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BENDROJI DALIS
Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Biblioteka suteikia galimybę nemokamai naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais
leidiniais, senais ir retais spaudiniais, kompaktiniais diskais, vaizdo ir garso dokumentais, tradiciniais
ir kompiuteriniais katalogais, internetu, duomenų bazėmis. Bibliotekoje teikiamos ir mokamos
paslaugos, kurių kainas patvirtino Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2015 m. spalio 30 d.
sprendimu Nr. T1-284.
Biblioteka organizuoja literatūrinius, krašto istorijai skirtus renginius, veda ekskursijas.
Rengia projektus fondams ir programoms. Dalyvaudama projekte „Atrask save“ (2014–2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programa), biblioteka priima jaunus savanorius ir nedirbančius bei
nesimokančius jaunus žmones, kurie nori čia atlikti praktiką, gilindami IT įgūdžius, plėsdami
informacijos, komunikacijos, archyvų tvarkymo žinias.
Biblioteka yra darbui, poilsiui ir savišvietai patraukli erdvė. Ji skirta verslumui, partnerystei
skatinti, gerai praleisti laiką, atgauti jėgas, bendrauti, mokytis.
Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2018 m. buvo užregistruoti
8677 vartotojai (2017 m. – 8354), 135213 lankytojai (2017 m. – 123784). Jiems išduota 199753 fiz.
vnt. dokumentų (2017 m. – 199753). Džiaugiamės, kad pavyko pasiekti ne tik planuotus rodiklius, bet
ir didesnius rodiklius negu praėjusiais metais.
2018-aisiais – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metais – Viešoji biblioteka organizavo
skaitymo skatinimo akciją „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“. Akcijos tikslas – pakviesti
skaitytojus įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį skaitant lietuviškai geriausias pasaulinės
literatūros ir lietuvių autorių knygas.
2018 metais Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius
vykdė projektą „Auginame skaitytoją 3+“, kurį dalinai (2820,00 Eur) finansavo Lietuvos kultūros
taryba. Jo metu organizuota 16 garsinių skaitymų, 8 teatralizuoti knygų pristatymai. Iš viso apsilankyta
16-oje lopšelių-darželių grupių. Vyko susitikimai ir knygų pristatymai su rašytojais.
2018 m. buvo įgyvendinta nemažai projektų. Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 10
projektų, kuriems vykdyti skirta 10235,00 Eur lėšų. 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.
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





2017 m.
25
4
20
-

iš viso
miestų filialų
kaimo filialų
sujungtų bibliotekų

2018 m.
25
4
20
-

Mažeikių mieste yra 3 bibliotekos: Viešoji biblioteka ir 2 miesto filialai. Rajone yra 8
seniūnijos, kuriose yra po 2–3 filialus. Sedoje ir Viekšniuose yra miesto filialai.
Tinklo pokyčiai
Tinklo pokyčių 2018 m. neįvyko.
Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi bibliotekos veikla)




2017 m.
103

bibliotekinių punktų skaičius
bibliobusų skaičius
knygnešių skaičius

2018 m.
101

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas namuose
Rajone gyvena apie 10500 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų 65 ir daugiau metų
amžiaus – Mažeikių mieste – apie 6200, Sedos miesto filialo aptarnaujamoje teritorijoje – 520,
Viekšnių – 1740, kaimuose – 2050. 2018 m. namuose buvo aptarnauti 234 vartotojas (2017 m. –
237), iš jų miestuose 45 (2017 m. – 45), kaimuose – 183 (2017 m. – 186). Skaitytojams į namus
nunešta 6390 fiz. vnt. dokumentų (2017 m. – 6214), iš jų miestuose 749 (2017 m. – 630), kaimuose –
5378 (2017 m. – 5348). Spaudinius nešė 101 knygnešys (2017 m. – 103). 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
2017 m.
2018 m.
9
10

Lankytojų
2017 m.
2018 m.
76
101

Išduota dokumentų
2017 m.
2018 m.
516
538

Gauta dokumentų
2017 m.
2018 m.
129
152

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. 2018 metais čia buvo
aptarnaujama 10 (2017 m. – 9) vartotojų. Iš jų 4 (2017 m. – 4) vartotojai aptarnaujami namuose. Jiems
nunešta 291 garsinė knyga. Regėjimo netekusiems skaitytojams knygas iš punkto nuveža Reivyčių ir
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Žemalės filialų darbuotojos, vieną mieste gyvenantį vartotoją aptarnauja Viešosios bibliotekos
darbuotoja Sigita Repšytė, kitą – šeimos nariai.
2018 m. iš Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo buvo gauta 152 fiz. vnt. garsinių
dokumentų: 123 knygos ir 29 periodiniai leidiniai. Knygos keistos 2 kartus per metus. Šiuo metu
aklųjų žmonių aptarnavimo punkte yra 305 fiz. vnt. garsinių knygų (2017 m. – 281), 54 fiz. vnt.
periodinių leidinių (2017 m. – 53) ir 2 knygos Brailio raštu (2017 m. – 2). Jas skaito tik viena
skaitytoja, kuriai tokių knygų dar atveža 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
Spaudinių būklė
Iš viso yra SVB fonde (fiz.vnt. ir pav.)
- viešojoje bibliotekoje
- miesto filialuose
- kaimo filialuose

2017 m.
fiz. vnt.
pav.
205083
24766
65414
26173
34302
3425
105367
20506

2018 m.
fiz. vnt.
pav.
204697
26616
65962
26599
35458
3788
103277
19700

Iš viso SVB yra grožinės literatūros
- viešojoje bibliotekoje
- miesto filialuose
- kaimo filialuose

2017 m.
fiz. vnt.
%
147899
72,1
42149
64,4
24986
72,8
80764
76,6

2018 m.
fiz. vnt.
%
148145
72,4
42480
64,4
26078
73,5
79587
77,1

Iš viso SVB yra šakinės literatūros
- viešojoje bibliotekoje
- miesto filialuose
- kaimo filialuose

2017 m.
fiz. vnt.
%
53527
26,1
21717
33,2
8669
25,3
23141
21,9

2018 m.
fiz. vnt.
%
51807
25,3
22247
33,7
8504
24,0
21056
20,4

Iš viso SVB yra periodinių leidinių
- viešojoje bibliotekoje
- miesto filialuose
- kaimo filialuose

2017 m.
fiz. vnt.
%
3657
1,7
1548
2,3
647
1,8
1462
1,3

2018 m.
fiz. vnt.
%
4745
2,3
1235
1,8
876
2,5
2634
2,5
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FONDO BŪKLĖ 2018 m.

