidinys. Kadangi 2017 m. buvo nurašyta 30 fiz. vnt. vaikiškų knygų,
2017 m. pabaigoje atsarginiame fonde buvo 1051 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

2016 m.
57113

2017 m.
55760

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

14,9
18,6
10,0
16,3

8118
826

7876
818

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

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

2017 m.
8354
3690
1983
2681
6802
2864
1597
2341
1552
826
386
340

Lankytojų skaičius
 Iš viso SVB
 VB
 Miesto filialuose

2016 m.
115747
40108
27698

2017 m.
123784
49233
26433
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Kaimo filialuose

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

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

47941

48118

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

2017 m.
14,8
13,3
13,3
17,9

2016 m.
184039
69468
42037
72534

2017 m.
199753
89197
41159
69397

2016 m.
154196
52217
39234
62745

2017 m.
166266
68509
37519
60238
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Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje), fiz. vnt.
 SVB
 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

2016 m.
29843
17251
2803
9789

2017 m.
33487
20688
3640
9159

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

2017 m.
fiz.vnt. proc.
131837 66,0
53311
59,7
32428
78,7
46098
66,4

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

2017 m.
fiz.vnt. proc.
22269
11,1
16125
18,0
2738
6,6
3406
4,9

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

2017 m.
fiz.vnt. proc.
45647
22,8
19761
22,1
5993
14,5
19893
28,6

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

Lyginant su 2016 m., 2017 m. pagrindiniai rodikliai rajono bibliotekose išaugo.

2017 m.
23,9
24,1
20,7
25,8
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Nors rajono gyventojų skaičius sumažėjo 2,37 proc., tačiau rajono bibliotekose
užregistruota 390 vartotojų daugiau (4,9 proc.). VB sutelkta 543 vartotojais, kaimo filialuose – 139
vartotojais daugiau, miesto filialuose – 292 vartotojais mažiau. Miesto filialuose sumažėjo vartotojų,
nes Naftininkų fililalo vartotojai mieliau rinkosi renovuotą Viešąją biblioteką, kur yra didesnis
spaudinių pasirinkimas, taip pat sumažėjo gyventojų.
Mažiausiai vartotojų iš miesto filialų sutelkta Mažeikių miesto Reivyčių filiale – 319, iš
kaimo filialų Kapėnų filiale – 60. Daugiausiai vartotojų iš miesto filialų sutelkta Mažeikių miesto
Naftininkų filiale – 872, iš kaimo filialų Tirkšlių filiale – 224. Šešiolikoje filialų vartotojų skaičius
išaugo, dviejuose išliko toks pat, šešiuose sumažėjo.
Lankytojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo 8037 lankytojais (6,94 proc.), VB apsilankė
9125 lankytojais, kaimo filialuose – 177 lankytojais daugiau, miesto filialuose apsilankė 1265
lankytojais mažiau. Sumažėjo dviejuose miesto filialuose: Naftininkų (-1976) ir Sedos (-113).
Naftininkų fililalo vartotojai mieliau rinkosi renovuotą Viešąją biblioteką, kur yra didesnis spaudinių
pasirinkimas, taip pat sumažėjo gyventojų, vyko remontas, o Sedos filialo lankytojai daugiau laiko
praleido prie televizorių, kompiuterių, mobiliųjų telefonų namuose ar kitose vietose. Lankytojų
padaugėjo penkiolikoje filialų, devyniuose – sumažėjo. Daugiausiai lankytojų iš kaimo filialų
sumažėjo Palnosų filiale – 2306 (biblioteka buvo laikinai uždaryta, nauja darbuotoja pradėjo dirbti
tik nuo birželio 23 d.), mažiausiai Šerkšnėnų filiale – 100 (sumažėjo interneto lankytojų). Iš kaimo
filialų daugiausiai lankytojų apsilankė Ukrinų filiale – 4405, mažiausiai Kapėnų filiale – 359. Iš
miesto filialų daugiausiai lankytojų apsilankė Mažeikių miesto Naftininkų filiale – 8234, mažiausiai
Viekšnių – 4325.
Rajono bibliotekose išduota 15714 fiz. vnt. dokumentų daugiau negu 2016 m. (8,54 proc.).
Viešojoje bibliotekoje išduota 19729 fiz. vnt. dokumentų daugiau. Kaimo filialuose išduota 3137
fiz.vnt. dokumentų mažiau, miesto filialauose 878 fiz. vnt. mažiau. Dvylikoje filialų išduota daugiau
dokumentų, kituose dvylikoje filialų – mažiau. Iš kaimo filialų labiausiai išduotis sumažėjo Palnosų
filiale – 2534 fiz.vnt., mažiausiai išduotis sumažėjo Buknaičių filiale – 23 fiz. vnt. mažiau. Iš miesto
filialų tik Naftininkų filiale sumažėjo 2828 fiz.vnt. Iš miesto filialų daugiausiai dokumentų išduota
Mažeikių miesto Naftininkų filiale – 12629 fiz. vnt., mažiausiai Viekšnių filiale – 7849 fiz. vnt. Iš
kaimo filialų daugiausiai dokumentų išduota Plinkšių filiale – 6591 fiz. vnt., mažiausiai Palnosų
filiale – 818 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

2016 m.
218
32
38
148

2017 m.
226
32
44
150

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

2016 m.
60
12
10

2017 m.
62
12
11

17
 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

39

60
12
10
38

62
12
11
39

50
23
8
19

51
24
8
19

2016 m.
471 val.

2017 m.
430 val.

3667

3833

147

147

603

863

47

29

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

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje 2017 m. buvo apmokyti 1076 vartotojai (2016 m. – 789), iš
kurių 314 naujų (2016 m. – 429) supažindinti su bibliotekos fondu, elektroniniu katalogu, biblioteka
naudojimosi taisyklėmis. Mokymams skirtos 52 val. 283 ekskursijų dalyviams pristatytos bibliotekos
paslaugos, tuo metu skyriuje veikusios parodos, dokumentų fondas. Ekskursijoms skirtos 8 val. 228
viešosios interneto prieigos vartotojams suteiktos 355 konsultacijos darbo kompiuteriu ir interneto
išteklių klausimais (2016 m. – 217 vartotojų 309 konsultacijos). Konsultacijoms skirta 19 val. 6
vartotojai dalyvavo 6 val. pradinio kompiuterinio raštingumo mokymuose, 209 skaitytojai
individualiai apmokyti naudotis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis (užsisakyti ir rezervuoti
knygas, naudotis el. katalogu), 36 VIPT vartotojai mokyti individualiai naudotis kompiuteriu ir
naršyti internete. Individualiems mokymams skirtos 39 val. Balandžio 25 d. ir gegužės 24 d.
Viešojoje bibliotekoje vyko kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai gyventojams
„Darbo kompiuteriu pradžiamokslis“. Mokymus vedė skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos
Vita Girdenytė ir Dangira Undžienė. Dalyvavo 6 mažeikiškės moterys nuo 60 iki 74 metų, kurios
buvo supažindintos su darbo kompiuteriu pagrindais, interneto pradmenimis, google paieškos
sistema, elektroninėmis rajono savivaldybės, medicinos įstaigų, bibliotekų paslaugomis.
Vaikų literatūros skyriuje 446 naujai užregistruoti vartotojai vaikai iki 14 m. ir 35 kiti
vartotojai buvo supažindinti su biblioteka ir naudojimosi ja taisyklėmis bei apmokyti naudotis
bibliotekos paslaugomis. Mokymams skirta 80 val. Skyriuje apsilankė 21 ekskursija:
priešmokyklinių grupių vaikai iš lopšelių-darželių „Bitutė“, „Buratinas“, „Eglutė“, „Saulutė“,
„Berželis“, „Linelis“, moksleiviai iš „Žiburėlio“, K. Jagmino pradinių mokyklų, Senamiesčio,
Kalnėnų, Sodų pagrindinių, Ventos progimnazijos, M. Račkausko, Gabijos gimnazijų ir kitų. Iš viso
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477 lankytojai. Jiems papasakota apie skyriaus fondą, teikiamas paslaugas, pristatytos naujos
parodos. Ekskursijoms skirta 10 val.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje per metus apsilankė 27 ekskursijos: 344 suaugę
lankytojai, 197 vaikai. Ekskursijoms skirtos 9 val. 1 vartotojas apmokytas naudotis elektroninėmis
paslaugomis, mokymams skirta 1 val.
Miesto filialuose apmokyta 716 (2016 m. – 854) vartotojų, mokymams skirtos 87 val. (2016
m. – 123 val.). Iš jų elektroninėmis paslaugomis naudotis apmokyti 139 (2016 m. – 164) vartotojai,
mokymams skirtos 26 val. (2016 m. – 46 val.).
Kaimo filialuose apmokytas 541 vartotojas (2016 m. – 616), mokymams skirta 119 val.
(2016 m. – 139 val.). Iš jų elektroninėmis paslaugomis naudotis apmokyti 244 (2016 m. – 206)
vartotojai, mokymams skirtos 56 val. (2016 m. – 71 val.). Grupėms organizuoti mokymai Bugenių (8
val.) ir Ukrinų (15 val.) filialuose.
Prieiga ir sąlygos
Darbo valandos



Centrinėje/pagrindinėje bibliotekoje
Pirmadienį–penktadienį 10–18 val., šeštadienį 10–15 val.
Filialuose (vidutiniškai)

Dauguma kaimo filialų darbuotojų dirba 0,75 etato, tik Ukrinų filialo darbuotoja dirba pilnu
etatu, Kapėnų ir Palnosų filialų darbuotojos – 0,5 etato. Dirbama įvairiai. Dalis kaimo filialų dirba
nuo 10 iki 17 val., dalis nuo 11 iki 18 val. Miesto filialai ir Ukrinų filialas dirba nuo 9 iki 18 val.
Kapėnų filialas dirba nuo 15.30 iki 19 val., Palnosų filialas nuo 12 iki 16 val.
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
Gauta dokumentų
Originalų
Kopijų
VB
Filialuose
Gauta užsakymų

2016 m.
21
21
18
12
6
18
-

2017 m.
25
25
20
13
7
20
-

-

-





Išsiųsta dokumentų
Neigiamų atsakymų
skaičius
Neigiamų atsakymų
priežastys:
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3
M. Mažvydo bibliotekoje
knyga yra Informacijos
skaitykloje, Nacionaliniame
publikuotų dokumentų archyve,
Meno skyriuje, iš kurių
dokumentai į kitas bibliotekas
nesiunčiami
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1. Šiaulių apskrities P.
Višinskio viešojoje
bibliotekoje vienintelis
egzempliorius neišduodamas.
2. Nacionalinėje M. Mažvydo
bibliotekoje leidiniai iš
archyvinio fondo ir
humanitarinių mokslų
skaityklos neišduodami.
3. Netikslūs užsakomo
leidinio duomenys.

2017 metais TBA paslaugomis naudojosi 18 (2016 m. – 17) vartotojų.
Renginiai
 Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius)
 Kompleksiniai
 Žodiniai
 Parodos

2016 m.
693
23
307
363

2017 m.
704
15
300
389

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 (2016 m. – 4).
Vasario mėn. pradžioje Viešosios bibliotekos erdves papuošė daugiau kaip penkiasdešimt
jaunųjų fotografų nuotraukų. Vasario 2-ąją dieną čia buvo pristatytas Mažeikių techninės kūrybos
centro fotografijos būrelio projektas „Vaizdas ir žodis“. Skaitydami Virginijaus Sungailos poeziją
moksleiviai, vadovaujami būrelio vadovės Gražinos Plonienės, kūrė fotografijas, papildančias ar
savaip iliustruojančias poetinius žodžius. Šio projekto pristatymo renginyje susipynė įvairios meno
formos: fotografija, poezija, muzika ir teatras. Dainas pagal V. Sungailos eiles, pritardamas gitara,
dainavo Renatas Selenis, eiles skaitė Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro aktoriai bei vakaro
vedėja režisierė Airida Lementauskienė, ekrane buvo galima pasigrožėti kartu su muzika
plaukiančiais moksleivių ir jų vadovės sukurtais fotografijos vaizdais. Jaunieji fotomenininkai, jų
vadovė, poetas V. Sungaila ir kiti kalbėjusieji džiaugėsi šiuo įdomiu projektu, paskatinusiu jaunimą
atidžiau įsiskaityti į poetinius žodžius, paieškoti kitokių jų išraiškos formų.
Kovo 7 d. Viešojoje bibliotekoje vykusiu renginiu pradėti minėti Piliakalnių metai rajone.
Mažeikiškiai susidomėję klausėsi Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
instituto Istorijos ir archeologijos katedros lektoriaus dr. Klaido Permino paskaitos „Mažeikių krašto
piliakalniai – neišsemtas regiono istorijos šaltinis“. Mažeikių rajono savivaldybės vyr. specialistė
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paveldosaugai
Rūta
Končiutė-Mačiulienė pristatė Piliakalnių metų renginius ir iniciatyvas
Mažeikių rajone. Renginio dalyvius su Piliakalnių metais sveikino Seimo narys Kęstutis
Bartkevičius. Buvo pristatyta Viešojoje bibliotekoje eksponuota rajono moksleivių dailės olimpiados
kūrybinių darbų paroda „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“,
apdovanoti olimpiados nugalėtojai.
Balandžio 20 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko mažeikiškės literatės ir fotografės
Gitanos Jazdauskienės fotografijos darbų parodos „Po Europą su Gitana Jazdauskiene“ ir naujos
knygos „Kelionė laiko spirale“ pristatymas. Nuotaikinga muzika ir dainomis renginio dalyvius
pasveikino liaudiškos muzikos kapela „Tėviškė“. Naująją G. Jazdauskienės knygą pristatė literatė
Justina Kateivienė, apie mistinius motyvus fantastinėje novelėje „Kelionė laiko spirale“ kalbėjo
astrologas, literatas Vladas Daukantas, apie meninę knygos vertę mintimis pasidalijo Jovita
Gargasienė. Dainomis knygos autorę sveikino Vilhelmina Imbrienė, Vida Kareva, Filomena
Kesminienė. Renginyje dalyvavo Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ atstovės, mažeikiškiai
literatai. Pristatydama fotografijų parodą, G. Jazdauskienė pasakojo apie keliones po Europą.
Renginyje netrūko sveikinimų bei gražių palinkėjimų parodos ir knygos autorei, skambios liaudiškos
kapelos muzikos, dainų ir net šokių. Autorė apdovanojo renginio dalyvius mielomis dovanėlėmis, o
bibliotekai įteikė keletą naujosios knygos egzempliorių.
Lapkričio 15 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje atidaryta Renatos Lauraitytės tapybos darbų
ir vizualizacijos paroda „Antrojo laipsnio kalba“. Parodos autorė – dailininkė scenografė iš Raseinių,
kurianti renginių, spektaklių scenografijas, ir mažeikiškė aktorė, režisierė ir dainininkė Daiva
Gedvilienė surengė netradicinį parodos pristatymo vakarą. Skambėjo D. Gedvilienės dainuojami
lietuviški ir rusiški romansai su gitaros meistro Gintaro Pypkino pritarimu, Renatos Lauraitytės
skaitomi poetiniai tekstai, pristatantys jos tapybos darbus. Ekrane buvo rodomas D. Gedvilienės
dainų, poezijos skaitymų, teatrinių improvizacijų videofilmas. Šių dviejų menininkių kūrybos
gerbėjai turėjo galimybę įsigyti originaliai supakuotų D. Gedvilienės kompaktinių plokštelių bei R.
Lauraitytės atvirukų.
Kaimo filialuose suaugusiems organizuota 10 (2016 m. – 12) kompleksinių renginių, miesto
filialuose 1 (2016 m. – 0).
Sausio 13-osios rytą Urvikių bibliotekos languose sužibo žvakučių liepsnelės. Bibliotekoje
buvo parengta ir pristatyta paroda „Kai degė laisvės laužai“. Parodos tikslas – parodyti ateinančioms
kartoms, kad žmonės, kurie dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose, gyvena šalia mūsų, yra mūsų
seneliai, tėvai, artimieji, o jų prisiminimai visada bus gyvi. Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė
renginio dalyviams papasakojo apie to meto istorinius įvykius. Skambėjo poezijos posmai, skirti
žuvusiųjų atminimui. Renginio dalyviams buvo pademonstruotas filmas „Sausio 13-oji“. Lauke prie
laužo tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti Laisvės gynėjai, sugiedota Tautiška giesmė, buvo
vaišinamasi karšta arbata.
Kovo 7 d. Židikų kultūros centre buvo minimos rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos
Raganos 140-osios gimimo metinės. Židikų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Benita
Vaizgėlienė pristatė literatūros parodą ,,Eilės M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai“. Mažeikių rajono
savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė bei Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė
Rupkutė pristatė 2017 m. rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos lauriatę, Sedos
gimnazijos mokytoją Virginiją Katkuvienę ir įteikė jai premiją. Po premijos įteikimo ceremonijos ir
gausių sveikinimų vyko pirmasis instrumentinės muzikos festivalis „M. Pečkauskaitės romantinės
muzikos prisiminimai“. Skambėjo Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriaus, Akmenės rajono Ventos
muzikos mokyklos, Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos
mokyklos Sedos ir Židikų skyrių mokinių atliekami muzikos kūriniai. Skambėjo P. Čaikovskio, A.
Kačanausko, M. K. Oginskio, M. K. Čiurlionio ir daug kitų kūrinių.
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Spalio 1 d. Bugenių kaime vyko jau tradicine tapusi Obuolių šventė. Obuoliais
išpuoštą bendruomenės namų kiemelį aplankė daugiau kaip 100 šventės dalyvių. Buvo atvykusių iš
Telšių, Šiaulių, Panevėžio, net Olandijos. Susirinkusius sveikino Mažeikių apylinkės seniūnas
Mantas Badaukis, seniūno pavaduotoja Dalia Grabažienė, seniūnaitis ir pagrindinis šventės
organizatorius Dovydas Baublys. Bugenių filialo vyresnioji bibliotekininkė Irena Cilinginienė visus
pakvietė apsilankyti bibliotekoje ir susipažinti su ten eksponuojama knygų paroda apie sodininkystę
„Obuoliai pabiro“. Šventę tęsė bėgikai. Pagal išgales ir amžių buvo galima bėgti 1, 2 ar 4 kilometrus.
Mažieji sportininkai 1 km bėgo padedami klounų. Ilgajai trasai pasiryžo tik du bėgikai. Vyrai dar
rungėsi kilnodami girą ir nešdami sunkias pintines su obuoliais. Moterys kovojo obuolio mėtymo į
tolį ir smiginio strėlyčių laidymo į obuolius rungtyse. Sportines rungtis ir žaidimus organizavo
Bugenių vaikų dienos centras ,,Būk su manimi“. Šventės vedantysis – Laurynas Jonauskas. Visus
linksmino Žemalės kultūros namų kaimo kapela ,,Šerkšnė“ (vad. Gediminas Kontvainis), Laižuvos
kultūros centro Auksodės moterų ansamblis ,,Auksė“ (vad. Andrius Dobrovolskis), dainininkai Vita
Grigė, Irena iš Sedos, bugeniškis Saulius Kateiva ir kiti.
Spalio 6 d. vyko Palnosų bibliotekos įkūrimo 50-mečio minėjimas. Salėje stendas, kuriame
nuotraukos su užfiksuotais bibliotekos veiklos įvykiais. Renginį vedė ir muzikinius intarpus atliko
Viekšnių kultūros centro darbuotojai R. Šiuipienė, I. Gudauskienė, K. Drunys. Bibliotekininkė
Virginija Momgaudienė, pasinaudodama multimedija, dešimtmečiais apžvelgė ilgą ir pakankamai
sudėtingą bibliotekos veiklos kelią. Apie savo darbo metus bibliotekoje prisiminimais pasidalijo
buvę bibliotekos darbuotojai Irena Deniušienė, Bronius Kerys. Bibliotekininkė V. Momgaudienė
pasidžiaugė aktyviausiais skaitytojais ir pakvietė pasidalinti prisiminimais bei paskaityti savo eilių
R. Šiurkuvienę, K. Lūšį, B. Marčiauskienę. Mažeikių viešosios bibliotekos direktorė Alina
Bernotienė apdovanojo aktyviausius bibliotekos skaitytojus. Sveikinimo žodį bibliotekos jubiliejaus
proga tarė mero pavaduotoja Irena Macijauskienė, LR Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus
padėjėjas-sekretorius Česlovas Čyžas, LR Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja-sekretorė Reda
Šiaulienė, Viekšnių seniūnas Kornelijus Kryžius ir kiti svečiai.
Spalio 19 d. Tirkšlių filiale vyko literatūros vakaras „Kalbininkas Aleksas Girdenis:
gyvenimas ir kūryba“, skirtas 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Vakarą vedė Tirkšlių Juozo
Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mokytoja Sigita Kateivienė. Tirkšlių gyventoja
Liudvika Girdenienė prisiminė profesorių kaip griežtą, bet labai linksmą žmogų, papasakojo apie jo
apsilankymus pas gimines. Mokiniai skaitė ištraukas iš knygos „Taip kalba tirkšliškiai“, deklamavo
A. Girdenio sukurtus eilėraščius „Festivalie“, „Žemaičiūse“, „Sėstont“. Bibliotekininkė Bronislava
Kimtienė supažindino su paroda „Kalbininkas Aleksas Girdenis: gyvenimas ir kūryba“.
Lapkričio 10 d. Balėnų filialas minėjo veiklos 50-metį. Renginį bibliotekininkė Virginija
Galdikienė pradėjo pristatydama bibliotekos istoriją. Ji papasakojo apie įgyvendintus projektus, apie
dalyvavimą įvairiose respublikinėse akcijose bei konkursuose, kvietė prisiminimais pasidalinti
buvusias darbuotojas – Jovitą Benediktavičienę, Reginą Pučinskienę, Janiną Končienę. Bibliotekos
jubiliejinio vakaro svečiai sveikino bibliotekininkę V. Galdikienę ir linkėjo išlaikyti biblioteką
šviesos, jaukumo ir traukos uostu. Renginyje jaukią atmosferą kūrė Balėnų pagrindinės mokyklos
mokiniai, atlikę meninę programą (vadovė – muzikos mokytoja Roma Skirmontienė). Dainavo
mokinės Goda Aviženytė, Agnė Švederskytė, Austėja Bernuotaitė, Evelina Šilbajorytė ir Ugnė
Uščinaitė. 7 klasės mokinys Mindaugas Rimkus žemaitiškai paporino Serapino Povilo kūrinį „Kaip
aš kalnus giedojau“ (paruošė lietuvių kalbos mokytojos Ilona Alčauskienė ir Virginija Kraujutytė).
Bibliotekininkė V. Galdikienė pristatė parodą „Balėnų bibliotekos istorija archyvuose“ apie
bibliotekos veiklą per 50 metų.
Lapkričio 17-osios vakarą į renginį „Temstant“, skirtą Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, buvo
pakviesti suaugusieji Ukrinų bibliotekos skaitytojai. Dalyvius pasitiko ypatinga atmosfera: biblioteka
tapo paslaptinga, magiška, žvakėmis apšviesta vieta, kurioje skambėjo garsiai skaitoma suomių
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rašytojos Ulla-Lena Lundberg knygos „Ledas“ ištrauka. Skaitymo metu demonstruotos skaidrės
apie gražias, paslaptingas salas šiaurėje. Savo įspūdinga gamta – ypač geizeriais sužavėjo Islandija.
Daug diskusijų sukėlė banginių žudymo festivalis Farerų salose. Nors gyvūnų teisių aktyvistai
stengiasi užkirsti kelią šiam pasibaisėjimą keliančiam festivaliui, bet Farerų salų gyventojai atkakliai
gina šią tradiciją. Ukriniškiai pasidžiaugė, kad mūsų tradicijos daug humaniškesnės. Perskaičius
tekstą, padiskutavus, bibliotekininkė atnešė dėžutę, kurioje buvo paslėptas lobis – laiko kapsulė, į
kurią buvo sudėti pernai rašyti laiškai sau į ateitį. Vaišinantis šiaurietiška arbata, skaitant laiškus,
susipažinę su Šiaurės salomis dalyviai pailsėjo nuo kasdienių rūpesčių ir darbų, bendrystėje smagiai
ir turiningai praleido vakarą. Bibliotekoje lapkričio 15–26 dienomis veikė ir renginio metu buvo
pristatyta literatūros paroda „Susipažinkime su Šiaurės šalimis“, supažindinanti su Šiaurės šalimis, jų
istorija ir folkloru.
Žodiniai renginiai
Viešojoje bibliotekoje suaugusiems buvo organizuoti 62 žodiniai renginiai (2016 m. – 51).
Artėjant Laisvės gynėjų dienai, sausio 11 d., Viešojoje bibliotekoje atidaryta Lietuvos
nacionalinės premijos laureato, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus, fotomenininko
Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Lietuva 1988–1993 m. Sausio 13-ajai atminti“.
Pristatydamas parodą, Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Česonis kalbėjo apie
neįkainojamą užfiksuotų vaizdų dokumentinę vertę, apie didžiulį Romualdo Požerskio darbą
išleidžiant fotografijų albumą „Lietuva. 1988–1993“ ir rengiant parodas, kurios dabar keliauja po
Lietuvą. Renginyje dalyvavę mažeikiškiai dalijosi prisiminimais apie 1991-ųjų metų Sausio įvykius,
pabrėždami vienybę ir dvasios stiprybę, sutelkusią visus ginti savo šalies laisvę. Renginio svečias
padovanojo bibliotekai keletą naujausių R. Požerskio fotografijos albumų, apžiūrėjo meno ir
muzikos skaitykloje sukauptą knygų apie fotografiją fondą.
Sausio 21 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Mažeikių bėgikų klubo „Penki kalnai“
organizuotas susitikimas su Lietuvos ultra ilgų bėgimų žvaigždėmis Viktorija Tomaševičiene, Vaidu
Žlabiu ir Aleksandru Sorokinu. Susitikimo metu sportininkai dalinosi savo patirtimi, įspūdžiais,
demonstravo nuotraukas.
Kovo 8 d. vyko rašytojos Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas
renginys „Vakaras su Marija Pečkauskaite-Šatrijos Ragana“, kurį organizavo Mažeikių Merkelio
Račkausko gimnazija ir Viešoji biblioteka. Renginio režisierius mokytojas ekspertas Martynas
Januška subūrė įvairių mokyklų ir gimnazijų mokytojus bei moksleivius pagerbti rašytoją, kurios
paskutinieji penkiolika gyvenimo metų prabėgo Židikuose. Merkelio Račkausko, Gabijos gimnazijų
bei Senamiesčio pagrindinės mokyklos pedagogai ir moksleiviai skaitė Šatrijos Raganos laiškus,
ištraukas iš jos kūrinių. Vakaro metu skambėjo Vytauto Klovos muzikos mokyklos pianisčių
atliekama Šatrijos Raganos mėgstamiausių kompozitorių fortepijoninė muzika. Prisiminimais apie
bendravimą su rašytojos amžininkais pasidalijo Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytoja
Violeta Giraitienė, rašiusi diplominį darbą „Marija Pečkauskaitė – pedagogė amžininkų akimis (iki
1915 m.)“, ir Martynas Januška, savo diplominiame darbe nagrinėjęs rašytojos paskutiniųjų
gyvenimo metų veiklą Židikuose. Viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė pristatė
naujausius bibliotekininkų darbus: sąvadą „Marijos Pečkauskaitės atminimo įmažinimas Mažeikių
rajone“, 140-osioms rašytojos gimimo metinėms paminėti parengtą virtualią parodą „Šatrijos
Raganos kūryba: praeities literatūra dabartyje“ bei fotonuotraukų ekspoziciją „Šatrijos Raganos
įvaizdis mene“.
Kovo 15 d., Knygnešio dienos išvakarėse, knygos mylėtojai Mažeikių viešojoje bibliotekoje
praleido jaukų ir šiltą vakarą su rašytoju Roku Flick ir aktore Regina Arbačiauskaite. Klaipėdoje
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gyvenantis ir šio krašto istorija besidomintis vokiečių
kilmės
rašytojas,
archeologas,
ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos taikomųjų mokslų
akademijos ir Rašytojų sąjungos narys Rokas Flick mažeikiškiams pristatė naujausią savo knygą
„Pradingę klajojančiam smėlyje: romanas apie senovės kuršius“ bei trilogiją „Šiaurės Sachara“,
„Paskutinis traukinys“ ir „Emma, pastoriaus duktė“. Renginio pradžioje Regina Arbačiauskaitė
papasakojo apie R. Flick sukurtą dramą „Karalienė Morta“, kurioje ji vaidino pagrindinį vaidmenį.
Aktorė paskaitė šios dramos fragmentą, žiūrovams buvo pademonstruotos 2013 m. sukurto
videospektaklio „Karalienė Morta“ ištraukos. Rašytojas pasakojo apie savo gyvenimą, literatūrinę
veiklą, aktorė skaitė jo romanų ištraukas. Svečiai padovanojo bibliotekai knygų, videofilmo
„Karalienė Morta“ kompaktinę plokštelę. Tai buvo pirmasis projekto „B. A. B. 2017“, kurio esmė –
biblioteka arčiau bendruomenės, renginys.
Kovo 27 d. Viešojoje bibliotekoje vyko rašytojo, advokato ir keliautojo Donato Janutos
knygos „Lietuviški takai“ pristatymas, kuriame dalyvavo knygos autorius ir leidėja Sigita Pūkienė.
JAV lietuvis, advokatas, istorijos tyrinėtojas Donatas Januta, tik trumpam atvykęs į Lietuvą, mūsų
kraštą pasirinko neatsitiktinai. Mažeikiai – tai jo tėvų jaunystės miestas. Donato Janutos mama –
garsi rašytoja, pedagogė Petronėlė Orintaitė 1930–1931 m. mokytojavo Mažeikių gimnazijoje, čia
mokėsi ir jo tėvas – teisininkas, žurnalistas Kazys Januta. Donatas Januta, Lietuvos bibliotekų
mecenatas, siuntęs ir dovanojęs mūsų šalies bibliotekoms „Lietuvių enciklopedijos“ komplektus,
naujoje knygoje „Lietuviški takai“ publikuoja straipsnius apie šiandienos bei praeities Lietuvą ir
lietuvius. Renginyje dalyvavusi knygos leidėja Sigita Pūkienė aptarė svarbiausias knygos temas. Jos
pasakojimą papildė rašytojo mintys ir prisiminimai apie tėvus, apie mamos ir poetės Salomėjos
Nėries artimą draugystę, apie generolą Povilą Plechavičių ir kitus žymius žmones. Visi norintys
turėjo galimybę įsigyti D. Janutos knygą „Lietuviški takai“ su autoriaus autografu.
Balandžio 11 d. Viešojoje bibliotekoje vyko rašytojo Vytauto Almanio knygos „Tolstančios
salos“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos autorius, publicistas, miškininkas V. Almanis bei
rašytojo sūnus, Ventos regioninio parko direktorius, literatas Andrius Almanis. Pristatydamas
naująją knygą ir prisimindamas anksčiau išleistus nuotykių romanus, publicistinius kūrinius,
Vytautas Almanis į renginį susirinkusiems mažeikiškiams pasakojo įvairias istorijas apie Lietuvoje ir
tolimajame Altajuje sutiktus žmones, įvykius, atsitikimus. Andrius Almanis paskaitė savo mamos
Julijos Almanis eilėraščių iš jos naujausios knygos „Ugniažiedė“ bei savo kūrybos eilių, jumoristinių
apsakymų iš 2012 m. išleistos knygos „Nežinomų metų pavasaris“. Renginyje klausytojus lietuvių
liaudies dainomis pradžiugino Vytauto Klovos muzikos mokyklos solistė Rugilė Lieliungaitė.
Talentinga ir kūrybinga Almanių šeima padovanojo savo knygų bibliotekai su palinkėjimais
skaitytojams.
Gegužės 10-osios vakarą Mažeikių viešosios bibliotekos salė sunkiai talpino gausų būrį
mažeikiškių, atskubėjusių į susitikimą su lietuvių aktore Nijole Narmontaite ir kapitonu Pauliumi
Kovu. Knygų mylėtojai turėjo išskirtinę galimybę dalyvauti net keturių knygų pristatyme. Pirmojoje
susitikimo dalyje vadybininkas, lektorius Paulius Kovas pristatė savo knygą „Gyvenimas audroje:
kaip išlikti sausam“. Lietuvos tūkstantmečio odisėjos dalyvis pasakojo apie 9 mėnesius trukusią
kelionę jachta „Ambersail“ aplink pasaulį, apie patirtį, įgytą jūroje ir krante, apkeliautas šalis.
Antrojoje renginio dalyje aktorė Nijolė Narmontaitė pristatė tris didžiulio populiarumo sulaukusias
savo knygas „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės“, „Aktoriai, režisieriai ir studentai“ bei „Aktoriai,
režisieriai ir gerbėjai“, kuriose pasakojama tai, „ko nematė žiūrovai“. Nijolė Narmontaitė įspūdingai
pasakojo ir istoriją apie savo stojimą į konservatoriją, vaidino atskirus epizodus, skambino pianinu,
grojo akordeonu ir gitara, dainavo. Renginį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros
ministerija pagal Mažeikių viešosios bibliotekos projektą „B. A. B. 2017“ (Biblioteka arčiau
bendruomenės – bendruomenė arčiau bibliotekos).
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Gegužės 16 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su dainininke,
nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureate, dainavimo pedagoge, profesore Giedre Kaukaite. Ji
papasakojo apie savo kelią į didžiąją sceną, kurioje dainuota daugiau kaip 40 metų, apie pedagoginį
darbą Muzikos ir teatro akademijoje, apie savo studentus, kurių pasiekimais džiaugiasi ir didžiuojasi.
Ji paskaitė ištrauką iš savo knygos „Iš pedagogo užrašų“ apie dainininkę Juditą Leitaitę, užsiminė,
kad rašo knygą ir apie savo kūrybinį kelią. Renginio metu buvo demonstruojamas Algimanto
Kunčiaus kino filmas „8 min. su Giedre Kaukaite iš ano laiko. 1982 m.“, dainininkė pasakojo apie
šio filmo sukūrimo aplinkybes, kituose vaizdo įrašuose iš koncertų ir operos spektaklių skambėjo
nuostabus jos balsas. Renginio dalyviai turėjo galimybę įsigyti dvigubą kompaktinių plokštelių
albumą „Dainuoja Giedrė Kaukaitė: Debesų keliu didžiuoju ir upelio varpelis“ bei knygą „Iš
pedagogo užrašų“. Renginį vedė sediškė mokytoja, rajono savivaldybės tarybos narė Genoveita
Gricienė. Tai buvo dar vienas projekto „B. A. B. 2017“ (Biblioteka arčiau bendruomenės –
bendruomenė arčiau bibliotekos) renginys, kurį iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba.
Gegužės 17 d. Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Mažeikių šachmatų klubo vadovo
Gintaro Paulausko sudaryta knyga „Lietuvos–Žemaitijos–Mažeikių šachmatų raida pasaulio
šachmatų fone“. Leidinyje pateikiama iš įvairių šaltinių surinkta medžiaga apie rajono
šachmatininkus. G. Paulauskas išsamiai pristatė šios sporto šakos istoriją, labiausiai nusipelniusius
sportininkus. Renginyje dalyvavo rajono šachmatininkai, veteranai, jų šeimų nariai. Buvo
eksponuojami šachmatų klubo narių apdovanojimai, knygos, straipsniai periodiniuose leidiniuose
apie šachmatininkų pasiekimus.
Gegužės 19 d. Viešojoje bibliotekoje vyko konferencija, skirta Jubiliejiniams Reformacijos
metams paminėti. Ją organizavo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji
specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė. Mokslininkų skaitomuose pranešimuose buvo kalbama apie
Reformacijos raidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, lietuvių kalbos vertę Mažosios Lietuvos
giesmynuose, evangeliškųjų bažnyčių ryšius, Reformacijos ženklus Mažeikių rajone.
Paskutinįjį gegužės mėnesio šeštadienį, gegužės 27-ąją, Mažeikių rajone skambėjo
tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2017“ dalyvių balsai. Sedoje, Židikuose, Ukrinuose ir
Mažeikiuose poezijos posmus skaitė rašytoja, poetė, dramaturgė Laura Sintija Černiauskaitė, poetas,
prozininkas, eseistas, Zigmo Gėlės premijos laureatas Ernestas Noreika, jaunas kūrėjas Mantas
Balakauskas, poetė, aktorė, scenos kalbos dėstytoja, docentė Marija Meilė Kudarauskaitė, vertėjas,
kritikas Arvydas Valionis, poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas Benediktas Januševičius,
žurnalistas, radijo diktorius, skaitovas, fotografas Juozas Šalkauskas. Vidurdienį „Poezijos
pavasario“ dalyviai savo eiles skaitė Sedoje, A. Baranausko aikštėje, po to, pasidaliję į dvi grupes,
vyko į Židikus ir Ukrinus, o vakare „Poezijos pavasario“ šventė pirmą kartą vyko Mažeikių
viešosios bibliotekos kiemelyje. Svečius pasveikino Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos
moksleivis, daugelio konkursų laureatas Aironas Kazlauskas ir jo mokytoja Jūratė Trimailovienė bei
rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė. Bibliotekos kiemelyje susirinkusiems poezijos
mylėtojams svečiai skaitė savo kūrybą, o skaitovas Juozas Šalkauskas – Pauliaus Širvio, Jono
Strielkūno ir kitų poetų eiles. „Poezijos pavasario“ renginius mūsų rajone rėmė Mažeikių rajono
savivaldybė, Židikų, Ukrinų, Sedos bendruomenės, Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Birželio 1-ąją Viešojoje bibliotekoje savo knygą „Kelias į Santjago de Kompostelą“ pristatė
žurnalistė, kelionių knygų „Šuarų žemė“ (2014) ir „Peru spalvos“ (2016) autorė Kristina Stalnionytė.
Knygoje daug istorinių vietų aprašymų, praktinės ir istorinės informacijos, naudingos keliaujantiems
į Kompostelą. Renginio metu K. Stalnionytė pasakojo apie Prancūziškąjį 775 km kelią, kurį ji įveikė
per 42 dienas pėsčiomis keliaudama į šv. Jokūbo miestą, apie piligrimų kasdienybę, Kelyje sutiktus
žmones, Šiaurės Ispanijos regionų kultūrą, supažindino su šio Kelio istorija, simboliais, legendomis,
dalinosi savo patirtimi ir patarimais keliautojams. Daugelis mažeikiškių įsigijo K. Stalnionytės
kelionių knygų su autorės autografu ir palinkėjimais.