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra
Periodiniai leidiniai

Aprūpinimas dokumentais

1 gyventojui tenka dokumentų
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
1 vartotojui tenka dokumentų

2017 m.
mieste
kaime
2,53
6,43
0,11
0,25
0,01
17,6
39,3

2018 m.
mieste
kaime
2,64
6,5
0,13
0,33
0,01
17,2
37,7

IŠ VISO PER METUS ĮSIGYTA DOKUMENTŲ BIBLIOTEKOSE
Per metus įsigyta dokumentų
Iš viso
VB
miesto filialuose
kaimo filialuose

2017 m.
fiz. vnt.
pav.
8631
1991
2868
1556
1700
621
4063
604

2018 m.
fiz. vnt.
pav.
10213
1860
2917
1510
2005
736
5291
702

Per metus įsigyta grožinės literatūros
Iš viso
VB
miesto filialuose
kaimo filialuose

2017 m.
fiz. vnt.
pav.
5926
1163
1759
981
1194
392
2973
328

2018 m.
fiz. vnt.
pav.
6174
1094
1634
821
1280
406
3260
371

Per metus įsigyta šakinės literatūros
Iš viso

fiz. vnt
2705

fiz. vnt.
4039

pav.
828

pav.
766
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VB
miesto filialuose
kaimo filialuose

1109
506
1090

575
229
276

1283
725
2031

689
330
331

fiz. vnt.
723
255
136

pav.
54
22
20

fiz. vnt.
986
209
182

pav.
80
12
24

Per metus gauta naujų dokumentų
Per metus vidutiniškai gavo VB
Per metus vidutiniškai gavo miesto filialas
Per metus vidutiniškai gavo kaimo filialas

2017 m.
868
360
176

2018 m.
972
501
264

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

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

2018 m.
4,98
4,42
5,65
5,12

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

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

2018 m.
0,99
0,82
0,07
0,13

Per metus gauta periodinių leidinių
VB
Vidutiniškai gavo miesto filialas
Vidutiniškai gavo kaimo filialas