25
Birželio 8 d. Mažeikių viešoji biblioteka, pradėdama Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui skirtų renginių ciklą „Mūsų krašto šviesuoliai“, pakvietė į susitikimą poetą,
rašytoją, vertėją Algimantą Mikutą. Savo kraštiečiams jis pristatė dvi naujausias knygas:
prisiminimų ir apmąstymų knygą „Mėnulio peilis“ bei poezijos vertimų rinkinį „Poetų pasjansas“.
Renginio pradžioje buvo trumpai pristatyta ir dar viena A. Mikutos knyga. Tai 2014 m. išleista
eilėraščių ir poemų rinktinė „Gyvenau be laikrodžio“, už kurią rašytojui 2015 m. paskirta Lietuvos
rašytojų sąjungos premija. Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro aktoriai
skaitė ištraukas iš A. Mikutos knygų, kalbėjo poeto vaikystės draugas ir kaimynas mažeikiškis
Vygandas Ostrauskis, literatė, mokytoja Asta Brazaitienė. Renginyje dalyvavo ir su kraštiečiu
bendravo gausiai į renginį susirinkę buvę jo klasės draugai, pažįstami, rašytojo kūrybos gerbėjai.
Birželio 26 d. Mažeikių autobusų stotyje vyko socialinio projekto „Keliauk su knyga“
pristatymas, kurio metu Viešosios bibliotekos darbuotojos Mažeikių autobusų parkui įteikė krepšius
su knygomis. Nuo šiol aštuoniuose tolimojo susisiekimo autobusuose keleiviai važiuodami galės
skaityti knygas ir žurnalus. Tai buvo viena iš Viešosios bibliotekos vykdomo projekto „B. A. B.
2017“ (Biblioteka arčiau bendruomenės – bendruomenė arčiau bibliotekos) veiklų.
Birželio 27 d. Viešojoje bibliotekoje vyko parodos-konkurso „Kryptis – ŠIAURĖ“
atidarymo vakaras. Paroda buvo eksponuojama iki 2017 m. liepos 21 d. Ją organizavo Lietuvos
architektų sąjungos Šiaulių skyrius.
Rugpjūčio 23-ąją – Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną – Mažeikių viešojoje
bibliotekoje lankėsi VšĮ „Vilties erdvė“ globotiniai. Jie žiūrėjo 1989 m. režisierės R. Stadalnikaitės
sukurtą dokumentinį filmą „Ir ateis ta diena. Baltijos kelias“, klausėsi Boriso Rezniko sukurto
lietuvių, latvių ir estų kalbomis atliekamo Baltijos kelio himno „Bunda jau Baltija“ įrašo. Renginio
dalyviams buvo pristatyti fotografijų albumai „Baltijos kelias. 1989–1999“, Romualdo Požerskio
„Lietuva. 1988–1993“, „Su meile – Lietuva“, Viešojoje bibliotekoje tuo metu eksponuota Pauliaus
Lileikio fotografijų paroda „Fotoamnestija 1988–1999“ ir Gitanos Jazdauskienės lietuviškos gamtos
vaizdų nuotraukos.
Rugpjūčio 24-sios pavakarę į susitikimą su charizmatiškuoju kunigu Algirdu Toliatu
atskubėjusių mažeikiškių nedidukė Mažeikių viešosios bibliotekos salė nesutalpino. Žmonės kunigo
minčių klausėsi stovėdami ir bibliotekos koridoriuose. Svečias džiaugėsi ir stebėjosi tokiu
susidomėjimu jo pamokslų knyga „Žmogaus ir Dievo metai“, kurią jis ir pristatė renginio dalyviams.
Mažeikių menų studija „Erdvė“ rugpjūčio 29 d. pakvietė literatūros mylėtojus į projekto
„Prijaukinti vakarai“ renginį „Duetai“, kuris vyko Viešojoje bibliotekoje. Poezijos ir fotomeno
duetas – tai literatų sukurti ir vakaro metu skaitomi posmai pagal bibliotekoje eksponuotas Gitanos
Jazdauskienės fotografijas. Skambėjo Astos Brazaitienės, Eglės Mažonienės, Gitanos Jazdauskienės,
Martinos Ruginytės ir kitų menų studijos „Erdvė“ narių skaitomos eilės. Antroje renginio dalyje
buvo pristatyta nauja Vilhelminos Imbrienės eilėraščių knyga „Nuoga širdis“. Apie ją kalbėjo šio
leidinio redaktorius skuodiškis Augenijus Zabitis, sveikinimo žodžius tarė Skuodo rajono laikraščio
„Mūsų žodis“ redaktorė Dalia Zabitienė, Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Ona
Venslovienė, Plungės rajono literatų klubo atstovai, kiti svečiai. Dainas pagal savo eiles, pritardama
gitara, dainavo knygos autorė Vilhelmina Imbrienė.
Rugpjūčio 31 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Lietuvos literatūros ir meno
archyvo parengta sakralinių Mažeikių kultūros paveldo objektų fotografijų paroda „Rekonstrukcijos“. Parodos tikslas – perkelti mums įprastus vaizdus į šių dienų miestą, pastatus,
architektūrines konstrukcijas ir geometrines formas. Rugsėjo 15–17 dienomis vykstančių Europos
paveldo dienų proga eksponuojamą parodą pristatė ir apie ją papasakojo Lietuvos literatūros ir meno
archyvo direktorius Juozapas Blažiūnas. Jis pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu su Mažeikių
rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriumi, Mažeikių viešąja biblioteka.
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Rugsėjo 7 d. Viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis „Vasaros skaitymo iššūkio“
renginys, kurio metu paskelbti šio projekto rezultatai ir padėkota skaitytojams, įveikusiems 10
užduočių. Burtų keliu buvo išaiškinti pagrindinio prizo, kurį skyrė projekto iniciatorė Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, laimėtojai, kitiems įteiktos projekto rėmėjo „Kavos
draugas“ bei Mažeikių viešosios bibliotekos dovanėlės bei padėkos raštai. Fleitos muzikos melodijas
visiems susirinkusiems dovanojo viena iš „Skaitymo iššūkio“ nugalėtojų – ukriniškė Agnė
Muravjovaitė. Renginyje dalyvavo „Skaitymo iššūkį“ įveikę Viešosios bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyrių bei Ukrinų, Reivyčių ir Naftininkų filialų skaitytojai.
Rugsėjo 12 d. atidaryta mažeikiškio tapytojo ir skulptoriaus Gedimino Andriejausko (1938–
2007) meno darbų paroda. Jos iniciatoriai buvo menininko vaikai, šią parodą skyrę prieš dešimtmetį
mirusio tėvelio atminimui pagerbti. Į parodos atidarymą susirinko nemažas būrys mažeikiškių,
pažinojusių savamokslį liaudies meistrą G. Andriejauską, kūrusį vaizduojamosios dailės (tapybos,
skulptūros, grafikos) kūrinius, aktyviai dalyvavusį visuomeninėje veikloje. Prisiminimais apie
tėvelio meninę bei kultūrinę veiklą pasidalijo jo sūnus ir dukra. Muziejininkė Raimonda
Ramanauskienė kalbėjo apie muziejuje turimus G. Andriejausko paveikslus, medžio drožinius bei
planuojamą kitais metais gimimo jubiliejui paminėti skirtą parodą. Kalbėjo dailininkas Algirdas
Petravičius, tautodailininkas, meninės kalvystės meistras Česlovas Pečetauskas ir kiti mažeikiškiai,
gerai pažinoję parodos autorių. Skambėjo G. Andriejausko vaikų – Gedimino ir Linos atliekamos
dainos, kurioms pritarė visi tą vakarą bibliotekoje susirinkę menininko gerbėjai.
Rugsėjo 21 d. Viešojoje bibliotekoje buvo paminėtos rašytojos Ievos Simonaitytės 120osios gimimo metinės. Literatūros ir muzikos vakarą „Keli žvilgsniai į Ievos Simonaitytės kūrybą“
parengė Klaipėdos universiteto dėstytojai. Vakarą vedė prof. dr. Roma Bončkutė. Vytauto Didžiojo
universiteto doktorantės Yrmos Antanaitytės paskaitą „Iš praeities į šiandieną: tapatumo problema
Ievos Simonaitytės kūryboje“ papildė rašytojos kūrybos ir lietuvių poetų eilės, kurias skaitė lekt.
Romualdas Skunčikas. Skambėjo Pamario krašto giesmės, kurias atliko solistė doc. Giedrė Zeicaitė.
Mažeikiškiai turėjo galimybę išgirsti naujų ir įdomių faktų apie rašytojos gyvenimą, prisiminti
žymiausius jos kūrinius, pasiklausyti liaudiškos muzikos ir dainų.
Rugsėjo 26 d. Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta aktoriaus, žurnalisto, rašytojo
Arkadijaus Vinokuro knyga „Mes nežudėme“. Renginys, kurį organizavo Mažeikių Merkelio
Račkausko gimnazija ir Viešoji biblioteka, buvo skirtas rugsėjo 23-ąją minimai Lietuvos žydų
genocido dienai. Pristatydama knygos autorių, renginio vedėja mokytoja Rima Kesminienė priminė
visiems tragiškus Lietuvos ir žydų tautos istorijos faktus. Kalbėdamas apie knygą „Mes nežudėme“,
A. Vinokuras sakė, kad reikia tiesti bendravimo ir kalbėjimo apie skaudžius dalykus tiltus tarp mūsų
abiejų tautų iškankintų sielų.
Rugsėjo 28–29 d. Mažeikiuose vykusios „Fotografijos dienos“ prasidėjo Viešojoje
bibliotekoje. Čia rugsėjo 28 d. buvo pristatyta spaudos fotografo, įvairių konkursų prizininko ir
laureato, daugelio parodų dalyvio Pauliaus Lileikio darbų paroda „Fotoamnestija 1988–1999“.
Renginyje dalyvavo jos autorius P. Lileikis ir Spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis.
Mažeikių viešoji biblioteka, švęsdama 95-ąsias įkūrimo metines ir įgyvendindama šiai
progai skirtą Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „B. A. B. 2017“ (Biblioteka arčiau
bendruomenės – bendruomenė arčiau bibliotekos), dovanojo mažeikiškiams keletą įsimintinų
renginių. Spalio 10 d. gausus būrys žiūrovų klausėsi aktorių Andriaus Bialobžeskio ir Giedriaus
Arbačiausko poezijos ir muzikos programos „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“. Renginio pradžioje
buvo paskelbti ir apdovanoti Viešosios bibliotekos jubiliejui skirto fotografijų konkurso nugalėtojai.
Spalio 19 d. Viešojoje bibliotekoje vyko mažeikiškės Jūratės Norvaišienės kūrybos vakaras
„Trys saujos laimės“. Renginio metu buvo pristatyta ir pirmoji literatės, respublikinio konkurso
„Žydinčios vyšnios šakelė“ diplomantės Jūratės Norvaišienės poezijos knyga. Vakarą vedė režisierė
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Daiva Gedvilienė. J. Norvaišienės eiles skaitė ir pagal jos posmus sukurtas dainas dainavo
ansamblis iš Žemalės. Vakaro metu už knygą surinktos lėšos buvo skirtos asociacijai „Kraujas“.
Spalio 26 d. į šventinį vakarą, skirtą Mažeikių viešosios bibliotekos 95-osioms įkūrimo
metinėms, susirinko bibliotekos partneriai, rėmėjai, kaimyninių rajonų bibliotekų bei Mažeikių
rajono savivaldybės atstovai. Pasveikinti vienos seniausių kultūros įstaigų atvyko Lietuvos
Respublikos Seimo narys Kęstutis Bartkevičius bei jo padėjėjas Česlovas Čyžas, Mažeikių rajono
savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė
Rupkutė, Mažeikių seniūnas Šarūnas Armonas. Sveikinimo žodžius ir gražius palinkėjimus
bibliotekos bendruomenei išsakė Mažeikių kultūros centro, muziejaus, Merkelio Račkausko
gimnazijos, Vytauto Klovos muzikos mokyklos, moterų LIONS bei „Liberta“ klubo, Mažeikių
autobusų parko atstovai ir kiti svečiai. Atsinaujinusia biblioteka, jos veikla pasidžiaugė ir kolegės iš
Plungės bei Telšių viešųjų bibliotekų, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos
direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas. Renginio vedėja dainininkė Aurelija Čižauskaitė priminė
bibliotekos istoriją, kalbėjo apie tai, kokią svarbą mūsų gyvenime turi ir turės knyga – išsilavinimui,
istorijai, kultūrai. Renginio svečiai klausėsi Aurelijos Čižauskaitės ir muzikantų Laimono Norkaus
bei Audriaus Jonaičio koncerto.
Artėjant Vėlinėms, spalio 27 d., Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūris „Aura“
bei menų studija „Erdvė“ pakvietė mažeikiškius į kraštiečių literatų atminimo vakarą. Renginyje
buvo dalijamasi prisiminimais apie amžinybėn išėjusius kūrėjus, skaitoma jų kūryba, iš įrašų
skambėjo poetų balsai. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Dangira
Undžienė kalbėjo apie Sofijos Šviesaitės bei Doniaus Remio ryšius su biblioteka, jų knygų
pristatymus, jubiliejinius renginius, bibliotekai dovanotą šių kūrėjų rankraštinį palikimą, knygas. Iš
kompaktinės plokštelės „Mažeikių krašto literatų poezija ir dainos“ skambėjo Sofijos Šviesaitės,
Povilo Milerio, Vytauto Plytininko balsai, vaizdo įrašas priminė prieš dvylika metų vykusį
Stanislovo Eglinsko kūrybos vakarą. Renginio nuotaiką kūrė Vytauto Klovos muzikos mokyklos
moksleivės Monikos Navickaitės atliekama fortepijono muzika.
Spalio 30 d. vyko paskutinysis Viešosios bibliotekos jubiliejui skirtų renginių ciklo
renginys – susitikimas su kraštiete aktore Egle Jackaite ir poezijos bei muzikos improvizacijų
vakaras „Jausmų džiazas“. Pristatydama savo kūrybinę veiklą, aktorė pasakojo apie savo kelią į
didžiąją sceną, apie įsimintiniausius vaidmenis Klaipėdos dramos teatre, Oskaro Koršunovo
spektakliuose, dalyvavimą įvairiuose televizijos projektuose, darbą su studentais Socialinių mokslų
kolegijoje. Programoje „Jausmų džiazas“ skambėjo jausmingos dainos, aktorės mylimiausių poetų
Antano Miškinio, Charleso Bukowskio, Salomėjos Nėries, Aleksandro Puškino, Janinos Degutytės,
Justino Marcinkevičiaus, Vytauto Mačernio kūryba, virtuoziškai nuspalvinta džiazo muzikanto
Vytauto Labučio improvizacijomis. Tai buvo paskutinis projekto „B. A. B. 2017“ (Biblioteka arčiau
bendruomenės – bendruomenė arčiau bibliotekos) renginys, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba ir
Mažeikių rajono savivaldybė.
Jau tradicija tapusią televizijos paramos projekto „Išsipildymo akcija“ inicijuotą Pyragų
dieną lapkričio 6 d. surengė ir Mažeikių viešoji biblioteka. Į svečius pasikvietusios VšĮ „Vilties
erdvė“ globotinius, bibliotekininkės vaišino juos savo iškeptais skanėstais, kava ir arbata. Su
pyragais į biblioteką atėjo ir „Vilties erdvės“ lankytojai. Visi drauge žiūrėjome filmukus, vaišinomės
saldumynais, vartėme knygas apie tortų ir pyragų gaminimą. Atsisveikindami svečiai padovanojo
bibliotekai savo rankdarbių ir pakvietė apsilankyti jų įstaigoje.
Lapkričio 14 ir 15 d. Merkelio Račkausko gimnazijos moksleiviams vyko netradicinės
pamokos Mažeikių viešojoje bibliotekoje. Gimnazistams pristatytos tradicinės ir elektroninės
bibliotekos teikiamos paslaugos.
Mažeikių viešojoje bibliotekoje lapkričio 23 d. vyko teminis vakaras „Lietuvos įvaizdžio
sąsaja Sofijos Šviesaitės poezijoje ir muzikoje“, skirtas kraštietės poetės, publicistės, Lietuvos kaimo
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rašytojų sąjungos ir Žemaitijos rašytojų bendrijos narės, Laisvės kovų dalyvės, Vinco
Kudirkos, Abraomo Kulviečio ir Šatrijos Raganos premijos laureatės Sofijos Šviesaitės 90-osioms
gimimo metinėms. Prieš renginį Šv. Mišias, skirtas poetės atminimui, Šv. Pranciškaus Asyžiečio
bažnyčioje aukojo parapijos klebonas Gintaras Lengvinas, kunigai Kęstutis Timofejevas ir Karolis
Petravičius. Po mišių gausus būrys mažeikiškių susirinko į Viešąją biblioteką į teminį vakarą. Visi
renginio dalyviai gavo po lankstinuką, kuriame atskleisti kraštietės biografijos faktai, veikla bei
kūryba. Prisiminimų takais keliavo Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
kunigas Kęstutis Timofejevas bei Lietuvos tremtinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas,
Mažeikių miesto garbės pilietis Albertas Ruginis ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Mažeikių
skyriaus pirmininkas Antanas Poškus. Viešosios bibliotekos projektą rėmė Mažeikių rajono
savivaldybė.
Gruodžio 6-osios vakarą gausus būrys mažeikiškių atėjo į Viešąją biblioteką susitikti su
kraštiete Jūrate Miliauskaite, dainų autore ir atlikėja, muzikos pedagoge, ugdančia jaunuosius
dainininkus Kauno A. Kačanausko muzikos mokykloje. Daugeliui pažįstama kaip Mažeikiuose
susikūrusios grupės „Sekmadienis“ vokalistė, Jūratė Miliauskaitė gimtojo miesto žmonėms pasakojo
apie savo vaikystę ir mokyklinius metus, muzikinės karjeros pradžią, pedagoginį ir kūrybinį darbą,
muzikinę veiklą, keliones, savo pasakojimą nuspalvindama naujomis ir jau klausytojų pamėgtomis
autorinėmis dainomis. Renginio viešnią sveikino Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
(buvusios I-osios vidurinės, kurią su pagyrimu baigė Jūratė Miliauskaitė) atstovai, buvusi lietuvių
kalbos mokytoja Irena Ruginienė, klasės draugai, pažįstami ir jos kūrybos gerbėjai.
Gruodžio 14 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario
mažeikiškio Leono Mitkaus naujų knygų „Į duris pabeldė gyvenimas” bei „Mes išėjome ir einame“
pristatymas. Renginys prasidėjo Mažeikių tremtinių ir politinių kalinių choro „Atmintis“ atliekama
skambia daina, kuriai žodžius sukūrė šio choro dalyvis, rajono savivaldybės tarybos, Mažeikių
literatų ir menų mėgėjų sambūrio narys Leonas Mitkus. Vakaro vedėja Virginija Steponavičienė
išsamiai pristatė naujausias šio autoriaus knygas, kurių leidimą rėmė Mažeikių rajono savivaldybė ir
rajono verslininkai. L. Mitkaus eilėraščius, publicistinių kūrinių ištraukas skaitė literatai, choristai,
kiti renginio dalyviai. Knygų autorių sveikino Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena
Macijauskienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė, Seimo nario Valiaus Ąžuolo
padėjėja-sekretorė Reda Šiaulienė, kiti svečiai. Vakaro pabaigoje skambėjo choro „Atmintis“
atliekamos dainos.
Filialuose suaugusiems organizuoti 73 žodiniai renginiai (2016 m. – 82), iš jų miesto
filialuose 19 (2016 m. – 21), kaimo filialuose 54 (2016 m. – 61).
Miesto filialuose vyko knygų pristatymai, literatūros, teminiai vakarai, edukacinės pamokos.
Vasario 9 d. Viekšnių miesto filiale vyko teminis vakaras „Pasitinkant Lietuvos Valstybės
atkūrimo dieną“. Vakarą pradėjo Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos choras „Raskila“. Buvo
atliktos 4 dainos: „Viešpaties Lelija“ (Gintarės Jautaikaitės muzika ir žodžiai, Leonido Abario
aranžuotė), „Žemė mano“ („Kitavos“ muzika ir žodžiai), „Gintarai“ (Andriaus Kulikausko muzika,
Alfonso Bukonto žodžiai) ir „Lietuva“ (muzika Galinos Savinienės, Justino Marcinkevičiaus eilės).
Choro vadovė, dainavimo mokytoja Odeta Dargienė pristatė 20-ies metų choro istoriją. Po
muzikinės įžangos Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas Klemas Inta priminė Lietuvos istorijos
kelią iki 1918 metų. Po to, demonstruodamas skaidres, pristatė visus 1918 m. Vasario 16-osios akto
signatarus bei priminė jų biografijas. Gydytoja Diana Beišinienė perskaitė Pauliaus Širvio
eilėraščius: „Laisvę už Tėvynę!“, „Gyvuoki nemirtinga“, „Tėvynė“, „Smėlys, tas smėlys – Lietuva“.
Vakarą apibendrino TAU universiteto Viekšnių skyriaus vadovė, Biržiškų draugijos pirmininkė
Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė.
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Gegužės 24-osios popietę, pasibaigus Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro
politinių kalinių ir tremtinių choro „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė) repeticijai, į Kultūros centro
salę buvo pakviesta Mažeikių viešosios bibliotekos Naftininkų filialo vyresnioji bibliotekininkė Lina
Nabažienė. Choro dainininkams buvo pristatytos bibliotekoje turimos naujausios knygos apie sodą
ir daržą. Choristai susipažino su knygomis: „Feng shui: harmoningas gyvenimas tarp augalų“, V.
Hayes „Sodo džiaugsmai“, R. M. Hart „Taupūs daržai ir sodai“, T. Hartung „Vaistiniai augalai iš
savo sodo“, K. Ploberger „Inteligentiško tinginio sodas“, D. ir J. Strawbridge „Ekologinis ūkis“, Ch.
Weinrich „Ekologinis sodas ir daržas“. Didesnio dėmesio sulaukė lietuvių autorių knygos, kurių
patarimai pritaikyti lietuviškam klimatui. Tokios knygos buvo S. Jasionio „Gamtinė žemdirbystė“,
B. Pugžlienės „Ekologinis ūkis. Vaistingųjų ir prieskoninių augalų auginimas“, V. Sasnausko
„Vaistiniai daržo augalai“ ir „Vaistiniai gėlyno augalai“. Choro nariai pasidalijo patirtimi ir
įspūdžiais, dirbant savo daržuose, soduose ir apželdinant balkonus.
Viekšnių miesto filialas kartu su Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centro
ugdytiniais vykdė projektą „Gyvolių piliakalnio atsiradimo istorija“, skirtą Piliakalnių metams.
Birželio 12 d. vaikai kartu su tėveliais bei vyresniąja bibliotekininke Ona Pačengiene aplankė
Gyvolių piliakalnį bei šalia esančią koplytėlę. Birželio 14 d. Viekšnių miesto filiale vyko projekto
baigiamasis renginys. Bibliotekininkė Rasa Vilkaitė supažindino vaikus su Gyvolių piliakalnio
atsiradimo legendomis, demonstravo skaidres su virtualiu žygiu į piliakalnį. Vėliau vaikai piešė
piliakalnį, žaidė žaidimus. Projektą užbaigė Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomųjų tyrimų ir
konservavimo centro tyrėjas, Telšių fakulteto lektorius Povilas Šverebas. Lektorius skaitė paskaitą
apie Lietuvos piliakalnius, pateikė Lietuvos ir Latvijos piliakalnių palyginimą, demonstravo skaidres
apie Mažeikių rajono piliakalnius, pateikė daug istorinės medžiagos apie Gyvolių piliakalnį.
Birželio 22 d. Sedos miesto filiale vyko susitikimas „Pasirokoukem žemaiteška“ su
Klaipėdos universiteto docente Jūrate Lubiene bei studentėmis. Sedos bibliotekos darbuotojos mielai
sutiko padėti viešnioms, tiriant žemaičių tarmę Sedoje. Susitikimo pradžioje buvo pasiskirstyta į
kelias grupes. Studentės apklausė žmones individualiai, o docentė kalbėjosi su grupele žmonių.
Pabaigoje žemaičių tarmės tyrinėtojos apibendrino rezultatus ir liko labai patenkintos surinkta
informacija, kuri bus panaudota knygoje apie žemaičių tarmę, kuri, pasak docentės Jūratės, labai
unikali, nepanaši į jokias kitas tarmes ar kalbas, todėl verta vadintis žemaičių kalba.
Spalio 18-osios pavakarę Viešosios bibliotekos Naftininkų filialo vyresnioji bibliotekininkė
Lina Nabažienė Mažeikių kultūros centro choro „Atmintis“ dainininkams organizavo literatūros
pristatymą „Muzika knygose“. Choristai susipažino su bibliotekoje esančiomis knygomis apie
muziką: N. Ambrazaitytės „Skambantys operos klavyrai“, V. Gerulaičio „Kupe su Johannu
Straussu“, D. Katkaus „Apie muzikos būtį“, V. Kurnicko ir J. Elekšio „Toli toli“, Vildžiūnienės
„Gyvenu kai dainuoju“ ir kitomis, žurnalu „Muzikos barai“.
Lapkričio 16 d. Viešosios bibliotekos Reivyčių filiale organizuotas knygų pristatymas „Sodo
ir daržo paslaptys“. Bibliotekininkė Genovaitė Sereikienė renginio dalyviams pristatė knygas,
kuriose gausu patarimų, kaip prižiūrėti gėles, vaistažolių darželius, užauginti ekologišką ir gausų
derlių: „500 klausimų ir atsakymų apie sodą ir daržą“, T. Hartung „Vaistiniai augalai iš savo sodo“,
Ch. Lavelle „Protingas sodininkas“, O. Koenig „Ekologinis daržas balkone“, K. Ploberger
„Inteligentiško tinginio sodas“, Ch. Weinrich „Ekologinis sodas ir daržas“. Taip pat papasakojo,
kaip iš žolelių galima pasigaminti gydomuosius tepalus. Renginio dalyviai pasidalijo patirtimi, kaip
auginti daržoves, kaip ekologiškomis ir natūraliomis priemonėmis jas apsaugoti nuo kenkėjų, kaip
rinkti ir džiovinti prieskoninius augalus.
Gruodžio 5 d. Sedos miesto filiale vyko teminis vakaras „Meilė knygai su meilės muzika ir
kūryba“, skirtas Sedos bibliotekos įkūrimo 80-mečiui. Vyresnioji bibliotekininkė Loreta Mickienė
parodė video medžiagą, supažindindama susirinkusius su istoriniais bibliotekos faktais. Ilgametės
Sedos bibliotekos darbuotojos Eugenijos Timofejevienės sūnus kunigas Kęstutis Timofejevas
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džiaugėsi: „Kaip gera sugrįžti į Sedą, kaip gera sugrįžti į gimtus namus, kaip gera sugrįžti į
biblioteką“. Bibliotekininkes sveikino gausus būrys svečių, tarp kurių Sedos vaikų darželio, Vytauto
Mačernio gimnazijos, Sedos kultūros centro, Sedos kredito unijos, Mažeikių viešosios bibliotekos
atstovai, Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja-sekretorė Reda Šiaulienė, buvusios bibliotekininkės
Valė Draukšienė ir Jovita Petrikienė, seniūnė Audronė Dipševičienė. Jubiliejiniame Sedos
bibliotekos minėjime koncertavo buvusi sediškė dainininkė Andžela Mickutė, kompozitorius,
pianistas, pedagogas Kęstutis Paulaitis. Susirinkusieji džiaugėsi biblioteką puošusiais Evaldo
Kareivos medžio drožiniais.
Gruodžio 15 d. Viešosios bibliotekos Reivyčių filiale vyko literatūros popietė „Šilumos ir
gėrio akimirka“, skirta padėkoti aktyviausiems bibliotekos skaitytojams. Savo kūrybos eiles,
jumoristines, lyrines dainas ir kalėdines giesmes, astrologinius pamąstymus, gražius linkėjimus
visiems dovanojo Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ nariai: Janina
Butnorienė, Aurelijus Butnorius, Gitana Jazdauskienė, Vladas Daukantas, Vida Kareva, Filomena
Kesminienė, Justina Jonušaitė, Algimantas Pileckis. Sambūrio vadovė Janina Butnorienė ir literatai
bibliotekai padovanojo savo kūrybos knygų, naujausią sambūrio almanachą „Mūsų kratas – dalelė
Lietuvos“.
Kaimo filialuose vyko literatūros, teminiai, poezijos ir muzikos vakarai, bibliotekų įkūrimo
sukakčių minėjimai, knygų pristatymai.
Vasario 25 d. Urvikių biblioteka minėjo Ievos Simonaitytės 120-ąsias gimimo metines ir
Ievos Simonaitytės metus. Renginio metu bibliotekininkė Bronislava Jonušienė apžvelgė rašytojos
biografiją, skaitė ištraukas iš jos kūrinių. Renginio dalyviai aptarė įdomius, nežinomus žodžius iš I.
Simonaitytės kūrybinio palikimo, prisiminė Mažosios Lietuvos lietuviškas tradicijas, apeigas ir
dainas. Renginio metu buvo žiūrimas trumpametražinis filmas apie I. Simonaitytės gyvenimą.
Vasario 28 d. Bugenių bendruomenės kiemelyje buvo švenčiamos Užgavėnės. Buvo daug
persirengėlių. Ragana persirengusi Bugenių bibliotekos bibliotekininkė papasakojo istoriją apie tai,
kaip policininkai už eismo taisyklių pažeidimus konfiskavo šluotą, ir kiek vargo ragana turėjo dėl
šios netekties. Visi vaišinosi blynais, degino Morę, šoko ir dainavo.
Kovo 24 d. Plinkšių filiale pravesta edukacinė pamoka „Asmeniniai duomenys internete“,
skirta akcijai „Interneto savaitė“. Pamokos tikslas – patarti vartotojams atsargiai registruotis
internetinėse svetainėse, ypač būti atsargiems, pateikiant asmeninius duomenis, atliekant bankines
operacijas. Popietės lankytojai, dirbdami prie kompiuterių, sužinojo, kaip nepalikti savo duomenų,
baigus darbą atsijungti nuo el. bankininkystės svetainės, elektroninio pašto. Pamokoje dalyvavę
senjorai aktyviai uždavinėjo klausimus apie naudojimąsi elektronine bankininkyste.
Kovo 29 d. Žemalės bibliotekoje buvo organizuotas literatūros vakaras „Kitiems daryti gera“,
skirtas Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginys buvo skirtas jaunimui.
Bibliotekininkė supažindino su rašytojos biografija. Jaunimas kalbėjo apie perskaitytas rašytojos
knygas. Plačiau buvo aptarta knyga „Sename dvare“.
Balandžio 12 d. Balėnų bibliotekoje vyko teminis vakaras „Gulbė, prikelta iš žąsies pelenų“,
skirtas Reformacijos metams paminėti. Renginyje dalyvavo Balėnų bibliotekos Moterų klubo narės.
Vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė paragino moteris, ateinant į renginį, atsinešti senų
religinės tematikos knygų, kurias galėtų pačios pristatyti renginio metu. Moterys geranoriškai
atsiliepė į šį prašymą ir papildė bibliotekoje eksponuojamą parodą „Malda iš tavo lūpų“ 18 religinės
tematikos knygų. Teminio vakaro pradžioje bibliotekininkė papasakojo apie didžiuosius
reformatorius Džoną Viklifą, Janą Husą bei Martyną Liuterį. Po istorinės dalies apie Reformacijos
pradžią Balėnų pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Vaida Raišutienė pristatė skaidres tema
„Žmogaus kryžiaus kelias“. Mokytoja papasakojo apie 15 Kristaus kryžiaus kančios stočių. Vėliau
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bibliotekininkė pristatė knygų parodą „Malda iš tavo lūpų“. Seniausią knygą „Rožančius
švenčiausios Marijos panos“, spausdintą Juozapo Zavadsko spaustuvėje 1864 metais, pristatė Danutė
Geišienė. Jaunasis renginio svečias Martynas Balsys atsinešė knygelę „Mažas naujas Aukso
Altorius“, išspausdintą 1930 metais Tilžėje. Zita Tamoševičiūtė pristatė 1931 metų leidimo Bibliją.
Renginio dalyviai pasakojo apie knygų atsiradimą jų namuose.
Balandžio 14 d. Auksodės bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Rid Ried margučiai“,
skirtas Šv. Velykoms paminėti. Į užsiėmimą susirinko kaimo senjorės. Užsiėmimą vedė Auksodės
kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė Aušra Šeškienė, kuri mokė papuošti margučius
kitaip: įvairiomis kruopomis, vašku, servetėlėmis.
Gegužės 7 d. Židikų kultūros centre paminėta Motinos diena. Mamoms ir močiutėms
skambėjo ne tik renginio vedėjų – Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Židikų filialo
vyresniosios bibliotekininkės Benitos Vaizgėlienės ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos
septintokės Violetos Liegytės skaitomos gražiausios Salomėjos Nėries, Justino Marcinkevičiaus,
Janinos Degutytės, Sofijos Šviesaitės eilės, bet jas sveikino ir pagerbė ansamblis „Šatrija“, merginų
ansamblis „D&M“, ansamblis „Svajonė“, dovanoję nuostabių dainų puokštę.
Gegužės 13 d. Užlieknės filiale vyko teminis vakaras „Jaunimo galimybės Europoje“, skirtas
Europos dienai paminėti. Bibliotekininkė Elena Demulienė renginio dalyvius supažindino su
Europos Sąjungos atveriamomis galimybėmis, papasakojo, kur galima ieškoti informacijos apie
Europos Sąjungos programas, tiesiogiai susijusias su švietimu, mokymu ir jaunimo aplinka.
Renginio dalyviai ieškojo juos dominančios informacijos Europos Sąjungos interneto svetainėje
www.europa.eu.
Liepos 25 d. Buknaičių bibliotekoje vyko Ineses Lalas rankų darbo vaikiškų lavinamųjų
knygučių pristatymas. Jauna, dviejų mažamečių vaikų mama renginio dalyviams pristatė savo
kuriamas vaikiškas lavinamąsias knygutes. Mintis jas kurti Inesei kilo tada, kai sūnus gavo dovanų
knygutę. Nuo tada Inese daug mokėsi, nes trūko siuvimo įgūdžių. Išmokusi siūti, pradėjo gaminti
knygutes. Pradžia buvo sunki, bet moteris nenuleido rankų ir siekė užsibrėžto tikslo, galvojo, kaip
knygutes patobulinti, kad vaiką būtų galima labiau sudominti. Knygutės spalvingos, nuotaikingos ir
naudingos, su vaikams pažįstamais pasakų herojais: vilku pilku, lape snape, Raudonkepuraite, trimis
paršiukais, Pagranduku bei kitais. Jų kūrimui panaudotos medžiagos lavina vaikučių smulkiąją
motoriką, treniruojami pirštukai ir lavinamos rankytės, knygutės padeda pažinti spalvas, raides,
skaičius, lavina atmintį, ugdo kūrybiškumą.
Lapkričio 10 d. Palnosų bibliotekoje vyko literatūros vakaras ,,Gyvenimas duotas“, kuriame
dalyvavo Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio ,,Aura“ nariai su vadove Janina
Butnoriene. Renginio lankytojai buvo sužavėti A. Krapauskienės iš Tirkšlių džiugiomis eilėmis,
kurias ji labai išraiškingai deklamavo mintinai. Astrologas V. Daukantas įdomiai pristatė savo
astrologinius pastebėjimus, padeklamavo savo kūrybos eiles žemaitiškai. V. Kareva ne tik kuria
eiles, bet geba improvizuoti, pritaikyti joms melodijas. Ji padainavo kartu su J. Kateiviene. Gražią
lyrišką dainą ir eiles palnosiškiams skyrė ir J. Gargasienė. Taip pat pradžiugino klausytojus A.
Butnorius – linksmų jumoristinių eilių kūrėjas. R. Niunevienė rašo satyrines epigramas,
humoreskas, vieną iš jų pristatė klausytojams. Įdomių pamąstymų apie amžinuosius būties
klausimus, betarpišką ryšį su gamta ir dvasiniu pasauliu pateikė A. Pileckis bei paskaitė savo eilių.
Lapkričio 22 d. Tirkšlių bibliotekoje vyko netradicinė pamoka „Aš renkuosi profesiją“. Joje
dalyvavo Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniai ir
technologijų mokytojas Sigitas Pauliukas. Bibliotekininkė Bronislava Kimtienė papasakojo apie
bibliotekininko darbą, supažindino su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, fondu.
Gruodžio 2 d. Ukrinų filiale vyko Adventinė popietė „Adventas – Kalėdų laukimas“.
Popietėje dalyvavo parapijos klebonas Antanas Šimkus. Popietės metu buvo pinamas Adventinis

32
vainikas, minamos mįslės, skaitomos eilės, kalbama apie Betliejaus taikos ugnies atsiradimo
istoriją, Advento laikotarpio papročius ir tradicijas.
Gruodžio 3 d. Purvėnų biblioteka minėjo Sporto metus – rinkosi kaimo gyventojos, norinčios
išbandyti šiaurietišką ėjimą su lazdomis. Edukacinį užsiėmimą „Judėjimas – sveikata“ vedė
Mažeikių politechnikos mokyklos istorijos mokytoja Silva Bulauskienė. Užsiėmimo dalyvėms buvo
parodyta ir paaiškinta, kaip teisingai reikia eiti su lazdomis. Paskui renginio dalyvės ėjimą su
lazdomis išbandė praktiškai.
Gruodžio 9 d. į Adventinę popietę „Gerumas suteikia viltį“ Pikelių bibliotekoje rinkosi
miestelio gyventojai. Vedančioji Lina Visockienė paprašė bibliotekininkės Birutės Želvienės
uždegti Advento vainiko simbolinę žvakę. Deganti žvakė ir bibliotekininkės tariamas žodis privertė
kiekvieną susimąstyti. Popietės metu subtiliai per pasaką, kurių veikėjai buvo senelė (Vilija
Priedininkienė), mama (Virgilija Švažienė), vaikai (Kamilė Uikyte, Saulė Švažaitė) ir anūkas
(Eligijus Visockis), supažindino susirinkusius su lietuvių liaudies Adventinio laikotarpio
tradicijomis, burtais, žaidimais, papasakojo apie Adventinio laikotarpio prasmę, Kūčių papročius.
Popietės metu giedotos Adventinės giesmės, žaisti žaidimai, spėliotos mįslės. Dalyviai prisiminė ir
pasidalijo savo šeimų tradicijomis.
Gruodžio 12 d. Laižuvos seniūnijos salėje vyko Laižuvos bibliotekos 80-mečio minėjimas.
Su bibliotekos istorija supažindino vyresnioji bibliotekininkė Kristina Grybauskienė. Renginio metu
vyresnioji bibliotekininkė papasakojo apie organizuotus renginius, dalyvavimą akcijose, apie
minimas tradicines bei valstybines šventes, apie sėkmingai įvykdytą bendrą Laižuvos ir Auksodės
filialų projektą „Pažink tautinio kostiumo grožį“. Prisiminimais pasidalijo buvusi ilgametė šios
bibliotekos darbuotoja Vida Norkienė. Bibliotekos jubiliejaus proga bibliotekininkę sveikino Seimo
nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir
sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė, Mažeikių viešosios bibliotekos atstovės, Auksūdžio
mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorė Ingrida Braziulienė, Laižuvos kultūros centro direktorė
Laima Virkutienė, Laižuvos seniūnijos atstovės ir Laižuvos miestelio gyventojai. Renginio metu
širdžiai mielas dainas dainavo Laižuvos kultūros centro senjorų ansamblio „Laižuvos širdis“
dainininkai (meno vadovas Gražvydas Budreckas).
Gruodžio 22 d. Kapėnų bendruomenės namuose vyko teminis vakaras „Uždekim žiburius
širdžių“. Bibliotekininkė Gitana Gabalytė papasakojo apie viltingo laukimo laiką, žvakių simboliką,
lietuvių liaudies papročius, gamtos reiškinių spėjimus. Buvo rodomos skaidrės apie Advento žvakių
reikšmes bei apie Advento vainikų kūrimą. Renginio dalyviai giedojo Kalėdų giesmes, prie arbatos
puodelio buvo kalbama apie kapėniškių gyvenimą, darbus, ateities planus.
Gruodžio 23 d. Renavo bibliotekos lankytojai buvo pakviesti į Adventinį vakarą „Prie
bendrumo židinio“. Bendruomenės pirmininkė Roma Jabloskienė priminė visiems susirinkusiems
Advento tradicijas, kalėdinius burtus, linkėjo visiems gražių švenčių. Moterų klubo narės J.
Kreišmonienė, R. Jasmontienė pasakojo, kaip jų šeimose laikomasi Advento tradicijų, kaip
švenčiamos Kalėdos, vaišino visus dalyvius pačių keptais kūčiukais. Renginio dalyviai žaidė
žaidimus, giedojo adventines-kalėdines giesmes, vaišinosi žolelių arbata, kūčiukais.
Parodos
Viešojoje bibliotekoje suaugusiems parengtos 55 literatūros ir meno parodos (2016 m. –
33), iš jų 11 (2016 m. – 7) virtualių.
2017 metais Viešojoje bibliotekoje buvo nutarta panaudoti parodoms antrojo aukšto
koridoriaus erdves. Pagamintos 5 pastatomos stiklinės vitrinos, kuriose atsirado galimybė eksponuoti
ne tik knygas, bet ir įvairius suvenyrus bei kitus smulkius daiktus. Kilo idėja Viešosios bibliotekos
95-mečio metais rengti parodas iš bibliotekininkų asmeninių kolekcijų.
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Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse
parengta
pirmoji
artėjančiam
bibliotekos jubiliejui skirta paroda „Lietuvos istorija, kultūra ir gamta pašto ženkluose“. Tai
Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos Irenos Atkočaitienės lietuviškų pašto ženklų
kolekcijos eksponatai. Penkiose vitrinose buvo eksponuojama 240 pašto ženklų nuo 1938 m. iki šių
dienų. Dalis jų yra skirta įamžinti svarbiausiems Lietuvos istoriniams įvykiams ir asmenybėms:
Lietuvos kunigaikščiams, Vasario 16-osios akto signatarams, rašytojams, Lietuvos miestų ir
miestelių herbams, architektūros ir gamtos paminklams.
Balandžio mėnesį, Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, buvo eksponuojami seni
leidiniai iš Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Dangiros Undžienės asmeninės bibliotekos.
Parodoje „Kai knygos keliauja iš kartos į kartą“ pristatytos lietuviškos spaudos draudimo metų, XX
a. pradžios bei nepriklausomos Lietuvos laikotarpio (1920–1940 m.) knygos.
Gegužės 9-ąją – Europos dieną – Viešosios bibliotekos antrajame aukšte esančiose
ekspozicinėse vitrinose buvo parengta Mažeikių viešosios bibliotekos direktorės Alinos Bernotienės
magnetukų kolekcijos paroda „Iš kelionių po Europą“. Parodoje eksponuota daugiau kaip 200
suvenyrinių magnetukų iš 34 Europos šalių.
Vasaros pabaigoje parengta paroda „Knygos simbolis daiktuose“, kuriai eksponatus sunešė
beveik visos Viešosios bibliotekos darbuotojos, namuose turinčios po vieną ar keletą suvenyrų,
atvirukų ir kitų įvairių daiktų su knygos simboliu.
Spalio mėnesį lankytojų dėmesį patraukė nedažnai demonstruojami įvairiais laikotarpiais ir
skirtingomis progomis Mažeikių viešajai bibliotekai įteikti apdovanojimai ir suvenyrai. Paroda
„Apdovanojimai – bibliotekos veiklos įvertinimas. 1922–2017“ buvo skirta Viešosios bibliotekos
įkūrimo 95-mečiui.
Artėjant Kalėdoms parodinės vitrinos prisipildė įvairių formų ir dydžių angeliukais. Parodai
„Angelas – Advento ir šv. Kalėdų simbolis“ eksponatus iš namų sunešė bibliotekininkės.
Netradicinių parodų 2017 m. būta ir daugiau. Vasario 16-osios dienos išvakarėse Viešosios
bibliotekos pastatas, esantis Laisvės ir Vasario 16-osios gatvių sankryžoje, papuoštas knygų
trispalve. Prisijungus prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlymo
Valstybės atkūrimo dieną švęsti linksmai ir išradingai, nutarta bibliotekos languose eksponuoti
knygas geltonais, žaliais, raudonais viršeliais ir parodyti, kad knyga gali pradžiuginti ne tik sielą, bet
ir akis. Prie šios iniciatyvos prisidėjo dauguma bibliotekos darbuotojų: vieni rinko bibliotekos
fonduose tinkamas knygas, kiti kabino. Taip bibliotekos langai buvo papuošti beveik 400 knygų.
Viešosios bibliotekos abonemente balandžio mėnesį buvo eksponuojama Mažeikių muziejaus
darbuotojų parengta kilnojamoji dokumentinė paroda „Vladas Burba – chirurgijos pradininkas
Mažeikiuose“, kuri buvo skirta balandžio 27-ąją minimai Medicinos darbuotojų dienai. Nuo gegužės
8 d. iki birželio 12 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų parengta kilnojamoji fotografijų paroda „Skaityk – būk
asmenybė!“, sukurta vykdant bibliotekos inicijuotą skaitymo skatinimo iniciatyvų populiarinimo
projektą. Fotografijų autorius – Šiauliuose gyvenantis fotografas, dizaineris Vilmantas Dambrauskas.
Dešimtyje parodos stendų fotografas įprasmino žinomus Lietuvos kultūros, visuomenės žmones
(dauguma jų – šiauliečiai), kurie reklamuoja savo mėgstamas knygas.
2017 m. Viešosios bibliotekos salėje ir pirmojo bei antrojo aukšto koridoriuose buvo
eksponuojama 12 fotografijos ir tapybos darbų parodų. Sausio mėnesį veikė fotomenininko
Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Lietuva 1988–1993 m. Sausio 13-ajai atminti“, Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti buvo skirta nepriklausomų Mažeikių fotografų darbų
paroda „Čia Lietuva...“. Kovo mėnesio pabaigoje fotografijų parodą „PaliESTa patirtis“, skirtą
Europos savanorių tarnybos 20-mečiui, Viešojoje bibliotekoje eksponavo Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra. Mažeikiškė fotografė ir literatė Gitana Jazdauskienė 2017 m. Viešojoje
bibliotekoje eksponavo dvi fotografijų parodas: balandžio mėnesį – „Po Europą su Gitana
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Jazdauskiene“, rugpjūčio mėnesį – „Dvi aistros arba Ties pusiaukele“. Fotomenininko Romualdo
Augūno fotografijų paroda „Sapnuoju Lietuvą“ veikė gegužės mėn., o spaudos fotografo Pauliaus
Lileikio fotografijų paroda „Fotoamnestija. 1988–1999“ – rugpjūtį. Tą patį mėnesį bibliotekos
antrojo aukšto koridoriuje buvo atidaryta sakralinių Mažeikių kultūros paveldo objektų fotografijų
paroda „Re-konstrukcijos“, kurią parengė Lietuvos literatūros ir meno archyvas. Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešoji biblioteka eksponavo tarptautinio ekslibrisų konkurso, skirto M. K.
Oginskio 250-osioms gimimo metinėms, dalyvių ekslibrisų parodą. Spalio mėnesį Viešosios
bibliotekos 95-mečiui buvo skirta mažeikiškio fotomenininko Jono Strazdausko darbų paroda
„Bibliotekos istorija Jono Strazdausko fotografijose“, kuriose įžvalgios fotografo akies užfiksuotos
įvairių renginių ir bibliotekininkų veiklos akimirkos. Vieną rudens savaitę Viešosios bibliotekos
salės sienas puošė kraštiečio tautodailininko Gedimino Andriejausko (1938–2007) meno darbų, o
nuo lapkričio mėnesio vidurio iki Naujųjų metų – raseiniškės Renatos Lauraitytės tapybos darbų
paroda.
Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje, abonemente ant stalų buvo rengiamos tradicinės
spaudinių parodos. Kadangi 2017-ieji metai buvo paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės, Tautinio
kostiumo, Lietuvių kalbos kultūros, Piliakalnių metais, tad šiomis temomis bibliotekoje turimi
leidiniai ir buvo eksponuojami parodose. Parengtos parodos ir poeto Kazio Bradūno 100-mečiui,
poetės kraštietės Liūnės Sutemos 90-mečiui, artėjančiam atkurtos Lietuvos valstybės bei vietos
savivaldos Mažeikiuose 100-mečiui („Lietuvos istorija poezijoje ir fotografijoje“, „Mažeikių rajono
miestelių ir kaimų istorija“), Viešosios bibliotekos 95-mečiui („Bibliotekos leidiniai 2007–2017 m.“)
paminėti. Kalėdiniu laikotarpiu eksponuota paroda „Kalėdų motyvai knygų puslapiuose“, atskirų
renginių metu veikė „Poezijos pavasario 2017“ dalyvių, poetų Algimanto Mikutos, Sofijos
Šviesaitės ir Doniaus Remio kūrybos parodos. Bibliotekos lankytojai galėjo susipažinti su Metų
knygos rinkimams nominuotomis knygomis, „Vasaros skaitymo iššūkio“ dalyviams skaityti
siūlomais leidiniais.
Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.mrvb.lt 7 kartus buvo pristatytos naujos
knygos, parengtos 3 teminės virtualios parodos. Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos
140-osioms gimimo metinėms paminėti Skaitytojų aptarnavimo bei Informacijos ir kraštotyros
skyrių darbuotojos parengė virtualią parodą „Šatrijos Raganos kūryba: praeities literatūra dabartyje“.
Šioje parodoje pateikiamos rašytojos knygų leidimų nuo seniausių laikų iki šių dienų viršelių
kopijos. Parodai panaudoti 53 leidiniai iš Mažeikių viešosios bibliotekos, Mažeikių muziejaus,
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos, Mažeikių Gabijos gimnazijos bibliotekos fondų ir skaitmeninto kultūros paveldo
duomenų banko www.epaveldas.lt. Pasaulinei Žemės dienai paminėti parengta naujų knygų apie
aplinkos apsaugą paroda. Joje pristatyta dalis naujausių Viešojoje bibliotekoje šia tema gautų
leidinių, kurie įsigyti už Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos ir sveikatos programos
skirtas lėšas. Prisiminti pastarojo dešimtmečio Viešojoje bibliotekoje vykusius renginius kvietė ir
virtuali bibliotekos interneto svetainėje parengta fotonuotraukų paroda „Nepamirštami susitikimai
bibliotekoje. 2007–2017 m.“, kuri buvo skirta bibliotekos jubiliejui. Iš viso interneto svetainėje buvo
eksponuoti 186 dokumentai.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje nuolat veikia nedidelės apimties parodos. Buvo
paruoštos tokios parodos: „Mažeikių krašto premijos laureatai“, „Kraštiečių posmai apie Lietuvą“,
„Šatrijos Raganos įvaizdis mene“, „Kraštiečio knygrišio Aleksandro Plenio atminimas“, „Vetera
reducta – sugrąžinta praeitis“ (bibliotekos jubiliejui), „Autografuoti leidiniai“, „Mažeikių krašto
meninės fotografijos meistras Jonas Strazdauskas“, „Lietuvos įvaizdis Sofijos Šviesaitės poezijoje“,
virtuali paroda „Šatrijos Raganos kūryba: praeities literatūra dabartyje“.
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Filialuose suaugusiems parengta 317 parodų (2016 m. – 186), iš jų miesto filialuose
70 (2016 m. – 41), kaimo filialuose 247 (2016 m. – 145).
Miesto filialuose parengtos parodos: Naftininkų filiale – „Didžiojo pasakojimo rašytoja“ (I.
Simonaitytei – 120), „Buvom, esam, būsim“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Lietuvos
valstybinės ir tautinės šventės“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Popierinės svajonės“
(L. Sereikaitės karpinių paroda), „Lietuviški pinigai“ (Lito įvedimui Lietuvoje – 95), „Lietuvos
Konstitucinės teisės istorija“ (Konstitucijos dienai), „Senas naujametinis atvirukas“, Reivyčių filiale
– „O buvo taip“ (I. Simonaitytės metams ir I. Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti),
„Taip tatai mes einam per pasaulį“ (B. Brazdžioniui – 110), „Lietuvos istorija fotografijoje“, „Iš
močiutės skrynios“ (Tautinio kostiumo metams), „Žvilgsnis į praeitį“ (Lito įvedimui Lietuvoje –
95), „Švenčių belaukiant“, „Metų knygos rinkimai 2017“, Sedos filiale – „Jau lazdą padėjau, kelionė
baigta“ (I. Simonaitytei – 120), „Didžioji meilė – pedagogika“ (Šatrijos Raganai – 140), „Lietuva –
tėvynė mūsų“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Lietuvos piliakalniai padavimuose“
(Piliakalnių metams), „Literatūrinis darbas – mano kasdienė duona“ (J. Avyžiui – 95), „Lito istorija“
(Lito įvedimui Lietuvoje – 95), „Dramaturgijos ir lietuvių literatūros klasikas“ (V. Krėvei – 135),
„Evaldo Kareivos drožinių paroda“ (Sedos bibliotekos 80-mečiui), Viekšnių filiale – „Ji buvo
Simonaitytė“ (I. Simonaitytei – 120), „Ač čia – gyva“ (B. Brazdžioniui – 110), „Trys elegijos“
(Šatrijos Raganai – 140), „Viekšniškiai, savo darbais garsinantys Lietuvą“, „Jie nešė gyvą žodį“
(Knygnešio dienai), „Anykščių padangėje“ (A. Vienuoliui – 135), „Širdies daina Mamai“ (Motinos
dienai), „Sodybų tuštėjimo metas“ (J. Avyžiui – 95), „Gyvoji gamta“, „Duona Lietuvių buityje ir
papročiuose“, „Lino gyvenimas“, „Gyvenimo ir kūrybos melodrama“ (Lazdynų Pelėdai – 150),
„Lito įvedimo Lietuvoje 95-osios metinės“, „Tu griaustiniu prabilsi – aš ilgesiu“ (V. Krėvei – 135),
„Vėlinės“, „Tautos paveldas – tautinis kostiumas“ (Tautinio kostiumo metams), „Su šv. Kalėdom“.
Kaimo filialuose parengtos parodos: Auksodės filiale – „Jau lazdą padėjau, kelionė baigta“ (I.
Simonaitytei – 120), „Lietuva Europos Sąjungoje“, „Lietuvos simboliai“, „Svarbiausia poezijoje –
prasmė“ (T. Venclovai – 80), „Maironio dramaturgija“ (J. Mačiuliui-Maironiui – 155), Balėnų filiale
– „Pasiruošk Užgavėnėms“, „Malda iš tavo lūpų“ (Reformacijos metams), „Tu tokia, visur esanti“
(Motinos dienai), „Žymių žmonių mintys apie gimtąją kalbą, raštą ir knygas“ (Spaudos atgavimo,
kalbos knygos dienai), „Stebuklingosios žolynų galios“ (Žolinei), „Lietuviais esame mes gimę...“
(Baltijos kelio dienai), „Lietuvos kūrėjas Mykolas Biržiška“ (M. Biržiškai – 135), „Skulptoriui
Broniui Pundziui – 110“, „Mokomės veltinio meno“ (Tarptautinei veltinio dienai), „Kalbininkui A.
Girdeniui – 80“, d. „Kitoks raštas“ (Rasos Daukantaitės rankdarbių paroda), „Balėnų bibliotekos
istorija archyvuose“ (Balėnų bibliotekos 50-mečiui), „Lietuvos dainius – Maironis“ (J. MačiuliuiMaironiui – 155), „Subalansuota mityba ir fizinis aktyvumas“ (Sporto metams), Bugenių filiale –
„Rašytoja, pedagogė, švietėja, labdarė“ (M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 140), „Lietuvos istorija
grožinėje literatūroje“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „Žolynėli, nešk sveikatą“
(literatūra apie vaistažoles), „Bibliotekoje įdomu visiems“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei),
„Gyvenimas – tikrasis mokytojas“ (J. Avyžiaui – 95), „Nepriklausomos Lietuvos rašytojai ir jų
kūryba prieškario laikotarpiu“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „Šventės artėja“,
„Atvirukai mūsų senoliams“ (rankų darbo Kalėdinių atvirukų paroda), Buknaičių filiale – „Ieva
Simonaitytė – Mažosios Lietuvos metraštininkė“ (I. Simonaitytės metams ir 120-osioms gimimo
metinėms), „Užgavėnės“, „Poezijos posme – Lietuva mana“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai), „Knygnešiai – šviesos skleidėjai“ (Knygnešio dienai), „Klaidžiais interneto labirintais“
(Tarptautinei interneto dienai), „Velykos. Tradicijos, papročiai“, „Austi, siūti ir siuvinėti“ (Tautinio
kostiumo metams), „Žemaitijos piliakalniai“ (Piliakalnių metams), „Lietuvos prezidentai“ (Lietuvos
Tarptautinio pripažinimo ir diplomatinių santykių atkūrimo 25-mečiui), „Lito įvedimo istorija“ (lito
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įvedimui Lietuvoje – 95), „Maironis – tautos dainius“, „Lietuvių liaudies meno simbolika“
(pagal projektą „Lietuvių liaudies ornamentikos taikymas namų puošyboje“), Krakių filiale – „I.
Simonaitytė – tipiška regiono rašytoja“ (I. Simonaitytei – 120), „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės
atkūrimo diena“, „Svarbiausias palikimas – knygos“ ( J. Avyžiui – 95), „Heraldika – garbės ženklai“
(Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), Laižuvos filiale – „Su knyga ant pečių“ (Knygnešio
dienai), „Lietuvos sportininkai išgarsinę Lietuvą“ (Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui),
„Biblioteka – paslapčių skrynia“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei), „Žemaičių tautiniai drabužiai“
(Tautinio kostiumo metams), „Antaną Vienažindį prisiminus“, „Ruduo literatūroje“, Leckavos filiale
– „I. Simonaitytės knygų puslapiuose“ (I. Simonaitytės metams ir 120-osioms gimimo metinėms),
„P. Dirgėlos kūrybinis palikimas“ (P. Dirgėlai – 70), „A. Diuma kūryba “ (A. Diuma – 215),
„Antanas Smetona – pirmasis Lietuvos prezidentas (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „V.
Krėvė: gyvenimas ir kūryba“ (V. Krėvei – 135), Pikelių filiale – „Lietuvininkų krašto rašto
karalienė“ (rašytojos I. Simonaitytės metams ir 120-osioms gimimo metinėms), „Pirmasis atkurtos
Lietuvos Respublikos Prezidentas“ (A. M. Brazauskui – 85), „Neblėstanti Šatrijos Raganos šviesa“
(M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 140), „Prozininkui Jonui Avyžiui – 95“, „Žemaičių tautinis
kostiumas“ (Tarptautinio kostiumo metams), „Žemaitijos krikštui ir vyskupystei – 600 metų“, „Lito
įvedimui Lietuvoje – 95“, „Gerumas suteikia viltį“ (Adventinė paroda), Plinkšių filiale – „Klaipėdos
krašto rašytoja“ (I. Simonaitytei – 120), „Poetas, tapęs istorine figūra“ (B. Brazdžioniui – 110),
„Mano tėvynė – Lietuva “ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „Dvasinės literatūros kūrėja“
(M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 140), „Odė lietuviškam žodžiui“ (Knygnešio dienai), „Bandęs
gyventi savarankiškai“ (A. Vienuoliui – 135), „Poetei artimesnis miesto pasaulis“ (J. Vaičiūnaitei –
80), „Jo knygos spinduliuoja tikėjimą gyvenimu“ (V. Bubniui – 85), „Maironio kūryba – žmogaus
širdies balsas“ (J. Mačiuliui-Maironiui – 155), „Jos posmai – Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ (S.
Šviesaitei – 90), „Poetas, nusilenkęs žemei“ (E. Matuzevičiui – 100), Purvėnų filiale – „Jau lazdą
padėjau, kelionė baigta“ (I. Simonaitytės metams ir 120-sioms gimimo metinėms), „Lietuva – Tu
mums šventa“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Vidinio monologo romanų kūrėjas“ (J.
Mikelinskui – 95), „Žmogus lieka nemirtingas tiek, kiek save išdalija kitiems“ (K. Sajai – 85),
„Užsienio rašytojų detektyvų romanai“, „Visuomet sakiau tiesą“ (V. Bubniui – 85), „Su šviesos
ryšuliu ant pečių“ (Knygnešio dienai), Šerkšnėnų filiale – „Jeigu apie pievas galėčiau kurti “ (I.
Simonaitytės metams ir 120-osioms gimimo metinėms), „Pokario kartos poetas“ (V. Mozūriūnui –
95), „Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“, „Antanui Vienuoliui – 135“,
„Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Amžinųjų
vertybių ieškotojas“ (K. Sajai – 85), „Lietuvos regionų tautiniai drabužiai“ (Tautinio kostiumo
metams), „Lito įvedimo Lietuvoje 95-osios metinės“, „Tautos atgimimo dainius“ (J. MačiuliuiMaironiui – 155), „Tautodailininkas, meno kūrėjas Rimantas Laima“, Tirkšlių filiale – „Darželio
„Giliukas“ vaikai piešia žiemą“, „Mano Lietuva“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Lietuvos
valstybės simboliai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „Rudeninių skėčių paroda“
(Mokytojų dienai), „Advento tradicijos“, Ukrinų filiale – „Poetui Bernardui Brazdžioniui – 110“,
„Prozininkei Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 140“, „Nepriklausomos Lietuvos prezidentai“,
„Knygos istorija: praeitis ir dabartis“ (skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai),
„Fotokorespondentui Jonui Strazdauskui – 70“, „Išeivijos poetui, publicistui Kaziui Bradūnui –
100“, „Lito istorija“ (lito įvedimo Lietuvoje 95-osioms metinėms), Urvikių filiale – „Su Lietuvos
vardu“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Knygos istorija“ (Knygnešio dienai), „Prozininkui Vytautui
Bubniui – 85“, „Lito istorija“ (Lito įvedimo Lietuvoje 95-osioms metinėms), „Poetui Jonui
Mačiuliui-Maironiui – 155“, Užlieknės filiale – „Didi Mažosios Lietuvos rašytoja“ (I. Simonaitytės
120-osioms gimimo metinėms), „Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada“ (Tautinio kostiumo
metams), „Poezija – tai kelias iš vienos širdies į kitą“ (J. Mačiulio-Maironio 155-osioms gimimo
metinėms), Žemalės filiale – „Mažosios Lietuvos metraštininkė“ (I. Simonaitytės metams ir 120-
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osioms gimimo metinėms), „Tai mūsų stiprybės diena (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Dar
viena diena“ (R. Lankausko 85-mečiui), „O laikrodis skuba“ (J. Mikelinsko 95-mečiui), „Lietuvos
prezidentai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Pilnaties valandą“ (V. Bubnio 85-mečiui),
„Vėlinių liepsnelės“ (Vėlinėms), „Švenčių belaukiant“ (Šv. Kūčių ir Kalėdų valgiai), Židikų filiale –
„Ieva Simonaitytė – Mažosios Lietuvos etnokultūros metraštininkė“ (I. Simonaitytės metams ir
gimimo 120-osioms metinėms), „Tautoj, audroj, dainoj ieškokite manęs“ (Poetui Bernardui
Brazdžioniui – 110), ,,Lietuvos prezidentai“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai),
,,Tremties keliais“ (Gedulo ir vilties dienai), „Mūsų dienose – Mindaugo dvasia“ (Valstybės dienai),
„Savos valiutos – lito įvedimas“ (Lito įvedimui Lietuvoje – 95), „Lauko ramunėlę prisiminus“ (S.
Šviesaitei – 90).
Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai (suaugusiems)
2017 m. balandžio 24–30 d. vykusios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės tema –
#tuesibiblioteka.
Balandžio 24 d. į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės atidarymą Mažeikių viešojoje
bibliotekoje buvo pakviesti bibliotekos partneriai ir draugai. Pokalbyje prie arbatos puodelio
„Kurkime šiuolaikinę biblioteką kartu“ dalyvavo Mažeikių muziejaus, moterų „Lions“ klubo,
Visuomenės sveikatos biuro atstovai. Jiems buvo pristatytas Mažeikių viešosios bibliotekos
projektas „B. A. B. 2017“ (Biblioteka arčiau bendruomenės – bendruomenė arčiau bibliotekos“).
Projekto tikslas – telkiant miesto bendruomenę arčiau bibliotekos skatinti bendradarbiavimą tarp
skirtingų instituciją ir priartinti bibliotekos vykdomas visuomenės švietimo ir kultūrines veiklas
atskiroms bendruomenių grupėms. Buvo kalbama, kaip gali prisidėti prie šio projekto kiti
bendruomenės nariai. Projekto partneris – moterų „Lionos“ klubas buvo pažadėjęs pasiūti knygų
krepšelius, numatytus įrengti tarpmiestinio susisiekimo autobusuose. Diskusijos metu buvo išrinktas
pavadinimas krepšeliams „Keliauk su knyga“, kalbėta apie knygų dovanojimo akciją „Perskaitei –
padovanok kitam“. Visuomenės sveikatos biuro atstovės pasisiūlė parengti skirtukus į knygas su
informacija apie sveiką maistą. Paskelbtas Viešosios bibliotekos fotografijų konkursas „B. A. B.
2017“ (bendruomenė arčiau bibliotekos) ir pakviesti jame dalyvauti susitikimo dalyviai. Buvo
išsakyta daug naujų idėjų dėl tolesnio bendradarbiavimo.
Mažeikių viešoji biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą
projektą „B. A. B. 2017“, balandžio 26 d. pakvietė mažeikiškius į susitikimą su aktore, knygų autore
Doloresa Kazragyte. Nuotaikinga ir lyriška aktorės bei klarnetininko Valdo Andriuškevičiaus
programa „Ir juokais, ir rimtai“ sužavėjo gausiai į renginį susirinkusius žiūrovus. D. Kazragytė
atvirai ir nuoširdžiai, kaip ir savo aštuoniose knygose, pasakojo apie gyvenimą, kelią į teatro sceną,
džiaugėsi galėdama kalbėti žemaitiškai, prisiminti savo jaunystės metus Telšiuose, vaidmenis teatro
scenose. Jaunatviško žavesio nestokojanti aktorė suvaidino nuotaikingas Sofijos ČiurlionienėsKymantaitės ir kitų autorių kūrinių ištraukas, pasakojo apie keliones, nepamirštamus susitikimus su
Lietuvos miestų ir miestelių žmonėmis. D. Kazragytės mintis papildydavo klarneto melodijos,
atliekamos V. Andriuškevičiaus.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko
kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai gyventojams, vartotojams buvo pristatytos
elektroninės bibliotekos paslaugos: kaip naudotis elektroniniu katalogu, internetu užsisakyti ar
rezervuoti knygas, prasitęsti jų grąžinimo terminą.
Viešosios bibliotekos salėje veikė mažeikiškės literatės ir fotografės Gitanos Jazdauskienės
fotografijos darbų paroda „Po Europą su Gitana Jazdauskiene“, antrojo aukšto koridoriuje –
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Dangiros Undžienės senų leidinių kolekcijos paroda „Kai
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knygos keliauja iš kartos į kartą“, skirta Mažeikių viešosios bibliotekos 95-mečiui,
abonemente buvo eksponuojama Mažeikių muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Vladas Burba –
chirurgijos pradininkas Mažeikiuose“, periodikos skaitykloje – spaudinių paroda „Imkit mane ir
skaitykit“, skirta pirmosios lietuviškos knygos 470-osioms metinėms paminėti.
Balandžio 25 d. Sedos bibliotekoje vyko teminis vakaras „Šildantis rašto žodis“, kuriame
bibliotekos skaitytojai dalijosi mintimis apie skirtingus literatūros žanrus: romaną, poeziją, periodinę
spaudą. Skaitytojai pasakojo, kaip negali užmigti be knygos skaitymo, dalijosi mintimis apie
perskaitytas žinias periodinėje spaudoje, švelniais žodžiais tekančią poezijos mintį. Vyresnioji
bibliotekininkė Loreta Mickienė papasakojo apie 17-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę,
supažindino su jos tema.
Balandžio 26 d. Balėnų bibliotekoje vyko Viktorijos Daujotytės knygos „Parašyta moterų“
aptarimas. Knygą pristatė Janina Končienė. Ji papasakojo apie Žemaitės, Šatrijos Raganos bei
Salomėjos Nėries kūrybą. Renginio dalyviai pasidalijo įspūdžiais apie perskaitytas šių rašytojų
knygas ar matytus spektaklius.
Balandžio 27 d. Sedos bibliotekoje vyko teminis vakaras, kuriame dalyvavo Sedos Vytauto
Mačernio gimnazijos abiturientės ir dorinio ugdymo mokytoja Edita Kleinauskienė. Pedagogė
pristatė moksleivėms renginio temą „Poezija. Ar tai romantika?“ Mokytoja Edita – Sedos literatų
klubo „Varduva“ narė, pati kurianti eiles, papasakojo apie poeziją, jos reikšmę skirtingų žmonių
gyvenimuose, kūrybos poveikį žmogaus savijautai. Gimnazistės dalijosi mintimis apie poeziją, apie
romantinę nuotaiką, jaučiamą gamtoje, prie vandens telkinių, miškuose, parkuose. Mokytoja patarė
moksleivėms atrasti savą kūrėją, tik joms suprantamą poezijos žodį, kuris gali ne tik pakelti
nuotaiką, bet ir paguosti, o kartais verta ir pačioms pabandyti parašyti eilių. Gimnazistės klausėsi
Pauliaus Širvio poezijos, kompaktinėje plokštelėje įrašytų aktoriaus Andriaus Bialobžeskio skaitomų
Vytauto Mačernio „Vizijų“, kalbėjo apie Janinos Degutytės, Salomės Nėries nuoširdų ir jautrų
poetinį žodį.
Balandžio 28 d. į brandų Tirkšlių bibliotekos 80-ties metų jubiliejinį vakarą tirkšliškius ir jų
svečius pakvietė Mažeikių viešosios bibliotekos Tirkšlių filialas. Apie bibliotekos istoriją nuo 1937
metų ir joje dirbusius žmones papasakojo bibliotekininkė Bronislava Kimtienė, kuri pasidalijo ir
savo 15 metų darbo patirtimi. Apie savo darbo pradžią ir kaip buvo organizuojamas darbas kalbėjo
buvusi bibliotekininkė Rozalija Rimkuvienė, kuri bibliotekoje išdirbo 44 metus.
Lietuvos respublikos seimo nario Valio Ąžuolo padėjėja Reda Šiaulienė bibliotekai įteikė laikraščio
„Lietuvos žinios“ prenumeratą, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Angelė Rupkutė dovanojo dienraščio „Lietuvos rytas“ prenumeratą. Renginyje koncertavo Tirkšlių
kultūros centro vaikų dainavimo studija „Lašeliai“ ir vokalinis ansamblis „Melodija“ vadovė
Virginija Letukienė bei jaunieji skaitovai.
Balandžio 28 d. Židikų bibliotekos lankytojai rinkosi į poezijos vakarą „Plasnoki, poezijos
paukšte“. Vakaro pradžioje vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė pristatė parodą „Biblioteka
– knygų gyvenimas laike“. Vėliau vyko Maironio poezijos skaitymai, skirti poeto 155-osioms
gimimo metinėms paminėti, bibliotekininkė renginio dalyvius supažindino su Maironio biografija ir
kūryba.
Filialuose buvo parengtos parodos: Naftininkų filiale – „Biblioteka ir knyga grožinėje
literatūroje“, Reivyčių filiale – „Iš kelionės užrašų“, Viekšnių filiale – „Mintis ir išmintis –
filosofijos knygose“, Bugenių filiale – ,,Bibliotekoje įdomu visiems“, Buknaičių filiale –
„Biblioteka – žinių ir išminties namai“, Kapėnų filiale – „Vartai į knygų pasaulį – bibliotekoje“,
Krakių filiale – „Biblioteka – informacijos saugotoja“, Pikelių filiale – „Biblioteka: informacija ir
žinios kiekvienam“, Plinkšių filiale – „Skaitytojas ir biblioteka“, Purvėnų filiale – „Knyga – atgaiva
sielai“, Renavo filiale – „Su šviesos ryšuliu ant pečių“, Šerkšnėnų filiale – „Garsiausios pasaulio
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bibliotekos“, Tirkšlių filiale – „Jas skaitė kelios kartos“, Užlieknės filiale – „Užlieknės
bibliotekos istorija“, Žemalės filiale – „Šiandienos biblioteka“.
Buvo skelbiamos jau tradicinės Viešosios bibliotekos akcijos: knygų dovanojimo akcija
„Nusipirkai – perskaitei – padovanok kitiems“, „Nebūk skolininkas – grąžink bibliotekai knygas“,
„Paskirk 2 proc. pajamų mokesčio savo bibliotekai“. Balėnų bibliotekoje vyko knygų dovanojimo
akcija „Tegul nedulka lentynose perskaitytos naujos knygos – padovanokite bibliotekai“. Deja,
akcijos metu knygų niekas nepadovanojo. Taip pat buvo paskelbta akcija „Skolininkų dėmesiui –
nepamirškite, kad jūsų paimtas knygas nori skaityti ir kiti“. Bibliotekoje apsilankė du skolininkai ir
grąžino knygas. Užlieknės bibliotekoje vyko akcija „Perskaičiau – dovanoju jums“. Mažeikių miesto
gyventoja Inga Radavičienė ir skaitytoja Birutė Vaičkuvienė bibliotekai padovanojo grožinės
literatūros, periodinių leidinių.
Renginių lankytojų skaičius
 Rajono bibliotekose
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2016 m.
7472
3770
1069
2633

2017 m.
7482
4308
918
2256

Netradicinės darbo formos
Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūris
Mažeikių krašto literatų ir menų sambūris 2017 m. Viešojoje bibliotekoje organizavo du
renginius pirmą kartą drauge su Mažeikių menų studija „Erdvė“, nes nemažai literatų dalyvauja tiek
vieno, tiek kito klubo veikloje. Rugpjūčio 29 d. Mažeikių menų studija „Erdvė“ pakvietė literatūros
mylėtojus į projekto „Prijaukinti vakarai“ renginį „Duetai, o artėjant Vėlinėms, spalio 27 d., – į
kraštiečių literatų atminimo vakarą, kurį organizavo ir vedė abiejų klubų vadovės.
Daugelis literatų aktyviai dalyvavo Mažeikių krašto literatų ir menų sambūrio narių Gitanos
Jazdauskienės fotografijos darbų bei Leono Mitkaus naujų knygų pristatymo renginiuose Viešojoje
bibliotekoje.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja D. Undžienė padėjo sambūrio vadovei parengti
projekto „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“ paraišką Mažeikių rajono savivaldybės paskelbtam
kultūros projektų konkursui, redagavo renginio skelbimo tekstą, padėjo platinti skelbimus
elektroniniu paštu. Bibliotekos darbuotojos gegužės 20 d. dalyvavo pagal šį projektą organizuotoje
Žemaitijos „Poezijos pavasario“ šventėje Pavirvytės dvare. Literatai padovanojo bibliotekai naują jų
kūrybos almanachą „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“.
Jaunimo erdvė
„Jaunimo erdvė“ įkurta Viešojoje bibliotekoje. Rajono jaunimui čia suteikiama galimybė
leisti laisvalaikį nuo 10 iki 18 val. pirmadienį–trečiadienį, ir šeštadienį – nuo 10 iki 16 val.
Lankytojai registruojami vaikų literatūros skyriuje. Pirmą kartą besilankantieji supažindinami su
naudojimosi biblioteka taisyklėmis.
Jaunimui organizuojami įvairūs renginiai. Pagal Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos
projektą 2017 m. spalio–lapkričio mėn. buvo organizuotos 9 paskaitos jaunimui psichologinėmis
temomis „Susipažinkime: savivertė ir aš“, „Savęs pristatymas internete ir viešoje erdvėje“,
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„Įvaizdžio formavimas“, kurios vyko Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei
Sedos miesto, Naftininkų ir Ukrinų filialuose. Paskaitose dalyvavo 162 moksleiviai.
Gegužės 20 d., šeštadienį, skirtingose Laisvės gatvės erdvėse skambėjo įvairiausių stilių
muzika ir dainos. Į Gatvės muzikos dienos šventę įsijungė ir Mažeikių viešoji biblioteka,
pristatydama vaikiškas grojančias knygas, interaktyvius edukacinius žaidimus vaikams „Jumpido“.
Gatvėje buvo eksponuojama kilnojamoji fotografijų paroda „Skaityk – būk asmenybė“ (Šiaulių
apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo iniciatyvų populiarinimo projekto
paroda, kurios meninės koncepcijos autorius dizaineris, fotografas Vilmantas Dambrauskas). Į
Gatvės muzikos dienos šventę aktyviai įsijungė ir bibliotekos lankytojai.
Gegužės 2 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko „Idėja+“ renginys, kurio metu buvo
pristatomos unikalios idėjos tema: jaunimo nedarbas, užimtumas, savanorystės galimybės vietos
bendruomenėje. Iš 6 komandų 3-iąją prizinę vietą laimėjo Edgaras Narkus, 2-ąją vietą – Vytenis
Fuks, o 1-ąją vietą – Vytenis Kinčinas, kurio idėja – įkurti savanorystės centrą, kuriame savanoriai
ruoštų maistą didesniam būriui benamių, jį patiektų, bendrautų su centro lankytojais. Taip savanoriai
galėtų įrodyti savo pilietiškumą, reprezentuoti save kaip asmenybę ir prisidėti prie miesto gerovės.
Gegužės 5 d. 1-os vietos laimėtojas Vytenis Kinčinas kartu su Europos jaunimo savaitės ambasadore
Mažeikiuose Emilija Banyte ir jaunimo reikalų koordinatore Alvyda Purauskyte vyko į nacionalinį
Europos jaunimo savaitės renginį Klaipėdoje atstovauti Mažeikiams.
2017 m. jaunimui organizuoti ir kiti renginiai: kovo 28 d. informacinis renginys „Stiebkis su
savanoryste“, lapkričio 17 d. diskusija „Kanapės: vaistas ar narkotikas?“, gruodžio 8 d. diskusija „Ar
aukštojo mokslo svarba nėra sureikšminama?“, europrotmūšiai ES tematika „Europrotai“.
Skaitytojų klubas „Su knyga“
Skaitytojų klubas „Su knyga“ (uždara grupė, vienijanti 66 narius) sukurtas Mažeikių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos Naftininkų filialo facebook paskyroje. Grupėje dalijamasi
nuomonėmis apie perskaitytas knygas.
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. 2017 m.
Sedos bibliotekoje su literatų klubu buvo organizuoti trys renginiai – poezijos skaitymai „Poezija. Ar
tai romantika?“, „Eilėmis suskambėjęs pavasaris Sedoje“ bei Sedos bibliotekos 80-mečio minėjimas.
Literatai taip pat dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos literatų ir menų mėgėjų
sambūrio „Aura“ organizuotuose susitikimuose, Plungės literatų susitikimuose, „Bočių“ draugijos
muzikinėse repeticijose bei koncertuose ir Mažeikių tremtinių sambūrio renginiuose.
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.
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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. 2017 m. ją aplankė 261 lankytojas, iš jų 170 moksleivių.
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. 2017 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
Nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. Balėnų filiale veikia Moterų klubas, vienijantis 5 nares.
Moterys rinkosi kartą per ketvirtį, padėjo organizuoti renginius ir juose dalyvavo. Balandžio 12 d.
Balėnų bibliotekoje vyko teminis vakaras „Gulbė, prikelta iš žąsies pelenų“, skirtas Reformacijos
metams paminėti. Klubo narės dalyvavo renginyje, taip pat padėjo surinkti 18 senų religinės
tematikos knygų parodai „Malda iš tavo lūpų“. Spalio 3 d. klubo narės dalyvavo edukaciniame
užsiėmime „Vilna yra gyva“. Lapkričio 5 d. klubo narės padėjo pakabinti Rasos Daukantaitės darbų
parodą „Kitoks raštas“. Lapkričio 10 d. Balėnų filialas minėjo veiklos 50-metį. Moterų klubo narės
padėjo organizuoti šį renginį ir jame dalyvavo.
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)

2016 m.
2060,16 Eur
1827,74

2017 m.
Eur
2799,80

112,42

1769,10

-

230,90

60,00

799,80
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Skaitytojų aptarnavimo skyriuje už laiku
negrąžintus spaudinius 2017 m. surinkta 40,00
Eur delspinigių (2016 m. – 59,84 Eur).
Padarytos 2647 kopijos vartotojams (2016 m. – 1654), iš jų VB – 1810 (2016 m. – 1215),
miesto filialuose – 312 (2016 m. – 223), kaimo filialuose – 525 (2016 m. – 216).
Bibliotekos įvaizdžio formavimas


Bibliotekos leidiniai

2017 m. buvo parengti 65 (2016 m. – 60) leidiniai: 30 kvietimų į renginius (11 VB, 15
Viekšnių miesto filiale, po 1 Laižuvos, Palnosų, Plinkšių, Tirkšlių filialuose), 28 skelbimai (25 VB
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, 3 Vaikų lit. skyriuje), 1 skirtukas į knygą (Metų knygos rinkimai
Naftininkų filiale), 3 lankstinukai (Laižuvos ir Sedos filialuose įkūrimo 80-mečiui, Ukrinų filiale
apie 2017 m. filialo renginius), VB lankytojams parengta Mažeikių viešosios bibliotekos vizitinė
kortelė, kurioje įrašytas darbo laikas, vartotojus aptarnaujančių skyrių kontaktai, Šerkšnėnų filiale
2017 m. kalendorius ir užrašų knygutė su informacija apie filialą.


Kraštotyros leidiniai

Parengta ir įrišta 20 kraštotyros darbų. Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos
parengė ir įrišo 4 kraštotyros darbus: „Mažeikių rajono 2018 metų atmintinų datų kalendorius“,
bibliografinis eilėraščių sąrašas „Kraštiečių posmai apie Lietuvą“, „Rajono literatų posmai apie
Lietuvą“, „Eilėraščiai, skirti kunigui, poetui Antanui Vienažindžiui“.
Filialuose parengta ir įrišta 16 kraštotyros darbų: Auksodės filialo darbas – „Auksodės filialo
istorija. 1956–2016 m.“, Buknaičių filialo – „Tautodailininkė Tatjana Demulienė.“, Laižuvos filialo
– „Laižuvos filialo istorija. 1986–2016 m.“, Leckavos filialo – „Tremtinės Zuzanos JašmontaitėsGelžinienės atsiminimai“, Pikelių filialo – „Romualdas Rakauskas: Esu laimingas žmogus, kuriam
gyvenimas davė fotografiją“ bei „Kraštietė operos solistė Morta Grikštaitė-Vaičkienė“, Šerkšnėnų
filialo – „Šerkšnėnų kaimo poetas Romas Gailius“, Renavo filialo – „LDK Birutės pulko ulonas
renaviškis Leonas Želvys“, Tirkšlių filialo – „Tirkšlių miestelio tautodailininkė Alma
Krapauskienė“, Urvikių filialo – Urvikių filialo istorija. 1996–2006 m.“, Užlieknės filialo
„Kraštiečio poeto Juozo Elekšio gyvenimas ir kūryba“, Žemalės filialo – „Žemalės seniūnijos
mažieji sakraliniai objektai“, Židikų – „Atminties ženklai Židikų apylinkėse“, Reivyčių filialo
„Reivyčių filialo 2003–2013 m. istorija“, Sedos miesto filialo „Sedos seniūnija spaudoje. (2010–
2015)“, Viekšnių miesto filialo – „Mokytojas kraštotyrininkas Algirdas Gedvila“.


Kiti leidiniai

Parengti 4 leidiniai (2016 m. – 5): VB 2 lankstinukai „Rašykime taisyklingai“, skirtas
Lietuvių kalbos dienoms vasario 16–kovo 11 d., „Kalbėk, siela, per muziką, per meną, gyvos
kūrybos mūza nuostabi“, skirtas poetės S. Šviesaitės 90-mečiui, Bugenių filiale kaimo
bendruomenės laikštis „Šerkšnės vingis“, Sedos miesto filiale lankstinukas „Ievai Simonaitytei –
120“.


Bibliotekos spaudoje

 Bibliotekos darbuotojo straipsniai
 iš viso

2016
721

2017
629
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respublikos spaudoje
vietos spaudoje
interneto svetainėse

6
35
680

5
28
596

Kadangi Viešojoje bibliotekoje vyksta daug renginių, tai atsispindi ir visose rajono
žiniasklaidos priemonėse. Apie tai rašė ir bibliotekos darbuotojai, ir žurnalistai. Viešosios
bibliotekos bibliotekininkai paskelbė 91 straipsnį.
Žurnale „Tarp knygų“ buvo išspausdinti 2 bibliotekos darbuotojų straipsniai apie renginius ir
projektus (Undžienė D. Biblioteka arčiau bendruomenės – bendruomenė arčiau bibliotekos (apie
projektą „B. A. B. 2017“ ir Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę). Tarp knygų, 2017, gegužė, p.
38–39; Bernotienė A. Kad kelionė tolimųjų reisų autobusais neprailgtų (apie projektą „B. A. B.
2017“). Tarp knygų, 2017, liepa–rugpjūtis, p. 35). Apie projektą buvo spausdinamas A. Bernotienės
straipsnelis „Socialinis projektas „Keliauk su knyga“ Mažeikiuose“ leidinyje „Aušros alėja“, (2017,
Nr. 3, p. 37–38). Kiti straipsneliai buvo publikuoti rajono laikraščiuose „Būdas žemaičių”,
„Didmiestis“.
Daugiausia žinučių, informacijų ir straipsnių paskelbta interneto svetainėse.
Bibliotekos interneto svetainėje www.mrvb.lt – 33 Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų
straipsniai (29 – D. Undžienės (1 straipsnis parengtas kartu su vyresniąja bibliografe J.
Dambrauskaite) 2 – V. Radzienės, dar 2 – kitų bibliotekos darbuotojų). Kitose svetainėse – 5 D.
Undžienės informacijos (3 svetainėje www.zemaitija.lt, 2 – Šiaulių regiono bibliotekų tinklaraštyje
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.l).
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos apie renginius vaikams parašė 32
informacijas, kurios publikuotos interneto svetainėse.

Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos parašė 7 straipsnius, kuriuos paskelbė
Mažeikių viešosios bibliotekos interneto svetainėje. Tai straipsniai apie parodas, parengtas Viešosios
bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje, apie pažintinę išvyką į Šilalės rajoną, seminarąminėjimą „Laiškai Marijai: kas šviečia iš savęs, savimi, įtraukia ir kitus apšviesdamas“ Užventyje,
renginį, skirtą vaikams, renginį, skirtą kraštietės poetės Sofijos Šviesaitės 90-ųjų gimimo metinių
paminėjimui.
Direktoriaus pavaduotoja parengė 4 straipsnius („Tarp knygų“ rašė apie Ukrinų filialo
darbuotoją V. Muravjovienę, kuriai paskirta speciali rajono savivaldybės nominacija „2016 m.
kaimo šviesulys“, VB interneto svetainei ir Šiaulių regiono bibliotekų blogui apie knygų pristatymo
konkursą, VB interneto svetainei apie nacionalinio diktanto rašymą rajono bibliotekose), suteikė
informaciją laikraščiams „Santarvė“ ir „Būdas žemaičių“ apie pašto ženklų kolekcijos parodą
(žurnalistai parengti 2 straipsnius apie šią parodą).
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė paskelbė 1 informaciją VB interneto svetainėje apie
Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektą „Jaunimo erdvė – vieta, kurioje gera būti“.
Apie filialų renginius ir veiklas bibliotekininkės žiniasklaidoje paskelbė 538 informacijas, iš jų
23 rajono spaudoje, 515 interneto svetainėse.
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, taip pat www.infomazeikiai.lt, www.zemaitija.lt, www.santarve.lt, www.budas.lt,
www.mazeikieciai.lt, http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/.
Viešosios bibliotekos facebook paskyroje paskelbta 360 informacijų apie rajono bibliotekų
renginius, iniciatyvas, iš jų 108 žinutės apie Viešojoje bibliotekoje vykstančius renginius, akcijas,
naujas knygas.
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Ne bibliotekos darbuotojo straipsniai
iš viso
respublikos spaudoje
vietos spaudoje
interneto svetainėse

2016
136
77
59

2017
165
1
98
66

Žurnalistai vietos spaudoje paskelbė 49 informacijas apie renginius ir skaitytojų aptarnavimo
skyriaus veiklą: laikraštyje „Santarvė“ – 24, „Būde žemaičių“ – 19, „Didmiestyje“ – 5, Merkelio
Račkausko gimnazijos laikraštyje „Atošvaistė“ – 1. Daugiausia informacijos buvo paskelbta
interneto svetainėje www.santarve.lt – 20, www.budas.lt – 15, www.mazeikiai.lt – 4, kitose – 6
(http://www.regionunaujienos.lt; http://www.viltieserdve.kli.lt; http://rackauskas.lt/ ir kt.).
Skelbimai spausdinami Mažeikių rajono savivaldybės, rajono nevyriausybinių organizacijų,
ir kitose interneto svetainėse, portale http://www.regionunaujienos.lt/renginiu-anonsai ir kt.
Informacija apie renginius, vykstančius Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, skelbiama
Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt bei kitose interneto svetainėse:
www.infomazeikiai.lt, www.zemaitija.lt, www.santarve.lt, www.budas.lt, www.mazeikieciai.lt,
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/.
Vietos radijo ar televizijos panauda
Mažeikių regiono televizija „Roventa“ filmavo 20 Viešojoje bibliotekoje (2016 m. – 15)
vykusių renginių, apie kuriuos buvo pasakojama žinių laidose. Apie kai kuriuos reikšmingesnius
projekto „B.A.B. 2017“ renginius buvo pranešama Lietuvos radijo ir televizijos informacinėse
laidose. Taip pat filmuoti bibliotekų jubiliejiniai renginiai Laižuvos ir Palnosų filialuose.
Eil. Nr. Data
1.