Rajono bibliotekų fondas sumažėjo 386 fiz. vnt.: kaimo filialuose – 2090 fiz. vnt., VB – 548
fiz.vnt., miesto filialuose padidėjo 1156 fiz.vnt..
2018 m. rajono bibliotekose gauta 1582 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2017 m. Viešojoje
bibliotekoje gauta 49 fiz. vnt. daugiau, miesto filialuose 305 fiz. vnt. daugiau, kaimo filialuose 1228
fiz. vnt. daugiau, nei 2017 m. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo
0,04 Eur nuo 0,95 Eur iki 0,99 Eur. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam gyventojui padidėjo
0,07 Eur, nuo 0,75 Eur iki 0,82 Eur.
2018 m. gauta 7383 fiz. vnt. naujų dokumentų. Daugiausiai gavo skaitytojų aptarnavimo
skyrius – 1410 fiz. vnt. Vaikų literatūros skyrius gavo 686 fiz. vnt. Iš miesto filialų daugiausiai naujų
dokumentų paskirta Viekšnių ir Reivyčių miesto filialams: Viekšnių – 385 fiz. vnt., Reivyčių – 372 fiz.
vnt. Kaimo filialuose daugiausia naujų dokumentų gavo Židikų (326 fiz. vnt.), Tirkšlių (321 fiz. vnt.),
Ukrinų (259 fiz. vnt.) ir Šerkšnėnų (239 fiz. vnt.) filialai. Daugiausia gauta naujų grožinės literatūros
kūrinių – 5890 fiz. vnt., bendrojo skyriaus – 126 fiz. vnt., filosofijos, psichologijos – 188 fiz. vnt.,
religijos, teologijos – 130 fiz. vnt., visuomenės mokslų – 297 fiz. vnt., matematikos, gamtos mokslų –
82 fiz. vnt., taikomųjų mokslų, medicinos – 202 fiz. vnt., meno, fotografijos, sporto – 170 fiz. vnt.,
kalbotyros, literatūros mokslo – 83 fiz. vnt., geografijos, biografijų, istorijos – 216 fiz. vnt.
Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos ir sveikatos programa skyrė 4000,00 Eur
naujiems spaudiniams ir periodiniams leidiniams įsigyti. Knygoms skirta 2017,86 Eur. Nupirkta 257
fiz. vnt. naujų dokumentų. Vaikų literatūros skyriui paskirta – 11 fiz. vnt., Sedos miesto filialui – 23
fiz. vnt., Viekšnių – 24 fiz. vnt., Reivyčių – 19 fiz. vnt., Naftininkų – 4 fiz. vnt., Auksodės – 19 fiz.
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vnt., Tirkšlių – 16 fiz. vnt., Ukrinų – 14 fiz. vnt., Šerkšnėnų – 16 fiz. vnt., Židikų – 17 fiz. vnt.
Kitiems filialams skirta po mažiau vienetų.
Akcijos „Metų knygos rinkimai“ knygomis savo fondus papildė: Reivyčių, Sedos, Ukrinų ir
Židikų filialai. Eseistikos knygų komplektą gavo Reivyčių filialas. Jų knygų fondą papildė šios
knygos: R. Oginskaitės „Gib a kuk. Žvilgtelėk. Pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose“, S.
Parulskio „Amžinybė manęs nejaudina“, G. Radvilavičiūtės „Tekstų persekiojimas“, A. Švedo „Irena
Veisatė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“, T. Venclovos „Nelyginant šiaurė magnetą: pašnekesiai su
Ellen Hinsey“. Paauglių knygų komplektus gavo Sedos ir Židikų filialai. Gautos šios knygos: A.
Jurašiaus „Pypas ir jo nutikimai“, I. Ežerinytės „Verksnių klubas“, J. Žilinsko „Kaukas Gugis ir kerų
karas“. Vaikų knygų komplektą gavo Ukrinų filialas, fondą papildė šios knygos: D. Čepauskaitės
„Baisiai gražūs eilėraščiai“, M. Marcinkevičiaus „Draugystė ant straublio galo“, V. Palčinskaitės
„Eilėraščiai iš namų“, J. Vilė „Sibiro haiku“.
Akcijos „Knygų Kalėdos 2018“ metu buvo padovanotos 175 knygos. Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus fondą papildė 35 knygos, vaikų literatūros skyrius gavo 26 fiz. vnt., miesto filialuose
daugiausia gavo Sedos – 26 fiz. vnt., ir Viekšnių – 19 fiz. vnt. filialai, kaimo filialuose daugiausia
knygų gavo Balėnų filialas – 17 fiz.vnt., Šerkšnėnų filialas – 16 fiz. vnt.
Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjai R. Karbauskis ir A. Mamontovas
visiems filialams dovanojo knygų: S. Zobarsko „Brolių ieškotoja“, R. Unos „Kiemo seklys Tomas ir
Valius“, M. Monikos „Patisonas Dublis ir cukinija Sprakselina iškeliauja“, E. Launikonytės „Pelėnas,
Varlėnas ir Bobo“, K. Sajos „Peštukai ir nykštukai“, A. Jurašiaus „Pypas ir jo nutikimai“, R.
Montvilaitės „Septyni paukščių įstatymai“, A. Raugaitės „Tik ateinantys žodžiai“, Ž. Miežytės
„Vilniaus Vilnius“.
Saugyklos fondas papildytas naujomis vertingomis knygomis: D. Junevičiaus „Abdonas
Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas“, „Kupiškio dvaro vaizdai“, D. Foster „Azijos šalių
etiketas“, „Žemaitkiemis – mūsų tėvų ir protėvių žemė“, M. Jakubausko „Totoriai šimtmečio
laikotarpiu Lietuvoje (1918-2018)“, R. Palijanskaitės „Vydūnas“, „Darni atliekų vadyba“, C. E.
Pearson „1000 architektūros šedevrų“, L. Januškevičiaus „Dekoratyvioji dendrologija“, J.
Marcinkevičiaus „Amžiaus pabaiga“, T. Davulio „Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras“,
E. Skerstono „Prabanga, mada, stilius“, R. Šiaučiūno „Keraminių medžiagų cheminė technologija“,
„Popieriaus inžinerijos pagrindai“, R. Ambrazevičiaus „Muzikinio aukščio ir laiko psichologija“,
„Lietuvos istorija“ ir kitos knygos“.
Informacijos ir kraštotyros skyrius papildytas šiomis vertingomis knygomis: A. Harrison ir
kt. „Konkurencinga logistikos strategija tiekimo sistemoje“, J. Kvedaravičiaus ir kt. „Vadovo kaip
asmenybės vystymosi trajektorijos“, E. Kilbey „Vaikystė tarp ekranų“, J. Staniškio ir kt. „Darni atliekų
vadyba“, A. Balašaičio „Žodžiai ir žodynai“, R. Gudonavičienės „Marketingo kanalai“, R. Brazienės ir
kt. „Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje“, E. Bilevičiūtės ir kt. „Lietuvos
konstitucinė teisė“, V. Gavelio ir kt. „Makroekonomika“, T. Baranausko „Kuršo aktai“, V. Būdos
„Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas“, W. Dauber „Kišeninis žmogaus anatomijos
atlasas“, Z. Baubonio ir kt. „Šilalės rajono piliakalniai“, V. Ramanausko „Istorinė Mažeikių fotografija
XIX a. pab.“, V. Daukanto „Dvasingos partnerystės pagrindai“, R. Dapkaus „Rudenėjančių vėjų
sūpynėj“, V. Ostrauskio „...gloria mundi“, K. Bružo „Apie tai, kas neturi išnykti“, J. Jonušaitės „Laiko
potėpiai“, L. Jagielienės „Vakaro laiškai mylimam žmogui“, L. Inio „Paukščiai vėjyje“, V. Daujotytės
„Prigimtinė kultūra“, R. Granausko „Rinktinės apysakos“, K. Slivskio „Fazanų medžioklė: Gedeminui
Kiesui atminti“, A. Krapauskienės „Tirkšliai – mano gyvenimas“ ir kitais leidiniais.
Miesto filialų fondai papildyti šiomis vertingomis knygomis: A. Bumblausko „Būtovės
slėpiniai“, N. Narmontaitės „Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai“, A. Towles „Aristokratas
Maskvoje“, B. Bėranto „Baubaimė“, L. Rayven „Blogasis Romeo“, A. Kaminsko „Durys virš
magistralės“, T. Garland „Dvylika augintinių Kalėdoms“, M. Malpurgo „Baltasis liūtas“, J. Flanagan
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„Hekemo viržyno mūšis“, E. Ferrante „Istorija apie prarastą mergaitę“, G. Goldreich „Mano tėvas
Šagalas“, A. Zyko „Raudonas ir žalias Taivanas“, J. Henry „Lemtingasis Frostas“, L. Ever „Kelyje“,
K. Higgins „Kvailas apsėdimas“, Ž. Juonytės „Izraelis ir jo žmonės“, N. Gordon „Šamanas“, K.
Freeman „Lauko gėlių kalva“, C. Betts „Karalienės siuvėjos paslaptis“, S. Montefiore „Neištikimybė“,
C. Isaac „Laimė po Dordonės riešutmedžiais“, A. Liauškaitės „Mano širdis plaka tarp žemės ir
dangaus“, L. Mei „Vilkė“, S. Mallery „Tu vienintelė“, J. Moyes „Vis dar aš“, M. Budinaitės „Selfų
slėnis“, J. L. Horst „Urvinis žmogus“, R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“, „Mokslo enciklopedija“, R.
Dzin „Peliūnės vasara“, M. Čepulio „Visa tiesa apie gyvūnus“, S. Paltanavičiaus „Voveriuko metai“,
G. Morkūno „Velniškai karštos atostogos“, G. Kaltenio „Rainiuko Pikselio kelionės po Lietuvos
miestus“, J. Wilink „Nemokšos Marko dienoraštis“, W. Joyce „Olio odisėja“, D. Walliams „Blogas
tėtis“, H. Murakami „Aklas gluosnis, mieganti moteris“, S. Lipskio „Poeto ir kunigo drama“, C.
Carello „Popiežius Pranciškus“, E. James „Vasara prie ežero“, V. Lederman „Pirmakursė“, B.
Sanderson „Paskutinė imperija“, J. Bitinaitės „Pasaulis tavo širdyje“, N. Huston „Dolce agonija“, J.
Grisham „Kamino sala“, A. J. Finn „Moteris lange“, S. Bjork „Aš keliauju viena“, A. Babendererde
„Indigo vasara“, R. Judino „Karūnos švytuoklė“ ir kitos knygos.
Kaimo filialų fondai papildyti šiomis knygomis: I. Ežerinytės „Skiriama Rivai“, T. Dirgėlos
„Benas – sapnų siuvėjas“, A. Punset „Draugės amžinai“, R. Kuncaitės „Gandriuko Kuko kelionės po
Lietuvą. Tautinės mažumos“, M. Marcinkevičiaus „Sivužas“, K. Swan „Kalėdų dovana“, A. Stelmszyk
„Didžiojo magistro paslaptis“, K. Kasparavičiaus „Dryžuota istorija“, V. Podestos „Ežys Spyglys“, V.
Rykštaitės „Jūratė, Kąstytis ir Mikas“, R. Žukausko „Labdarinė fėja“, J. Verne „Kelionė į Žemės
centrą“, S. Lundberg „Raudona užrašų knygelė“, J. Harper „Sausra“, L. Vincės „Tai ne mano dangus“,
B. Sruogos „Dievų miškas“, G. Orwell „Gyvulių ūkis“, D. Jefferies „Išduota širdis“, A. Šileikos
„Basakojis bingo pranešėjas“, N. Roberts „Karolinos mėnulis“, V. Stančiauskaitės „Stebuklo galia“,
M. Hart „Sudaužysiu tau širdį“, T. Kinnuenen „Šviesa tavo akyse“, V. Šidlausko „Ugnikalniukas ieško
draugo“, D. Šukio „Trys paršiukai, Spyrabyra ir sugįžęs pienas“, J. Ulinskienės „Pėdos vaikystės
pievoje“, M. Williams „Velvetinis triušis, arba Kaip žaislai tampa tikri“, L. Riley „Helenos paslaptis“,
L. Riley „Perlų sesuo“, C. Link „Lapių slėnis“, K. Lonsdale „Kas liko nutylėta“, A. Vienuolio
„Viešnia iš šiaurės“, J. Vagner „Viešbutis“, A. Toliato „Šeštas jausmas yra pirmas“, E. Shafak „Trys
Ievos dukterys“, I. Palmolia „Šunlokas Holmsas“, S. Jansson „Aukojimo pelkė“, A. Žiupsnytės
„Drugių karalystė“, M. Haig „Kaip sustabdyti laiką“, V. Asto „Salaspilis“, R. Flick „Išlikę karo
verpetuose“, R. Treinio „Dziedas“, R. Granausko „Vidurdienio dalgis“, A. Lunecko „Vasarnaktis“, V.
Papievio „Brydė“, A. Mukherjee „Kalkutos detektyvas“, D. Decoin „Karpiai imperatoriui“, E. Kilbey
„Vaikystė tarp ekranų“, K. Kirby „Valio džinui“, H. Alexander „Vaiko pažintis su pasauliu“, J. Moyes
„Lietaus prieglobstis“, L. Purcell „Mankštos pratimų anatomija moterims“, „Įdomiausios kelionės po
Lietuvą“, „Kulinarinės kelionės“, A. Michalsen „Natūropatija“ ir kitos.
Mažeikių rajono savivaldybė viešoji biblioteka jubiliejaus proga gavo dovanų metinę
periodinių leidinių prenumeratą. 2018 m. Viešojoje bibliotekoje užsakyti 6 pavadinimų laikraščiai ir 51
pavadinimo žurnalai. Laikraštį „Santarvė“ (3 vnt.) bibliotekai dovanojo redakcija. Populiariausi
žurnalai: „Burda Moden“, „Edita“, „IQ“, „Interjeras. lt. pataria“, „Iliustruotasis mokslas“, „Iliustruotoji
istorija“, „Ji“, „Laima Velvet“, „Legendos“, „Mano namai“, „Mano sodyba“, „Mažylis“, „Moteris“,
„Namas ir aš“, „Psichologija tau“, „Rasos“, „Sodo spalvos“, „Statyba ir architektūra“, „Statyk“,
„Šeimininkė“, „Tarp knygų“, „Tavo vaikas“, „Top moterys“, „Valstybė“, „Verslo klasė“, „Žmonės“,
vaikams „Flintas“, „Mergaitė“, „NG KIDS“, „Justė“, „Kiškutis Mikutis“, „Laimiukas“, „Lututė“,
„Nykštukas“, „Panelė“, „Rubinaitis“.
Miesto filialuose užsakyti vidutiniškai 12 pavadinimų periodiniai leidiniai. Beveik visuose
filialuose rasime: „Būdas Žemaičių“, „Santarvė“, „Lietuvos rytas“, „Vakaro žinios+ Lyderis“. Žurnalų
pavadinimai beveik visi panašūs visuose filialuose: „Darbštuolė“, „Edita“, „Ji“, „Legendos“, „Mano
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namai“, „Moteris“, „Sodo spalvos“, „Šeimininkė“, „Žmonės“, vaikams „Justė“, „Lututė“,
„Naminukas“.
Kaimo filialuose užsakyti vidutiniškai 24 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 „Darbštuolė“, „Justė“, Naminukas“ ir kt.
Mažeikių rajono savivaldybė iš aplinkos ir sveikatos apsaugos programos skyrė lėšų
užprenumeruoti periodinius leidinius gamtos tema. Miesto ir kaimo filialams užsakyti šie leidiniai:
„Ar žinai, kad?“, „Iliustruotoji istorija“, „Iliustruotasis mokslas“, „Mano namai“, „Mano sodyba“,
„National geographic Lietuva“, „NG Kids“, „Miškai“, „Lututė“.
Dokumentų nurašymas
2017 m.
12759
2616
3124
7019

Iš viso nurašyta
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2018 m.
10599
2369
849
7381

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.
2018 m. nurašyta 10599 fiz. vnt. dokumentų: 4506 fiz. vnt. šakinės literatūros ir 6093 fiz.
vnt. grožinės literatūros. Nurašymo priežastys: 8472 fiz. vnt. – susidėvėję, 2080 fiz. vnt. – praradę
aktualumą, 47 fiz. vnt. – vartotojų prarasti dokumentai.
Viešojoje bibliotekoje daugiausia nurašyta skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų –
1364 fiz. vnt., iš jų 936 fiz. vnt. susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų, vaikų literatūros
skyrius nurašė 932 fiz. vnt., iš jų 830 fiz. vnt. susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų. Miesto
filialuose daugiausia dokumentų nurašė Naftininkų (667 fiz. vnt.) filialas. Kaimo filialuose daugiausia
dokumentų nurašė Palnosų (1805 fiz. vnt.), Leckavos (1143 fiz. vnt.), Balėnų (955 fiz. vnt.), Kapėnų
(804 fiz. vnt.) ir Laižuvos (585 fiz.vnt.) filialai. Pagrindinė nurašymo priežastis – susidėvėję
dokumentai.
2018 metais atliktas planuotas Naftininkų filialo knygų fondo patikrinimas.

Fondo panaudojimas
Iš viso rajone
Fondo apyvartos rodiklis
Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas
Periodikos panaudojimo fonde koeficientas
VB
Fondo apyvartos rodiklis

2017 m.

2018 m.