2017-02-02

2.

2017-03-07

3.
4.
5.

2017-02-08
2017-04-11
2017-04-26

6.
7.
8.

2017-05-02
2017-05-10
2017-06-26

9.
10.
11.

2017-08-24
2017-08-29
2017-08-31

12.

2017-09-12

13.

2017-09-26

Renginys
Viešojoje bibliotekoje
Mažeikių techninės kūrybos centro fotografijos būrelio projekto „Vaizdas ir
žodis“ pristatymas
Rajono moksleivių dailės olimpiados kūrybinių darbų parodos
„PILIAKALNIAI: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities
vizijos“ pristatymas
Vakaras su Marija Pečkauskaite-Šatrijos Ragana
Vytauto Almanio knygos „Tolstančios salos“ pristatymas
Literatūros ir muzikos vakaras su aktore, knygų autore Doloresa Kazragyte
ir klarnetininku Valdu Andriuškevičiumi
Renginys jaunimui „Idėja+“
Susitikimas su aktore Nijole Narmontaite ir kapitonu Pauliumi Kovu
Socialinio projekto „Keliauk su knyga“ pristatymas Mažeikių autobusų
stotyje
Kun. Algirdo Toliato knygos pristatymas
Mažeikių menų studijos „Erdvė“ poezijos vakaras „Duetai“
Sakralinių Mažeikių kultūros paveldo objektų fotografijų parodos „Rekonstrukcijos“ atidarymas
Tautodailininko Gedimino Andriejausko (1938–2007) meno darbų parodos
atidarymas
Aktoriaus, žurnalisto, rašytojo Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes

14.

2017-10-10

15.
16.
17.

2017-10-19
2017-10-26
2017-10-30

18.
19.
20.

2017-11-15
2017-11-23
2017-12-06

21.
22.

2017-10-06
2017-12-12
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nežudėme“ pristatymas
Aktorių A. Bialobžeskio ir G. Arbačiausko poezijos ir muzikos programa
„Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“
Jūratės Norvaišienės kūrybos vakaras „Trys saujos laimės“
Šventinis vakaras, skirtas Viešosios bibliotekos 95-mečiui
Susitikimas su kraštiete aktore Egle Jackaite ir poezijos bei muzikos
programa „Jausmų džiazas“
Renatos Lauraitytės tapybos darbų ir vizualizacijos parodos atidarymas
Sofijos Šviesaitės 90-ųjų gimimo metinių minėjimas
Susitikimas su kraštiete dainininke Jūrate Miliauskaite
Filialuose
Palnosų bibliotekos 50-mečio minėjimas
Laižuvos bibliotekos 80-mečio minėjimas
Kitos priemonės

Reklamuodami renginius, naujas knygas, paslaugas naudojame ir įprastas viešinimo formas –
skelbimus bibliotekos stenduose, bibliotekos interneto svetainėje, socialinio tinklo feisbuk paskyroje,
skrajutes, išdėliotas matomose bibliotekos lankytojams vietose. Bendraujame su Mažeikių rajono
savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriumi. Kas mėnesį jam siunčiame rajono
bibliotekose organizuojamų renginių sąrašus, kurie skelbiami Mažeikių rajono savivaldybės
interneto svetainėje. 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. Juose galima nemokamai naudotis internetu, mokytis kompiuterinio raštingumo
pagrindų.
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,
Balėnų, Bugenių, Buknaičių, Leckavos, Palnosų, Pikelių, Ukrinų, Urvikių, Užlieknės, 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, Pikelių, Sedos, Tirkšlių, Užlieknės, Židikų, Viekšnių filialų darbuotojos, su
kultūros namais – Palnosų, Pikelių, Purvėnų, Ukrinų, Urvikių, Užlieknės, Židikų filialų darbuotojos.
Bibliotekos įvaizdį formuoja prie bibliotekų veikiantys klubai, būreliai bei kitos netradicinės
veiklos formos (skaityti skyrelyje „Netradicinės darbo formos“).
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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

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

2017 m.
2302
744
382
1176
58,8
11
11
5
5

2017 m. VB Vaikų literatūros skyriuje gauta 23 fiz. vnt. dokumentų mažiau, negu 2016 m.
Daugiausiai gauta grožinės literatūros. Vaikų literatūros fondas pasipildė tokiomis knygomis: T.
Dirgėlos „Kai balandis buvo papūga“, „Išklerusio autobuso detektyvas“, R. Unos „Pijus ir Nikolas“,
„Labas, aš Tadas“, S. Paltanavičiaus „Tukas lieka vienas“, R. Šerelytės „Žvaigždžių medžiaga“, R.
Skučaitės „Tai priimkit, kas priklauso“, K. Kasparavičiaus „Šuniškos dienos“, V. Šidlausko „Ulfas
ir stebuklinga barzda“, G. Gunos Eklės „Brolis, kurio nereikėjo“, I. Ežerinytės „Šunojaus diena“, D.
Kandrotienės „Aitvarų diena“, I. Pavilonytės „Didžiosios tvoros paslaptis“, F. Hardinge „Melų
medis“, M. G. Leonard „Vabalų berniukas“, A. MacDonald „Žiurkės“ ir kt.
Gauta pažintinės literatūros: Ž. Mikailienės „Lietuvos mūšiai ir kariai“, S. Paltanavičiaus
„Gamtos metų ratas“, S. Taplin „Dinozaurai ir priešistoriniai laikai“, T. Knapman „Viduramžių
paslaptys“, D. Huebner „Ką daryti, kai jaudiniesi per stipriai“, „Ką daryti, kai pyksti“, C. A. B.
Freeland „Ką daryti, kai bijai suklysti“, K. Yamada „Ką daryti kilus idėjai“, „Ką daryti susidūrus su
problema“ ir kt.
Vaikų literatūros skyrius prenumeravo 11 pavadinimų periodinius leidinius: „Justė“, „Panelė“,
„Laimiukas“, „Rubinaitis“, „Penki“, „Flintas“, „Edita“, „NG Kids“, „Naminukas“, „Lututė“,
„Bitutė“, miesto ir kaimo filialuose užsakyti 5 pavadinimų: „Justė“, „Naminukas“, „Bitutė“,
„Lututė“, „NG kids“.
Visiems norintiems neužteko kai kurių programinės literatūros kūrinių, nors šių knygų skyriuje
yra po kelis vienetus.
Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjai R. Karbauskis ir A. Mamontovas
dovanojo knygų visiems filialams: I. Ežerinytės „Šunojaus diena“, G. E. Gajos „Brolis, kurio
nereikėjo“, L. Darbutaitės „Baltas dangus“, R. Unos „Aš esu Tomas, seklys“, E. Zarambaitės
„Skudurinukė“, G. Rakauskienės „Dramblys ir antis“, M. Marcinkevičiaus „Voro koja“, R.
Savickytės „Adelės dienoraštis. Žiema“, G. Adomaitytės „Debesėlis ieško vardo ir kitos pasakos“.
Filialuose užprenumeruoti vaikams periodiniai leidiniai „Justė“, „Naminukas“, „Bitutė“, „NG
Kids“, „Lututė“.
Per metus nurašyta dokumentų
 Iš viso
 VB vaikų lit. skyriuje
 Miesto filialuose

2016 m.
4755
1292
651

2017 m.
3505
875
651
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Kaimo filialuose

2812

1979

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

2016 m.
8908
6877
2031
26,4
23,3
36,8

2017 m.
8668
6671
1997
30,1
27,9
37,7

Vartotojų vaikų aptarnavimas
Vartotojų vaikų skaičius
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2016 m.
2355
884
723
748

2017 m.
2616
1155
707
754

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

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

2017 m.
1832
709
499
624
2017 m.
784
446
208
130
2017 m.
42963
12323
11707
18933
2017 m.
16,4
10,6
16,5
25,1
2017 m.
42400
13464
10919
18017
2017 m.
39208
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 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
 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

7807
10160
18003
2016 m.
3065
401
662
2002
2016 m.
33031
7431
9790
15810
2016 m.
2575
635
971
969
2015 m.
3429
142
61
3226
2015 m.
16,5
9,2
14,9
26,7

12790
9781
16637
2017 m.
3192
674
1138
1380
2017 m.
37163
12311
9895
14957
2017 m.
2335
943
564
828
2016 m.
2902
210
460
2232
2016 m.
16,2
11,6
15,4
23,8

Nors rajone sumažėjo 240 gyventojų vaikų, rajono bibliotekose vartotojų vaikų užregistruota
261 vartotoju daugiau (11,08 proc.). VB vaikų literatūros skyriuje padidėjo 271, kaimo filialuose 6
vartotojais, tačiau miesto filialuose sumažėjo 16 vartotojų (31 vartotoju sumažėjo Naftininkų filiale,
nes vaikai rinkosi Viešąją biblioteką). Iš kaimo filialų daugiausia vartotojų sumažėjo Laižuvos (17)
ir Ukrinų (16) filialuose, nes tuose kaimuose buvo uždarytos pagrindnės mokyklos. Iš miesto filialų
daugiausiai vaikų sutelkta Naftininkų filiale – 287, mažiausiai Viekšnių – 103. Iš kaimo filialų
daugiausiai vaikų sutelkta Židikų filiale – 79, mažiausiai Buknaičių – 7.
2017 m. rajono bibliotekose užregistruota 2051 apsilankymu daugiau (5,01 proc.) negu 2016
m. Tačiau daugiau lankytojų apsilankė tik Viešojoje bibliotekoje – 2468, o filialuose sumažėjo:
miesto filialuose – 101, kaimo filialuose – 316. Mažesniuosius Vaikų literatūros skyriaus lankytojus
vilioja atsinaujinusi žaisloteka, kurioje jie gali ne tik paskaityti, bet ir pažaisti. Iš miesto filialų
daugiausiai lankytojų sumažėjo Sedos miesto filiale – 182, iš kaimo filialų Palnosų filiale – 911. Iš
miesto filialų daugiausiai lankytojų užregistruota Reivyčių filiale – 3931, mažiausiai Viekšnių –
1796. Iš kaimo filialų daugiausiai lankytojų užregistruota Ukrinų filiale – 2213, mažiausiai
Buknaičių – 52.
Literatūros išduotis vaikams rajone išaugo 3365 fiz. vnt. (8,62 proc.), Viešojoje bibliotekoje
– 5256 fiz. vnt., miesto filialuose – 97, tačiau sumažėjo 1988 fiz. vnt. kaimo filialuose. Iš miesto
filialų daugiausiai išduotis sumažėjo Naftininkų filiale 269 fiz. vnt., iš kaimo filialų Renavo filiale –
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644. Daugiausiai dokumetų išduota iš miesto filialų Sedos filiale – 6063 fiz. vnt., mažiausiai
Viekšnių filiale – 1515 fiz. vnt., iš kaimo filialų daugiausiai išduota Plinkšių filiale – 2423 fiz. vnt.,
mažiausiai Purvėnų filiale – 206 fiz. vnt.
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, uždaromos mokyklos. 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
 Parodų
 Kaimo filialuose
 Kompleksinių
 Žodinių
 Parodų