0,97
0,02
0,91
0,42
13,4

1,04
0,04
0,86
0,45
11,39

1,36

1,35
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Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas
Periodikos panaudojimo fonde koeficientas
Miesto filialuose
Fondo apyvartos rodiklis
Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas
Periodikos panaudojimo fonde koeficientas
Kaimo filialuose
Fondo apyvartos rodiklis
Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas
Periodikos panaudojimo fonde koeficientas

0,36
0,92
0,54
9,6

0,35
0,94
0,53
12,05

1,19
0,19
1,08
0,26
8,0

1,22
0,22
1,01
0,34
7,08

0,65
0,34
0,86
0,22
22,0

0,77
0,23
0,76
0,27
14,3

VB saugyklos fondas
2017 m.
13 010
11650
7145
54,9
5505
42,3
360
2,8

2018 m.
13114
11755
7203
54,9
5551
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

86
84
20
19
66
65
0,7

177
177
61
61
116
116
1,3

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

388
295
388
295
-

73
71
44
43
29
28
-

Yra dokumentų (fiz. vnt.)
pavadinimų
Grožinės literatūros (fiz. vnt. )
proc.
Šakinės literatūros (fiz. vnt.)
proc.
Periodinių leidinių (fiz.vnt.)
proc.
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Bendras fondo apyvartos rodiklis
Lankytojų skaičius

0,36

0,35

2017 m.
1314

2018 m.
1654

4681
1283
3398
616
13,2
2609
55,7
1456
31,1

4826
1437
3389
546
11,3
2153
44,6
2127
44,1

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
Išduota dokumentų į namus
Išduota dokumentų vietoje
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt.)
proc.
Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt.)
proc.
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt.)
proc.

2018 metais saugykloje gauta 91 dokumentu daugiau, negu pernai. Daugiausia buvo gauta
grožinės literatūros knygų, 34 meno knygos, 26 istorijos mokslų leidiniai. Trūksta naujų etikos,
ekonomikos, teisės, technikos, informatikos mokslų knygų, literatūros apie specialiųjų poreikių vaikus,
pagyvenusių žmonių priežiūrą, karjeros valdymą, švietimo vadybą.
2018 metais Viešosios bibliotekos filialams buvo išduoti 334 dokumentai. Daugiausia
dokumentų buvo išduota Reivyčių, Renavo ir Šerkšnėnų filialams.
Saugykloje saugomais leidiniais ypač dažnai naudojasi bibliotekos darbuotojai rengdami
parodas, rinkdami informaciją kraštotyros darbams.

VB atsarginis fondas

2017 m.
1051 fiz. vnt.

2018 m.
1054 fiz. vnt.

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
Vartotojų skaičius
 Iš viso SVB
 VB

2017 m.
55760

2018 m.
54258

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

15,9
20,4
10,4
17,2

7876
818

7677
794

2017 m.
8354
3690

2018 m.
8677
3948
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Miesto filialuose
Kaimo filialuose
Perregistruoti vartotojai
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose
Naujai užregistruoti vartotojai
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

1983
2681
6802
2864
1597
2341
1552
826
386
340

1988
2741
7345
3230
1642
2473
1332
718
346
268

VARTOTOJŲ SKAIČIUS

Lankytojų skaičius
Iš viso SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2017 m.
123784
49233
26433
48118
LANKYTOJŲ SKAIČIUS

2018 m.
135213
49462
31703
54048
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Lankomumas
 Bendras lankomumo rodiklis SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

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

2018 m.
15,5
12,5
15,9
19,7

2017 m.
199753
89197
41159
69397

2018 m.
212420
89207
43454
79759

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

2017 m.
166266
68509
37519
60238

2018 m.
174863
71273
39147
64443

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje), fiz. vnt.
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2017 m.
33487
20688
3640
9159

2018 m.
37557
17934
4307
15316

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.)
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
IŠDUOTA DOKUMENTŲ

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



SVB
VB

2017 m.
fiz.vnt. proc.
131837
66,0
53311
59,7

2018 m.
fiz.vnt. proc.
132736
62,5
53774
60,2
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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

32428
46098

78,7
66,4

2017 m.

32190
46772

74,1
58,6

2018 m.

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

fiz.vnt. proc.
24085
11,3
16049
17,9
3573
8,2
4463
5,6

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

2018 m.
fiz.vnt. proc.
55599
26,2
19384
21,7
7691
17,7
28524
35,8

GROŽINĖS, ŠAKINĖS LITERATŪROS IR PERIODINIŲ LEIDINIŲ IŠDAVIMAS

Skaitomumas
 SVB
 VB
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2017 m.
23,9
24,1
20,7
25,8

2018 m.
24,48
22,59
21,86
29,10

Lyginant su 2017 m., 2018 m. pagrindiniai rodikliai rajono bibliotekose išaugo.
Nors rajono gyventojų skaičius sumažėjo 1502 gyventojais, tačiau rajono bibliotekose
užregistruota 323 vartotojais daugiau. VB sutelkta 258 vartotojais, miesto filialuose – 5, kaimo
filialuose – 60 vartotojų daugiau.
Mažiausiai vartotojų iš miesto filialų sutelkta Mažeikių miesto Reivyčių filiale – 325, iš
kaimo filialų Buknaičių filiale – 54 (šie filialai turi mažiausias aptarnaujamas teritorijas). Daugiausiai
vartotojų iš miesto filialų sutelkta Mažeikių miesto Naftininkų filiale – 854, iš kaimo filialų Tirkšlių
filiale – 227 (šie filialai turi didžiausias aptarnaujamas teritorijas). Vartotojų skaičius sumažėjo tik
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Mažeikių miesto Naftininkų filiale (-18) ir 4 kaimo filialuose: Buknaičių (-9), Laižuvos (-3), Pikelių (2), Renavo (-4).
Lankytojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo 11429 lankytojais (9,23 proc.), VB apsilankė
229 lankytojais, miesto filialuose – 5270, kaimo filialuose – 5930 lankytojais daugiau.
Tik keturiuose filialuose nežymiai sumažėjo lankytojų: Buknaičių – 66, Pikelių – 104,
Purvėnų – 9, Mažeikių miesto Reivyčių – 157. Viešojoje bibliotekoje ir kituose filialuose lankytojų
skaičius padidėjo. Žymiai padidėjo lankytojų skaičius Sedos miesto filiale – 4372, Židikų filiale –
1460, Palnosų filiale – 2465, Tirkšlių filiale – 742.
Rajono bibliotekose išduota 12667 fiz. vnt. dokumentų daugiau negu 2017 m. (6,34 proc.).
Viešojoje bibliotekoje išduota 10 fiz. vnt. dokumentų daugiau. Kaimo filialuose išduota 10362 fiz.vnt.
dokumentų daugiau, miesto filialuose 2295 fiz. vnt. daugiau. Dvidešimt viename filiale išduota
daugiau dokumentų ir tik trijuose filialų – mažiau. Iš kaimo filialų labiausiai išduotis padidėjo Palnosų
filiale – 4363 fiz.vnt., Židikų filiale – 1857 fiz. vnt., Užlieknės filiale – 687 fiz. vnt. Išduotis sumažėjo
Buknaičių filiale – 271 fiz. vnt., Krakių filiale – 877, Ukrinų – 207 fiz. vnt. Visuose miesto filialuose
išdavimas padidėjo. Iš miesto filialų daugiausiai dokumentų išduota Mažeikių miesto Naftininkų filiale
– 13672 fiz. vnt., mažiausiai Viekšnių filiale – 8176 fiz. vnt. Iš kaimo filialų daugiausiai dokumentų
išduota Plinkšių filiale – 6998 fiz. vnt., mažiausiai Buknaičių filiale – 1323 fiz. vnt.
Didelę įtaką rodiklių mažėjimui daro mažėjantis gyventojų skaičius.
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius





SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2017 m.
226
32
44
150

2018 m.
225
32
50
143

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

2017 m.
62
12
11
39

2018 m.
61
11
11
39

62
12
11
39

61
11
11
39

51
24
8
19

52
24
8
20
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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

2017 m.
430 val.