2016 m.
315
23
15
8
66
37
29
226
7
120
99

2017 m.
319
32
15
17
57
29
28
230
1
121
108

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė“ skirti renginiai
Vasario 6 d. ir 7 d. Auksodės filiale vyko popietės, skirtos Saugesnio interneto savaitei.
Auksūdžio daugiafunkcinio centro priešmokyklinės grupės vaikai bei pirmos ir antros klasės
mokiniai buvo supažindinti su interneto nauda ir pavojais. Pirmąją popietės dieną žinių įgyti atvyko
priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai. Popietės metu su vaikais buvo kalbėta apie mobiliųjų
telefonų saugų naudojimą, susidūrus su nepažįstamais žmonėmis. Paskui vaikams buvo rodomi
animaciniai filmukai „Kad kompiuteris netaptų priešas“ ir „Pačiupk bananą“. Antrąją dienos popietę
į biblioteką atvyko pirmos ir antros klasės mokiniai. Popietės pradžioje bibliotekininkė
moksleiviams davė patarimus, kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje. Vėliau buvo žaidžiamas
žaidimas „Klaidūs interneto miškai“.
Šios savaitės metu (vasario 6–10 d.) Židikų bibliotekoje buvo dalijami lankstinukai ,,Kaip
išlikti saugiems pokalbių svetainėse“, rekomenduojami įvairūs leidiniai apie saugų ir draugišką
internetą. Vasario 7 d. jauniesiems bibliotekos skaitytojams buvo organizuota edukacinė pamoka
,,Kurkime geresnį internetą kartu“. Jos metu pažiūrėti ir aptarti socialiniai filmukai ,,Elektroninėje
erdvėje bendrauk saugiai“, ,,Elektroninės patyčios. Ar žinai, kaip jas sustabdyti!“, pasidalinta
asmenine patirtimi. Vaikai užtikrino, kad, iškilus problemoms, pasinaudos „Vaikų linija“. Vasario 8
d. į bibliotekoje organizuotą edukacinę saugaus interneto pamoką rinkosi Židikų M. Pečkauskaitės
gimnazijos ketvirtokai. Moksleiviams bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė papasakojo apie pavojus,
tykančius virtualioje erdvėje, suteikė žinių, priimant tinkamus sprendimus, bendraujant su
nepažįstamais žmonėmis internete, papasakojo, kokiose situacijose vaikai gali pasidalinti privačia
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informacija. Pamokos pabaigoje moksleiviai pasitikrino savo žinias, atlikdami testą „Ar esi
saugus internete?“.
Vasario 8 d. Viekšnių miesto filiale vyko edukacinė pamoka „Kaip elgtis internete?“, skirta
Saugesnio interneto savaitei. Edukacinėje pamokoje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 1a klasės
moksleiviai ir jų mokytoja Violeta Gurskienė. Pamoką vedė Viekšnių miesto filialo bibliotekininkė.
Bibliotekininkė naudojosi bibliotekos 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 ir ko negalima veikti internete, kokie žalingi įpročiai
naudojantis internetu, kas yra priklausomybė nuo interneto, kaip suprasti, kad esi jau priklausomas
nuo interneto ir kur kreiptis pagalbos. Taip pat sužinojo, kiek laiko per dieną tokio amžiaus vaikai
gali naudotis internetu bei apie kitas jiems naudingas laisvalaikio praleidimo formas. Jie patys
vardijo, kad reikia daugiau žaisti kieme krepšinį, futbolą, skaityti knygas, lankyti būrelius.
Vasario 8 d. Ukrinų pagrindinėje mokykloje vyko popietė mokiniams „Saugus ir draugiškas
internete“. Renginio pradžioje bibliotekininkė 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 juos nuo neteisėto ir žalingo interneto turinio.
Bibliotekininkė mokiniams siekė įrodyti, kad internetas nėra tik internetiniai žaidimai, socialiniai
tinklai, kad tai yra neišsenkantis žinių šaltinis, kuris gali būti labai naudingas mokantis ar kuriant
įvairius dalykus. Priminta, kad virtualių patyčių problema kasmet tampa vis aktualesnė, nes tarp
bendraamžių pasitaikantis žeminantis elgesys jau persikėlė ir į socialinius tinklus. Popietės pabaigoje
bibliotekininkė uždavė klausimus saugesnio interneto tematika, o teisingai atsakiusiems padovanojo
knygos skirtuką.
Vasario 9 d. Pikelių filiale vyko edukacinis užsiėmimas vaikams „Saugesnis internetas“.
Pikelių pagrindinės mokyklos 2–5 klasių mokiniams buvo pademonstruotas mokomasis filmukas
„Kaip apsaugoti vaikus internete?“ Paskui moksleiviai sprendė žinių patikrinimo testą „Ar internete
esi saugus?“ Buvo klausiama: kaip saugoti asmeninę informaciją, kaip elgtis su el. pašto
programomis, jei gaunama neaiškių laiškų, kaip reikėtų elgtis su nepažįstamaisiais bendraujant
socialiniuose tinkluose, ką daryti susidūrus su internetiniais sukčiais.
Vasario 9 d. Žemalės bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Draugiškas internetas“.
Užsiėmime dalyvavo Žemalės pradinės mokyklos 2 klasės mokiniai ir jų auklėtoja Aušra
Druskinienė. Bibliotekos darbuotoja Rita Stonienė mokiniams papasakojo, kaip reikėtų elgtis
internete ir ko nereikėtų daryti. Vėliau vaikai pasakojo, kaip jie patys naudojasi internetu, ką
dažniausiai jame veikia ir kiek tuo metu jiems dėmesio skiria tėveliai. Bibliotekininkė moksleiviams
pristatė knygutes apie saugų internetą: „Pirmieji žingsniai po internetą“, „Išmokime dirbti
kompiuteriu“.
Vasario 10 d. Reivyčių filiale organizuotas edukacinis užsiėmimas vaikams „Saugesnio
interneto diena“, kuriame dalyvavo Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ trečios klasės
mokiniai ir mokytoja Ilona Matulevičienė. Užsiėmimo metu bibliotekininkė Sonata Brasienė
papasakojo, kaip elgtis internete, kaip apsisaugoti nuo apgaulės, paaiškino, kad negalima tikėti
viskuo, kas skelbiama internete, kokios asmeninės informacijos neviešinti, kaip saugiai registruotis
pokalbių svetainėse, naudotis el. paštu, kaip elgtis susidūrus su patyčiomis. Mokiniai žiūrėjo
mokomąjį filmuką apie žaidimus internete „Pačiupk bananą“, pasitikrino savo žinias, atsakydami į
testo „Ar esi saugus internete?“ klausimus.
Vasario 10 d. rytą į edukacinį užsiėmimą „Saugus ir draugiškas internetas“ atvyko Balėnų
pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Jaunasis „bibliotekininkas“ Martynas Balsys kartu
su bibliotekininke Janina Končiene paruošė skaidres apie saugų internetą. Bibliotekininkė mokinius
supažindino su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos išleistu mokomuoju leidiniu
„Saugus ir draugiškas internete“, kuriame skelbiama informacija, ką apie atsargų elgesį internete
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turėtų žinoti pradedantieji. Paskui Martynas pasiūlė visiems kartu perskaityti „Garbingo
elgesio internete kodeksą“.
Vasario 10 d. Buknaičių bibliotekoje vyko edukacinė pamokėlė „Vaikams apie saugų
internetą“, skirta Saugesnio interneto savaitei. Bibliotekininkė papasakojo vaikams, kad internetas
yra visiems geras pagalbininkas norint susirasti reikalingą informaciją, bendrauti, žaisti. Tačiau
nesilaikant atsargumo taisyklių ir atskleidus asmeninę informaciją, internetas gali tapti net priešu ir
kelti daug pavojų. Bibliotekininkė patarė, kaip reikia atsargiai elgtis socialiniuose tinkluose
bendraujant su nepažįstamais ir ką reikėtų daryti susidūrus su apgavikais. Pamokėlės metu vaikai
internete žiūrėjo teatralizuotą pasaką-spektaklį „Katinėlis ir gaidelis“. Jie sakė, kad tai pamokanti
pasaka, iš kurios jie suprato, kad niekam negalima atskleisti savo prisijungimo duomenų ir
slaptažodžių. Pamokėlės metu dalyviai sprendė žinių patikrinimo testą „Ar esi saugus internete“. Su
šia užduotimi vaikai susitvarkė, o testo „Kaip apsunkinti Aviniui Ragiui gyvenimą?“ sprendimas
mažiesiems buvo tikras išbandymas, todėl ne viskas pavyko – gyvenimą Aviniui apkartino, ragus
aplaužė, bet nenulaužė. Vaikučiai nenusivylė, sakė, kad dar maži ir išmoks saugiai elgtis internete.
Mažieji patikino, kad naršyti internete jiems leidžiama ribotą laiką, o kad būtų saugūs, juos prižiūri
tėveliai, todėl interneto pavojai jiems nebaisūs.
Vasario 10 d. Urvikių bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Aš už saugesnį internetą“,
skirtas Saugesnio interneto dienai. Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė paskatino vaikus atkreipti
dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete, papasakojo, kaip saugiau ir atsakingiau naudotis
internetu. Buvo aptarti atvejai, kodėl nereikėtų internete viešinti jokios asmeninės informacijos.
Moksleiviams buvo pateikta klausimų bei užduočių, kurias jie mielai atliko. Vaikai susipažino su
knygomis pradedantiesiems bei moksleiviams „Saugus ir draugiškas internete“. Edukacinio
užsiėmimo pabaigoje vaikai pasitikrino savo žinias, atlikdami testą „Ar esi saugus internete?“
Geriausiai sekėsi Senamiesčio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei Linai Januškytei.
Vasario 10 d. Krakių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Saugus ir draugiškas internetas“.
Vaikai žiūrėjo mokomuosius filmukus „Saugesnis internetas“, „Draugiškas internetas“, apsilankė
internetiniame tinklalapyje http://www.epilietis.eu/. Vaikai atrado saugų kompiuterinį žaidimą
„Klaidūs interneto miškai“. Mažieji interneto vartotojai buvo supažindinti su svarbiausiomis
atsargaus elgesio internete taisyklėmis, kurios pateiktos knygutėse „Saugus ir draugiškas
internetas“, „Saugus ir draugiškas internetas: moksleiviams“.
Vasario 14 d. Šerkšnėnų filialas dalyvavo akcijoje „Saugesnio interneto savaitė“. Vaikams
bibliotekoje pristatyta asociacijos „Langas į ateitį“ mokymų svetainės www.epilietis.eu aktuali
informacija. Vaikams buvo paaiškinta, kokie pavojai gali tykoti internete, kad reikia saugoti savo
privatumą, neatskleisti jokių asmens duomenų, kad dažniau būtina pasitarti su tėvais ar mokytojais.
Vaikai sprendė testą „Ar esi saugus internete“ ir atliko interaktyvų testą „Kaip apsunkinti Avinui
Ragiui gyvenimą“, kuris sukurtas siekiant jauniems žmonėms patraukliai suteikti praktinę
informaciją apie tapatybės vagysčių prevenciją. Spręsdamas testą, gali pasitikrinti, ar gerai žinai,
kaip nederėtų elgtis su savo asmens duomenimis.
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirti renginiai
Kovo 24 d. Sedos miesto filiale vyko viktorina, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
Bibliotekoje apsilankė Sedos darželio „Drugelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai su auklėtojomis
Vikte Noreike ir Raimonda Kontrimiene bei padėjėja Nijole Jasiene. Pirmiausia vaikai apžiūrėjo
knygų lentynas, susipažino, kokios knygelės sudėliotos atskiruose skyreliuose. Vyresnioji
bibliotekininkė Loreta Mickienė paaiškino mažiesiems, kaip tapti skaitytojais, parodė pirmuosius
registracijos bibliotekoje žingsnius. Viktorinoje „Atverstos knygos šviesa“ vaikai susipažino su
įvairiausiomis knygomis vaikams. Vaikai, išklausę visą informaciją, pradėjo viktoriną: atsakinėjo į
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bibliotekininkės klausimus, patys klausinėjo, taip pateikdami daug informacijos vieni kitiems apie
skleidžiamą knygos šviesą.
Šiltą balandžio 1-osios popietę Bugenių bibliotekoje vyko jau tradicine tapusi Tarptautinė
vaikiškos knygos dienos šventė. Į ją susirinko 14 aktyviausių jaunųjų knygos mylėtojų.
Bibliotekininkė papasakojo apie Tarptautinę vaikų knygos dieną. Po to renginio dalyvius
supažindino su 10 populiariausių pasaulio knygų ir su 10 Lietuvos vaikų skaitomiausių knygų. Tada
kiekvienas šventės dalyvis iš bibliotekos fondų rinkosi labiausiai patikusias savo skaitytas knygas.
Aktyviausi knygų gerbėjai buvo apdovanoti prizais. Dovanų, apsilankiusiems šventėje, nepagailėjo ir
Vaikų dienos centro ,,Būk su manimi“ direktorė Jolita Butkienė.
Balandžio 3 d. Reivyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė darželio-mokyklos
„Kregždutė“ priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje organizavo garsinį knygų skaitymą
„Aplankykime pasakų šalį“. Bibliotekininkė vaikučiams skaitė H. Muller pasakėlę „Katino sūris“,
N. Kovaliovos „Meškis ir Žąsis“, L. Žutautės garsų knygelę „Kakė Makė groja dūdele“. Vaikai
minė eiliuotas mįsles iš K. Kubilinsko knygelės „Mįslių kraitelė“, garsiai skaitė knygelę „Lengva
skaityti“. Bibliotekininkė pristatė ir kitas iš bibliotekos atsineštas pasakų knygeles, kurios trumpam
pasiliko pasisvečiuoti pas vaikus grupėje.
Balandžio 3 d. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinės grupės „Paukšteliai“
ugdytiniai buvo pakviesti į Viekšnių biblioteką. Bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė vaikams
papasakojo, kada ir kodėl balandžio 2-ąją švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena, kokie renginiai
tą dieną vyksta švietimo ir kultūros įstaigose, nuo kada ji pradėta minėti Lietuvoje. Ta proga
Viekšnių bibliotekoje pristatyta net kelias kartas vaikų su savo kūryba užauginusi poetė Ramutė
Skučaitė. Bibliotekininkė kalbėjo apie išskirtinę poetės kūrybą, ne tik labai mielus eilėraščius, bet ir
eiliuotas mįsles, galvosūkius. Vaikams buvo perskaityta keletas eilėraščių iš knygos „Žvangučiai“.
Vėliau vaikams buvo pristatyta labai įdomi Selemono Paltanavičiaus išleista knyga „Tukas lieka
vienas“, kurioje pateiktas labai įdomus pasakojimas apie triušelį, per klaidą šeimininkų paliktą
kaimo sodyboje. Po to vaikai susipažino su kitomis bibliotekoje turimomis jų amžiaus grupei
tinkamomis knygomis. Vaikai skaitė knygelės, vartė enciklopedijas, dalinosi su pedagogėmis
įspūdžiais apie patikusias knygas. Po to patys pasakojo, kiek daug žino apie Viekšnius, žymias
lankytinas vietas. Vaikai sužinojo, kaip tapti bibliotekos skaitytojais, susipažino su naujausiomis
knygomis, pabuvojo kitoje aplinkoje, įgijo naujų bendravimo įgūdžių.
Balandžio 4 d. Auksoės bibliotekoje lankėsi Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro
„Kiškučių“ grupės vaikai. Čia vyko garsinis pasakų skaitymas. Bibliotekoje apsilankiusios pasakų
bobutė Onutė ir jos draugė Žinutė atsinešė didelį krepšį įvairių knygų. Pasakų bobutė vaikus
supažindino su naujausiomis knygomis vaikams bei paskaitė keletą pasakų: A. Ch. Guillain
„Makaronai sniego žmogui“, „Baisieji Alano dantys“, I. Pikutytės „RO BO TO Plieniniame bokšte“.
Vaikai įdėmiai klausėsi pasakojimų apie berniuko kelionę pas sniego žmogų kalno viršūnėje, apie
baisiuosius Alano dantis ir jo nuotykius, apie robotuką RO ir jo geriausią draugą dulkių siurblį TO.
Vėliau vaikai žaidė žaidimus ir vaišinosi bobutės atneštais saldainiais.
Balandžio 4 d. Balėnų filiale vyko popietė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.
Renginyje dalyvavo Balėnų kaimo darželio ugdytiniai su auklėtoja Birute Mockiene ir auklėtojos
padėjėja Dalia Aviženiene. Vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė pakvietė vaikus
pasiklausyti skaitomos H. K. Anderseno pasakos „Coliukė“. Kad vaikai geriau suprastų, kokio
dydžio buvo Coliukė, bibliotekininkė pademonstravo žibutės žiedą. Po pasakos garsinio skaitymo,
vaikai spalvino jau nupieštus pasakos herojus. Vaikai vartė šio autoriaus pasakų knygas, esančias
bibliotekoje, džiaugėsi radę knygeles, kurias jiems skaitė auklėtoja.
Balandžio 4 d. Plinkšių filiale vyko popietė „Eilėraštis, vaiko jausmus girdanti upė“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai. Vaikai skaitė pasirinktus eilėraščius, bandė papasakoti, kaip
supranta eilėraštį, kodėl būtent jį pasirinko, ar suprato, ką norėjo pasakyti autorius, rašydamas
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eilėraštį. Bandė pasirinktam eilėraščiui pritaikyti melodiją. Bibliotekos jaunųjų bibliotekininkų
būrelio „Riešutėliai“ nariai aktyviai rinkosi eilėraščius, deklamavo, drąsino visus popietės dalyvius
įsijungti į pokalbį.
Balandžio 4 d. Ukrinuose buvo minima Tarptautinė vaikų knygos diena. Ukrinams 2017
metai buvo neeiliniai (paskelbti Mažąja Lietuvos kultūros sostine), todėl ir Tarptautinė vaikų knygos
diena buvo išskirtinė, nes svečiuose apsilankė Lina Žutautė, šaunių istorijų apie Kakę Makę kūrėja ir
dailininkė. Bibliotekininkė pasveikino susirinkusius su Tarptautine vaikų knygos diena ir
pasidžiaugė gausiu būriu dalyvių, nes su rašytoja susitikti panoro ne tik ukriniškiai, bet ir vaikai iš
Renavo bei Židikų, atvykę su bibliotekininkėmis ir mokytojomis. Gausiais aplodismentais sutikta
Lina Žutautė papasakojo apie save: kad yra šiaulietė, čia baigė mokyklą ir studijas, pradėjo
dailininkės, vėliau – ir rašytojos karjerą. Per 6-erius metus parašė, o leidykla „Alma littera“ išleido
penkiolika L. Žutautės knygelių. Dar 8 autorių knygas dailininkė yra iliustravusi. Žutautės vardas
pirmiausia siejamas su istorijomis apie Kakę Makę, kurios vardą turbūt žino kiekvienas vaikas.
Knygose rašytoja pasakoja smagias istorijas, mėgindama ugdyti vaikų įpročius tvarkytis, rūpintis
savo daiktais, laikytis higienos, gražiai bendrauti su suaugusiaisiais ir kitokių naudingų dalykų.
Vaikai klausėsi rašytojos pasakojimo, žiūrėjo smagias autorės iliustracijas, o išgirdę kokį klausimą,
iš karto pateikdavo atsakymą. Beveik visas knygas jie buvo perskaitę, žinojo veikėjų vardus ir jiems
nutikusias istorijas. Vaikai teiravosi rašytojos amžiaus, kiek Kakei Makei metų, kokius gyvūnus
rašytoja turi namuose, kiek metų jau rašo ir kt. Patenkinę smalsumą ir gavę autografą dovanų,
susitikimo pabaigoje visi nusifotografavo atminimui
Balandžio 4 d. Urvikių filiale vyko popietė „Sužinok, atrask, mokykis ir tobulėk“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai. Renginio metu prisimintas žinomas danų pasakininkas H. K.
Andersenas ir jo gražiausios pasakos. Popietės dalyviai sužinojo, kokių užsienio ir lietuvių autorių
knygas urvikių bibliotekoje labiausiai mėgsta skaityti įvairaus amžiaus vaikai. Iš užsienio rašytojų
labiausiai patinka Knister, A. Lindgren, T. Jansson, J. K. Rowlings, Dž. Stiltono, H. Ullrich knygos,
o iš lietuvių – K. Kasparavičiaus, Vyt. V. Landsbergio, R. Šerelytės, P. Juodišiaus, V. Račicko, M.
Vainilaičio, P. Mašioto knygelės. Vaikai skaitė ištraukas iš R. Savickytės knygos ,,Adelės
dienoraštis“. Ši knyga 2015 Metų knygos rinkimuose vaikų knygų kategorijoje tapo nugalėtoja.
Vaikų skaitomi trumpi pasakojimai iš literatūrinių žurnalų „Laimiukas“, „Lututė“ taip pat kėlė
nuotaiką. Tai trumpos linksmos istorijos apie žinomus vaikiškų knygų herojus: Mažylį ir Karlsoną,
Pepę Ilgakojinę, Mikę Pūkuotuką, Raudonkepuraitę ir kitus. Vėliau vaikai dalijosi mintimis apie
knygų skaitymą, labiausiai patikusias perskaitytas knygas. Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė
priminė vaikams, kodėl reikia skaityti ir mylėti knygas, kad jos taptų gerais draugais. Popietės
pabaigoje buvo apdovanoti daugiausia knygų perskaitę vaikai: 2 klasės mokinė Viltė Šeputytė ir 3
klasės mokinė Akvilė Dagelytė.
Balandžio 5 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje apsilankė lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai.
Jie pažiūrėjo spektaklį „Striukumbukas ir Nulėpausis“, kurį paruošė ir suvaidino „Jievaro“
pagrindinės mokyklos ugdytiniai kartu su savo auklėtojomis. Šaunieji aktoriai papasakojo apie
išdykusių kiškučių nuotykius. Spektaklio metu į vaidinimą buvo įtraukti ir žiūrovai, kurie mielai
kartu su kiškiais šoko ir žaidė. Mažiesiems žiūrovams labiausiai patiko kiškis Nulėpausis, kuris
pamokė, kad reikia ne tik linksmintis, bet eiti į mokyklą ir būti drausmingiems. Šiai progai taip pat
buvo parengta knygų paroda „Geriausios metų knygos vaikams ir paaugliams“.
Balandžio 5 d. Tirkšlių filiale popietėje „Prisilieskime prie magiško pasakų pasaulio“
apsilankė Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos prailgintos grupės mokiniai,
lydimi mokytojos Reginos Dimskienės. Tirkšlių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Bronislava
Kimtienė papasakojo vaikams apie rašytoją H. K. Anderseną. Buvo rodomos skaidrės apie šį
rašytoją, vaikai spėliojo iš kokios šalies kilęs šis rašytojas, kokia premija jam buvo skirta, kokias
pasakas jis parašė. Vaikai turėjo atsakyti į pateiktus klausimus: kokie stebuklingi daiktai egzistuoja
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pasakose, kokie veikėjai dažniausiai minimi pasakose, kokias stebuklingas užduotis jie turi
atlikti. Mokiniams buvo demonstruojamos skaidrės be titrų „Po grybu“ ir jie patys turėjo sukurti
pagal piešinius pasaką.
Gražų balandžio 7 dienos rytą Mažeikių viešosios bibliotekos Naftininkų filiale į renginį
„Kur gyvena pasakos?“ atvyko Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos 1A klasės mokiniai su
mokytoja Inga Barkuviene ir jos padėjėja. Bibliotekininkės vaikus supažindino su Tarptautine vaikų
knygos diena, papasakojo apie biblioteką, supažindino su bibliotekoje esančiomis vaikiškomis
pasakų knygutėmis. Vaikai apžiūrėjo savo pačių piešinių parodą „Pasaulio pasakų herojai“,
kiekvienas trumpai papasakojo apie savo darbelį. Bibliotekos darbuotojos garsiai perskaitė keletą
Ezopo pasakėčių, kurių vaikai klausėsi susidomėję. Mokiniai liko patenkinti apsilankymu
bibliotekoje ir prižadėjo apsilankyti kitą kartą su tėveliais.
Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai
Balandžio 25 d. Krakių bibliotekoje vyko popietė „Stebuklingame pasakų pasaulyje“, skirta
Nacionalinei bibliotekų savaitei. Krakių pagrindinės mokyklos mokiniai klausėsi linksmų pasakų –
„Vargšas ir besotis“, „Aukso nevalgysi“. Popietės metu prisimintas vaikų rašytojas, pedagogas
Pranas Mašiotas ir jo kūryba. Mokiniai garsiai skaitė trumpas pasakėles „Vaikučių pasakėlės“,
„Senelio pasakos“ ir jas aptarė. Iš pasakų suprato, kaip svarbu žmogui būti sąžiningam ir negodžiam.
Balandžio 25 d. Reivyčių filiale organizuotas rytmetis vaikams „Aš – knyga, dar
neskaityta!“. Rytmetyje dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ pirmos klasės mokiniai ir jų
mokytoja Gražina Kraulienė. Renginio metu vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė vaikams
pristatė naujas knygeles, vaikai papasakojo, kokias knygeles yra skaitę, kokias skaito, kokius žino
rašytojus, susibūrę skaitė pasaką „Ežio ir lokio lenktynės“, klausėsi pasakų su garsais.
Bibliotekininkė padėkojo vaikams už apsilankymą ir paragino tapti aktyviais bibliotekos lankytojais.
Balandžio 25 d. organizuota Renavo pradinės mokyklos mišrios grupės vaikų ekskursija į
biblioteką „Susipažink: tai tavo biblioteka“. Ekskursijos pradžioje vaikai apžiūrėjo knygų lentynas,
susipažino su bibliotekoje turimomis jų amžiaus grupei tinkamomis knygelėmis. Bibliotekininkė
Roma Jablonskienė paaiškino mažiesiems, kaip tapti bibliotekos skaitytojais, parodė registracijos
bibliotekoje pirmuosius žingsnius. Vaikai vartė knygeles, enciklopedijas, klausėsi garsinės knygutės
„Du gaideliai“. Bibliotekininkė padėkojo vaikams už apsilankymą ir paragino tapti aktyviais
bibliotekos lankytojais.
Balandžio 25 d. rytmetį Ukrinų filiale vyko rytmetys vaikams „Tu esi biblioteka“, į kurį
atvyko Ukrinų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Bibliotekininkė paskelbė
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės pradžią ir paragino mylėti knygas, o biblioteką laikyti
ypatinga vieta, vienu iš kasdienybės stebuklų, kur žinių ir išminties klodai yra prieinami visiems. Net
ir mažose mokyklų ar kaimo bibliotekose galima pajusti tą paslaptingą dvasią, bet kai kurios
pasaulio bibliotekos tiesiog užgniaužia kvapą. Tą įrodė pristatytos skaidrės su gražiausiomis ir
įdomiausiomis pasaulio bibliotekomis. Moksleiviams didelį įspūdį paliko Delfto technologijų
universiteto biblioteka Nyderlanduose, kuri yra po žeme, ir Štutgardo miesto Vokietijoje biblioteka
visiškai baltu, apverstos piramidės formos interjeru. Buvo pristatyta paroda „Knygos istorija: praeitis
ir dabartis“. Moksleiviai apžiūrėjo papiruso ritinėlį, 1859 m. išleistą knygą „Wisu metu gywenimai
szwentuju“, elektroninę knygų skaityklę. Vaikai, diskutuodami apie bibliotekos reikšmę ir naudą,
nusprendė, kad ir ateityje bibliotekos bus pilnos knygų, rašytojai atvyks jas pristatyti.
Balandžio 26 d. Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro salėje vyko popietė
„Linksmosios raidelės ir skaičiai“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. Popietėje dalyvavo
darželio „Kiškučiai“ ir priešmokyklinės grupės vaikai. Popietės pradžioje Auksodės bibliotekos
bibliotekininkė Ramona Puidokaitė vaikams pasakė, kad visą savaitę nuo balandžio 23 d. iki 29 d.
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visose Lietuvos bibliotekose vyks jau 17-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios
metu bus organizuojami įvairūs renginiai. Kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė Aušra
Šeškienė pakvietė vaikus pasiskirstyti į dvi komandas ir išsirinkti komandų kapitonus. Vaikai turėjo
atlikti užduotis su raidelėmis ir skaičiais: sudėlioti eiliškumo tvarka abėcėlę, išsirinkus vieną raidę,
pasakyti kuo daugiau žodžių, sudėlioti žodelius iš atskirų raidžių, surasti kuo daugiau daiktų poriniu
skaičiumi, pasakyti skaičiaus kaimynus, atlikti įvairius matematinius veiksmus.
Balandžio 26 d. rytą Židikų filiale svečiavosi Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos
ikimokyklinukai su mokytoja Džiuljeta Vasiliauskiene. Vaikams buvo pravesta edukacinė pamokėlė
„Mano draugė knyga“. Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė parodė vaikams,
kur rasti knygos autoriaus pavardę, knygos pavadinimą, leidyklą, paaiškino, kas rašoma
antraštiniame knygos puslapyje. Būsimiems skaitytojams buvo paaiškinta, kur jie bibliotekoje gali
rasti vaikiškos literatūros, kaip išsirinkti knygeles. Tą pačią dieną vyko popietė „Mano draugė
knyga“, kurioje dalyvavo Židikų Marijos Pačkauskaitės gimnazijos 4–6 klasių mokiniai. Popietės
metu mokiniai skaitė patarles, žymių žmonių žodžius apie knygas, eilėraščius iš Ramutės
Girkontaitės knygų „Rudens papartėlis“, „Rugio vaikai“. Bibliotekininkė priminė, kad poetei 2017
m. sukako 75-metis. Popietei jaukumo suteikė daugiausiai knygų perskaičiusios Gerdos Mingielaitės
piešinių parodėlė. Popietės pabaigoje bibliotekininkė papasakojo apie pirmąją lietuvišką knygą
„Katekizmas“, kuriai 2017 m. sukako 470 metų.
Balandžio 27 d. Balėnų kaimo darželyje vyko popietė „Klausia mažieji kodėlčiukai“. Balėnų
filialo bibliotekininkė Virginija Galdikienė su jaunuoju bibliotekininku Martynu Balsiu skaitė
vaikams pasakojimus apie lėktuvą ir traukinį iš Vytauto Petkevičiaus knygos „Kodėlčius“. Vaikai,
kuriems teko keliauti traukiniu, pasakojo kitiems apie patirtus įspūdžius. Jaunasis bibliotekininkas
M. Balsys pamokė vaikus lankstyti lėktuvėlius iš popieriaus ir juos paskraidinti darželio patalpose.
Bibliotekininkė pakvietė vaikus atvykti į biblioteką, kur yra daug knygelių vaikams ne vien apie
traukinius bei lėktuvus.
Balandžio 27 d. Reivyčių filiale organizuotas rytmetis vaikams „Pagalvokite vaikai ir
atspėsite tikrai!“ Rytmetyje dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ trečios klasės mokiniai ir
mokytoja Ilona Matulevičienė. Vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė pakvietė vaikus
susipažinti su vaikų knygų fondu, paaiškino, kaip knygos išdėstytos lentynose. Kad visiems būtų
smagiau ir įdomiau, pasiūlė spręsti kryžiažodžius. Žinodami knygos autorių ir dalį knygos
pavadinimo, vaikai turėjo surasti tą knygą lentynoje ir pasakyti trūkstamą pavadinimo žodį.
Vaikams sekėsi puikiai, kryžiažodžiai buvo išspręsti. Visas surastas knygas vėliau bibliotekininkė
trumpai pristatė.
Urvikių filiale balandžio 28 d. buvo organizuotas populiariausių knygų paaugliams
pristatymas „Knygų TOP dešimtukas“, skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. Bibliotekininkė
Bronislava Jonušienė pristatė populiariausias 2016 metų knygas paaugliams: K. Cass „Sirena“, K.
White „Supernatūralūs“, L. Leyson „Berniukas ant medinės dėžės“, J. Patterson „Mokšė Blogiausi
mano gyvenimo metai“, J. Warga „Mano širdis ir kitos juodosios skylės“, K. Schrocke „Kavinė
Freak City“, M. Blake „Atlantidos atradimas“, A. Alsaid „Pasiklyskime“, K. Petryla „Vagis
mokykloje“, J. Niven „Papasakok man apie tobulą dieną“. Vaikai taip pat patys pristatė jau
perskaitytas knygas, skaitė ištraukas iš pristatomų knygų, o kas nebuvo perskaitę, patikusią knygą
pasiėmė į namus.
Balandžio 28 dieną apsilankyti Viešojoje bibliotekoje buvo pakviesti Mažeikių lopšeliodarželio „Žilvitis“ vaikai. Bibliotekininkė Jūratė Grikpėdienė papasakojo vaikams apie biblioteką,
apie tai, kad ši savaitė yra Nacionalinė bibliotekų savaitė ir ji minima visose Lietuvos bibliotekose.
Ta proga vaikai pažiūrėjo „Ventos“ progimnazijos antrokų spektaklį „Vitaminų maištas“ pagal
Česlovo Navakausko kūrinį. Spektaklį paruošė mokytoja Inga Steponavičienė. Linksmo muzikinio
spektaklio metu aktoriai nuotaikingai papasakojo apie vitaminus ir jų naudą organizmui, apie tai, ką
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daryti, kad nesirgtum. Po spektaklio mokytoja paragino vaikus mažiau vartoti saldumynų ir
sveikai maitintis. Moksleivės Aistė, Smiltė ir Guoda šauniai pristatė Jurgos Baltrukonytės knygą
„Filmukai“. Jos papasakojo pamokančią istoriją apie Dryžuotą Kiškiukę. Paskui visi sugužėjo į
vaikų literatūros skyrių, apžiūrėjo knygų fondus, susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis,
pažaidė žaislotekoje.
Akcijai „Metų knygos rinkimai“ skirti renginiai
Sausio 25 d. Buknaičių filiale vyko popietė vaikams „Kas skaityti įpras, tas daug naudos
knygose ras“, skirta akcijai „Metų knygos rinkimai 2016“. Į renginį atėjusius kaime gyvenančius
vaikus bibliotekininkė supažindino su šia akcija. Apie ją vaikučiai nieko nežinojo, tik vienas
renginio dalyvis sakė, kad kažką buvo girdėjęs per televiziją, bet paaiškinti nemokėjo. Mažiesiems
pristatytos akcijoje dalyvaujančios knygos vaikams: Jurgos Baltrukonytės „Filmukai“, Aido
Jurašiaus „Akmenukų pasakos“, Nadios Kovaliovos „Meškis ir Žąsis“, Selemono Paltanavičiaus
„Maži ežiuko sapnai“ ir Gendručio Morkūno „Traškančios žvaigždės“. Popietės metu vaikai skaitė
ištraukas, jas aptarė. Vaikams patiko istorija apie dryžuotą kiškiukę ir jos piktuosius brolius
pavyduolius iš J. Baltrukonytės knygos „Filmukai“. Renginio dalyviai iš penkių akcijai pateiktų
knygų rinko labiausiai patikusią ir balsavo.
Sausio 28 d. Urvikių bibliotekoje vyko knygų pristatymas „Renkame geriausią 2016 Metų
knygą vaikams“. Bibliotekininkė Bronislava Jonušienė papasakojo vaikams apie Metų knygos
rinkimų akciją, pristatė knygų penketuką, jų autorius, supažindino su knygų tematika. Mokiniai
skaitė ištraukas iš Aido Jurašiaus knygos „Akmenukų pasakos“. ,,Akmenukų pasakos“, kaip jau sako
pavadinimas, yra pasakų knyga ir niekam ne paslaptis, kad pasakose viskas įmanoma. Įmanoma, kad
smalsus ir pavyzdingas autobusas svajotų pamatyti jūrą, esančią visai šalia. Įmanoma, kad karvės,
išsigandusios Burbulo Burbuliuočio, vietoj pieno imtų gaminti kefyrą. Įmanoma, kad medžiai verktų,
nes niekada nepasieks dangaus. Šioje knygoje yra aprašomi akmenukai, kaip pagrindiniai veikėjai,
pasakojama, kaip jie atsiranda, aprašomos jų kelionės, nuotykiai, o kartais jie būna kaip pašaliniai
veikėjai, kurie lyg parodo pasakos esmę. Pasakos nėra vien apie akmenukus, jie labiau jungiamoji
grandis. Pasakos šiek tiek keistos, vaikiškos ir dėl to įdomios. Mokiniai drąsiai reiškė savo
nuomones, aptarė labiausiai patikusias pasakas.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai
Lapkričio 13–19 d. vyko 21-oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 2017 metų savaitės tema –
Šiaurės salos. 2017 m. buvo minimos ir Suomijos 100-osios nepriklausomybės metinės. Šia proga
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė išskirtinį dėmesį skyrė suomių literatūrai.
Lapkričio 14 d. Viešojoje bibliotekoje svečiavosi Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“
priešmokyklinės grupės ugdytiniai. Vaikai susipažino su suomių rašytojų kūryba vaikams,
bibliotekininkės kartu su vaikais skaitė Mauri Kunno knygą „Kalėdų senelis“. Bibliotekininkė Jūratė
Grikpėdienė supažindino vaikus su knygų fondu, parodė mažiausią ir didžiausią, kitas netradicinės
išvaizdos knygas. Atsisveikindami vaikai bibliotekai padovanojo pačių padarytus knygų skirtukus.
Lapkričio 17 d. Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro 1–4 klasių mokiniai ir jų
mokytoja Deimantė Ažerskaitė buvo pakviesti į Astridos Lindgren knygų garsinį skaitymą
Šerkšnėnų bibliotekoje. Renginio pradžioje bibliotekininkė Ilona Miknienė supažindino mokinius su
rašytojos Astridos Lindgren biografija ir kūryba. Vaikai skaitymui pasirinko rašytojos knygelę
„Padaužų kaimo vaikai“. Kadangi pirmokai dar skaityti gerai nemoka, tai klausėsi, kaip antrokai ir
ketvirtokai skaito šio kūrinio ištraukas.
Ukrinų filialas jau devintą kartą savo skaitytojus kvietė skaityti žvakių šviesoje. Ukrinų ir
aplinkiniuose kaimuose gyvenantys vaikai į šviesos ir žodžio šventę – kūrinio skaitymą balsu –
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rinkosi lapkričio 18-osios vakare. Žvakių šviesoje švedų rašytojos Astrid Lindgren knygos
„Mes Varnų saloje“ ištrauką skaitė bibliotekininkė ir renginio dalyviai: Aistė Mažonaitė, Justas
Tėvilavičius ir Benas Urbonas. Renginio dalyviai buvo pakviesti į virtualią iškylą po salas šiaurėje.
Daug smagių emocijų sukėlė lobio paieška. Tam tereikėjo nukeliauti iki artimiausios knygų
lentynos. Šiaurės šalių autorių knygose buvo paslėptos nuorodos į vietą, kur yra lobis. Smagi
pažintinė paieška neužsitęsė, o radus lobį ir atvėrus skrynią, vaikus nudžiugino joje paslėpti
saldumynai.
Akcijai „Knygų Kalėdos“ skirti renginiai
Jau septintą kartą vyko akcija „Knygų Kalėdos“, kurios metu žmonės raginami dovanoti
naujų knygų savo bibliotekai. Šiuo šventiniu laikotarpiu visi buvo kviečiami aplankyti tą biblioteką,
kurią jie gali pavadinti sava biblioteka – arčiausiai esančią, mėgstamiausią, dažniausiai lankomą, o
gal dar neatrastą.
Gruodžio 4 d. šachmatininkų klubo „Matas“ vaikai su vadovu Gintaru Paulausku buvo
pakviesti į Naftininkų filialą dalyvauti popietėje „Kalėdos su nauja knyga“. Jos metu jauniausias
šachmatininkas Justas įžiebė bibliotekos Kalėdų eglę. Bibliotekininkės dalyvius supažindino su
akcija „Knygų Kalėdos“ ir pristatė naujas vaikiškas knygas. Klubo vadovas pristatė knygas apie
šachmatus iš savo asmeninės bibliotekos. Vaikai buvo pakviesti ateiti į bibliotekas su savo šeimomis
ir dovanoti joms knygų.
Gruodžio 8 d. Šerkšnėnų filiale vyko popietė „Prisilieskime prie magiško pasakų pasaulio“,
skirta akcijai „Knygų Kalėdos“. Į popietę atėjo Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro
mokinukai, kurie yra ir aktyviausi bibliotekos lankytojai. Vaikams buvo papasakota apie Prezidentės
Dalios Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“, kurios metu dovanojamos knygos savo
bibliotekai. Bibliotekininkė supažindino mažuosius skaitytojus su pasakų knygelėmis, kalbėjosi su
jais apie perskaitytas ir jau gerai žinomas pasakas. Pirmos klasės mokiniams, kurie dar tik mokosi
skaityti, buvo pasiūlytos skiemenuotos pasakų knygelės. Susidomėję tokiomis knygomis, pasibaigus
popietei, vaikai pasiėmė po keletą knygučių paskaityti į namus.
Gruodžio 11 d. Židikų filiale vyko popietė „Dalijamės knyga – dalijamės gerumu“, skirta
akcijai „Knygų Kalėdos“. Bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė papasakojo apie Advento prasmę,
susikaupimą, rimtį, Kūčių tradicijas, papročius, burtus. Su vaikais kalbėta apie šiais metais
perskaitytas knygas, padėkota už nuoširdų dalyvavimą popietėse, lankymąsi bibliotekoje, dovanotus
gražius piešinius, pagamintus knygų skirtukus ir atvirukus.
Gruodžio 13 d. Reivyčių filiale organizuotas garsinis knygų skaitymas „Kalėdos su knyga“.
Renginyje dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ pirmos klasės mokiniai su mokytoja Loreta
Visminiene. Vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė vaikams skaitė paslaptingą istoriją iš A.
Donald, A. Willmore knygelės „Lokys bibliotekininkas“. Klausantis linksmos I. Bumblauskienės, V.
Snarskio knygelės „10 piratų“, vaikai skaičiavo piratus, o klausantis garsų knygelės „Mano įgarsinta
abėcėlė“, pasikartojo jau išmoktas raideles.
Gruodžio 13 d. Tirkšlių filiale vyko popietė „Susitiksim prie eglutės su nauja knyga“.
Renginyje dalyvavo Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos vykdomo projekto
„Pažink valstybę“ dalyvės Justina Liutkutė, Skaistė Jonušaitė, Ugnė Liotaitė, Renata Montvydaitė ir
mokytoja Sigita Kateivienė, bei Tirkšlių darželio „Giliukas“ priešmokyklinės grupės vaikai su
auklėtoja Rima Dovidauskiene. Vyresnioji bibliotekininkė Bronislava Kimtienė papasakojo vaikams
apie Lietuvos prezidentės inicijuojamą akciją „Knygų Kalėdos“, kuria skatinama šalies bibliotekoms
dovanoti knygas. Mokytoja S. Kateivienė vaikams papasakojo apie išvyką Į Vilnių, o mokinės
vaikams sekė pasaką „Lapė, vilkas ir kiškis“. Vaikai turėjo skaičiuoti kiek gyvūnų pateko į duobę,
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mėgdžioti vilko, lapės ir kiškio garsus, apsimesti, kad yra negyvi. Po to persirengę vaikai vaidino
pasaką „Ropė“. Žaidė žaidimus „Diena ir naktis“ , „Sveikas gyvas“.
Gruodžio 14 d. Viešojoje bibliotekoje vyko šventinis renginys „Atkeliavo Kalėdos, atsivežė
draugų“. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos pakvietė vaikus pažiūrėti Kalėdinį spektaklį „Varna
ir eglutė“. Spektaklį paruošė ir vaidino Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos ugdytiniai kartu
su auklėtojomis. Vaikams labai patiko šventinis vaidinimas, jie noriai šoko ir dainavo kartu su
aktoriais.
Gruodžio 14 d. Auksodės bibliotekoje vyko popietė „Įžiebkime Kalėdų eglutę kartu“, skirta
akcijai „Knygų Kalėdos“. Popietėje dalyvavo visi Auksūdžio mokyklos daugiafunkcinio centro
ugdytiniai: darželio grupės „Kiškučiai“ vaikai, priešmokyklinio ugdymo, bei 1–3 klasių mokiniai.
Popietės pradžioje bibliotekininkė R. Puidokaitė vaikams priminė apie jau septintą kartą vykstančią
akciją. Bibliotekoje vaikų jau laukė žaliaskarė eglutė. Bibliotekininkė pakvietė vaikus ją papuošti
pačių padarytomis girliandomis bei kalėdiniais žaisliukais. Vaikai noriai kibo į darbą, ėmė net
varžytis, kieno girlianda bus ilgesnė. Smagiai praleidę laiką, papuošę ne tik eglutę, bet ir biblioteką,
vaikai buvo apdovanoti knygų skirtukais ir saldainiais.
Gruodžio 15 d. Leckavos filiale vyko popietė „Aš ir Tu – skaitome kartu“, skirta Lietuvos
Respublikos Prezidentės inicijuotai akcijai „Knygų Kalėdos“. Bibliotekininkė papasakojo apie LR
Prezidentės Dalios Grybauskaitės knygos bičiulius telkiančios akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžią,
pristatė Leckavos bibliotekoje gautas naujas lietuvių autorių knygas. Jaunieji skaitytojai skaitė
ištraukas iš knygelių: M. Marcinkevičiaus „Voro koja“, G. Rakauskienės „Dramblys ir antis“, I.
Zarambaitės „Skudurinukė“, L. Darbutaitės „Baltas dangus“, I. Ežerinytės „Šunojaus diena“, R.
Unos „Aš esu Tomas seklys“. Skaitytojai balsuodami išrinko labiausiai patikusią knygą. Mažiesiems
renginio dalyvams labiausiai patiko M. Marcinkevičiaus knyga „Voro koja“, o vyresnieji balsavo už
R. Unos knygą „Aš esu Tomas seklys“.
Gruodžio 18 d. Palnosų filiale vyko popietė „Kalėdas pasitinku su knyga“. Bibliotekininkė
V. Momgaudienė vaikams papasakojo apie prezidentės Dalios Grybauskaitės incijuotą akciją
„Knygų Kalėdos“ ir paragino vaikus skaityti bei kartu su tėveliais dažniau užsukti į biblioteką.
Vaikai susipažino su naujomis knygelėmis ir pažadėjo, kad visas jas perskaitys ir nupieš iliustraciją
patikusiai knygelei, o piešinius atneš į biblioteką.
Kiti žodiniai renginiai
Vasario 8 d. Mažeikių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos,
norėdamos paskatinti vaikus atsakingiau naudotis internetu, pakvietė Senamiesčio pagrindinės
mokyklos 2 b klasės moksleivius spręsti saugaus interneto testą. Vaikai noriai sutiko pasitikrinti
savo žinias apie tinkamą elgesį internete. Jie beveik neklysdami atsakė į klausimus, kokius duomenis
apie save galima viešinti, kaip elgtis susidūrus su patyčiomis internete, koks tinkamiausias
slaptažodis ir kitus. Taip pat lenktyniavo, kas greičiau ir teisingiau atsakys į klausimus, žaidžiant
interaktyvius žaidimus. Pabaigoje išbandė jėgas žaislotekoje prie žaidimų konsolės.
Vasario 20 d. Laižuvos filiale vyko popietė „Aš tikrai mylių Lietuvą“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai. Popietėje dalyvavo Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos
direktorius Antanas Vasiliauskas, mokytojos Edita Vasiliauskienė, Adolfina Kontenienė, Rūta
Virkėtytė, Onutė Sutkuvienė, Jūratė Borusevičienė, 6–10 klasių moksleiviai bei Laižuvos kultūros
namų darbuotoja Liuda Ramanauskienė. Popietės vedėja – Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“
auklėtoja-metodininkė Erika Matutienė. Renginys prasidėjo gražiu eilėraščiu, kurį deklamavo
Mažeikių l/d „Gintarėlis“ auklėtinė Neida iš „Gudručių“ grupės. Popietės metu buvo
demonstruojama filmuota medžiaga, kaip vaikai dainomis, šokiais, eilėmis, piešiniais ir savo
mintimis išreiškia savo meilę Lietuvai.
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Vasario 22 d. Auksūdžio mokyklos- daugiafunkcinio centro salėje vyko jau tradicine
tampanti jaunimo viktorina „Laisvas pilietis – tai AŠ“. Viktorinoje dalyvavo Auksodės, Purvėnų ir
Urvikių komandos, kurios rungėsi istorijos ir geografijos rungtyse, prisiminė vaikystėje perskaitytas
knygas, jų personažus bei suko laimės ratą. Vyko labai atkakli kova, ir laimėtojus nulėmė tik
paskutinioji užduotis – Lietuvos Respublikos Prezidentai. Šis renginys buvo skirtas paminėti Vasario
16-ąją bei Kovo 11-ąją, todėl visi viktorinos dalyviai skyrė pačius nuoširdžiausius žodžius gimtajai
šaliai, klijuodami širdeles su gražiais linkėjimais ant Lietuvos žemėlapio. Simbolinis pereinamasis
prizas – „Proto Obuolys“ iškeliavo į Urvikius.
Kovo 13 d. Vaikų literatūros skyriuje vyko vaikų karpinių parodos „Tau, Lietuva, esu“
pristatymas. Parodoje eksponuoti „Eglutės“ lopšelio-darželio priešmokyklinių grupių ugdytinių
darbeliai. Vaikų karpiniai buvo skirti Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Atidarymo metu vaikai deklamavo eilėraštukus apie Lietuvą, papasakojo, kaip kūrė savo karpinius.
Mažieji ne tik aplankė parodą, bet ir susipažino su biblioteka, domėjosi, kaip tapti bibliotekos
skaitytojais, stebėjo, kaip knygos išduodamos į namus. Išeidami mažieji padėkojo bibliotekininkėms
už puikiai praleistą laiką ir pažadėjo kuo greičiau tapti nuolatiniais lankytojais.
Kovo 17 d. Viekšnių miesto filiale vyko edukacinė pamoka „Viekšniečiai, savo darbais
garsinantys Viekšnius ir Lietuvą“. Edukacinėje pamokoje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 3b klasės
moksleiviai ir mokytoja Henrita Kateivienė. Pamoką vedė Viekšnių miesto filialo bibliotekininkė
Sniegina Chriščinavičienė. Bibliotekininkė, demonstruodama skaidres, pristatė žymius Viekšnių
žmones, apie kuriuos yra parengti kraštotyros darbai. Moksleiviams buvo paaiškinta, kas yra
kraštotyros darbai, kam jie skirti, koks jų atsiradimo kelias, kokios įstaigos ir kokie asmenys renka
kraštotyrinę medžiagą, rengia darbus ir kam juos naudoja. Mokiniai sužinojo, kuriais metais ir kur
įkurtas pirmasis kraštotyros muziejus, kada sudaryta pirmoji kraštotyros komisija, kada įsteigtos
pirmosios kraštotyros draugijos ir kokia jų veikla. Susipažinus, kas yra kraštotyra, pristatyti
bibliotekoje esantys kraštotyros darbai: „Rašytojas Juozas Erlickas“ (2003 m.), „Aleksandras
Griškevičius – aviacijos pradininkas Lietuvoje“ (2006 m.), „Jonas Katakinas – baleto šokėjas“ (2006
m.), „Fotomenininkas keliautojas Paulius Normantas“ (2003), „Tapytoja smėliais, žeme... Sniegina
Chriščinavičienė“ (2011), „Viekšnių literatų klubas Iš širdies“ (2011 m.). Moksleiviams pristatytos
šių viekšniškių biografijos, kūryba, nuveikti darbai, pateiktos ištraukos iš jų išleistų kūrinių.
Pamokos pabaigoje mosleiviai susipažino su naujai gautomis knygomis, garsiai skaitė Violetos
Palčinskaitės eilėraščius ir, mokytojos Henritos Kateivienės padedami, svarstė, kurios knygos
geriausiai tiktų pasiskolinti į namus. Moksleivė Aistė Pociūtė visiems perskaitė savo kūrybos trijų
posmelių eilėraštuką, skirtą Lietuvai. Pamoka buvo prasminga, nes jos metu vaikai sužinojo, kas yra
kraštotyra, kokiais kraštotyros darbais galima pasinaudoti, kai reikia informacijos apie to krašto
žymius žmones, papročius, ūkį, buitį, istoriją, kalbą.
Balandžio 6 d. Mažeikių viešoji biblioteka organizavo atrankinį Knygų pristatymo konkursą.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojų
iniciatyva toks konkursas vyko jau XXII kartą. 2017 m. šiauliškiai pasiūlė tokius konkursus
organizuoti ir kitose Šiaulių zonos viešosiose bibliotekose. Knygas konkursui Mažeikiuose pristatė
Mažeikių rajono Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro, Mažeikių Vyturio pradinės, Mažeikių
Senamiesčio, Mažeikių Pavasario pagrindinių mokyklų, Mažeikių Ventos progimnazijos (1–4
klasės), Mažeikių rajono Ukrinų, Mažeikių Sodų pagrindinių mokyklų (5–8 klasės) bei Mažeikių
Merkelio Račkausko gimnazijos (9–12 klasės) moksleiviai. Konkurso tikslai: populiarinti kokybišką
bei vertingą lietuvių ir užsienio šalių įvairių žanrų literatūrą vaikams, skatinti moksleivių
kūrybiškumą, ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti, atsirinkti ir įtaigiai pristatyti knygas, ugdyti jaunųjų
skaitytojų savivertę, didinti susidomėjimą knygomis ir skaitymu. Šis konkursas, kaip jaunimo
skaitymo, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo forma, skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams. Knygą
pristatyti galėjo vienas dalyvis arba dalyvių grupė, kurią sudarė ne daugiau kaip 8 asmenys.
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Diplomais įvertinti ir Konkurso baigiamajame renginyje Šiauliuose Mažeikių rajonui atstovavo:
iš 1–4 klasių grupės – Mažeikių rajono Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro 1 klasės
mokinė Evika Gaidamovičiūtė (mokytoja Justina Mikštaitė), pristačiusi rusų liaudies pasaką
„Pagrandukas“; iš 5–8 klasių grupės – Mažeikių rajono Ukrinų pagrindinės mokyklos 8 klasės
mokinė Agnė Muravjovaitė (pasiruošė savarankiškai), pristačiusi Kristinos Gudonytės knygą
„Blogos mergaitės dienoraštis“; iš 9–12 klasių grupės – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
1B klasės moksleiviai Justinas Viskantas ir Daniil Tarasonis (mokytoja Rosita Giniotienė), pristatę
knygą Džeromo Deivido Selindžerio knygą „Rugiuose prie bedugnės“. Justinas su Daniilu tapo
nugalėtojais ir Šiauliuose vykusiame baigiamajame renginyje.
Gegužės 3 d. vyko Mažeikių moksleivių namų Dailės studijos kūrybinių darbų parodos
„Žiedas mamai“ pristatymas. Vaikus paruošė studijos vadovė Genė Brasienė. Vadovė gražiai pristatė
ekspoziciją, skirtą Mamos dienai, nuoširdžiai pasidžiaugė vaikų darbais. Kiekvienas parodos dalyvis
įteikė savo kūrybos žiedą mamai. Susirinkę svečiai palinkėjo vaikams ir vadovei nepritrūkti
kūrybinių minčių ir toliau džiuginti gražiais darbeliais. Renginį pagyvino koncertinių kanklių
ansamblio merginos Milda, Neressa ir Gytė.
Gegužės 9 d. Urvikių bibliotekoje organizuotoje viktorinoje „Lietuva Europos Sąjungoje“,
kuri buvo skirta Europos dienai, dalyvavo vyresnio mokyklinio amžiaus moksleiviai. Prieš viktoriną
dalyviai buvo supažindinti su oficialia Europos Sąjungos svetaine www.europa.eu. Viktorinos visi
klausimai buvo susiję su Europos Sąjunga: ES simboliais, ES narėmis ir jų sostinėmis, pagrindine
ES veikla, pasiekimais ir kt. Klausimai buvo pateikti sunumeruotuose lapuose, kuriuos rinkosi patys
dalyviai. Daugiausiai teisingų atsakymų žinojo Greta Šilėnaitė. Jai atiteko nugalėtojo prizas –
pieštukinė.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje gegužės 17 d. viešėjo lopšelio-darželio „Linelis“
priešmokyklinės grupės vaikai su tėveliais ir auklėtoja. Jiems buvo organizuotas žaismingas
rytmetys, kurio tikslas – žaismingai perteikti informaciją apie savičiausius leidinius, stiprinti šeimos
narių bendravimą kartu praleidžiant laiką. Renginio metu vaikai galėjo pamatyti įvairias knygas:
stebėjosi storiausia ir ploniausia, seniausia ir naujausia. Daug emocijų sukėlė sunkiausios knygos
paieška. Pasvėrus kelis leidinius, išrinktas ir „nugalėtojas“. Šiuo metu bibliotekoje esanti sunkiausia
knyga sveria net 4,7 kg. Vos 3x2 cm dydžio knygelė puikiausiai pasislėpė mažosios skaitytojos
delniukuose. Rytmečio metu svečiams buvo parodytas enciklopedinis žodynas, kurio 85 tomai,
išleisti 1890–1904 m., mena laikotarpį, kai Mažeikiuose dirbo centrinės bibliotekos įkūrėjas
Aleksandras Vaičkus. Vaikai ir tėveliai galėjo pamatyti, kaip realiai atrodo ekslibrisas – meniškas
knygos savininko ženklas. O trumpam užsimerkę, visi tapo Brailio raštu parašytų knygų skaitytojais.
Taip pat renginio dalyviai buvo supažindinti su bibliotekos fondais, teikiamomis paslaugomis bei
informacine parodėle apie Mažeikius. Atsisveikinant įteikta pažintinė knygutė „Kviečia Mažeikių
kraštas“.
Gegužės 26 d. Auksūdžio mokykloje-daugiafunkciniame centre vyko jau tradiciniu tapęs
skaitovų konkursas, skirtas Vaikų gynimo dienai. Renginio vedėja logopedė Lilija Ašmontienė
vaikams papasakojo apie pirmąją knygą ir jos autorių Martyną Mažvydą, priminė Auksodės kaimo
įkūrimo metus. Skaitovai varžėsi trijose kategorijose: ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus bei
pirmų–antrų klasių. Iš viso konkurse dalyvavo 21 dalyvis. Vaikai skaitė eilėraščius apie gamtą,
pirmąją mokytoją, Lietuvą. Komisija apdovanojo po du vaikus iš kiekvienos kategorijos už geriausią
pasirodymą. Geriausiems skaitovams buvo skirti 6 diplomai: ikimokyklinukams Dominykui
Vilčiauskui ir Emilijui Eimontui, priešmokyklinukams Elandai Šauklytei ir Aironui Bertuliui bei
pradinių klasių mokinėms Skaistei Bertulytei ir Evikai Gaidamovičiūtei. Visi skaitovų konkurso
dalyviai buvo apdovanoti dalyvių medaliais.
Liepos 11 d. Leclkavos filiale vyko popietė „Piliakalnis senas mums praeitį mena“, skirta
Piliakalnių metams paminėti. Miestelio vaikai rinkosi į biblioteką ir kartu su bibliotekininke lankė
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Leckavos piliakalnį. Bibliotekininkė papasakojo apie Leckavos piliakalnį ir arčiausiai miestelio
esančius kitus piliakalnius: pirmąjį Griežės piliakalnį, kuris yra už 3 km, ir antrąjį Griežės piliakalnį,
nutolusį nuo Leckavos 2 km. Moksleivės Karolina Šimkutė, Aistė Bužokaitė pasidalijo įspūdžiais
apie išvyką kartu su bendruomene ant Betygalos piliakalnio, esančio Raseinių rajone. Paskui vaikai
žaidė žaidimus prie bibliotekos esančiame kieme.
Sedos miesto filialas dalyvavo akcijoje „Atverk duris vasarai“. Per vasarą bibliotekoje vyko
daug užsiėmimų su vaikais. Vaikai skaitė knygeles, žurnalus, piešė, sprendė kryžiažodžius, klijavo,
žaidė stalo bei kompiuterinius žaidimus, bendravo. Liepos 25 d. vaikai bibliotekoje žaidė
kompiuterinį žaidimą, kurio herojai susitinka virtualioje erdvėje ir padeda vieni kitiems. Rugpjūčio 9
d. vaikai sprendė kryžiažodžius apie Lietuvos piliakalnius, todėl informacijos teko uoliai paieškoti
tiek knygose, tiek internete. Rugpjūčio 21 d. vaikai susibūrė bibliotekos pievelėje, kur skaitė po
pastraipą iš knygelių ir kūrė pasakojimus, kaip gali pasibaigti vienas ar kitas kūrinys. Mažesnieji tuo
metu klausėsi, vėliau piešė iliustracijas apie girdėtus atsitikimus.
Rugpjūčio 14 d. Balėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė pakvietė
vaikus į popietę „Varnelės galvosūkiai“. Popietės tikslas – ugdyti vaikų bendruomeniškumą,
tobulinti kolektyvinio darbo įgūdžius bei sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai. Į popietę atvyko
personažas Varnas Martynas, kuris atsinešė savo draugės Varnelės dovanų. Tos dovanėlės – tai 2012
m. rajoninio laikraščio „Santarvė“ priedai „Varnelė“, kuriuose vaikai rado daug užduočių ir
galvosūkių. Popietės dalyviai lengvesnes užduotis sprendė pavieniui, o sunkesnes – kolektyviai.
Vaikai buvo nustebę, kad ir laikraščiuose yra žaidimų vaikams, todėl bibliotekininkė paragino vaikus
pasidomėti periodiniais leidiniais. Antroje popietės dalyje bibliotekininkė vaikams papasakojo apie
artėjančią šventę Žolines, jos reikšmę anksčiau ir dabar (pagal D. Brazytės Bindokienės knygą
„Lietuvių papročiai ir tradicijos). Po to pakvietė vaikus žaisti žaidimą „Atspėk žodį“.
Rugpjūčio 30 d. Balėnų filiale vyko edukacinė popietė „Bitutė pataria“. Popietės tikslas –
supažindinti vaikus su periodiniais leidiniais vaikams „Bitutė“ ir „Lututė“. Popietės metu vaikai
kartu su vyresniąja bibliotekininke Virginija Galdikiene sprendė galvosūkius, pateiktus žurnale
„Lututė“. Bibliotekininkė perskaitė keletą pažintinių straipsnių apie gamtą ir gyvūnus. Sklaidydami
žurnalą „Bitutė“, vaikai sužinojo, kokias knygas patariama perskaityti skyriuje „Skruzdėlytės
knygynas“ bei kokias naujas knygas vaikams išleido leidykla „Tyto alba“. Pristačius abu
žurnaliukus, bibliotekininkė pakvietė vaikus į praktinį užsiėmimą, kurį rado žurnalo „Bitutė“
skyriuje „Pasidaryk pats“. Žurnale „Bitutė“ (2017 m. Nr. 7/8) vaikams patariama, kaip pasidaryti
žiedlapių koliažą. Artėjant mokslo metams, bibliotekininkė pasiūlė vaikams pasigaminti knygų
skirtukus.
Rugsėjo 19 d. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos antrokai ir
Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro vaikai dalyvavo ant Daubarių piliakalnio vykusiame
renginyje „Kaip senovės lietuviai švęsdavo Lygės šventę“. Dalyvius pasitiko Mažeikių muziejaus
darbuotoja Jūratė Miliauskytė, pasipuošusi senoviniais apdarais. Ji vaizdžiai papasakojo, kaip
kiekvieną rudens lygiadienį švenčiama Lygės šventė, simbolizuojanti šiltojo metų laiko pabaigą ir
perėjimą į šaltąjį metų laiką. Nuo žilos senovės žinomi papročiai šiuo metų laiku atnašauti
dievybėms už užaugintą, subrandintą derlių. Renginio dalyviai taip pat dėkojo ir aukojo dievui
Žemininkui. Po apeigų vaikai žaidė žaidimus, vaišinosi. Sugrįžę į Tirkšlių kultūros cento parodų
salę, vaikai klausėsi edukacinės paskaitos apie Lietuvos piliakalnius. Tirkšlių Juozo VitkausKazimieraičio pagrindinės mokyklos mokytoja Daiva Juškaitė papasakojo, kiek piliakalnių yra
Mažeikių rajone, visoje Lietuvoje, kaip ir kodėl jie atsirado, kokia jų reikšmė. Vaikai atsakinėjo į
klausimus apie piliakalnius. Aktyviausi buvo berniukai, žinoję teisingiausius atsakymus. Tai bendras
Mažeikių viešosios bibliotekos Tirkšlių ir Šerkšnėnų filialų vykdomo projekto „Ką byloja Daubarių
piliakalnis“ renginys. Projektą finansavo Mažeikių rajono savivaldybė.
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Spalio 7 d. Ukrinų bibliotekoje vyko renginys, skirtas Pasaulinei muzikos dienai. Į
popietę „Muzika „veža“ susirinko neabejingi muzikai vyresniųjų klasių moksleiviai. Susitikimo
pradžioje priminta muzikos istorija, kuri prasideda nuo urvinio žmogaus laikų. Paminėta, kad
UNESCO 1975 metais spalio 1-ąją paskelbė Pasauline muzikos diena. Vėliau kalbėta apie muzikos
ir garsų terapijos atsiradimo istoriją, muzikos gydomąjį poveikį ne tik įtampą patiriantiems
žmonėms, bet ir sunkiai sergantiems ligoniams. Jaunimą nustebino ir prajuokino įdomūs muzikos
terapijos istorijos faktai. Pasirodo, jau Pitagoras daugelį dvasios, sielos ir kūno ligų gydė grodamas
specialias muzikines kompozicijas ir sukūrė muzikos harmonijos teoriją, o atlikti eksperimentai su
karvėmis įrodė, kad karvės, kurioms buvo leidžiama klausytis Mocarto, davė daugiau pieno. Į
klausimą, kada dažniausiai klausosi muzikos, viena popietės dalyvė atsakė: „Atsikėlusi ryte tuoj pat
įsijungiu muziką. Namuose, kai ilsiuosi, tvarkausi ir net kai ruošiu namų darbus, – skamba muzika“.
Dauguma renginio dalyvių jai pritarė. Vadinasi, šiuolaikinį jaunimą muzika lydi visur, nes ji lengvai
prieinama, galima klausytis populiarių muzikos kūrinių net savo telefone. Kalbėdami apie muzikos
poveikį, visi vieningai pritarė, kad muzika praskaidrina nuotaiką. „Kai man liūdna, įsijungiu savo
mėgstamą muziką ir iš karto pasidaro geriau“, – sakė Kamilė. Kita mergina teigė, kad jai dažnai
kokia nors daina sužadina malonius prisiminimus, nukelia jos mintis į praeitį, todėl ją girdėdama ji
jaučiasi laiminga. Pasigirdus „Tautiškai giesmei“, Marijono Mikutavičiaus dainai „Trys milijonai“,
jaunuoliai sakė, kad šios dainos stiprina vienybės jausmą, o F. Mendelsono „Vestuvių maršas“
asocijuojasi su vestuvėmis. Vadinasi, muzika mums pakelia nuotaiką, žadina prisiminimus, ji mus
lydi visą gyvenimą: nuo lopšinės dainų iki laidotuvių giesmių. Popietės dalyviai klausėsi įvairių
žanrų muzikos, dalyvavo protmūšyje „Atspėk dainą ir atlikėją“. Linksmai ir naudingai šeštadienio
popietę praleidę bibliotekoje, jaunuoliai pritarė, kad muzika juos „veža“.
Spalio 13 d. Kapėnų bibliotekoje vyko viktorina ,,Ką žinau apie euro atsiradimą?“ Vaikams
buvo paruoštos skaidrės, kuriose pateikta informacinė medžiaga apie euro įvedimą, Europos
Sąjungos šalis, jų kultūrą, gamtą, istoriją, ekonomiką. Susipažinę su pateikta informacija, bibliotekos
lankytojai buvo pakviesti patikrinti savo žinias viktorinoje. Pirmoje dalyje viktorinos dalyviai raštu
atsakinėjo į pateiktus klausimus apie euro atsiradimą, o antroje jų laukė užduotys iš geografijos,
demografijos, politikos. Daugiausia klausimų atsakė aktyvi bibliotekos lankytoja Brigita Bertulytė,
tik vienu tašku nuo jos atsiliko Gerda Balčiūnaitė.
Spalio mėnesį vaikai buvo kviečiami dalyvauti sveikinimo atviruko kūrimo konkurse „Piešta
dovanėlė bibliotekai“. Atvirukais vaikai sveikino Mažeikių viešąją biblioteką 95-mečio proga.
Konkurse dalyvavo 54 vaikai, kurie sukūrė po vieną atviruką. Sudaryta konkurso komisija išrinko ir
prizus skyrė gražiausių atvirukų kūrėjams. Nugalėtojai buvo apdovanoti spalio 17 d. Viešojoje
bibliotekoje vykusiame renginyje. Po to visi buvo pakviesti į susitikimą su dailininke, pasakų
vaikams rašytoja bei iliustruotoja Sigute Ach. Menininkė susitikimo metu vaikams vedė
kūrybiškumo, vaizduotės lavinimo užsiėmimą. Kūrybinio užsiėmimo su vaikais metu ji įtraukė visus
į vaizduotės žaidimą. Vaikai spėliojo, kas pavaizduota spalvotose dėmelėse, stebėjo, kaip dailininkė
jas paverčia gyvūnų piešiniais. Renginio pabaigoje visus dalyvius dailininkė pradžiugino dovanomis
ir autografais.
Lapkričio 16 d. Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos 6a klasės mokiniai rinkosi
Mažeikių viešojoje bibliotekoje. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audinga Dapkevičė vedė
pamoką tema „Asmeninis laiškas“. Mokiniai susipažino, kas yra asmeninis laiškas ir kaip jį reikia
rašyti. Kartu su mokytoja prisiminė skaitytas knygas ir jų veikėjus, atliko praktines užduotis Smart
lentoje. Bibliotekininkė Jūratė Grikpėdienė papasakojo apie skaitytų knygų autorius. Antra pamokos
dalis vyko Vaikų literatūros skyriuje. Kiekvienas atradęs kur patogiai prisėsti – ant sėdmaišio ar prie
stalo, rašė laišką savo mėgstamam veikėjui.
Lapkričio 22-osios rytą į Mažeikių viešąją biblioteką sugužėjo daug svečių, kuriuos pasiekė
gera žinia: Mažeikių rajono vaikams bus dovanojamos „Vaikų bibliotekėlės 2017“ knygos. Smagaus
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skaitymo linkėjo ir knygas pristatė labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ direktorė
Vaida Rukuižienė. Domėtis naujomis vaikiškomis knygelėmis kvietė ir gero laiko skaitant linkėjo
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.
Susirinkusiems svečiams buvo parodytas Mažeikių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
lėlių teatro „Vyturiai ir pelėdžiukai“ spektaklis „Trys paršiukai“. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos
Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja-sekretorė Reda Šiaulienė. Įteiktos knygos visoms
Mažeikių rajono švietimo įstaigoms bei Viešajai bibliotekai ir jos filialams. Po renginio vaikai
dalyvavo ekskursijoje po biblioteką.
Parodos
Vaikų literatūros skyriuje parengtos parodos: „Eilėmis linksmai papasakoti“ (poeto Bernardo
Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms), „Jei ne ant popieriaus, tai mintyse“ (rašytojos Nijolės
Kepenienės 60-mečiui), „Pašėlęs humoras, neišsenkanti fantazija“ (Astridos Lindgren 110-osioms
gimimo metinėms), „Geriausios metų knygos vaikams ir paaugliams“ (Tarptautinei vaikų knygos
dienai), „Komiksai: paveikslai prabyla“ (knygų paroda), „Ateities biblioteka“ (Mažeikių Rotary
klubo „LIBERTA“ organizuoto konkurso-socialinio projekto „Ateities biblioteka“ dalyvių –
Mažeikių rajono moksleivių piešinių paroda), „Žiedas mamai“( Mažeikių moksleivių namų Dailės
studijos kūrybinių darbų paroda), „Gyvoji gamta“ (Aidaro Kerpausko fotografijų paroda. Mažeikių
rajono Kalnėnų pagrindinės mokyklos penktokas Aidaras su savo darbais dalyvauja įvairiuose
fotografijų konkursuose ir parodose, yra tapęs laureatu, laimėjęs ne vieną prizą), „Vaikų kambarys“
(dailininkės Sigutės Ach iliustracijų paroda poetės Violetos Palčinskaitės knygai „Vaikų kambarys“.
Eksponuoti 20 parodinių lakštų su Sigutės Ach piešiniais), „Mes norime švarios aplinkos“ (Mažeikių
lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogų kartu su ugdytiniais kūrybinių-informacinių stendų paroda.
Šios įstaigos vaikai ir bendruomenės nariai dalyvauja tarptautinėje gamtosauginiame projekte ugdant
ekologinį sąmoningumą), „Tau, Lietuva, esu“ (Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinės
grupės ugdytinių (pedagogė Loreta Tenienė) karpinių paroda skirta Kovo 11-ajai), „Po gėlynus
lekioja, giedrą nešioja“ (spaudinių paroda apie bites), „Sava tarmie brongiause“ (spaudinių paroda
apie žemaičių tarmę), „Piešta dovanėlė bibliotekai“ (bibliotekos 95-mečiui vaikų sukurtų atvirukų
paroda), „Pagal Jurgį ir kepurė“ (spaudinių ir kepurių paroda), „Senių besmegenių suvažiavimas“
(spaudinių paroda), „Tas nepaprastas Kalėdų laukimas“ (Mažeikių moksleivių namų Dailės studijos,
vadovaujamos Genės Brasienės, vaikų darbų paroda. Studijos ugdytiniai pristatė 23 gražiai atliktus
šventinius darbus).
Tarptautinei vaikų knygos dienai parengtos parodos: Viekšnių miesto filiale – „Danų
pasakininkas H. K Andersenas“, Balėnų filiale – „Labiausiai patikę pasakų herojai“ (Balėnų
pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda), Buknaičių filiale – „Gera augt ir
svajot su knyga“, Krakių filiale – „Pirmosios vaikiškos knygos“, Pikelių filiale – „Knygos – apie
mažuosius mūsų draugus“, Plinkšių filiale – „Tavo pirmoji knygutė“, Purvėnų filiale – „Pasakos,
pasektos vaikams“, Ukrinų filiale – „Pasaka – bendravimo ir ugdymo priemonė“, Užlieknės filiale –
„Pasakų karalystės gyventojai“, Žemalės filiale – „Kelionė po knygų pasaulį“, Leckavos filiale –
piešinių paroda „Mano knygos personažas“.
Rašytojų jubiliejams skirtos parodos: Naftininkų filiale – „Mylimiausia vaikų rašytoja“ (A.
Lindgren – 110), Reivyčių filiale – „Nepamirštamos istorijos“ (A Lindgren – 110), „Kazio Sajos
kūryba vaikams“ (prozininkui Kaziui Sajai – 85), Sedos filiale – „Rašau jautriausiam vaikui, kuris
ankstokai išmoko skaityti“ (G. Adomaitytei – 60), „Rašydama kartais išmąstau įdomių dalykų“
(prozininkei Nijolei Kepenienei – 60), „Žemaitijos gamtos, vaikystės prisiminimų motyvai“ (poetei
R. Girkontaitei – 75), „Viekšnių filiale – „Klumpės“ (K. Sakai – 85), „Svečiuose pas Astridą
Lindgren“ (A. Lindgren – 110), Auksodės filiale –
„Tarp tikrovės ir realybės“ (K. Sajai – 85),
Bugenių filiale – ,,Pajūrio krašto metraštininkė“ (I. Simonaitytės metams ir 120-osioms gimimo
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metinėms), „Gėrio beieškant“ (K. Sajos 85- mečiui), ,,Vaikų numylėtinė“ (A. Lindgren –
110), Buknaičių filiale – „Iš poezijos skrynios“ (R. Girkontaitei – 75), „Mylimiausia vaikų rašytoja“
( A. Lindgren – 110), Kapėnų filiale – „Švedų rašytojai Astrid Lindgren – 110“, Krakių filiale – „Ji –
didžioji meilės poetė“ (J. Vaičiūnaitei – 80), Laižuvos filiale – „O buvo taip“ (I. Simonaitytės
metams ir 120-osioms gimimo metinėms), „Pakeliaukim kartu su A. Lingren“ (A. Lingren – 110),
Leckavos filiale – „Astridos knygos jums“ (A. Lindgren – 110), Pikelių filiale – „Prozininkei S.
Pšibiliauskienei-Lazdynų Pelėdai – 150“, Plinkšių filiale – „Prancūzų romantizmo poetas“ (V. Hugo
– 215), „Apsakymų paaugliams meistras“ (V. Dautartui – 90), „Istorinių nuotykinių romanų
rašytojas“ (A. Diuma – 215), „Senosios prozos meistras“ (V. Krėvei – 135), „Žymiausia pasaulyje
vaikų rašytoja“ (A. Lindgren – 110), Purvėnų filiale – „V. Dautartas – rašytojas, eseistas,
dramaturgas“ (V. Dautartui – 90), „Viena žymiausių vaikų rašytojų pasaulyje“ (švedų rašytojai
Astrid Lindgren – 110), Šerkšnėnų filiale – „Nijolei Kepenienei – 60“, Ukrinų filiale – „Prozininkei
Nijolei Kepenienei – 60“, „Švedų rašytojai Astrid Lindgren – 110“, Urvikių filiale – „Nuostabus
Astridos Lindgren pasaulis“ (A. Lindgren – 110), Užlieknės filiale – „V. Krėvės kūryba“ (V. Krėvės
135-osioms gimimo metinėms), „Niekada negalėčiau pamiršti A. Lindgren knygų“ (A. Lindgren –
110), Žemalės filiale – „Ir mažam, ir suaugusiam“ (J. Avyžiaus 95-mečiui), „Rašau mažiausiems“
(K. Sajos 85-mečiui), „Iš vaikystės skrynios“ (A. Lindgren – 110), Židikų filiale –,,Nevarstomas
duris atvėrus“ (K. Sajai – 85), „Per vargą į šviesą ir tiesą“ (Lazdynų Pelėdai – 150), ,,Pasaka gimsta
tyloje“ (A. Lindgren – 110).
Saugesnio interneto savaitei: Buknaičių filiale – „Vaikams apie saugų internetą“ Krakių
filiale – „Saugus ir draugiškas internetas“, Pikelių filiale – „Kompiuteris mūsų gyvenime“, Renavo
filiale – „Klaidžiais interneto takais“, Šerkšnėnų filiale – „Internete būk atsargus“, Žemalės filiale
– „Pirmieji žingsniai“, Ukrinų filiale – „Saugus ir draugiškas internete“.
Nacionalinei bibliotekų savaitei: Balėnų filiale – „Kviečiame į renginius“, Buknaičių filiale –
„Apie knygas ir skaitymą“, Kapėnų filiale – „Vartai į knygų pasaulį – bibliotekoje“, Leckavos filiale
– „Gera gyventi šalia knygų“, Purvėnų filiale – „Knyga tavo draugas“, Viekšnių miesto filiale
„Vartau naujas knygutes“.
Akcijai „Knygų Kalėdos“: Sedos miesto filiale – „Padovanokime skaitytą žodį, prasmingą
mintį“, Viekšnių miesto filiale – „Knygų Kalėdos“, Krakių filiale – „Vaikiškų knygų pasaulyje“,
Plinkšių filiale – „Nuostabiausia Kalėdinė dovana“, Urvikių filiale – „Kalėdų motyvai knygų
puslapiuose“.
Kitos parodos: Naftininkų filiale – „Vytės Nemunėlio poezija vaikams“, „Pasaulio pasakų
herojai“ (piešinių paroda), „Mano mėgstamiausia knygelė“ (piešinių paroda), Susipažink, skaityk,
išrink!“ (Metų knygos rinkimams), Reivyčių filiale – Lietuvos piliakalniai (Piliakalnių metams),
„Sužinok daugiau!“ (Sporto metams), „Lietuvos valstybinės šventės“, Sedos miesto filiale –
„Nepriklausomos Lietuvos simboliai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Prasminga knygnešio
dalia“ (Knygnešio dienai), „Lietuvos tautiniai kostiumai“ (Tautinio kostiumo metams, Nacionalinei
bibliotekų savaitei), Viekšnių miesto filiale – „Štai aš sausis! Šaltaausis! Per pusnynus ateinu“,
„Fantazijos šalies mylėtojams“, „Mano ketureilis – Tau Lietuva“, „Pasiilgau pavasario pievos ...“,
„Voverė – miško gražuolė“, „Vasarėlė sparčiai eina per kalveles ir laukus“, „Medžių auksą pakelėm
išsėjęs, ves mokyklon mus karys rugsėjis“, „Nykštukai: mažame kūne – narsi širdis“, Auksodės
filiale – „Europos diena“, „Lito įvedimui Lietuvoje – 95“, „Mažeikių rajono piliakalniai“
(Piliakalnių metams), projekto “Pažink tautinio kostiumo grožį“ paroda, Balėnų filiale – „Esu šios
žemės vaikas“ (Pasaulinei Žemės dienai), „Su Šventom Velykom“ (Balėnų pagrindinės mokyklos
mokinių karpinių paroda), „Dovanėlės-figūrėlės“ (Tarptautinei muziejų dienai), „Mane tėvelis
mokė“ (Tėvo dienai), „Miško partizanų takais“ (Gedulo ir Vilties dienai, Okupacijos ir Genocido
dienai), „Skaitykime pagal programą mokykloje“, „Lietuvos piliakalniai ir pilys“ (Piliakalnių
metams), „Saldusis Advento kalendorius“, Bugeniai filiale – „Nuo akmens kirvuko iki Lietuvos

65
valstybės“ (Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui), „Ant kalno pilis stovėjo“ (Piliakalnių
metams), Buknaičių filiale – „Lietuvos heraldika“ (Lietuvos Tarptautinio pripažinimo ir
diplomatinių santykių atkūrimo 25-mečiui), Krakių filiale – „Gegužės 7-oji reikšminga data“
(Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Mylimiausias knygos herojus“ (vaikų piešinių
paroda), Lito istorija “ (Lito įvedimo Lietuvoje 95-mečiui), Laižuvos filiale – „Gražiausias žiedas
Lietuvai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), „Gyvūnai pasakose“ (Tarptautinei vaikų knygos
dienai), „Laisvas žodis“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), Leckavos filiale – „Kalba –
tautos siela“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Nacionalinė valiuta – litas (Lito įvedimo
Lietuvoje 95-osioms metinėms), Pikelių filiale – „Su knygos šviesa“ (Spaudos atgavimo, kalbos
knygos dienai), „Balta Kalėdų pasaka“ (Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams), Plinkšių filiale –
„Atmink, ji vienintelė“ (Laisvės gynėjų dienai), „Lietuvos piliakalniai“ (Piliakalnių metams),
„Skrieja vasara saulėta“, „Skiepijęs meilę gamtai“ (Lito įvedimo Lietuvoje 95-osioms metinėms),
Purvėnų filiale – „Lietuvos valstybės simboliai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Knyga
tavo draugas“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei), Renavo filiale – „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų
diena“, „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, „Minkštas vaikystės pasaulis“,
Šerkšnėnų filiale – „Metų knygos rinkimai 2016“, „Knygnešiai“ (Knygnešio dienai), „Knyga – žinių
laivas (Mokslo ir žinių dienai), Tirkšlių filiale – „Darželio „Giliukas“ vaikai piešia žiemą“,
„Lietuvos valstybės simboliai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „Rudeninių skėčių
paroda“ (Mokytojų dienai), „Advento tradicijos“, Ukrinų filiale – Prieškario Lietuvos kariuomenė“
(Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui), „Kai kalbėti ir skaityti lietuviškai draudė“ (Knygnešio
dienai paminėti), „Piliakalniai: praeitis ir ateitis“ (Piliakalnių metams paminėti), „2017 Metų knygos
rinkimai“, „Adventas – Kalėdų laukimas“, Urvikių filiale – „Kalba – gyvenimo duona“ (Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Kalėdų motyvai knygų puslapiuose“, Užlieknės filiale – „Su
šviesos ryšuliu ant pečių“ (Knygnešio dienai), Žemalės filiale – „Žiemos spalvos“, Židikų filiale –
„Gerdos Mingielaitės perskaitytų knygų piešinių paroda“, „Piliakalniai: praeitis ir ateitis“
(Piliakalnių metams), „Belaukiant Šv. Kalėdų“.





Renginių lankytojų skaičius
Iš viso
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2016 m.
2669
542
684
1443

2017 m.
2542
779
499
1264

Netradicinės darbo formos
Vaikų literatūros skyriuje veikia lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai“.
Kovo 10 d. vaikų literatūros skyriuje apsilankė lopšelio-darželio „Berželis“ auklėtiniai.
Vaikus į žaisloteką pakvietė bibliotekos lėlių teatro lėlės: knyga, peliukas ir lapė. Jie mažiesiems
paaiškino, kas yra knyga, kas yra biblioteka ir ką joje galima nuveikti. Vaikai smalsiai stebėjo, kaip
knyga ir peliukas bando įkalbėti lapę pradėti skaityti knygas. Jiems tai puikiai pavyko. O tada jau
visi trys prie jų prisidėti pakvietė ir vaikus. Vaikus sudomino šis lėlių pasiūlymas. Sugužėję į Vaikų
literatūros skyrių jie kiekvienas ieškojo sau patinkančios knygos. Skyriaus darbuotojos vaikams
pasiūlė dvi įdomias knygutes: Selemono Paltanavičiaus „Maži ežiuko sapnai“ ir Evelinos Daciūtės
„Drambliai ėjo į svečius“. Ne mažiau vaikus sudomino ir interaktyvios knygos. Apžiūrėję skyrių,
pavartę gražiausias paveikslėlių knygas, pažaidę žaislotekoje, išeidami jie pažadėjo dar čia sugrįžti.
Balandžio 4 d. Vaikų literatūros skyriuje priešmokyklinių grupių vaikai iš lopšelio-darželio
„Bitutė“ žiūrėjo lėlių teatro spektaklį „Knyga ir peliukas“, darbuotojos papasakojo apie vaikų
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literatūros skyriaus darbą, supažindino su bibliotekos taisyklėmis. Vaikai vartė spalvingas
knygas, domėjosi papildytos realybės knygomis, kurios atgyja ne tik vaizduotėje, bet ir realybėje.
Spalio 2 d. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ vaikai.
Vaikai pažiūrėjo lėlių teatro spektaklį „Knyga ir peliukas“. Bibliotekininkės papasakojo, kaip tapti
skaitytojais, kaip išsirinkti knygas. Didžiulio susidomėjimo sulaukė papildytos realybės knygos,
kurių herojai atgyja į juos nukreipus planšetinį kompiuterį.
Spalio 27 d. į Vaikų literatūros skyrių sugužėjo „Bitutės“ lopšelio-darželio auklėtiniai.
Viešnagės pradžioje bibliotekos darbuotojos vaikus pakvietė į žaisloteką pažiūrėti lėlių teatro
spektakliuką „Knyginukas tvarkdarys“. Pabendravę su lėlių teatro lėlėmis ir išsiaiškinę, kas yra
biblioteka ir ką joje veikti, vaikai pasklido tarp knygų lentynų. Čia kiekvienas galėjo rasti jam
patinkančią knygą, ją pavartyti, pasiūlyti kitiems. Kai kurie pasidžiaugė radę knygų, kurias patys turi
namų bibliotekėlėse. Aktyvius vaikus domino ne tik Vaikų literatūros skyriuje, bet ir kituose
Viešosios bibliotekos skyriuose esančios knygos.
Lapkričio 22-osios rytą į Mažeikių viešąją biblioteką sugužėjo daug svečių, kuriuos pasiekė
gera žinia: Mažeikių rajono vaikams bus dovanojamos „Vaikų bibliotekėlės 2017“ knygos. Smagaus
skaitymo linkėjo ir knygas pristatė labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ direktorė Vaida
Rukuižienė. Susirinkusiems svečiams buvo parodytas Mažeikių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriaus lėlių teatro „Vyturiai ir pelėdžiukai“ spektaklis „Trys paršiukai“.
Vaikų literatūros skyriuje 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 652 vaikai
(2016 m. – 686).
Balėnų filiale veikia jaunųjų bibliotekininkių būrelis „Pelėdukai“. Būrelyje 6 nariai. Jie
rinkosi bibliotekoje kartą per 3 mėnesius, padėjo tvarkyti periodinę spaudą, klijuoti suplyšusias
knygas, organizuoti renginius ir juose dalyvavo.
Plinkšių filiale veikia jaunųjų bibliotekininkų būrelis „Riešutėliai“. Būrelis 2017 m.
pasipildė 2 naujais nariais, dabar vėl būrelyje 10 narių. Vaikai bibliotekoje klijuoja knygutes,
prižiūri kompiuterinę techniką, padeda mažiesiems lankytojams išsirinkti knygas, naudotis
kompiuteriu. Būrelio nariai padeda bibliotekininkei organizuoti vaikams skirtus renginius.
Jau 17 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
bibliotekoje paskutinį mėnesio penktadienį. 2017 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. Vaikai klijavo suplyšusias
knygutes, aplenkė jas, rinko eilėraščius, patarles, mįsles renginiams ir padėjo bibliotekininkei juos
organizuoti.
Sedos bibliotekoje yra įsikūręs jaunųjų bibliotekininkų būrelis. Jame 10 narių. Būrelio
tikslas – populiarinti biblioteką, įtraukiant vaikus į renginių organizavimą, parodų rengimą, vaikų
fondo knygučių tvarkymą. 2017 m. jaunųjų bibliotekininkų būrelis padėjo bibliotekininkėms
organizuoti 2 renginius, parengti 2 parodas. Bibliotekoje vyko 4 knygučių tvarkymo užsiėmimai. Jau
septynioliktus metus Sedos filiale veikia žaisloteka. Žaidimai padeda įvairiapusiškai lavinti vaikus,
pritraukti būsimuosius skaitytojus į biblioteką. 2017 m. žaislotekos paslaugomis pasinaudojo 200
vaikų nuo ikimokyklinio amžiaus iki 7 klasės moksleivių, užregistruoti 1536 apsilankymai (2016 m.
– 1504). Žaislotekoje lankėsi vaikų darželio auklėtiniai su auklėtojomis.
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Židikų filiale 2017 m. gegužės 5 d. įkurtas jaunųjų bibliotekininkų būrelis
„Knygų bičiuliai“, kuriame yra 15 narių. Jaunieji bibliotekininkai dalyvavo rašinių konkurse
„Legenda apie Dapšių piliakalnį“, skirtame Piliakalnių metams paminėti, talkino rengiant parodą
„Gerdos Mingielaitės perskaitytų knygų piešiniai“. Be jaunųjų bibliotekininkų neapsieita ir
pravedant Motinos dienos bei Šv. Kalėdų renginius. 2017 m. vasarą įkurtas lėlių teatras.
Bibliotekininkė, pasidalinusi šia idėja su Židikų kultūros centro darbuotojais, sulaukė pritarimo. B.
Vaizgėlienė parašė scenarijų pagal H. K. Andersono pasaką „Sniego karalienė“, o Židikų kultūros
centro režisierė Ilona Michalenkovienė padėjo pagaminti lėles lėlių teatrui. Vaidmenis kūrė Kultūros
centro darbuotojos Irina Klemenienė, Vida Abrasonienė, Birutė Butkuvienė ir bibliotekininkė Benita
Vaizgėlienė. Lėlių teatras vaikams parodė spektaklį ne tik Židikų kultūros centre, bet ir Pikelių
pagrindinėje mokykloje, Račalių bei Lūšės bendruomenės namuose. Pasirodymai buvo skirti Šv.
Kalėdų šventei.
Informacinis darbas
Rajono bibliotekose gautos 699 (2016 m. – 638) užklausos vaikams, atsakyta į visas gautas
užklausas (2016 m. – 636), vaikų literatūros skyriuje į 257 (2016 m. – 177), miesto filialuose – 54
(2016 m. – 57), kaimo filialuose – 388 (2016 m. – 402). Daugiausia pateikta teminių užklausų 688
(2016 m. – 619).
Įdomesnės informacinės užklausos: komiksų kilmė, Žemaitijos piliakalniai, kulinarinis
turizmas, eilėraščiai apie pelėdą, Nidos saulės laikrodis, gėlių simboliai dailėje, tautinis kostiumas,
didžiausi pasaulio ugnikalniai, prekių užsakymas internetu.
Internetas rajono bibliotekose
 Vaikų interneto vartotojų skaičius
 Vaikų interneto lankytojų skaičius

2016 m.
830
13695

2017 m.
864
13763

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“, 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. 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.
Balėnų fililalo bibliotekininkė bendradarbiavo su Balėnų pagrindinės mokyklos bibliotekos
darbuotoja. Kartu buvo organizuojami renginiai, dirbama su skolininkais. Ruošiant parodas, naudota
literatūra esanti mokyklos bibliotekoje. Organizuojant renginius mokykloje, naudota Balėnų
bibliotekos literatūra, kraštotyros medžiaga.
Laižuvos filialo darbuotoja Kristina Grybauskienė iki 2017 m. rugsėjo 1 d., kol veikė
Laižuvos A. Vienažindžio pagrindinė mokykla, bendradarbiavo su šios mokyklos mokytoja Edita
Vasiliauskiene. Kartu organizuodavo renginius, rengė parodas, konkursus mokiniams.
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Bibliotekininkė
dažnai
apsilankydavo mokykloje, buvo kviečiama į mokyklos
organizuojamus renginius.
Pikelių filialas yra Pikelių pagrindinės mokyklos pastate, todėl patogu kartu organizuoti
renginius. Mokyklos bibliotekininkė informuojama apie naujas knygas, padeda sugrąžinti bibliotekai
knygas iš moksleivių skolininkų.
Renavo filialas bendradarbiavo su Renavo pagrindine mokykla. Kartu su mokyklos
bibliotekos vedėja buvo siekiama, kad kiekvienas moksleivis skaitytų kurioje nors bibliotekoje.
Buvo sudaromi neskaitančių vaikų sąrašai, vyko 2 pokalbiai. Rugsėjo mėnesį mokykla uždaryta.
Šerkšnėnų filialas bendradarbiauja su mokykla–daugiafunkciniu centru. Mokytoja
informuojama apie bibliotekos skolininkus, naujai gautas knygas, kartu organizuojami renginiai.
Ukrinų filialas bendradarbiavo su Ukrinų pagrindine mokykla. Mokyklos bibliotekininkė
padėjo dirbti su skolininkais, kartu buvo organizuojami renginiai, dalijamasi informacija apie naujas
knygas. Rugsėjo mėnesį mokykla uždaryta.
Užlieknės filialas kartu su Užlieknės pagrindine mokykla kartu organizuoja renginius. Kartu
su mokyklos bibliotekininke buvo analizuojamas mokinių skaitymas, išsiaiškinta, kas perskaitė
daugiausia knygų kaimo ir mokyklos bibliotekose. Daugiausia knygų perskaitę skaitytojai buvo
apdovanoti dovanėlėmis.
Mažeikių miesto Reivyčių filialas bendradarbiauja su darželio-mokyklos „Kregždutė“
biblioteka, kartu organizuoja renginius.
Sedos miesto 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 miesto 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.
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.
2017 m. sukurtas 1991 naujai gautų dokumentų įrašas. Automatizuotai per metus
elektroniniame bibliotekos kataloge sukurti 2882 įrašai. Analizinių įrašų sukurta 891, visi naujai
sukurti analiziniai įrašai eksportuoti į suvestinį katalogą. Automatizuotai parengtų įrašų skaičius iš
viso elektroniniame kataloge – 52988.
Rekataloguojami miesto ir kaimo filialų fondai. 2017 m. rekataloguota 4150 fiz. vnt.
dokumentų.
2017 m. Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriuje buvo toliau kuriami
analiziniai įrašai. Į suvestinį katalogą fondų organizavimo skyriaus vedėja išsiuntė 891 periodinių
leidinių įrašą. 2017 m. pabaigoje elektroniniame kataloge buvo 13784 analiziniai įrašai.
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Informacinio fondo dydis
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose
Vidutinis informacinio fondo dydis filiale

2016 m.
7203
3376
955
2872
159

2017 m.
7249
3438
936
2875
158

2017 m. Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus fondas papildytas 62 fiz. vnt.
literatūros, iš jų: P. Mierausko „Aplinkosauga: šiuolaikinio valdymo iššūkiai“, A. Braziūnienės
„Inkunabulų paveldas Lietuvoje ir pasaulyje“, L. Preikšienės „Motyvuoti paprasta“, B. Jonaičio
„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“, B. Tracy „Pardavimų psichologija“, R. Bagdžiūnaitės
„Kartografiniai vaizdavimo būdai ir žemėlapių sudarymas“, A.Baublio „Krovinių vežimas“, M.
Drėmaitės „Progreso meteoras“, A. Juzefovič „Tarpkultūrinė komunikacija: vaizdas ir kūryba“, M.
Kardelio Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ 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
labai trūksta įvairių teisės kodeksų bei jų komentarų. Sunku juos sukomplektuoti, nes labai greitai
keičiasi, be to labai brangūs.
Tik 2 kaimo filialai gavo informacinių leidinių: Buknaičių filialas – Povilo Šverebo „Telšių
vyskupijos bažnyčių varpai“, Liepos Griciūtės-Šverebienės „XVII– XVIII a. Bažnytinės procesijos
Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje“,Ukrinų filialas – Algirdo Gaižučio „Lietuva“.
Naftininkų filiale nurašyta 15 vnt. senų susidėvėjusių leidinių, Reivyčių filiale – 4.
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. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo, vaikų
literatūros, informacijos ir kraštotyros skyriai nebepildo katalogų, nes, esant elektroniniam katalogui,
nebeliko poreikio. 2017 m. į pagrindinį katalogą įdėta 1991 kortelė (2016 m. – 1384).
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. Kortelėmis
pildoma tik bibliotekininkystės straipsnių kartoteka.
Įdėta kortelių į kartotekas
SVB
VB
 Kraštotyros kartoteka
 Bibliotekininkystės straipsnių kartoteka

2016 m.
958
191
150
41

2017 m.
828
137
132
5
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Filialų katalogai ir kartotekos
Filialuose atsisakyta katalogų, kadangi nėra poreikio. Pildomos tik kraštotyros kartotekos (žr.
skyriuje „Kraštotyros veikla“).
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Gautų informacinių užklausų skaičius
SVB
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
 Užklausų, atsakytų elektroniniais kanalais, skaičius

2016 m.
2291

2017 m.
2664

2287
2003
1220
1043
177
1004
174
166
893
833
44
4
1
3
218
64

2662
2382
1649
1238
257
154
1429
148
144
865
809
42
2
2
182
182

VB vartotojų 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. 2017 m. prie
bazių buvo prisijungta 5033 kartus.
Raštu pateiktų užklausų nebuvo. 2017 m. buvo nemažai užklausų telefonu, elektroniniu
paštu. Buvo atsakyta į 148 elektronines užklausas.
Į 2 užklausas neatsakyta. Neatsakyta į užklausą apie naujausias kompiuterines programas, nes
turima literatūra pasenusio turinio, o iš interneto pateikta informacija vartotojui netiko. Taip pat
neatsakėme į užklausą apie mirties bausmės taikymą Azijos šalyse.
Nemažai užklausų buvo kraštotyros tematika. Atsakyta į 50 tokio pobūdžio užklausų.
Dažniausiai buvo klausiama apie rajono mokyklas, bendruomenes, savivaldą, renginius, rajono
istoriją, lankytinas vietas, ekologiją, knygnešius, papročius, įžymius žmones, knygnešius. Atsakant į
kraštotyrinio pobūdžio užklausas buvo naudojamasi bibliotekos kraštotyros fondu bei kraštotyros
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duomenų archyvu. Tais atvejais, kai norėta pateikti išsamesnę informaciją, susijusią su
konkrečiais faktais ar įvairios tematikos statistikos duomenimis, atsakymų ieškota įvairiuose
interneto tinklapiuose. Padaugėjo užklausų žinių vadybos, logistikos, kalbotyros, laisvalaikio
organizavimo, kaimo turizmo plėtros temomis.
Portale www.ibiblioteka.lt buvo pateiktos 27 užklausos.
Filialuose buvo klausiama apie įvairių augalų auginimą, gyvūnų priežiūrą, ligas, žymius
žmones ir kt. Neigiamų atsakymų nebuvo.
Atrankinės informacijos apimtis ir temos
Atrankiniu būdu aptarnaujamų abonentų skaičius
 Viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Atrankinės informacijos temos

2016 m.
26
3
2
21
14

2017 m.
30
2
3
25
12

Temos
Viešojoje bibliotekoje buhalterei ir direktorei teikiama informacija buhalterinės apskaitos,
darbo apmokėjimo, atostogų suteikimo ir kitais su darbu susijusiais klausimais.
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, medicinos, sodininkystės-daržininkystės temomis.
Internetas rajono bibliotekose
 Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto
 Interneto vartotojų skaičius
 Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius)

2016 m.
24
1839
60

2017 m.
24
2006
62

Viešojoje bibliotekoje vartotojams skirta 12 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga,
miesto filialuose – 11, kaimo filialuose – 39.
2013 m. rugsėjo 3 d. sukurta Viešosios bibliotekos paskyra feisbuko socialiniame tinkle.
Paskyras taip pat turi Balėnų, Laižuvos, Naftininkų, Sedos filialai.
Duomenys apie rajono bibliotekų elektronines paslaugas
 Interneto seansų skaičius
 Atsisiųstųjų dokumentų skaičius
 Atsisiųstųjų įrašų skaičius
 Virtualių apsilankymų skaičius

2016 m.
25060
2032
3842

2017 m.
26134
2763
4001

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
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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.
2017 m. bendrauta su Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ korespondentais A. Malūkiene,
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.
Bendradarbiauta su Rokiškio, Zarasų, Skuodo, Šilalės ir kt. viešosiomis bibliotekomis.
Rengiant parodas apie rašytoją Šatrijos Raganą, poetą, kunigą Antaną Vienažindį ir kitas, prisireikė
įvairios informacijos, todėl buvo prašoma pagalbos iš kitų bibliotekų. Šilalės viešajai bibliotekai
skenavome ir siuntėme eilėraščius, skirtus Mažeikių miestui. Jų prireikė organizuojant Žemaitijos
zonos „Bočių“ šventę.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos vyko į Kelmės rajono Užvenčio kraštotyros
muziejuje vykusį seminarą-minėjimą „Laiškai Marijai: kas šviečia iš savęs, savimi, įtraukia ir kitus
apšviesdamas“. Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė
skaitė pranešimą, kuriame atskleidė Šatrijos Raganos įvaizdį mene. Ruošiant pranešimą, buvo
bendradarbiauta su Kelmės rajono Užvenčio kraštotyros muziejaus darbuotojais, Mažeikių rajono
Židikų Šatrijos Raganos memorialinio muziejaus darbuotoja, taip pat su Mažeikių rajono Židikų m.
Pečkauskaitės gimnazija.
Buvo teikiama pagalba studentams, rašantiems baigiamuosius bakalauro, magistro darbus
apie tautines mažumas, gyvenančias mūsų rajone, Mažeikių rajono ir miesto skulptūras, lankytinas
vietas.


















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

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

2017 m.
2955
2294
661
2
1918
1602
316
2
275
187
88
762
505
257
43
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Viešosios bibliotekos kraštotyros fondas 2017 m. papildytas 96 naujais leidiniais. Fondas
pildomas iš įvairių komplektavimo šaltinių: iš komplektavimo skyriaus už Kultūros ministerijos
skirtas lėšas, autorių dovanotomis knygomis.
Kraštotyros fondas pasipildė tokiomis vertingomis knygomis: L. Mitkaus „Į duris pabeldė
gyvenimas“, J. Strazdausko „Miestas upės vingyje“, V. Vitkaus „Pulkininkas Kazimieraitis“, A.
Krapauskienės „Bažnyčių bokštai remia dangų“, R. Požerskio „Atlaidai“, R.Rakausko „Triveidė
knyga“, V. Imbrienės „Nuoga širdis“, V. Daujotytės „Asmeniniai kursai“, V. Ostrausko „Sic
transit“, L. Griciūtės-Šverebienės „XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje“, J. Norvaišienės „Trys saujos laimės“, A. Avyžiūtės „Tarp prieš tai ir po to“ ir
kitais leidiniais.
2017 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.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje kaupiamos ir autografuotos knygos. 2017 m. gautos 39
tokios knygos. Tai poetų, žurnalistų, dailininkų, fotografų, vertėjų ir muziejininkų padovanotos
knygos.
Pildomas ir fotoarchyvas. Tai nuotraukos iš įvairių renginių, švenčių. 2017 m. nuotraukos iš
įvairių renginių, švenčių buvo įrašomos į kompiuterines laikmenas ir bus saugomos bibliotekos
kraštotyros skaitykloje. Kai kurios nuotraukos skenuojamos, joms daromi aprašai. Nemažai
nuotraukų, kuriose atsispindi pokario Laižuvos istorija, kraštotyros fondui padovanojo ir Seimo
narys Kęstutis Bartkevičius.
VB kraštotyros fondą papildė 4 kraštotyros darbai, filialų – 16.






Įdėta kortelių į kraštotyros kartoteką
SVB
VB
Kaimo filialuose
Miesto filialuose

2016 m.
809
150
537
122

2017 m.
691
132
421
138

VB kraštotyros kartoteka nuo 2010 m. nebepildoma spausdintomis aprašų kortelėmis, nes
visi aprašai talpinami į LIBIS katalogą – NDB (Nacionalinį duomenų banką). Daug straipsnių
aprašyta iš rajoninių laikraščių „Santarvė“, „Būdas žemaičių“, „Vakarų Lietuva“, „Didmiestis“ ir
aprašai išsiųsta į NBD. Tačiau darbuotojos, atsakydamos į vartotojų užklausas, dažnai naudojasi
kraštotyros kartoteka, kuri savo aktualumo ir populiarumo neprarado iki šiol. Kartoteka papildyta
įvairiais ikonografiniais aprašais. Daugiausiai kortelių aprašyta apie įžymius žmones, rajono
mokyklas, darželius, bendruomenių veiklą, miesto ir rajono socialines problemas. Kraštotyros
kartoteka buvo redaguojama, įdėti nauji skirtukai.
Kraštotyros kartotekos yra visuose 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.






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

2016 m.
6
1
1
4

2017 m.
20
4
3
13
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2017 m. informacijos ir kraštotyros skyriuje parengti ir įrišti 4 kraštotyros darbai: „Mažeikių
rajono 2018 metų atmintinų datų kalendorius“ (elektroninė versija patalpinta Viešosios bibliotekos
interneto svetainėje), bibliografinis eilėraščių sąrašas „Kraštiečių posmai apie Lietuvą“ (įdėtas į
Viešosios bibliotekos interneto svetainę), „Rajono literatų posmai apie Lietuvą“, „Eilėraščiai, skirti
kunigui, poetui Antanui Vienažindžiui“.
Miesto ir kaimo filialų darbuotojoms buvo suteikta pagalba, rengiant kraštotyros darbus.
2017 metais filialuose parengta 16 kraštotyros darbų. Parengtas Auksodės filialo darbas – „Auksodės
filialo istorija. 1956–2016 m.“, Laižuvos filialo – „Laižuvos filialo istorija. 1986–2016 m.“,
Leckavos filialo – „Tremtinės Zuzanos Jašmontaitės-Gelžinienės atsiminimai“, Pikelių filialo –
„Romualdas Rakauskas: Esu laimingas žmogus, kuriam gyvenimas davė fotografiją“ bei „Kraštietė
operos solistė Morta Grikštaitė-Vaičkienė“, Reivyčių filialo „Reivyčių filialo 2003–2013 m.
istorija“, Sedos miesto filialo „Sedos seniūnija spaudoje. (2010–2015), Urvikių filialo – „Urvikių
filialo istorija. 1996–2006 m.“, Šerkšnėnų filialo darbas – „Šerkšnėnų kaimo poetas Romas Gailius“,
Buknaičių filialo – „Tautodailininkė Tatjana Demulienė.“, Renavo filialo – „LDK Birutės pulko
ulonas renaviškis Leonas Želvys“, Tirkšlių filialo – „Tirkšlių miestelio tautodailininkė Alma
Krapauskienė“, Užlieknės filialo „Kraštiečio poeto Juozo Elekšio gyvenimas ir kūryba“, Žemalės
filialo – „Žemalės seniūnijos mažieji sakraliniai objektai“, Židikų filialo – „Atminties ženklai
Židikų apylinkėse“, Viekšnių miesto filialo – „Mokytojas kraštotyrininkas Algirdas Gedvila“.
Daug dėmesio buvo skirta kraštotyros informacijos rinkimui. Toliau buvo renkama
informacija apie Mažeikių rajono skulptūras, mažeikiškį gydytoją chirurgą Vladą Burbą, pildomi
kraštotyros aplankai apie žymius kraštiečius, rajono ekologiją, lankytinas vietas ir kt. Renkami
mokyklose, bendruomenėse ar kitose įstaigose leidžiami laikraštėliai. Bendrauta su knygnešio,
bibliofilo Aleksandro Plenio artimaisiais, gauta daug nuotraukų.


Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje

Sedos biblioteka palaikė ryšius su sediške Egle Zubavičiene, gyvenančia Airijoje, kuri rengė
savo baigiamąjį darbą Kauno kolegijoje Medicinos fakultete apie Sedos miestelio neįgaliuosius,
pagalbą jiems. Bibliotekininkės padėjo rinkti informaciją, siuntė ją elektroniniu paštu. Parvykusi į
Sedą, E. Zubavičienė lankėsi bibliotekoje, pasakojo apie gyvenimą Airijoje, savo darbą svečioje šalyje.
VI. METODINĖ VEIKLA
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, praktinė pagalba
vietoje, nauja Palnosų filialo darbuotoja apmokyta darbo filiale pagrindų.
Buvo komplektuojama bibliotekinė literatūra, tvarkomas Viešosios bibliotekos archyvas,
kaupiami duomenys apie rajono bibliotekas.
Metodinių rekomendacijų rengimas
2017 m. parengtas „2018 metų įžymių datų kalendorius“.
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Praktinės pagalbos teikimas
Išvykos
 Išvykta kartų
 Aplankyta bibliotekų
 Vidutiniškai vienas filialas aplankytas kartų

2016 m.
12
24
2

2017 m.
10
24
1

2017 m. aplankyti 24 Viešosios bibliotekos filialai. Išvykose dalyvavo: direktoriaus
pavaduotoja Irena Atkočaitienė, Fondų organizavimo skyriaus vedėja Alma Jasienė, Informacijos ir
kraštotyros skyriaus vedėja Rūta Skiparienė bei vyresnioji bibliografė Janina Dambrauskaitė, Ūkio
skyriaus vedėja Irena Dulkienė, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Nerijus
Malachauskis.
Išvykų metu buvo suteiktos konsultacijos informacinių užklausų, neigiamų atsakymų,
gyventojų mokymų registracijos, skaitytojų apskaitos, knygų nurašymo, fondų tvarkymo klausimais.
Filialų darbuotojos įpareigotos papildyti ir suredaguoti gyventojų ir kraštotyros kartotekas, nurašyti
pasenusio turinio ir susidėvėjusią literatūrą. Taip pat įvairiais darbo klausimais buvo konsultuojamos
telefonu, elektroniniu paštu.
Metodikos kabinete kiekvieną mėnesį iš filialų, turinčių viešąją interneto prieigą, buvo
renkamos ataskaitos apie gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus, teikiamas konsultacijas.
Lapkričio–gruodžio mėn. filialuose atlikta inventorizacija.
Viešosios bibliotekos specialistai konsultavo filialų darbuotojas planų ir ataskaitų rengimo,
vartotojų aptarnavimo, gyventojų mokymo, konsultavimo, fondų tvarkymo, dokumentų nurašymo,
darbo kompiuteriu, gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų ir konsultacijų apskaitos
klausimais.
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas Mažeikių viešojoje bibliotekoje
Kvalifikacijos kėlimo renginių iš viso
Iš jų:
Konferencijos
Seminarai
Pasitarimai
Nuotoliniai mokymai
Eil.
Nr.
1
1.

Data
2
2017-04-13

Pavadinimas
3
Pasitarimas

2016 m.
5

2017 m.
4

3
2
-

2
2
39

Dalyvavo
4
D.Alseikienė, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė, A.Bernotienė,
S.Brasienė, D.Bruklienė, I.Cilinginienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V.
Dovydauskienė, V.Galdikienė, J.Grikpėdienė, O.Guzulaitienė, R.Jablonskienė,
A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė, B.Kimtienė, L.
Mickienė, I. Miknienė, V. Muravjovienė, L. Nabažienė, O. Pačengienė,
R.Puidokaitė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė, D.Undžienė, V. Undžytė,
D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, R.Vilkaitė, B. Želvienė
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2.

2017-09-29

Pasitarimas

3.

2017-09-29

Seminaras

4.