2018 m.
339 val.

3833

3637

147 val.

192 val.

863

1085

29 val.

35 val.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje 2018 m. buvo apmokyti 1335 vartotojai (2017 m. – 1076), iš
kurių 347 nauji vartotojai (2017 m. – 314) supažindinti su bibliotekos fondu, elektroniniu katalogu,
biblioteka naudojimosi taisyklėmis. Mokymams skirtos 57 val. 221 ekskursijų dalyviui pristatytos
bibliotekos paslaugos, tuo metu skyriuje veikusios parodos, dokumentų fondas. Ekskursijoms skirtos 8
val.
206 viešosios interneto prieigos (VIP) vartotojams suteiktos 326 konsultacijos darbo
kompiuteriu ir interneto išteklių klausimais (2017 m. – 228 vartotojų, 355 konsultacijos). 7 vartotojai
dalyvavo 15 val. pradinio kompiuterinio raštingumo mokymuose. Lapkričio 5–9 dienomis 21
vyresniojo amžiaus žmogus dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizuotuose 10 val.
mokymuose „Senjorų dienos internete 2018“. 521 skaitytojas individualiai apmokytas naudotis
bibliotekos elektroninėmis paslaugomis (užsisakyti ir rezervuoti knygas, naudotis el. katalogu), 12 VIP
vartotojų mokyti individualiai naudotis kompiuteriu ir naršyti internete. Individualiems mokymams
skirtos 49 val.
Vasario 5–9 dienomis Viešojoje bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo mokymai
gyventojams. Juose dalyvavo 7 vartotojai. Mokymus vedė vyresnioji bibliotekininkė Vita Girdenytė ir
savanoris Arnas Alekna, Merkelio Račkausko gimnazijos moksleivis. Besimokantieji buvo
supažindinti su pagrindiniais kompiuterio elementais, interneto naršyklėmis, google paieškos sistema,
mokėsi susikurti elektroninį paštą, feisbuko paskyrą, naudotis elektroninėmis paslaugomis.
Vaikų literatūros skyriuje 349 naujai užregistruoti vartotojai vaikai iki 14 m. ir 22 kiti
vartotojai buvo supažindinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis bei bibliotekos teikiamomis
paslaugomis. Mokymams skirta 61 val.
Skyriuje apsilankė 17 ekskursijų: priešmokyklinių grupių vaikai iš lopšelių-darželių
„Bitutė“, „Buratinas“, „Žilvitis“, „Saulutė“, „Gintarėlis“, „Pasaka“, moksleiviai iš „Žiburėlio“, K.
Jagmino, Šerkšnėnų pradinių mokyklų, Senamiesčio, Kalnėnų, Sodų, Ruzgų pagrindinių, Ventos
progimnazijos, Viekšnių, Gabijos gimnazijų ir kitų. Iš viso 395 lankytojai. Jiems papasakota apie
skyriaus fondą, teikiamas paslaugas, pristatytos naujos parodos. Ekskursijoms skirtos 9 val.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje apsilankė 27 ekskursijos: 198 suaugę lankytojai, 330
vaikų. Ekskursijoms skirta 20 val. Ekskursijų labai padaugėjo. Lankėsi ne tik darželinukai, pradinukai,
bet ir gimnazistai, kolegos iš kitų bibliotekų.
Miesto filialuose apmokyta 716 (2017 m. – 716) vartotojų, mokymams skirta 81 val. (2017
m. – 87 val.). Iš jų elektroninėmis paslaugomis naudotis apmokyta 150 (2017 m. – 139) vartotojų.
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Kaimo filialuose apmokyta 610 vartotojų (2017 m. – 541), mokymams skirtos 129 val. (2017
m. – 119 val.). Iš jų elektroninėmis paslaugomis naudotis apmokyti 168 (2017 m. – 244) vartotojai,
mokymams skirta 20 val. (2016 m. – 56 val.).
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
Filialuose (vidutiniškai)

pirmadienis–šeštadienis

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
Filialams
Gauta dokumentų
Originalų
Kopijų
Gauta užsakymų
Išsiųsta dokumentų
Skaitytojų, besinaudojančių
TBA paslaugomis, skaičius
VB
Filialų
Neigiamų atsakymų skaičius
Neigiamų atsakymų priežastys:

2017 m.
25
25
20
13
7

2018 m.
54
46
8
49
25
24

18

21

18
5

20
1
5

1. Šiaulių apskrities P. Višinskio
viešojoje bibliotekoje vienintelis
egzempliorius neišduodamas.
2. Nacionalinėje M. Mažvydo

1.Leidiniai nesiunčiami iš
Nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos socialinių mokslų
skaityklos, nacionalinio publikuotų
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bibliotekoje leidiniai iš archyvinio
fondo ir humanitarinių mokslų
skaityklos neišduodami.
3. Netikslūs užsakomo leidinio
duomenys.

dokumentų archyvinio fondo,
periodikos fondo;
2. Netikslūs užsakomo leidinio
duomenys.

2018 metais TBA paslaugomis naudojosi 21 (2017 m. – 18) vartotojas. Kitoms bibliotekoms
pateikti 54 užsakymai (2017 m. – 25). Gauti 49 dokumentai (2017 m. – 25): 25 knygos ir 24 straipsnių
bei natų kopijos. 2018 metais vartotojai pateikė užsakymus knygoms apie Lietuvos paukščius,
strateginį mokyklos plėtros valdymą, švietimo vadybą, karjeros projektavimą, bendravimą. Buvo
užsakyta 11 straipsnių kopijų apie pramoninius robotus, jų pritaikymą, mobilumą, rentabilumą,
tyrimus. Iš jų 7 straipsniai buvo anglų kalba.
TBA paslaugomis 2018 m. naudojosi tik vienas Šerkšnėnų filialas, užsakęs savo skaitytojui 8
dokumentus. (2017 m. filialų darbuotojos TBA paslaugomis nesinaudojo). Už TBA paslaugas
skaitytojai sumokėjo 31,08 Eur (2017 m. – 15,52 Eur). Pinigai pervesti leidinius atsiuntusioms
bibliotekoms arba panaudoti grąžinamų knygų pašto išlaidoms apmokėti.
Renginiai





Renginiai
Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius)
Kompleksiniai
Žodiniai
Parodos