2017-10-31

Seminaras
„Savęs
pristatymas
internete“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

D.Alseikienė, J.Ašmena, D.Atienė, I.Atkočaitienė, L.Baublienė, V.Beniušienė,
A.Bernotienė, S.Brasienė, D.Bruklienė, I.Cilinginienė, J.Dambrauskaitė, E.
Demulienė, V. Dovydauskienė, I.Dulkienė, V.Galdikienė, V.Girdenytė,
J.Grikpėdienė, K.Grybauskienė, R.Guntienė, O.Guzulaitienė, R.Jablonskienė,
A.Jasienė, B.Jonušienė, I.Jonušienė, E.Juodeikienė, J.Kelerienė, G.Kelmelienė,
B.Kimtienė, Z.Kudienė, D.Kvederienė, N.Malachauskis, L. Mickienė, I. Miknienė,
V.Momgaudienė, V. Muravjovienė, L. Nabažienė, O. Pačengienė, V.Plaušinienė,
R.Puidokaitė, V. Radzienė, S. Repšytė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, V.Tsikalova, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė,
B.Vaizgelienė, A.Valaitis, B. Želvienė
I.Atkočaitienė, V.Beniušienė, A.Bernotienė, S.Brasienė, D.Bruklienė,
I.Cilinginienė, J.Dambrauskaitė, E. Demulienė, V. Dovydauskienė, V.Galdikienė,
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.Momgaudienė, V. Muravjovienė, L. Nabažienė, O. Pačengienė,
V.Plaušinienė, R.Puidokaitė, S. Repšytė, G.Sereikienė, R. Skiparienė, R. Stonienė,
S.Stropuvienė, D.Undžienė, V. Undžytė, D. Vaitkuvienė, B.Vaizgelienė, B.
Želvienė
I.Jonušienė, B.Kimtienė, V.Momgaudienė, R.Puidokaitė, E.Demulienė,
L.Nabažienė, V.Dovydauskienė, S.Stropuvienė, V.Beniušienė, S.Brasienė,
I.Miknienė, D.Vaitkuvienė, R.Stonienė, R.Skiparienė, D.Alseikienė, E.Juodeikienė,
V.Radzienė, K.Grybauskienė, I.Atkočaitienė, D.Kvederienė, D.Atienė,
J.Grikpėdienė, A.Jasienė, G.Kelmelienė, L.Baublienė, V.Plaušinienė, V.Girdenytė,
G.Sereikienė, D.Undžienė, J.Ašmena, J.Montrimienė

Nuotoliniai mokymai www.verslokursai.lt
Asmeninių įgūdžių stiprinimas
V.Radzienė
Asmenybė. Charakteris. Vertybės
V.Dovydauskienė, L.Mickienė,
E.Demulienė
Aš galiu daugiau!
V.Muravjovienė , I.Jonušienė
Bendravimas su žiniasklaida: rekomendacijos ir treniruotės
B.Jonušienė
Bendravimas su žiniasklaida: sudėtingos bendravimo su žiniasklaida ir
B.Jonušienė
auditorija situacijos
Bendravimo ir lyderystės įgūdžiai. Veiklos ir laiko efektyvumas
B. Želvienė, D.Bruklienė
Bendravimo įgūdžių su klientais ugdymas. Ką ir kaip daryti?
S.Stropuvienė
V. Beniušienė, I. Atkočaitienė,
Emocinis intelektas (lekt. R. Žižiūnas)
D.Bruklienė
Emocinis intelektas (lekt. P. Zavialovas)
I.Atkočaitienė
Fenotipologija: žmogaus fenotipas versle
V. Galdikienė
Greitas įsiminimas (lekt. A. Karalius)
I.Atkočaitienė
Įtaka ir manipuliacijos
N.Malachauskis
Kaip atpažinti ir valdyti emocijas
D.Alseikienė
Kaip efektyviai spręsti problemas ir konfliktus?
B.Vaizgelienė
I.Jonušienė
Kaip liautis atidėlioti ir pradėti veikti?
V.Girdenytė
Kaip nugalėti savo baimes
V. Beniušienė
Kaip pradėti savo verslą?
Kaip siekti tikslų net ir tada, kai nesiseka
V. Dovydauskienė, E. Demulienė
Kas yra depresija
V.Undžytė
Komandos formavimas
D.Atienė
Konfliktų valdymas
L. Mickienė, J.Grikpėdienė,
I.Atkočaitienė, V.Radzienė,
V.Girdenytė
Konstruktyvus mąstymas
L. Mickienė
Kūno kalba viešame kalbėjime
B. Želvienė
Kūno kalbos klaidos bendraujant su klientais
S.Stropuvienė
Laiko planavimas ir valdymas
L.Nabažienė
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26.

Laiko planavimas arba kaip mylėti gyvenimą

27.
28.

Motyvacija. Intuicija. Nuostatos
Pasitikėjimo savimi ugdymas

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Projektų valdymas
Rebefingas
Susirinkimai, blogi įpročiai ir jų sprendimas
Susirinkimų valdymas
Stipraus mąstymo technologija
Užduočių tipai, trukdžiai ir darbingumas
Vadovavimo principai, praktinės rekomendacijos
Veiklos planavimas ir užduočių valdymas
Viešas kalbėjimas. Nuo ko pradėti ir kaip pasiruošti?
Viešo kalbėjimo baimės įveikimas

39.

10 žingsnių efektyvaus laiko ir veiklos planavimo link

V.Dovydauskienė, L.Mickienė,
I.Atkočaitienė
L. Mickienė
D.Kvederienė, V.Plaušinienė,
R.Skiparienė
D.Undžienė, A.Jasienė
I.Atkočaitienė, G.Sereikienė
L.Nabažienė
V. Beniušienė, I. Jonušienė
I.Atkočaitienė, , I.Jonušienė
L.Nabažienė
I.Atkočaitienė
L.Nabažienė, D.Bruklienė
D.Vaitkuvienė
R. Stonienė, R. Jablonskienė,
L.Mickienė, G.Kelmelienė,
L.Baublienė
I. Miknienė, R.Puidokaitė

Pradinis apmokymas
2017 m. balandžio 14 d. Viekšnių miesto filiale pradėjo dirbti bibliotekininkė Rasa Vilkaitė.
Pradinį mokymą šiame filiale vedė filialo vyresnioji bibliotekininkė Ona Pačengienė.
2017 m. birželio mėnesį Viešojoje bibliotekoje vyko Palnosų filialo vyresniosios
bibliotekininkės Virginijos Momgaudienės pradinis apmokymas.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
2016 m.
1
17
4
45

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

2017 m.
1
15
18
50

Mokėsi aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose
Fondų organizavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Edita Juodeikienė mokosi Šiaulių
valstybinėje kolegijoje – paslaugų valdymo specialybė, II kursas.
Renginiai, skirti profesionalumo ugdymui
Eil.
Nr.

Data

Seminaro/kursų pavadinimas

Kur vyko

Dalyvavo

1

2

3
Seminarai, konferencijos
Seminaras-minėjimas „Laiškai Marijai...Kas šviečia dėl
savęs, savimi, įtraukia ir kitus apšviesdamas“, skirtas
Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms

4

5

1.

2017-03-30

Kelmės r.
Užvenčio
kraštotyros
muziejus

R.Skiparienė,
D.Alseikienė,
J.Dambrauskaitė
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2.

2017-05-10

Seminaras „Pokyčių valdymas“

3.

2017-05-1112

4.

2017-05-11

Konferencija „Partnerystės ir gerosios patirties sklaida
vykdant bibliotekų politiką Lietuvoje“ (Savivaldybių
viešųjų bibliotekų asociacija)
Tarptautinė studentų mokslinė praktinė konferencija
„Studentų taikomosios- tiriamosios veiklos sklaida“

5.

2017-05-22

6.

2017-06-27

7.

2017-09-14

8.

2017-10-04

9.

2017-10-1920
2017-11-09

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija„Neįgalus
žmogus: visuomenėje, šeimoje, bibliotekoje“
Konferencija „Kaip išjudinti LEADER“. Organizatorius
– Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė

Šiaulių
apsk.VB
Mažeikių
muziejus

Seminaras bibliotekų vadovams

Druskininkai

12.

2017-11-2324
2017-12-13

I.Atkočaitienė,
D.Undžienė,
V.Muravjovienė
A.Bernotienė

Klaipėda

I.Dulkienė

1.

2017-01-25

Mažeikiai

O.Guzulaitienė

2.

2017-02-09

Mažekiai

A.Bernotienė,
O.Guzulaitienė

3.

2017-02-22

Mažeikiai

A.Bernotienė,
I.Dulkienė

4.

2017-03-21

Seminaras „Dokumentų valdymo naujovės su
R.Grigoniene (Elektroninių dokumentų valdymas,
priimti nauji teisės aktai nuo 2016-01, 2016-07, 201701-01, 2017-06-01)“
Kursai, mokymai
Mokymai „Metinės finansinės atskaitomybės
parengimas pagal VSFAS, įkėlimas į VSAKIS ir analizė
2017 m.“ (MB „Buhalterių mokymai“)
Mokymai „Darbo apmokėjimo reforma viešajame
sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai,
premijos, pašalpos ir kompensacijos“ (MB „Buhalterių
mokymai“)
Mokymai „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio
asmens mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais programa“ (Konsultacijų kompanija SDG)
Mokymai „Projektų rašymas“

Mažeikių
RSVB

5.

2017-05-19

Mažeikiai

6.

2017-09-07

Įmonių, įstaigų, ir organizacijų vadovų ir atsakingų
asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programa
Mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų
rengėjams rajono savivaldybėje. Organizatorius –
Mažeikių miesto vietos veiklos grupė

D. Undžienė, S.Repšytė,
I.Jonušienė,
K.Grybauskienė,
R.Puidokaitė,
V.Beniušienė,
O.Pačengienė,
L.Nabažienė, S.Brasienė,
I.Miknienė, B.Kimtienė
I.Dulkienė

10.

11.

Seminaras „Viešųjų pirkimų reforma: naujo įstatymo
taikymas, naujovės ir praktika“
Seminaras „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai 2017
metais – kaip jiems pasiruošti?“ Organizatorius –
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė
Seminaras, kuriame pristatyti Lietuvos kultūros rėmimo
fondo finansuojamų projektų teikimo gairių pakeitimai
Seminaras „Medijos ir informacija – kaip jas
šiuolaikiniam žmogui suvaldyti“

Šiaulių
apsk.VB
Zarasų RSVB

I.Jonušienė,
R.Skiparienė, A.Jasienė
A.Bernotienė

Šiaulių
valstybinė
kolegija
Mažeikiai

E.Juodeikienė

Telšiai

A.Jasienė

Telšių RSVB

D.Undžienė, S.Repšytė

Šiaulių
valstybinė
kolegija

I.Jonušienė,
N.Malachauskis,
E.Juodeikienė,
V.Galdikienė
K.Grybauskienė

Mažeikių
rajono
savivaldybė

A.Bernotienė, I.Dulkienė

I.Atkočaitienė
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7.

2017-0914,15,21,22,
28,29

Mokymai „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos
stiprinimas kasdieniniame gyvenime: galimybės ir
būdai“

Mažeikių
švietimo
centras

8.

2017-11-23

1.

2017-01-06

2.

2017-02-23

Mokymai „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“ (pagal
Šiaulių apsk.
projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“)
VB
Kiti renginiai, skirti profesionalumo ugdymui
Lietuvos bibliotekininkų draugijos 10-sis suvažiavimas
Vilnius,
Gyvybės
mokslų centras
Vilniaus knygų mugė
Vilnius

3.

2017-03-09

Leidinio „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje: mokslinių
straipsnių rinkinys“ pristatymo tiesioginė transliacija iš
LNB mini studijos

4.

2017-03-23

2017–2018 m. studijų programos „Informacinės
paslaugos“ pristatymas

5.

2017-03-28

Informacinis renginys „Stiebkis su savanoryste“, skirtas
Telšių apsk. biudžetinių ir NVO organizacijoms,
planuojančioms dalyvauti ES programos „Erasmus+“ ir
jaunimo garantijų iniciatyvų projekto „Atrask save“
savanorystės programose

6.

2017-04-06

Šialalės r.

7.

2017-05-10

Pažintinė kelionė po Šilalės kraštą: Kvėdarną, Upyną,
Šilalę, Bijotus, Girdiškę, kitus miestelius ir kaimus,
susipažinti su šio krašto piliakalniais, jų tvarkymu
(Mažeikiųr.sav. Kultūros ir sporto skyrius)
Baigiamasis Knygų pristatymo konkurso etapas

8.

2017-05-20

Gatvės muzikos diena

Mažeikių
RSVB

9.

2017-06-0809

Seminaras-bibliotekininkų sąskrydis Tauragės viešojoje
bibliotekoje

Tauragė

Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka
Šiaulių
valstybinė
kolegija
Mažeikių
RSVB

Šiaulių apsk.
VB

I.Jonušienė, S.Brasienė,
D.Vaitkuvienė,
R.Stonienė,
V.Muravjovienė
A.Bernotienė

I.Jonušienė,
R.Puidokaitė,
D.Kvederienė
J.Končienė, S.Brasienė,
A.Bernotienė,
I.Dulkienė,
K.grybauskienė,
G.Sereikienė,
I.Atkočaitieinė,
I.Miknienė, A.Jasienė.,
V.Muravjovienė,
J.Dambrauskaitė,
D.Undžienė,
G.kelmelienė,
B.Vaizgelienė,
O.Pačengoienė,
D.Bruklienė,
R.Puidokaitė
Rajono bibliotekininkai

R.Puidokaitė.,
D.Vaitkuvienė,
B.Kimtienė, D.Bruklienė
A.Bernotienė,
I.Jonušienė,
S.Stropuvienė,
G.Sereikienė,
V.Muravjovienė,
V.Galdikienė,
R.Puidokaitė,
B.Vaizgelienė
J.Dambrauskaitė,
D.Alseikienė
I.Atkočaitienė,
R.Puidokaitė,
V.Muravjovienė
I.Jonušienė,
N.Malachauskis,
A.Jasienė,
J.Grikpėdienė, D.Atienė
A.Bernotienė,
I.Jonušienė, A.Valaitis,
D.Kvederienė,
A.Jasienė, I.Miknienė,
R.Puidokaitė,
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10.

2017-06-26

Socialinės akcijos „Keliauk su knyga“ atidarymas
Mažeikių autobusų stotyje (Mažeikių viešoji biblioteka,
Mažeikių moterų Lions klubas)

Mažeikiai

11.

2017-06-30

Pažintinė išvyka į Plungės ir Šilalės rajonus, Plungės
rajono savivaldybės viešąją biblioteką

Plungė

12.

2017-09-03

13.

2017-09-15
2017-09-17

Pikelių
kultūros namai
Mažeikių r.

14.

2017-10-09

Europos žydų kultūros dienos minėjimas (žydų štetlai
Mažeikių rajone)
Mažeikių r.sav. Kultūros ir sporto skyriaus renginių
ciklas: konferencija „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo
piliakalnių iki miesto bokštų“,
ekskursija po Mažeikių rajono piliakalnius ieškant
reformacijos pėdsakų maršrutu: Mažeikiai, Leckava,
Griežė, Ritinė, Vadagiai, Renavas, Rimoliai, Seda,
Mažeikiai
Tiesioginė transliacija bibliotekininkams iš LNB mini
studijos „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“

15.

2017-09-16

16.

2017-11-30

NVO asociacijos organizuota pažintinė-informacinė
ekskursija į Klaipėdą, Rietavą, Plungę, susitikimas su
rajono nevyriausybinėmis organizacijomis
Išvyka į Latvijos nacionalinę biblioteką Rygoje

Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka
Plungė,
Rietavas,
Klaipėda
Ryga, Latvija

G.Sereikienė,
V.Undžytė,
E.Juodeikienė,
B.Kimtienė
A.Bernotienė,
D.Undžienė, I.Jonušienė,
L.Baublienė, S.Repšytė,
G.Kelmelienė,
V.Plaušinienė
I.Jonušienė,
B.Vaizgelienė,
G.Sereikienė, S.Repšytė,
R.Puidokaitė,
O.Pačengienė,
L.Nabažienė,
V.Momgaudienė,
I.Miknienė,
N.Malachauskis,
D.Kvedeerienė,
E.Juodeikienė,
A.Jasienė,
J.Grikpėdienė,
R.Vilkaitė,
V.Muravjovienė,
O.Guzulaitienė,
V.Tsikalova,
G.Gabalytė,
V.Girdenytė,
V.Dovydauskienė
I.Atkočaitienė,
B.Želvienė
J.Dambrauskaitė

A. Bernotienė,
I.Atkočaitienė,
A.Jasienė, R.Skiparienė,
N.Malachauskis,
D.Undžienė, I.Jonušienė
G.Sereikienė,
I.Atkočaitienė
D.Alseikienė, J.Ašmena,
D.Atienė, I.Atkočaitienė,
L.Baublienė,
A.Bernotienė S.Brasienė,
J.Dambrauskaitė,
E.Demulienė,
V.Dovydauskienė,
I.Dulkienė, G.Gabalytė,
J.Grikpėdienė,
R.Guntienė,
O. Guzulaitienė,
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17.

2017-12-05

Lietuvos šimtmečiui skirtas šventinis renginys Lietuvos
Respublikos kanceliarijoje

Vilnius

18.

2017-12-23

Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis

Šiauliai

A.Jasienė, I.Jonušienė,
E.Juodeikienė, G.
Kelmelienė,
B.Kimtienė, I.Miknienė,
V.Momgaudienė,
J.Montrimienė, V.
Muravjovienė,
L.Nabažienė,
O.Pačengienė,
V. Plaušinienė, V.
Radzienė,
G. Sereikienė,
R.Skiparienė,
V.Tsikalova,
D. Undžienė,
B.Vaizgelienė,
R.Vilkaitė, B.Želvienė,
J.Montrimienė,
A.Jasienė, O.Pačengienė,
R.Vilkaitė
A.Bernotienė

Mokslinio tyrimo darbas
Dalyvavimas respublikiniuose tyrimuose
Lietuvos aklųjų biblioteka (toliau – LAB) atliko tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti Viešosios
bibliotekos darbuotojų nuomonę apie LAB vartotojams teikiamas paslaugas ir šių paslaugų atitikimą
klientų poreikiams. Gegužės 3 d. užpildyta ir išsiųsta darbuotojo anketa į LAB, apklausti 2 regėjimo
negalią turintys vartotojai ir užpildytos jiems skirtos anketos.
Gegužės mėnesį Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų
departamento Bibliotekininkystės skyrius vykdė tyrimą „Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų
sistema“. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB)
fondų būklė (struktūra, sudėtis, dislokacija, komplektavimo ir dokumentų paskirstymo SVB
sistemoje problemos, dokumentų panauda ir kt.). Savivaldybių viešosios bibliotekos buvo
kviečiamos dalyvauti anketinėje apklausoje. Apklausos tikslas – išsiaiškinti bibliotekose sukauptų
informacijos išteklių (visose laikmenose) apimtį, sudėtį, tvarkymo specifiką, panaudos tendencijas.
Rugpjūčio mėnesį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka tęsė Lietuvos Martyno
Mažvydo nacionalinės bibliotekos koordinuojamą tyrimą „Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė
(tiriamoji) veikla 2010–2015 metais“. Buvo prašoma pagal anksčiau pateiktus duomenis užpildyti el.
anketą 7 Viešosios bibliotekos ir 6 filialų (Ukrinų, Bugenių, Reivyčių, Šerkšnėnų, Plinkšių,
Užlieknės) darbuotojus.
Spalio mėnesį Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų
departamento Bibliotekininkystės skyrius atliko tyrimą (anketinė apklausa) apie informacinį ir
skaitmeninį viešųjų bibliotekų vartotojų raštingumą. Tyrime dalyvavo Viešoji biblioteka ir
Naftininkų, Reivyčių, Buknaičių, Auksodės, Šerkšnėnų, Ukrinų, Židikų filialai.
Lapkričio mėnesį dalyvavome Viešųjų bibliotekų asociacijos vykdomame tyrime apie
specialistų situaciją ir poreikį bibliotekose. Buvo norima išsiaiškinti, kiek specialistų dirba
bibliotekose, kiek jų trūksta, kiek jų turi persikvalifikuoti ir kokios prognozės ateinantiems 3
metams. Šį tyrimą nuspręsta atlikti, atsižvelgus į jaunų specialistų trūkumą kultūros įstaigose ir
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kvalifikacijos kėlimo sistemos lėtą kūrimą. Rezultatai pateikti Lietuvos Savivaldybių
asociacijai ir Kultūros ministerijai.
Gruodžio mėnesį Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos muziejų
asociacija ir UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai vykdė projektą „Lietuvos Respublikos
kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir
rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui“. Projektu siekiama parengti rekomendacijas dėl
muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos planavimo ir valdymo, taip pat sukurti įrankį, leidžiantį
rinkodaros specialistams pasilyginti vykdomą rinkodaros veiklą (komunikaciją, ryšius su visuomene,
rinkotyrą ir pan.) su kitomis bibliotekomis. Šiuo tikslu bibliotekos buvo kviečiamos užpildyti anketą,
kurioje prašoma atsakyti į klausimus apie rinkodaros veiklą bibliotekoje.
Dalyvavimas įvairiuose projektuose
15 rajono bibliotekų (VB vaikų lit. skyrius, Auksodės, Balėnų, Buknaičių, Laižuvos, Pikelių,
Plinkšių, Reivyčių, Renavo, Šerkšnėnų, Tirkšlių, Ukrinų, Urvikių, Žemalės, Židikų filialai) vasario
5–11 d. prisijungė prie asociacijos „Langas į ateitį“ iniciatyvos Saugesnio interneto savaitė. Vyko
edukaciniai užsiėmimai, popietės, buvo sprendžiami testai.
2017 m. kovo 27 – balandžio 2 dienomis 28 Europos šalyse vyko tradicinė „Interneto savaitė
2017“ („Get Online Week 2017“), kurią Lietuvoje koordinavo asociacija „Langas į ateitį“. Prie šios
savaitės prisijungė Auksodės ir Židikų filialai. Kovo 30 d. Auksodės filialo bibliotekininkė
organizavo popietę „Išmanučių pasaulyje“, kurioje dalyvavo 1–2 klasių mokiniai. Bibliotekininkė
papasakojo apie Interneto savaitės tikslą, kuris skatina naudotis technologijomis, internetu bei įgyti
geresnių įgūdžių, kurti saugią aplinką ir mokytis, kaip reikia elgtis elektroninėje erdvėje.
Bibliotekininkė vaikams buvo paruošusi po užduočių sąsiuvinį, kuriame reikėjo atlikti įvairias
užduotis: spręsti kryžiažodį, prisiminti ir užrašyti klaviatūros ir telefono simbolius piešinyje,
pakartoti saugaus interneto taisykles. Vėliau vaikai buvo pakviesti prie kompiuterių atlikti testą „Ar
esi saugus internete?“ Mokiniai noriai atliko tiek užduotis, tiek testą internete. Kovo 28 d. vaikai
rinkosi į Židikų biblioteką pasitikrinti, ar tikrai moka saugiai ir tinkamai elgtis internete. Popietės
dalyviai sprendė testą ,,Ar esi saugus internete?“ Testu ,,Kaip apsunkinti Avinui Ragiui gyvenimą?“
vaikai pasitikrino žinias, kaip išvengti tapatybės vagysčių. Kovo 30 d. mažieji Židikų filialo
lankytojai žaidė kompiuterinį žaidimą ,,Klaidūs interneto miškai“. Naudodamasi leidiniu
,,Skaitmeniniai aukso ieškotojai“, bibliotekininkė vyresniesiems moksleiviams papasakojo apie
duomenų kaupimą internete. Paskui vaikai žiūrėjo trumpus vaizdo siužetus apie dalinimąsi
informacija internete.
Mažeikių viešoji biblioteka dalyvavo Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio
projekte „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, kurį rėmė Mažeikių rajono savivaldybė. Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja D. Undžienė padėjo sambūrio vadovei parengti paraišką, platinti el.
paštu skelbimus. Direktoriaus pavaduotoja I. Atkočaitienė ir Viekšnių filialo darbuotojos gegužės 20
d. dalyvavo pagal šį projektą organizuotoje Žemaitijos „Poezijos pavasario“ šventėje Pavirvytės
dvare. Literatai padovanojo bibliotekai naują jų kūrybos almanachą „Mūsų kraštas – dalelė
Lietuvos“.
Mažeikių menų studija „Erdvė“ rugpjūčio 29 d. pakvietė literatūros mylėtojus į projekto
„Prijaukinti vakarai“ renginį „Duetai“, kuris vyko Viešojoje bibliotekoje. Poezijos ir fotomeno
duetas – tai literatų sukurti ir vakaro metu skaitomi posmai pagal bibliotekoje eksponuotas Gitanos
Jazdauskienės fotografijas. Spalio 27 d. Viešojoje bibliotekoje vyko dar vienas šio projekto renginys,
kuris organizuotas kartu su Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūriu. Kraštiečių literatų
atminimo vakare buvo dalijamasi prisiminimais apie amžinybėn išėjusius kūrėjus, skaitoma jų
kūryba. Projektą rėmė Mažeikių rajono savivaldybė.
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Bibliotekininkės teikė paraiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir
kultūrinio raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ nominuotoms knygoms
įsigyti. Metų knygos rinkimų komplektai 2017 m. paskirti: vaikų knygų komplektai Naftininkų,
Renavo filialams, suaugusiųjų knygų komplektai Bugenių, Reivyčių filialams, poezijos knygų
komplektas – Palnosų filialui.
Dalyvauta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus
darbuotojų organizuotame Knygų pristatymo konkurse. Konkurso tikslai: populiarinti kokybišką
bei vertingą lietuvių ir užsienio šalių įvairių žanrų literatūrą vaikams, skatinti moksleivių
kūrybiškumą, ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti, atsirinkti ir įtaigiai pristatyti knygas, ugdyti jaunųjų
skaitytojų savivertę, didinti susidomėjimą knygomis ir skaitymu. Šis konkursas, kaip jaunimo
skaitymo, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo forma, skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams.
Balandžio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo atrankinį konkursą.
Knygą pristatyti galėjo vienas dalyvis arba dalyvių grupė, kurią sudarė ne daugiau kaip 8 asmenys.
Knygas konkursui Mažeikiuose pristatė Mažeikių rajono Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio
centro, Mažeikių Vyturio pradinės, Mažeikių Senamiesčio, Mažeikių Pavasario pagrindinių
mokyklų, Mažeikių Ventos progimnazijos (1–4 klasės), Mažeikių rajono Ukrinų, Mažeikių Sodų
pagrindinių mokyklų (5–8 klasės) bei Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos (9–12 klasės)
moksleiviai. Diplomais įvertinti ir Konkurso baigiamajame renginyje Šiauliuose gegužės 10 d.
Mažeikių rajonui atstovavo: iš 1–4 klasių grupės – Mažeikių rajono Auksūdžio mokyklosdaugiafunkcinio centro 1 klasės mokinė Evika Gaidamovičiūtė (mokytoja Justina Mikštaitė),
pristačiusi rusų liaudies pasaką „Pagrandukas“; iš 5–8 klasių grupės – Mažeikių rajono Ukrinų
pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Agnė Muravjovaitė (pasiruošė savarankiškai), pristačiusi
Kristinos Gudonytės knygą „Blogos mergaitės dienoraštis“; iš 9–12 klasių grupės – Mažeikių
Merkelio Račkausko gimnazijos 1B klasės moksleiviai Justinas Viskantas ir Daniil Tarasonis
(mokytoja Rosita Giniotienė), pristatę knygą Džeromo Deivido Selindžerio knygą „Rugiuose prie
bedugnės“. Justinas su Daniilu tapo nugalėtojais ir Šiauliuose vykusiame baigiamajame renginyje,
kitos dvi dalyvės apdovanotos paskatinamaisiais prizais.
2017 m. vasario 24 d. pirmą kartą Viešojoje bibliotekoje bei Ukrinų, Urvikių filialuose buvo
rašomas Nacionalinis diktantas (organizatorius VšĮ Pilietinės minties institutas). Rašė 22 dalyviai,
tarp kurių 5 bibliotekininkės.
Nuo balandžio 6 d. Viešoji biblioteka bei Reivyčių, Sedos miesto, Viekšnių miesto, Tirkšlių,
Židikų filialai prisijungė prie VU Teisės klinikos vykdomo projekto „Nemokama teisinė pagalba
Lietuvos regionuose“, kurio tikslas yra įdiegti nuotolinio konsultavimo sistemą įvairių regionų
seniūnijose, bibliotekose ir mokyklose atidarant prieigos taškus. Bibliotekose vienas kompiuteris
paskirtas vartotojams tiesiogiai per Skype programą bendrauti virtualiai su Vilniaus universiteto
Teisės klinikos specialistais ir tokiu būdu gauti nemokamą teisinę pagalbą. Kovo 30 d. tiesioginės
interneto transliacijos metu buvo aptartos techninės detalės, susijusios su projekto pradžia, paaiškinti
konsultavimo būdai ir registracijos žingsniai gyventojams, projekto viešinimas bibliotekoje ir rajono
žiniasklaidoje. Klinikoje konsultuoja vyresniųjų kursų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
studentai, į kuriuos galima kreiptis šeimos ir paveldėjimo, intelektinės nuosavybės, sutarčių teisės,
ginčų sprendimo ar kitais teisės klausimais. Paslaugų kokybę užtikrina praktikos grupių kuratoriai –
profesionalūs advokatai, teisininkai, Teisės fakulteto mokslo darbuotojai. Projekto partneris –
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Neturint atskirų patalpų su kompiuteriu,
gyventojai nenoriai naudojosi šia paslauga, nes pokalbius su konsultantais girdi pašaliniai žmonės.
Viešoji biblioteka kartu Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vykdė bendrą projektą „Atrask save“, kurio tikslas – supažindinti su darbo rinka 16–29 metų
nepasirengusius darbo rinkai bedarbius, orientuotus į samdomą darbą. 2017 m. Viešojoje
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bibliotekoje 7 kartus lankėsi grupės darbo biržoje registruotų projekto „Atrask save“
dalyvių – jaunuolių, ieškančių savo gyvenimo profesinio pasirinkimo, kuriems buvo pristatoma
Viešosios bibliotekos veikla. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje jie buvo supažindinami su knygų
fondais, parodomis, vartotojų aptarnavimo taisyklėmis, projektine veikla, pasakojama apie
bibliotekoje vykstančius renginius. Nuo gegužės 17 d. iki birželio 13 d. Skaitytojų aptarnavimo
skyriuje dirbo trys Darbo biržos atsiųstos praktinio mokymo dalyvės. Jos rinko medžiagą parodoms
apie Lietuvos piliakalnius, Lietuvos istorijos motyvus poezijoje ir fotografijoje, tvarkė abonemento ir
periodikos skaityklos fondus, ieškojo publikacijų apie fotomenininką Romualdą Rakauską rajono
laikraštyje, dalyvavo bibliotekos renginiuose.
Nuo birželio 15 d. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyriai,
Naftininkų, Reivyčių, Sedos bei Ukrinų filialai įsijungė į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo akciją „Vasaros skaitymo iššūkis“. Tai nuotaikingas
žaidimas, kurio tikslas – per vasarą įveikti 10 skaitymo užduočių. Jame galėjo dalyvauti įvairaus
amžiaus skaitytojai. Mūsų rajone „Vasaros skaitymo iššūkyje“ dalyvavo 77 skaitytojai, kurie
perskaitė 579 knygas. Visas užduotis įvykdė 44 skaitytojai: po 11 skaitytojų iš Ukrinų ir Sedos, 6 –
iš Reivyčių filialo, 3 – Naftininkų ir 13 – Viešosios bibliotekos (6 vaikai ir 7 suaugusieji). Rugsėjo 7
d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis „Vasaros skaitymo iššūkio“ renginys, kurio
metu paskelbti šio projekto rezultatai ir padėkota visiems, įveikusiems 10 užduočių. Burtų keliu
buvo išaiškinti pagrindinio prizo, kurį skyrė projekto iniciatorė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka, laimėtojai, kitiems įteiktos projekto rėmėjo „Kavos draugas“ bei Mažeikių
viešosios bibliotekos dovanėlės bei padėkos raštai. Renginyje prie arbatos puodelio dalyvavę
„Skaitymo iššūkį“ įveikę skaitytojai sakė, kad šis projektas jiems buvo įdomus ir mielai dalyvautų
kitais metais. Buvo smagu rinktis bei skaityti knygas pagal užduotis, kurios iš tiesų buvo visai
nesunkios. Įvairių leidinių bibliotekoje daug, tad įdomu susirasti netikėtą knygą, kurios gal ir nebūtų
pastebėję, jeigu ne užduotis. Pagrindinis „Skaitymo iššūkio“ prizas (kuprinėlė ir pagalvėlė) atiteko
Ievai Bartušytei (Mažeikių viešoji biblioteka, Vaikų literatūros skyrius), Agnei Muravjovaitei
(Ukrinų filialas), Stasei Petkienei (Sedos filialas), Eglei Mažonienei (Naftininkų filialas), Ramunei
Juozapavičienei (Mažeikių viešoji biblioteka, Skaitytojų aptarnavimo skyrius). Projekto rėmėjo
„Kavos draugas“ prizai buvo įteikti Rasai Kontenienei, Dovydui Muniui, Vandai Mažrimienei,
Jurgitai Šilinskytei, Rimai Miliuvienei, Aurėjai Lapšytei, Svetlanai Kuzmickytei, kiti buvo
apdovanoti Mažeikių viešosios bibliotekos dovanėlėmis. Fleitos muzikos melodijas visiems
susirinkusiems dovanojo viena iš „Skaitymo iššūkio“ nugalėtojų – ukriniškė Agnė Muravjovaitė.
Vasaros pradžioje Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras pakvietė švietimo ir kultūros įstaigas įsitraukti į iniciatyvą „Atverk duris vasarai“. Šia
akcija siekiama sudaryti galimybes vaikams judėti, bendrauti, lavinti kūrybiškumą, ugdyti pomėgį
skaityti. Ši iniciatyva yra Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamos kampanijos „Už
saugią Lietuvą“ dalis. 2017 m. iniciatyva vyko jau antrą kartą, o mūsų rajono bibliotekos įsijungė
pirmą kartą. Akcijoje dalyvavo VB Vaikų literatūros skyrius, Balėnų, Leckavos, Renavo, Ukrinų,
Užlieknės, Sedos miesto, Viekšnių miesto filialai, kuriuose vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai,
skaitymo skatinimo renginiai.
Mažeikių viešoji biblioteka buvo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos
partnere įgyvendinant projektą „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija vaikams ir
jaunimui“. Pagal šį projektą vyko robotikos užsiėmimai spalio 17, 19, 24, 26 dienomis Pavasario
pagrindinėje mokykloje, lapkričio 9, 13, gruodžio 5 ir 6 dienomis Mažeikių viešojoje bibliotekoje
Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijų moksleiviams. Mokymus vedė lektoriai iš Šiaulių Jonė
Gorytė ir Matas Dudoravičius.
Urvikių filialas dalyvavo Šimtmečio iniciatyvų konkurso projekte ir lapkričio 25 d.
organizavo pasaulinės „Kodo Valanda“ („Hour of Code“) iniciatyvos renginį „Šimtmečio
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programavimo valanda“. Jaunieji programuotojai noriai atlikinėjo užduotis ir džiaugėsi naujai
sužinotais faktais apie mūsų šalį. Vaikams reikėjo sudėlioti žmogeliukus „Baltijos kelyje“, sukurti
unikalų šokį, pataikyti į šokio ritmą ir panaudoti visus šokių judesius, sudėlioti visus aštuonis V.
Adamkaus laimėjimus, kaip po valiutų konventavimo įsigyti šakotį. Šias ir kitas užduotis į tokio
pobūdžio renginį susirinkę vaikai sprendė pirmą kartą. Vaikams narplioti programavimo rebusus
padėjo ir bibliotekininkė.
Buvo stebimos interneto transliacijos iš Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos.
1. Sausio 24 d. vyko Nacionalinės bibliotekos transliuojama diskusija: „Lietuva šiuolaikinėje
Europoje: tapatybės klausimas“. Diskusijos svečiai: prof. dr. Alfredas Bumblauskas, VU Istorijos
fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas, dr. Tomas Balkelis, Vilniaus,
Oksfordo ir Toronto universitetų absolventas, buvęs keleto Europos universitetų ir Stanfordo
universiteto (JAV) bendradarbis, užsienio leidyklų leidžiamų knygų modernios Lietuvos istorijos,
Lietuvos gyventojų migracijos ir lietuviškos tapatybės tema autorius.
2. Vasario 28 d. vyko diskusijos „Lietuviškas pilietinis kostiumas (ne šventinis,
šiokiadieniui)“ transliacija. Temą apie pilietybės raišką ir naudą mūsų kasdienybėje nagrinėjo
politikos mokslų daktarė, pilietinės visuomenės tyrinėtoja Ainė Ramonaitė ir socialinių mokslų
daktaras, sociologas, ekonomistas, socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas Romas Lazutka.
3. Kovo 9 d. vyko leidinių „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys“
pristatymo tiesioginė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos TV
studijos. Transliacijoje dalyvavo Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyriaus darbuotojos (dr. Jurgita Rudžionienė ir darbų autorės, vyriausios
metodininkės Elvyda Skuodytė ir Dalia Jaskonienė). Tiesioginė transliacija skirta bibliotekų
darbuotojams.
4. Kovo 30 d. VB, Reivyčių, Sedos, Viekšnių. Tirkšlių, Židikų filialų specialistai stebėjo
tiesioginę transliaciją apie VU Teisės klinikos vykdomą projektą „Nemokama teisinė pagalba
Lietuvos regionuose“, kuriuo norima įdiegti nuotolinio konsultavimo sistemą įvairių regionų
seniūnijose, bibliotekose ir mokyklose atidarant prieigos taškus. Apie galimybę visuomenei gauti
nemokamą teisinę pagalbą nuotolinio ryšio priemonėmis kalbėjo VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės
klinika“ direktorius Laurynas Totoraitis.
5. Balandžio 4 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaudama su
Nacionaline mokėjimo agentūra (NMA), organizavo tiesioginę transliaciją, tema – „Ūkininke, turi
klausimų apie išmokas už deklaruotus plotus?“ NMA direktorius Erikas Bėrontas bei Žemės ūkio
paramos departamento direktorė Enrika Raibytė kalbėjo apie žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų
deklaravimą, pristatė pakeitimus bei naujoves.
6. Balandžio 7 d. Pasaulinės sveikatos dienos proga vyko tiesioginė transliacija tema –
„Depresija – pakalbėkime“. Transliacijos dalyviai: Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje
vadovė Ingrida Zurlytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinikos vadovė,
Europos komisijos darbo grupės narė (RAN Health) prof. Virginija Adomaitienė, Valstybinio
psichikos sveikatos centro direktorė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė bei gydytoja psichiatrė
Ona Davidonienė, žurnalistė, TV laidų vedėja Daiva Žeimytė.
7. Balandžio 25 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaudama
su Nacionaline mokėjimo agentūra, organizavo tiesioginę transliaciją, tema – Parama asbestinių
stogų dangos keitimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Erikas Bėrontas bei Kaimo
plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja Alma Valskytė pristatė
2017 m. paraiškų dėl paramos asbestinių stogų dangos keitimui tvarką ir pasidalino praktiniais
patarimais, ką reikėtų žinoti ketinantiems kreiptis dėl šios paramos.
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8. Rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (LRV) kanceliarijos inicijuojama
tiesioginė transliacija „Išvykstu, kad sugrįžčiau“. Lietuvos jaunimo emigracijos klausimais
projekte dalyvaujantys moksleiviai diskutavo su Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir
kultūros klausimais Une Kaunaite ir „Swedbank“ vyriausiuoju ekonomistu dr. Nerijumi Mačiuliu.
9. Spalio 9 d. Nacionalinėje bibliotekoje vyko renginio, skirto projektų, įgyvendinamų pagal
priemonę „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“, pristatymo bibliotekininkams transliacija.
10. Spalio 10 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai kalbėjo apie tiesioginių išmokų
mokėjimo tvarką ir aktualijas.
11. Spalio 11 d. Valstybinis psichikos sveikatos centro, Nacionalinės tabako ir alkoholio
kontrolės koalicijos bei Kauno priklausomybės ligų centro atstovai diskutavo apie alkoholio
priklausomybę suaugusiems ir daromą neigiamą poveikį jų vaikams. Buvo diskutuojama, kaip
padėti sušvelninti tėvų alkoholio priklausomybės pasekmes vaikams ir paskatinti tėvus kreiptis
pagalbos.
12. Spalio 11 d. Nacionalinėje bibliotekoje startavo ketvirtasis diskusijų ciklo „Lietuva kubu“
sezonas. Diskusijos tema – „Krašto gynyba: ką gali kiekvienas?“ Iniciatyvą per LRT organizavo
tarptautinis lietuvių profesionalų tinklas „Global Lithuanian Leaders“ (GLL), advokatų kontora
TRINITI ir LRT.lt.
13. Lapkričio 7 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai kalbėjo apie paramą investicijoms,
kurios skirtos ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai.
Dalyvauta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos
2017“. Rajono bibliotekoms padovanota 240 knygų. Daugiausiai knygų VB skaitytojų aptarnavimo
skyriui padovanojo Liudmila Riabova – 69 vnt. Taip pat knygas dovanojo IĮ „Pajūrio tvoros“, J.
Jonušienė (Balėnų filialui), Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras (Šerkšnėnų filialui), J.
Elekšis (Užlieknės filialui), V. Juškienė, R. Samuilaitė (Židikų filialui), G. Gricienė, M.
Kvietkauskas, A. J. Gurauskaitė (Sedos miesto filialui) ir kt. Bibliotekose šiai akcijai organizuota
daug įvairių renginių. Gruodžio 4 d. šachmatininkų klubo „Matas“ vaikai su vadovu Gintaru
Paulausku buvo pakviesti į popietę „Kalėdos su nauja knyga“ Naftininkų filiale. Gruodžio 9 d. vyko
renginiai Pikelių, Plinkšių ir Užlieknės filialuose. Į adventinę popietę „Gerumas suteikia viltį“
Pikelių bibliotekoje rinkosi miestelio gyventojai. Bibliotekininkė B. Želvienė padėkojo žmonėms,
kurie akcijos „Knygų Kalėdos“ metu padovanojo bibliotekai 11 vertingų knygų. Plinkšių filiale
organizuota popietė „Prie Kalėdinės eglutės su nauja knyga“. Popietės metu dalyviai užrašė ant
lapelio savo norimos knygutės pavadinimą ir atidavė gerajai Fėjai, kad perduotų knygų pirkliui
žinutes apie pageidaujamas knygutes. Užlieknės filiale vyko popietė „Knygos skleidžia šilumą“,
kurios metu renginio dalyviai dalijosi mintimis apie perskaitytas knygas, skaitė ištraukas iš naujai
gautų knygų. Renginio metu pagerbti ištikimiausi skaitytojai, bibliotekos bičiuliai. Bibliotekai
padovanota 12 knygų, periodinių leidinių. Gruodžio 11 d. Židikų filiale vyko popietė „Dalijamės
knyga – dalijamės gerumu“, kurios metu bibliotekininkė papasakojo apie Advento prasmę,
susikaupimą, rimtį, Kūčių tradicijas, papročius, burtus, su vaikais kalbėta apie perskaitytas knygas,
dovanotus gražius piešinius, pagamintus knygų skirtukus ir atvirukus. Bibliotekai padovanota 10
knygų. Gruodžio 13 d. Reivyčių filiale organizuotas garsinis knygų skaitymas „Kalėdos su knyga“,
gruodžio 14 d. Auksodės bibliotekoje – popietė „Įžiebkime Kalėdų eglutę kartu“, gruodžio 15 d.
Reivyčių filiale – literatūros popietė „Šilumos ir gėrio akimirka“, gruodžio 16 d. Krakių filiale –
popietė „Vaikiškų knygų pasaulyje“, Urvikių bibliotekoje – popietė „Iš knygų ateina Kalėdos“,
gruodžio 18 d. Palnosų filiale – popietė „Kalėdas pasitinku su knyga“, Sedos miesto filiale parengta
paroda „Padovanokime skaitytą žodį, prasmingą mintį“.

87
Projektų rengimas
VB Vaikų literatūros skyrius vykdė edukacinių programų kūrimo ir propagavimo projektą
„Pažinti ir vaizdą ir mintį“, kurį iš dalies finansavo Mažeikių rajono savivaldybė (300,00 Eur).
Rugpjūčio mėnesį mažeikiškiai galėjo pamatyti dailininkės Sigutės Ach iliustracijas, aplankę
bibliotekoje veikusią parodą „Vaikų kambarys“. Eksponuota 20 parodinių lakštų su Sigutės Ach
iliustracijomis iš Violetos Palčinskaitės to paties pavadinimo knygos. Spalio mėnesį vaikai buvo
kviečiami dalyvauti sveikinimo atviruko kūrimo konkurse „Piešta dovanėlė bibliotekai“. Atvirukais
vaikai sveikino Mažeikių viešąją biblioteką 95-mečio proga. Konkurse dalyvavo 54 vaikai, kurie
sukūrė po vieną atviruką. Sudaryta konkurso komisija išrinko ir prizus skyrė gražiausių atvirukų
kūrėjams. Spalio 17 d. vyko susitikimas su dailininke, pasakų vaikams rašytoja bei iliustruotoja
Sigute Ach. Menininkė susitikimo metu vaikams vedė kūrybiškumo, vaizduotės lavinimo
užsiėmimą. Renginio metu taip pat buvo apdovanoti sveikinimo atviruko kūrimo konkurso „Piešta
dovanėlė bibliotekai“ nugalėtojai.
VB informacijos ir kraštotyros skyrius vykdė projektą „Lietuvos įvaizdžio sąsaja Sofijos
Šviesaitės poezijoje ir muzikoje“ (Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 260,00 Eur). 2017 m.
lapkričio 23 d. vyko teminis vakaras „Lietuvos įvaizdžio sąsaja Sofijos Šviesaitės poezijoje ir
muzikoje“, skirtas kraštietės poetės, publicistės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Žemaitijos
rašytojų bendrijos narės, Laisvės kovų dalyvės, Vinco Kudirkos, Abraomo Kulviečio ir Šatrijos
Raganos premijos laureatės Sofijos Šviesaitės 90-osioms gimimo metinėms. Prieš renginį Šv.
Mišias, skirtas poetės atminimui, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo parapijos klebonas
Gintaras Lengvinas, kunigai Kęstutis Timofejevas ir Karolis Petravičius. Po mišių gausus būrys
mažeikiškių susirinko į Viešąją biblioteką į teminį vakarą. Visi renginio dalyviai gavo po
lankstinuką, kuriame atskleisti kraštietės biografijos faktai, veikla bei kūryba. Prisiminimų takais
keliavo Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kunigas Kęstutis Timofejevas bei
Lietuvos tremtinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas, Mažeikių miesto garbės pilietis Albertas
Ruginis ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Poškus.
Mažeikių viešosios bibliotekos projekto „B. A. B. 2017“ (Biblioteka arčiau bendruomenės –
bendruomenė arčiau bibliotekos) rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija (3100,00 Eur), Mažeikių rajono savivaldybė (500,00 Eur). Įgyvendinant projektą, buvo
organizuota dalijimosi knygomis akcija „Perskaitei – padovanok kitam“, 10 įvairių renginių
atskiroms bendruomenių grupėms, 6 pokalbiai ir susitikimai, pristatantys projekto idėją ir veiklas,
paskelbtas ir įgyvendintas fotografijų konkursas „B. A. B. 2017“ (Bendruomenė arčiau bibliotekos).
Projekto vykdymo metu gyventojai padovanojo apie 300 knygų. Bendradarbiaujant su projekto
partneriais UAB „Mažeikių autobusų parkas“, Mažeikių moterų LIONS klubu, įrengti knygų
krepšeliai 8 Mažeikių autobusų parko tarpmiestinio susisiekimo autobusuose. Mažeikių visuomenės
sveikatos biuras pagamino dovanotoms knygoms spalvotus skirtukus su informacija apie sveiką
maistą. Mažeikių bendruomenei organizuoti didžiulio populiarumo sulaukę renginiai: susitikimai su
aktore Regina Arbačiauskaite-Flick ir rašytoju Roku Flick, aktore Nijole Narmontaite ir kapitonu
Pauliumi Kovu, aktore, knygų autore Doloresa Kazragyte ir klarnetininku Valdu Andriuškevičiumi,
dainininke Giedre Kaukaite-Žebriūniene, kunigu Algirdu Toliatu. Aktyviausiems projekto dalyviams
bei fotografijų konkurso nugalėtojams, projekto partneriams bei bibliotekos draugams buvo skirta
aktorių Andriaus Bialobžeskio ir Giedriaus Arbačiausko poezijos ir muzikos programa „Pasauliu
netikiu, o pasaka tikiu“, E. Jackaitės ir Vytauto Labučio poezijos bei muzikos programa „Jausmų
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džiazas“, dainininkės Aurelijos Čižauskaitės koncertas. Viešojoje bibliotekoje vyko Mažeikių
miesto bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių renginys „Vakaras su Marija PečkauskaiteŠatrijos Ragana“, bibliotekos darbuotojų susitikimai su AB Swedbank atstovais, Mažeikių rajono
mokyklų administracijų vadovais, bibliotekos bei šio projekto partneriais ir draugais, kurių metu
buvo pristatoma projekto idėja, skelbiamas fotografijų konkursas (paskelbtos 49 nuotraukos,
dalyvavo 17 dalyvių), kviečiama savanoriauti bibliotekoje vyresniųjų klasių moksleivius ir jaunimą,
rinkti bei dovanoti bibliotekai knygas. Šio projekto dalies – socialinio projekto „Keliauk su knyga“
pristatymas žiniasklaidos atstovams, keleiviams vyko Mažeikių autobusų stotyje. Tokiu būdu buvo
skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų institucijų, populiarinamas knygų skaitymas kaip
turiningo laisvalaikio pomėgis, viešinamos bibliotekos paslaugos ir jos kultūrinė veikla, ugdomas
bendruomenės narių pilietiškumas, iniciatyvumas ir savitarpio pagalba. Profesionalaus meno atlikėjų
programos, rašytojų knygų pristatymai paskatino žmones lankytis bibliotekoje, įsitraukti į jos
kultūrinę veiklą, o kai kuriuos mažeikiškius – iš naujo atrasti biblioteką, kurioje galima ne tik
pasiskolinti knygų, bet ir praleisti turiningą vakarą, bendraujant su rašytojais, aktoriais, klausantis
muzikos ir poezijos.
VB projektą „Poezijos pavasario renginiai Mažeikių rajone“ rėmė Mažeikių rajono
savivaldybė, skyrusi 210,00 Eur. Gegužės 27 d. Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai
vyko Sedoje, Židikuose, Ukrinuose ir Mažeikiuose. Dalyvavo rašytoja, poetė, dramaturgė Laura
Sintija Černiauskaitė, poetas, prozininkas, eseistas, Zigmo Gėlės premijos laureatas Ernestas
Noreika, jaunas kūrėjas Mantas Balakauskas, poetė, aktorė, scenos kalbos dėstytoja, docentė Marija
Meilė Kudarauskaitė, vertėjas, kritikas Arvydas Valionis, poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas
Benediktas Januševičius, žurnalistas, radijo diktorius, skaitovas, fotografas Juozas Šalkauskas.
Svečiai ne tik dalyvavo renginiuose, bet ir aplankė kai kuriuos žymiausius mūsų krašto objektus:
Sedoje – bažnyčią, paminklą Antanui Baranauskui, Židikuose – rašytojos Marijos PečkauskaitėsŠatrijos Raganos amžinojo poilsio vietą, Ukrinuose susipažino su akmeninių memorialinių paminklų
meistro Stepono Gailevičiaus darbais. Svečiai padovanojo bibliotekoms savo eilėraščių knygų,
„Poezijos pavasario 2017“ almanachą su kompaktine plokštele. Renginius rajone padėjo organizuoti
Viešosios bibliotekos Sedos, Ukrinų ir Židikų filialų darbuotojos, rėmė vietos bendruomenės,
pasirūpinusios suvenyrais, vaišėmis, koncertine programa.
Susitikimų su žymiais Mažeikių krašto žmonėmis ciklas „Mūsų krašto šviesuoliai“, skirtą
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, rėmė Mažeikių rajono savivaldybė (800,00 Eur).
Įgyvendinant šią programą Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko trys susitikimai su kraštiečiais:
birželio 8 d. – susitikimas su poetu, rašytoju, vertėju Algimantu Mikuta, spalio 30 d. – su aktore Egle
Jackaite, gruodžio 6 d. – su dainų autore ir atlikėja, muzikos pedagoge Jūrate Miliauskaite.
2017 m. gegužės 8 d.–spalio 18 d. Laižuvos ir Auksodės filialai vykdė bendrą projektą
„Pažink tautinio kostiumo grožį“. Projekto tikslas edukacinių programų kūrimas ir propagavimas.
Minint Tautinio kostiumo metus Lietuvoje, šis projektas buvo labai reikšmingas, naudingas ir
aktualus Auksodės, Laižuvos ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantiems vaikams. Jie turėjo galimybę
susitikti su Laižuvoje gyvenančiu audėju Simonu Baranausku, pamatyti kaip audžiamos juostos,
staltiesės ir kiti darbai. Edukacinėje pamokoje Mažeikių muziejaus darbuotoja Jūratė Miliauskytė
supažindino vaikus su tautinio kostiumo istorija, raštais, tautinio kostiumo detalėmis. Vaikai mokėsi
iš siuvinėjimo siūlų rišti apyrankes. Buvo apdovanoti piešinių konkurso „Tautinio kostiumo raštai“
nugalėtojai. Projekto vykdymui Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 140,00 Eur.
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Buknaičių biblioteka gavo 150,00 Eur Mažeikių rajono savivaldybės finansavimą
projekto „Lietuvių liaudies ornamentikos taikymas namų puošyboje“ vykdymui. Bibliotekoje
parengta paroda „Lietuvių liaudies meno simbolika“, vyko edukacinis užsiėmimas „Karpiniai ir jų
pritaikymas namų puošyboje“. Edukacinį užsiėmimą vedė tautodailininkė Tatjana Damulienė.
Projekto dalyviai, įgiję teorinių bei praktinių žinių, turės galimybę puošti savo namus karpiniais, taip
pat įgytas žinias pritaikyti kituose bibliotekoje organizuojamuose užsiėmimuose. Projektas jo
dalyvius skatins domėtis ne tik lietuvių liaudies ornamentika, bet ir kitomis meno šakomis.
Rugsėjo–spalio mėn. Tirkšlių ir Šerkšnėnų bibliotekos vykdė bendrą projektą „Ką byloja
Daubarių piliakalnis“, kurio tikslas – skatinti įvairaus amžiaus grupių vaikus domėtis savo rajono
istorija ir papročiais, organizuojant jiems edukacines paskaitas ir užsiėmimus.
Rugsėjo 19 d. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos antrokai ir Šerkšnėnų
mokyklos-daugiafunkcinio centro vaikai vyko ant Daubarių piliakalnio, kur vyko renginys „Kaip
senovės lietuviai švęsdavo Lygės šventę“. Mažeikių muziejaus darbuotoja Jūratė Miliauskytė
papasakojo apie rudens Lygės šventę. Sugrįžę į Tirkšlių kultūros cento parodų salę vaikai klausėsi
edukacinės paskaitos apie Lietuvos piliakalnius. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės
mokyklos mokytoja Daiva Juškaitė papasakojo, kiek piliakalnių yra Mažeikių rajone, visoje
Lietuvoje, kodėl jie buvo statomi, kokia jų reikšmė. Vaikai atsakinėjo į užduotus klausimus apie
piliakalnius. Projekto vykdymo laikotarpiu buvo paskelbtas piešinių konkursas „Mano vaizduotės
piliakalnis“. Spalio 12 d. Baigiamajamė projekto renginyje piešinių konkurso dalyviai buvo
apdovanoti prizais. Projektą rėmė Mažeikių rajono savivaldybė ir projektui skyrė 130,00 Eur.
Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 200,00 Eur paramą Ukrinų filialo projekto „Piliakalniai
– turtingas praeities pažinimo šaltinis“ įgyvendinimui. Projektas vyko gegužės–birželio mėnesiais.
Projekte dalyvavo Mažeikių viešosios bibliotekos Pikelių, Ukrinų ir Židikų filialų bibliotekos.
Projekto metu vyko rašinių konkursas „Legenda apie Dapšių piliakalnį“, edukacinė išvyka ir
paskaita ant Dapšių piliakalnio. Mokytojas Algirdas Vilkas supažindino su Dapšių piliakalnio
istorija, papasakojo apie čia kadaise stovėjusią pilį, nuvedė į piliakalnio šiaurinio šlaito dalį, kur
buvo kapinaitės. Po pasivaikščiojimo kraštotyrininkas dalyviams surengė mini viktoriną apie
Mažeikių krašto piliakalnius, pakvietė sušokti senovinį apeiginį šokį apie Žemaitijos simbolį –
mešką, žaisti įdomų, senovinį žaidimą dainuojant „dedu dedu pouda, unt koknelės joudą“. Rašinių
konkurse dalyvavo 19 vaikų, kuriems įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės, o prizininkams –
Justei Tarvydaitei už rašinį „Legenda apie Dapšių piliakalnį“, Kornelijai Murinaitei už rašinį „Apie
tris upes“ ir Andrellai Kiričenkovaitei už rašinį „Dapšių piliakalnio vaidilutės“ – USB atminties
laikmenos. Projekto, kuris buvo skirtas Piliakalnių metams paminėti, veikla siekta stiprinti vaikų
tautinę tapatybę, ugdyti pilietiškumą, supažindinant su piliakalnių istorija, literatūros ir folkloro
žanru – legenda, organizuojant rašinių konkursą ir edukacinę paskaitą-ekskursiją ant piliakalnio.
Projektas svarbus ir naudingas Pikelių, Ukrinų, Židikų kaimuose gyvenantiems vaikams.
Dalyvaudami konkurse, vaikai užsiėmė kūrybine veikla, dažniau lankėsi bibliotekoje ir skaitė
knygas, edukacinė paskaita-ekskursija į Dapšių piliakalnį suteikė galimybę įdomiai perteikti istorijos
įvykius.
Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 270,00 Eur paramą Ukrinų filialo projekto „Vasara –
skaitymų ir kūrybinių nuotykių metas“ įgyvendinimui. Projektas vyko birželio–rugpjūčio
mėnesiais. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyko garsinio skaitymo renginiai, knygų aptarimai,
asmenukių konkursas, filmų peržiūros, edukaciniai žaidimai, kūrybiniai užsiėmimai, kuriuose
dalyvavo 27 kaime gyvenantys ir pas senelius atostogaujantys vaikai. Kūrybiniai užsiėmimai
bibliotekoje vyko perskaitytos knygos tema. Knygos „Tūkstantis ir viena naktis“ tema – tatuiruotės
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tapymas ant kūno chna dažais, kuris sulaukė gausiausio būrio norinčių pasipuošti laikina
tatuiruote, labiausiai patikusios knygos personažo perkėlimas ant marškinėlių – jų dekoravimas
tekstilės dažais, o šventinių papuošimų gamyba iš vienkartinių servetėlių sulaukė ir suaugusiųjų
susidomėjimo. Užsiėmimus vedė mokytoja Inga Šilinskaitė. Ukriniškiai vasarotojai, kaip ir viso
pasaulio vaikai, mėgsta varžytis, todėl projekto eigoje įvyko trys konkursai. Gražiausios lauko gėlių
puokštės konkurse varžėsi 5 komandos, o nugalėtojais buvo išrinkti tie, kurių puokštė socialiniame
tinkle „Facebook“ surinko daugiausia paspaudimų „Patinka“. Nugalėjo puokštė „Atgaiva“.
Edukaciniame žaidime „Išmanioji kelionė po Ukrinų, Bukončių kaimus“ varžėsi trys komandos:
„Bingo“, „Išbadėję ir išalkę“, „Koma“. Pasitelkę į pagalbą išmanųjį telefoną, dalyviai turėjo
parsisiųsti Qrafter kodų programėlę, nukeliauti į žemėlapyje nurodytą skaičiu pažymėtą vietą,
nuskaityti Qrafter kodą, kuriame užkoduota tos vietos istorija, įsiminti ir nusifotografuoti su visa
komanda. Po įtemptos kovos, kuri truko 2 val., nugalėjo komanda „Koma“. Pavadinimus savo
komandoms dalyviai sugalvojo grįžę ir įveikę užduotis, todėl juose atsispindi komandų būsena
sugrįžus. Visą vasarą vyko asmenukių konkursas „Aš, vasara ir knyga“. Jo nugalėtoja tapo Kornelija
Murinaitė. Jai įteiktas ir pagrindinis projekto prizas – 20 eurų čekis kanceliarinėms prekėms įsigyti.
Kitiems konkursų nugalėtojams įteiktos smulkesnės dovanėlės. Projektas buvo naudingas Ukrinuose
gyvenantiems ir atostogaujantiems vaikams. Į veiklą įsijungė 27 kaime gyvenantys ir pas senelius
atostogaujantys vaikai. Jie dažniau lankėsi bibliotekoje, skaitė knygas, užregistruoti 4 nauji
vartotojai, dalyvavo kūrybiniuose ir edukaciniuose užsiėmimuose, tad jų laisvalaikis buvo įdomus ir
turiningas.
2017 m. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija vykdė projektą „Jaunimo erdvė – vieta,
kurioje gera būti“, kuriuo buvo siekiama spręsti jaunimo užimtumo, psichologines problemas.
Pagal projektą 2017 m. spalio–lapkričio mėn. jaunimui buvo organizuotos 9 paskaitos
psichologinėmis temomis: „Susipažinkime: savivertė ir aš“, „Savęs pristatymas internete ir viešoje
erdvėje“, „Įvaizdžio formavimas“, kurios vyko Mažeikių viešojoje bibliotekoje bei Sedos miesto,
Naftininkų ir Ukrinų filialuose. Siekiant sukurti patrauklią erdvę rajono jaunimui ir skatinant leisti
laisvalaikį bibliotekoje, vykdyti įvairias veiklas, iš projekto lėšų nupirkti 6 įvairaus dydžio
sėdmaišiai. Kadangi 2017 m. projekto veiklos vyko ir filialuose, sėdmaišiai perduoti Ukrinų, Sedos
miesto ir Mažeikių miesto Naftininkų filialams. Paskaitose dalyvavo 162 moksleiviai, kurių amžius
14–17 metų. Po paskaitų dalyviai pildė anketas, kuriose buvo pateikti klausimai apie temų
aktualumą. Moksleiviai nurodė, kad ateityje norėtų išgirsti paskaitų apie profesijos pasirinkimą,
karjerą, saviugdą, patyčias mokykloje, bendravimą, depresiją, stresą, pasitikėjimą savimi, savęs
pažinimą, sveiką mitybą, pageidavo, kad paskaitos būtų ilgesnės, temos išdėstytos plačiau. Projektą
rėmė Mažeikių rajono savivaldybė pagal Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų projektų
(programų) finansavimo programą (600,00 Eur).
VB vaikų literatūros skyrius teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai ir gavo finansavimą
skaitymo skatinimo projektui „Auginame skaitytoją 3+“. Šis projektas bus vykdomas 2018 m.
Personalas
Darbuotojų skaičius




SVB:
Iš jų profesionalių bibliotekininkų
VB

2016 m.
58
47
19

2017 m.
59
48
20
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Miesto filialuose
Kaimo filialuose

8
20

8
20







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

19
19

20
1
19

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
2016 m.
Iš viso
proc.

2017 m.
Iš viso
proc.







Su aukštuoju:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

19
11
1
7

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

21
12
2
7

43,7
60,0
25,0
35,0







Su aukštesniuoju:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

24
8
7
9

51,1
42,1
87,5
45,0

23
8
6
9

47,9
40,0
75,0
45,0







Kitų:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

4
4

8,5
20,0

4
4

8,3
20,0

Darbuotojų kaitos problemos
2017 m. vasario 28 d. po ligos ir reabilitacijos laikotarpio į darbą grįžo Balėnų filialo
vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė. Ją nuo 2016 m. spalio mėn. pavadavo Janina
Končienė.
2017 m. balandžio 14 d. Viekšnių miesto filiale pradėjo dirbti bibliotekininkė Rasa Vilkaitė,
pakeitusi pensinio amžiaus sulaukusią Snieginą Chriščinavičienę.
2016 m. uždarius Daubiškių pagrindinę mokyklą ir gruodžio 18 d. iš darbo išėjus buvusiai
Palnosų filialo darbuotojai, biblioteka kurį laiką nedirbo. Nuo 2017 m. birželio 23 d. į Palnosų
biblioteką 0,5 etato priimta Virginija Momgaudienė.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
 vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui
 lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui

2016 m.
169,4
2462,7

2017 m.
174,0
2578,8
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išduotis (fiz. vnt.) vienam bibliotekininkui

3915,7

4161,5

Materialinė bazė



Patalpų būklė:
avarinės patalpos
Nėra bibliotekų avarinėse patalpose. Tačiau neišspręstas Renavo bibliotekos perkėlimo į kitas
patalpas klausimas, nes uždarius Renavo pradinę mokyklą, tose patalpose biblioteka liko vienintelė
įstaiga.
 remontuotinos patalpos
Remontuotinos Balėnų, Leckavos, Palnosų, Purvėnų, Užlieknės, Židikų filialų patalpos.
Židikų bibliotekos patalpose neįrengta įsilaužimo ir gaisro signalizacija.
 per metus atlikta remontų
Naftininkų filiale atliktas kapitalinis remontas. Patalpose šviesu ir jauku, daugiau erdvės
vartotojams.
Techninis aprūpinimas


Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
Kompiuterių

SVB, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

113
62
51

VB, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

36
12
24

Filialuose, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

77
50
27

Kopijavimo
aparatų
1
1

Spausdintuvų

Skenerių

4

5
1
4

Multifunkcinių
įrenginių
35
25
10

5
1
4

12
2
10

4
1
1

4
4

23
23

2017 m. iš rajono savivaldybės lėšų įsigyti 3 stacionarūs kompiuteriai, 6 čekių spausdintuvai,
4 multifunkciniai aparatai, 8 kontaktiniai brūkšniniai kodų skaitytuvai, 12 ausinių, 13 kompiuterinių
pelių.
1. Bendras bibliotekų patalpų plotas:
- bendras patalpų plotas – 2922 m²
- naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2357 m²
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2. Lentynų apskaita:
- viso fondo lentynų metrų skaičius – 5616 m
- atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5092 m

VII. FINANSAVIMAS
Einamosios (paprastos) išlaidos (Eur)
Iš viso
 Darbuotojams darbo užmokesčiui
 Komplektavimui (dokumentams įsigyti): iš viso
 knygoms
 periodikai
 kitiems dokumentams
 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

2016 m.
564006
416843
48140
43500
4500
140
81023

2017 m.
599474
462420
48288
41940
6300
48
76766

-

-

18000

12000

Pajamos ir finansavimas (Eur)
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)

2016 m.
564006
542983
21023
175
18788

2017 m.
599474
576108
23366
20567

2060

2799

VIII. IŠVADOS


Sėkmės

2017 m. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo 95-ąsias įkūrimo metines.
Šiai progai paminėti visus metus vyko įvairūs renginiai, konkursai. Didesnis dėmesys buvo
skiriamas renginių reklamai, informacijos apie biblioteką sklaidai žiniasklaidoje. Tai turėjo įtakos ir
vartotojų bei lankytojų skaičiaus padidėjimui.
Lyginant su 2016 m., 2017 m. pagrindiniai rodikliai rajono bibliotekose išaugo. Nors rajono
gyventojų skaičius sumažėjo 2,37 proc., tačiau rajono bibliotekose užregistruota 390 vartotojų
daugiau (4,9 proc.). VB sutelkta 543 vartotojais, kaimo filialuose – 139 vartotojais daugiau.
Lankytojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo 8037 lankytojais (6,94 proc.), VB apsilankė 9125
lankytojais, kaimo filialuose – 177 lankytojais daugiau. Rajono bibliotekose išduota 15714 fiz. vnt.
dokumentų daugiau negu 2016 m. (8,54 proc.). Viešojoje bibliotekoje išduota 19729 fiz. vnt. (28,4
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proc.) dokumentų daugiau. Rajono bibliotekose buvo organizuoti 704 renginiai, 11 daugiau negu
2016 metais. Juose apsilankė 7482 lankytojai, 10 daugiau negu 2016 m. Viešosios bibliotekos
renginiuose apsilankė 538 lankytojais daugiau, miesto filialuose – 151 lankytoju daugiau, kaimo
filialuose – 377 lankytojais daugiau.
Nors rajone sumažėjo 240 gyventojų vaikų, rajono bibliotekose vartotojų vaikų užregistruota
261 vartotoju daugiau (11,08 proc.). VB vaikų literatūros skyriuje padidėjo 271 (30,6 proc.), kaimo
filialuose 6 vartotojais. Rajono bibliotekose užregistruota 2051 apsilankymu daugiau (5,01 proc.)
negu 2016 m. Viešojoje bibliotekoje apsilankė 2468 (25,04 proc.) vaikais daugiau. Literatūros
išduotis vaikams rajone išaugo 3365 fiz. vnt. (8,62 proc.), Viešojoje bibliotekoje – 5256 fiz. vnt.
(64,04 proc.), miesto filialuose – 97 fiz. vnt.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo 0,02 Eur nuo 0,93 Eur
iki 0,95 Eur. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam gyventojui padidėjo 0,02 Eur, nuo 0,73 Eur
iki 0,75 Eur. Kultūros ministerija skyrė 41988,00 Eur naujų dokumentų įsigijimui, 148,00 Eur
daugiau, negu 2016 m., Mažeikių rajono savivaldybė iš aplinkos ir sveikatos programos skyrė
4000,00 Eur dokumentams gamtos tema įsigyti.
2017 m. buvo įgyvendinta nemažai projektų. Viešoji biblioteka ir 8 filialai įgyvendino 10
projektų, kuriems vykdyti skirta 6120,00 Eur lėšų, iš kurių 3100,00 Eur skyrė Lietuvos kultūros
taryba ir LR Kultūros ministerija, kitas lėšas – rajono savivaldybė. Mažeikių rajono bibliotekininkų
draugijos projektui Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 600,00 Eur. Bibliotekininkės teikė paraiškas
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos
rinkimai 2017“ nominuotoms knygoms įsigyti. Knygų komplektai paskirti 5 filialams. VB vaikų
literatūros skyrius teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai ir gavo finansavimą skaitymo skatinimo
projektui „Auginame skaitytoją 3+“, kuris bus vykdomas 2018 m.
Rajono bibliotekos dalyvavo įvairiuose projektuose bei akcijose. Dalyvauta Mažeikių krašto
literatų ir menų mėgėjų sambūrio projektuose „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, „Prijaukinti
vakarai“, VU Teisės klinikos vykdomame projekte „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos
regionuose“, LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos 2017“,
Urvikių filialas dalyvavo Šimtmečio iniciatyvų konkurso projekte ir organizavo pasaulinės „Kodo
Valanda“ („Hour of Code“) iniciatyvos renginį „Šimtmečio programavimo valanda“, buvo stebimos
interneto transliacijos iš Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos. Viešoji biblioteka kartu
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdė bendrą projektą „Atrask
save“, kurio tikslas – supažindinti su darbo rinka 16–29 metų nepasirengusius darbo rinkai
bedarbius, orientuotus į samdomą darbą. Pirmą kartą Viešojoje bibliotekoje bei Ukrinų, Urvikių
filialuose buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Rašė 22 dalyviai, tarp kurių 5 bibliotekininkės.
Džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti trijuose Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos projektuose: Knygų pristatymo konkurse, skaitymo skatinimo akcijoje „Vasaros
skaitymo iššūkis“, „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija vaikams ir jaunimui“. Knygų
konkurse 9–12 klasių grupėje Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 1B klasės moksleiviai
Justinas Viskantas ir Daniil Tarasonis, pristatę knygą Džeromo Deivido Selindžerio knygą
„Rugiuose prie bedugnės“, tapo nugalėtojais, o kitos dvi dalyvės apdovanotos paskatinamaisiais
prizais. Mūsų rajone „Vasaros skaitymo iššūkyje“ dalyvavo 77 skaitytojai, kurie perskaitė 579
knygas. Visas užduotis įvykdė 44 skaitytojai. Pagal projektą „Mobili inovatyvių technologijų
laboratorija vaikams ir jaunimui“ vyko 8 robotikos užsiėmimai Pavasario pagrindinės, Merkelio
Račkausko ir Gabijos gimnazijų moksleiviams.
Nuo vasario 1 d. vartotojams pradėta teikti savarankiško dokumentų rezervavimo paslauga
LIBIS programoje tapo labai populiari. Skaitytojai turi galimybę, palaukę eilėje, perskaityti
pageidaujamą knygą, o darbuotojai gali matyti, kokių knygų šiuo metu labiausiai trūksta
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skaitytojams ir reikia užsakyti jų papildomai. Abonemente 209 vartotojai individualiai
apmokyti naudotis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis: užsisakyti ir rezervuoti knygas, naudotis
el. katalogu.
Visų filialų (išskyrus Kapėnų) darbuotojos išmokytos registruoti LIBIS programoje filiale
gaunamus periodinius leidinius, įrišti komplektus, apskaityti laikraščius ir žurnalus, išduoti
skaitytojams ir juos grąžinti.
Buvo rūpinamasi neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų skaitymu. Negalintiems ateiti į
biblioteką skaitytojams knygos buvo nešamos į namus, neįgalieji buvo kviečiami į bibliotekose
organizuojamus renginius. 2017 m. sutelkta 4 knygnešiais, namuose aptarnauta 24 skaitytojais, į
namus nunešta 183 fiz. vnt. dokumentų daugiau.
Ir toliau rūpinomės bibliotekų įvaizdžio formavimu. Populiarinome ir reklamavome
bibliotekas vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniame tinkle feisbuk, informuodami
gyventojus apie bibliotekose vykstančius renginius, gautas naujas knygas, bibliotekų teikiamas
paslaugas bei naujoves.
Nupirkus skenavimo aparatą, paspartėjo kraštotyros darbų rengimas. Pagerėjo kraštotyros
darbo kokybė. Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos parengė ir įrišo 4 kraštotyros darbus.
Padėta filialų darbuotojoms parengti 16 kraštotyros darbų.
Išradingai su jaunųjų bibliotekininkų būreliais jau daugelį metų dirba Renavo, Balėnų,
Plinkšių, Užlieknės, Sedos filialų darbuotojos. 2017 m. toks būrelis įkurtas Židikų filiale. Taip pat
šiame filiale pirmą spektaklį parengė ir vasarą įkurtas lėlių teatras. Būrelių veikla ugdo vaikų meilę
knygai, pomėgį skaityti. Sedos filiale bibliotekininkėms organizuoti renginius padeda bibliotekoje
įsikūręs literatų klubas, Balėnų ir Renavo filialuose – Moterų klubai, Viešojoje bibliotekoje – Menų
mėgėjų sambūris, Jaunimo erdvė. Lankytojus pritraukti į biblioteką padeda Sedos filiale įkurtas
Mažeikių verslo ir turizmo centro Sedos filialas, Viekšnių filialo patalpose esanti Viekšnių pirmosios
vaistinės muziejaus profesorių Mykolo, Vaclovo, Viktoro Biržiškų memorialinė ekspozicija.
Naftininkų filialas savo bibliotekos feisbuko paskyroje yra įkūręs Skaitytojų klubą, kuris padeda
populiarinti literatūrą.
Nors vartotojų mokymams skirta 41 val. mažiau, tačiau apmokyta 166 vartotojais daugiau.
Naudotis el. paslaugomis apmokyta 260 vartotojų daugiau. Daug ekskursijų lankėsi Viešojoje
bibliotekoje, kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymai grupėms buvo organizuoti Bugenių,
Ukrinų filialuose ir Viešojoje bibliotekoje.
Pagerėjus finansavimui ir aprūpinus filialus toneriais multifunkciniams įrenginiams, vėl
teikiamos kopijavimo paslaugos. 2017 m. rajono bibliotekose padarytos 2647 kopijos vartotojams,
933 daugiau negu 2016 m., Viešojoje bibliotekoje 595 kopijomis daugiau, miesto filialuose – 89,
kaimo filialuose – 309 kopijomis daugiau.
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

Rajono bibliotekų fondas sumažėjo 4128 fiz. vnt.: miesto filialuose – 71424 fiz.vnt., kaimo
filialuose – 2956 fiz. vnt. 2017 m. rajono bibliotekose gauta 931 fiz. vnt. dokumentų mažiau, negu
2016 m. Viešojoje bibliotekoje gauta 282 fiz. vnt. mažiau, miesto filialuose 225 fiz. vnt. mažiau,
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kaimo filialuose 424 fiz. vnt. mažiau, nei 2016 m. Knygoms brangstant, nors ir gauta daugiau
lėšų knygų įsigijimui, nebuvo galimybių nupirkti daugiau knygų.
Miesto filialuose sutelkta 292 vartotojais mažiau. Miesto filialuose sumažėjo vartotojų, nes
Naftininkų filialo vartotojai mieliau rinkosi renovuotą Viešąją biblioteką, kur yra didesnis spaudinių
pasirinkimas, taip pat sumažėjo gyventojų, kurį laiką filialas buvo uždarytas, nes vyko remontas.
Vartotojų taip pat sumažėjo šešiuose kaimo filialuose.
Miesto filialuose apsilankė 1265 lankytojais mažiau. Sumažėjo dviejuose miesto filialuose:
Naftininkų (1976) ir Sedos (113). Naftininkų fililale sumažėjo lankytojų dėl anksčiau išvardintų
priežasčių, o Sedos filiale organizuota mažiau renginių, todėl apsilankė mažiau renginių lankytojų.
Lankytojų sumažėjo devyniuose kaimo filialuose. Daugiausiai lankytojų iš kaimo filialų sumažėjo
Palnosų filiale – 2306 (biblioteka buvo laikinai uždaryta, nauja darbuotoja pradėjo dirbti tik nuo
birželio 23 d.).
Kaimo filialuose išduota 3137 fiz.vnt. dokumentų mažiau, miesto filialauose 878 fiz. vnt.
mažiau. Iš kaimo filialų labiausiai išduotis sumažėjo Palnosų filiale – 2534 fiz.vnt., iš miesto filialų
tik Naftininkų filiale sumažėjo 2828 fiz.vnt.
Miesto filialuose sumažėjo 16 vartotojų vaikų (31 vartotoju sumažėjo Naftininkų filiale, nes
vaikai rinkosi Viešąją biblioteką). Iš kaimo filialų daugiausia vartotojų sumažėjo Laižuvos (17) ir
Ukrinų (16) filialuose, nes tuose kaimuose buvo uždarytos pagrindinės mokyklos. Filialuose
sumažėjo lankytojų vaikų: miesto filialuose – 101, kaimo filialuose – 316. Iš miesto filialų
daugiausiai lankytojų sumažėjo Sedos filiale – 182, iš kaimo filialų Palnosų filiale – 911. Literatūros
išduotis vaikams sumažėjo 1988 fiz. vnt. kaimo filialuose. Daugiausiai išduotis sumažėjo Renavo
filiale – 644 fiz. vnt.
Pagrindinės darbo su vaikais rodiklių sumažėjimo priežastys: mažėjantis gyventojų vaikų
skaičius, nedidelis naujai gaunamų spaudinių kiekis, vaikiškų periodinių leidinių trūkumas, filialuose
įvestas brangesnis LIBIS skaitytojo pažymėjimas, šeimose perkamas tik 1 skaitytojo bilietas visai
šeimai, uždaromos mokyklos. 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.
Trūksta aktyvesnio darbo su skolininkais.
Nesant tinkamų sąlygų darbui, liko neįdiegta LIBIS posistemė Kapėnų filiale.


Problemos

Nors dokumentų įsigijimui skiriamos lėšos po truputį didėja, tačiau kyla knygų ir periodinių
leidinių kainos. Dėl lėšų trūkumo 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.
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.
Vykdant kraštotyrinę veiklą, vietos bendruomenei būtina pateikti kuo įdomesnės ir įvairesnės
informacijos, tačiau dėl mažos Viešosios bibliotekos internetinės svetainės talpos, neįmanoma
pateikti daugiau informacijos.
Kasmet mažėja rajono gyventojų skaičius, todėl prarandama dalis vartotojų. Mažėja interneto
lankytojų skaičius, nes daugelis gyventojų turi kompiuterius ir internetą namuose.
Uždarius Renavo pagrindinę mokyklą, pastate liko vienintelė įstaiga – Renavo biblioteka. Ją
būtina perkelti į kitas patalpas.
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Kasmet daugėja remontuotinų bibliotekų. Remontuotinos Balėnų, Laižuvos, Leckavos,
Židikų filialų patalpos, reikia perdažyti Viekšnių miesto filialo pastato išorę. Uždarius Renavo
pradinę mokyklą, pastate liko filialas, kurį būtina perkelti į kitas patalpas. Laukiamas Palnosų filialo
perkėlimas į kitas patalpas.
Kai kuriose bibliotekų patalpose neįmanoma užtikrinti pakankamą šilumą žiemos metu, todėl
skaitytojai jose ilgai neužsibūna.


Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą

Ieškosime galimybių dalyvauti projektų konkursuose, siekiant modernizuoti bibliotekas ir
teikti naujas paslaugas, gauti paramą renginiams organizuoti, reikiamoms priemonėms ir leidiniams
įsigyti.
Stengsimės ir kitais metais daug dėmesio skirti bibliotekų įvaizdžio formavimui. Rūpinsimės
bibliotekos reklama, savo veiklą populiarindami spaudoje, interneto svetainėse, vietos televizijoje.
Viešinsime bibliotekos teikiamas paslaugas, rengdami skrajutes, lankstinukus ir platindami juos
bendrojo lavinimo mokyklose, įstaigose.
Gerinant bibliotekų fondų kokybę, didesnį dėmesį skirsime fondų tvarkymui, valymui nuo
neaktualios literatūros, rūpinsimės fondų apsauga. Analizuodami vartotojų poreikius, sieksime
įsigyti vartotojų reikmes atitinkančius leidinius.
Populiarinsime tarpbibliotekinio abonemento paslaugas.
Aktyvinsime darbą su skolininkais. Bendradarbiaudami su mokyklų bendruomenėmis,
įtrauksime į šį darbą savanoriaujančius bibliotekoje vyresniųjų klasių moksleivius.
Mokysime vartotojus aktyviau naudotis bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis:
knygų užsakymu, rezervavimu, grąžinimo termino pratęsimu ir kt.
Skatinsime bibliotekininkus kelti kvalifikaciją, studijuoti kitų bibliotekų patirtį, ieškoti
naujovių ir ir kūrybiškai jas 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
2018-03-14
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1 PRIEDAS
2017 METŲ PLANO ĮVYKDYMAS
(Pagrindiniai rodikliai)
Vertinimo kriterijai
1. Gyventojų aptarnavimo procentas (55760 gyventojai)
- VB (19747 gyventojų)
- miesto filialuose (19637 gyventojas)
- kaimo filialuose (16376 gyventojai)
1.1. Iš jų vaikų (8668 gyventojų)
- VB (3258 gyventojai)
- miesto filialuose (3413 gyventojai)
- kaimo filialuose (1997 gyventojai)
1.2. Iš jų suaugusių (47092 gyventojai)
- VB (16489 gyventojai)
- miesto filialuose (16224 gyventojai)
- kaimo filialuose (14379 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
2017 m.
13,6
15,6
9,4
16,4
23,7
23,8
17,7
34,2
11,7
13,9
7,7
13,9
7890
3165
1980
2745
2155
800
640
715
5735
2365
1340
2030
227

Įvykdyta
2018-01-01
14,9
18,6
10,0
16,3
30,1
35,4
20,7
37,7
12,1
15,3
7,8
13,4
8354
3690
1983
2681
2616
1155
707
754
5738
2535
1276
1927
237

Įvykdymo
procentas
109,5
119,2
106,3
99,3
127,0
148,7
116,9
110,2
103,4
110
101,2
96,4
105,9
116,6
100,1
97,7
121,4
144,3
110,5
105,4
100
107,1
95,2
94,9
104,4

5
38
184
120880
44120
25500
51260
36340
9200
10900
16240
84540
34920
14600
35020
15,3
13,9
12,8
18,6
16,8
11,5
17,0
22,7
14,7

6
45
186
123784
49233
26433
48118
42963
12323
11707
18933
80821
36910
14726
29185
14,8
13,3
13,3
17,9
16,4
10,6
16,5
25,1
14,0

120
118,4
101
102,4
111,5
103,6
93,9
118,2
133,9
107,4
116,6
95,6
105,7
100,9
83,3
96,7
95,7
103,9
96,2
97,6
92,1
97
110,6
95,2
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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

14,7
12,6
24,0
182140
69220
42500
70420
40250
10030
13000
17220
147890
59190
29500
53200
3425

14,5
11,5
15,1
199753
89197
41159
69397
42400
13464
10919
18017
157353
75733
30240
51380
6214

98,6
91,3
62,9
109,7
128,9
96,8
98,5
105,3
134,2
83,9
104,6
106,4
127,9
102,5
96,6
181,4

200
290
2935
23,0
21,8
21,4
25,6
18,6
12,5
20,3
24,0
24,7
25,0
22,0
26,2
575
71
96
406
19
4
15
218
32
32
154
338
37
64
237

236
630
5348
23,9
24,1
20,7
25,8
16,2
11,6
15,4
23,8
27,4
29,8
23,6
26,6
704
153
119
432
15
4
1
10
300
77
48
175
389
72
70
247

118
217,2
182,2
103,9
110,5
96,7
100,8
87
92,8
75,9
99,1
110,9
119,2
107,2
101,5
122,4
215,4
123,9
106,4
78,9
100
66,7
137,6
240,6
150
113,6
115
194,6
109,4
104,2