2017 m.
704
15
300
389

2018 m.
793
23
373
397

Pagrindinės renginių formos ir tematika
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2018 m. vyko daugybė įvairiausių renginių: knygų
pristatymai, parodų atidarymai ir pristatymai, teminiai ir literatūriniai vakarai, susitikimai su žymiais
žmonėmis, kompleksiniai renginiai, šventės, informaciniai ir mokomieji renginiai: paskaitos,
užsiėmimai, seminarai, konferencijos, viktorinos, netradicinės pamokos ir kitokio pobūdžio renginiai.
Buvo parengta spaudinių parodų, bibliotekos salėje ir kitose erdvėse eksponuota fotografijos,
tapybos, tautodailės darbų parodų, parodinėse vitrinose parengtos bibliotekos darbuotojų ir lankytojų
asmeninių kolekcijų ir kitokios parodos. Bibliotekos interneto svetainėje pristatytos virtualios naujų
knygų ir teminės parodos. Renginiuose apsilankė daugybė mažeikiškių.
Kompleksiniai renginiai
Viešojoje bibliotekoje 2018 m. buvo organizuoti keturi kompleksiniai renginiai.
Tęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo ir vietos savivaldos šimtmečiui skirtų susitikimų su
kraštiečiais ciklą, kovo 1 d. pakvietėme į svečius tapybos darbų parodos, kuri daugiau kaip mėnesį
puošė Viešosios bibliotekos salę ir džiugino mažeikiškių akis, autorę dailininkę Eugeniją Ivaškevičiūtę
ir jos seserį rašytoją Aldoną Ivaškevičiūtę-Blažienę, padovanojusią mūsų bibliotekai turbūt visas savo
parašytas knygas.
Kovo 21 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Piliakalnių metų uždarymo renginys, kurį organizavo
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
paminklotvarkai Rūta Končiutė-Mačiulienė ir Viešoji biblioteka. Renginyje dalyvavę archeologai dr.
Gintautas Zabiela ir Zenonas Baubonis apžvelgė Lietuvos piliakalnių istoriją nuo jų atsiradimo iki šių
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dienų, pristatė knygas „Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas“ ir „Lietuvos piliakalniai. Atlasas.“
Renginyje buvo atidaryta Plungės ir Rietavo krašto fotoklubo ,,Žybt” fotografijos darbų apie
Žemaitijos piliakalnius paroda.
Gegužės 3-sios vidurdienį Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje skambėjo
muzika ir trankūs ritmai. Taip linksmai prasidėjo fotografijų parodos „Šypsenėlės“ atidarymas, į kurį
atvyko Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo grupė „Pagauk ritmą“.
Šokis, muzika ir ritmas sužavėjo žiūrovus, kurie irgi buvo pakviesti prisijungti ir pajudėti kartu. Po
nuotaikingos programos joniškietė Edita Stasiukaitienė renginio dalyviams pristatė parodą
„Šypsenėlės“, kurioje eksponuojamos turinčių negalią vaikų, tarp kurių yra ir jos sūnaus bei daugelio
grupės „Pagauk ritmą“ dalyvių, šypsenų nuotraukos. Paroda Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo
eksponuojama visą gegužės mėnesį.
Gruodžio 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje šurmuliavo knygų mugė
„Kalėdų džiaugsmas – su knyga“. Pirmą kartą Mažeikiuose vykusią knygų mugę aplankė daugybė
mažeikiškių. Jie turėjo puikią galimybę ne tik įsigyti knygų leidyklų kainomis, bet ir dalyvauti knygų
pristatymuose, edukaciniuose užsiėmimuose, kituose renginiuose, įdomių veiklų netrūko ir patiems
mažiausiems lankytojams. Mugės atidaryme sveikinimo žodžius tarė Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, Mažeikių viešosios bibliotekos direktorė
Alina Bernotienė. Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos atstovė kraštietė Nijolė Petrošienė
pristatė mugėje dalyvaujančias leidyklas. Mažeikiškius dainomis pradžiugino mūsų kraštietė, dainų
autorė ir atlikėja Jūratė Miliauskaitė, kuri vėliau pristatė ir pirmąją savo dainų knygelę vaikams „Maža
boružėlė“. Mugės metu buvo apdovanoti mažieji knygų skaitytojai, Viešosios bibliotekos paskelbtos
akcijos „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“ nugalėtojai. Jiems buvo įteiktos akcijos globėjų Seimo
narių Kęstučio Bartkevičiaus ir Valiaus Ąžuolo dovanėlės bei Viešosios bibliotekos ir rėmėjų
prizai. Vaikus pradžiugino Vilniaus vitražinių lėlių teatro spektaklis „Neprarask vaivorykštės“. Po
apdovanojimų vaikų laukė rašytoja Liudmila Petkevičiūtė su leidyklos „Lieparas“ išleistomis
knygutėmis. Kiti galėjo šėlti su vaikų švenčių ir laisvalaikio studijos „Burės“ personažais, dalyvauti
leidyklos „Raidynėlis“ organizuotame edukaciniame užsiėmime „Iškirpk ir aprenk lėlę tautiniais
drabužėliais“, Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse.
Netrūko renginių ir suaugusiesiems. Istoriko Rimanto Matulio knygą „Lietuvių tautos kilmė“
pristatė jos autorius ir leidyklos „Charibdė“ vadovė Rita Kubilienė. Apie naujausius mažeikiškio
Vygando Ostrauskio romanus „Sic transit...“ ir „...gloria mundi“ kalbėjo šias knygas išleidusios
leidyklos „Kauko laiptai“ vadovas rašytojas Viktoras Rudžianskas. Į renginio dalyvių klausimus
atsakinėjo ir pats knygos autorius. Gausus būrys mažeikiškių susirinko ir į dar vienos kraštietės, jaunos
kūrėjos Lijanos Simanonytės pirmosios knygos „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymą. Kadangi
autorė jau daugelį metų gyvena toli nuo Lietuvos, į savo kraštiečius ji kreipėsi iš vaizdo įrašo, kurį
filmavo pas dukrą apsilankiusi jos mama Alma Simanonienė. Knygą pristatė leidyklos „Andrena“
vadovė Nijolė Petrošienė, kalbėjo buvęs Gabijos gimnazijos, kurią baigė Lijana Simanonytė,
direktorius Pranas Barvydas, autorės mama. Mugės uždaryme Viešosios bibliotekos direktorė dėkojo
Mažų ir vidutinių leidėjų asociacijai ir visoms leidykloms, dalyvavusioms pirmą kartą Mažeikiuose
organizuotoje kalėdinėje knygos šventėje. Leidyklos dovanojo knygų bibliotekai, taip prisidėdamos
prie Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbtos akcijos „Knygų Kalėdos“.
Kaimo filialuose suaugusiems organizuota 16 (2017 m. – 10) kompleksinių renginių, miesto
filialuose 3 (2017 m. – 1).
Vasario 16 d. bugeniškiai minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę. Jos metu
trispalvėmis vėliavėlėmis buvo išpuošta pievelė prie Bugenių autobusų stotelės. Bugenių filialo
vyresnioji bibliotekininkė Irena Cilinginienė visus pakvietė apsilankyti bibliotekoje ir susipažinti su
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ten eksponuojama literatūros paroda ,,Lietuvos kelias“ apie Lietuvos istoriją nuo valstybės atkūrimo
prieš šimtmetį iki šių dienų. Bibliotekininkė taip pat pristatė 100 svajonių Lietuvai, kurias parašė
gyventojai.
Rugsėjo 29 d. Bugenių kaime vyko jau tradicine tapusi Obuolių šventė. Obuoliais išpuoštą
bendruomenės namų kiemelį aplankė apie 100 šventės dalyvių. Po sveikinimo kalbų Bugenių filialo
vyresnioji bibliotekininkė Irena Cilinginienė supažindino su bibliotekoje eksponuojama knygų paroda
apie valgių su obuoliais receptus „Skanumynai su obuoliais“.
Gegužės 9-osios pavakarę palnosiškiai rinkosi bibliotekoje, kur vyko teminis vakaras ,,O
šventas lietuviškas žodi“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Renginio svečiai –
tirkšliškiai Alma ir Vaclovas Krapauskai. Bibliotekininkė Virginija Momgaudienė papasakojo apie
lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį. Pasakojimą lietuvių poetų eilėmis apie gimtąją kalbą, knygą
papildė skaitovės moksleivės Miglė Mokusaitė ir Viktorija Jaraminaitė, o eiles keitė V. Krapausko
armonikos melodijos. Renginys privertė visus jo dalyvius susimąstyti, kaip svarbu daugiatautėje
Europoje išsaugoti savo kalbą ateities kartoms tokią, kuri skambėjo močiučių lopšinėse, bočių
pasakose ar lietuvių liaudies dainose, Antano Vienuolio legendose ar Justino Marcinkevičiaus
lyrikoje.
Kovo 11-ąją Renavo biblioteka ir Renavo kaimo bendruomenė pakvietė visus renaviškius
kartu su visa Lietuva švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventė prasidėjo šv. mišiomis
Renavo bažnyčioje. Po to visi rinkosi į popietę „Švęskime laisvę“ bibliotekos kiemelyje. Susirinkusius
sveikino ir gražiais, prasmingais darbais gimtą šalį puošti Renavo bendruomenės pirmininkė,
bibliotekininkė Roma Jablonskienė. Bendruomenės tarybos narė Rimantė Jasmontienė pristatė ir
kvietė visus apžiūrėti bibliotekoje paruoštą renaviškio fotografo Alfonso Igario fotografijų parodą.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Renavo biblioteka kartu su bendruomene organizavo akciją
„Šimtas rožių Lietuvai“. Gyventojai buvo raginami daryti vėliavos spalvų rožes. Padaryta 200 rožių
žiedų. Iš šimto rožių žiedų padaryta kompozicija, kuria buvo galima pasigrožėti Renavo bibliotekoje,
iš kitų 100 rožių žiedų buvo padaryta kompozicija, kurią bendruomenė padovanojo Renavo bažnyčiai.
Kovo 6 d. Tirkšlių filiale vyko literatūros vakaras „Nors ir pasensiu, vis tiek rusensiu“,
skirtas literatės, tautodailininkės A. Krapauskienės 80-mečiui paminėti. Bibliotekininkė Bronislava
Kimtienė renginio dalyviams pristatė kraštotyros darbą „Tirkšlių miestelio tautodailininkė, poetė,
Šatrijos Raganos premijos laureatė Alma Krapauskienė“. Buvo rodomos skaidrės apie poetės,
tautodailininkės kūrybą. Tirkšlių bibliotekoje veikė paroda „Nors ir pasensiu, vis tiek rusensiu“, kurios
metu vakaro dalyviai galėjo susipažinti su A. Krapauskienės išleistomis knygomis, tautodailės darbais.
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialas jau dešimtą kartą savo
skaitytojus kvietė skaityti žvakių šviesoje. Lapkričio 16-osios vakarą į renginį „Temstant“ buvo
pakviesti suaugusieji skaitytojai. Dalyvius pasitiko ypatinga atmosfera: biblioteka tapo paslaptinga,
magiška, žvakėmis apšviesta vieta, kurioje skambėjo garsiai skaitoma islandų rašytojo Einaro Máro
Guðmundssono knygos „Islandijos karaliai“ ištrauka. Herojiškiems Šiaurės šalių literatūros veikėjams
būdingas įdomus dvilypumas. Kas gali tapti herojumi ir kas lemia, ar poelgis padaro veikėją keliančiu
susižavėjimą didvyriu, ar bjauriu piktadariu? Vaišinantis šiaurietiška arbata vyko diskusija apie knygų,
filmų herojus, kaip vaikystėje buvusius herojus, laikui einant keitė kiti. Atsakinėjant į klausimus apie
Šiaurės herojus, visiems smagu buvo prisiminti Astridos Lindgren personažus Karlsoną bei Freken
Bok, muzikos grupes „ABBA“, „Lordy“ ir kitus.
Sausio 12 d. Urvikių kultūros centre vyko teminis vakaras „Uždekime nors po vieną
žvakutę“, kurį organizavo kultūros centro ir bibliotekos darbuotojai. Renginio pradžioje buvo uždegtos
žvakutės, iš kurių buvo sudėliotas žodis LAISVĖ. Urvikių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Bronislava Jonušienė renginio dalyviams pristatė literatūros parodą „Uždekime nors po vieną
žvakutę“, supažindinančią su Laisvės gynėjais. Urvikių kultūros centro darbuotojai atliko keletą
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patriotinių dainų. Paskui visi renginio dalyviai rinkosi kultūros centro kieme prie laužo, kur vaišinosi
arbata ir bandelėmis, kartu dainavo.
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario 16 dieną Urvikių bibliotekoje
pristatyta paroda „Buvome. Esame. Būsime“, kurioje eksponuojamos įvairios istorinės knygos iš
bibliotekos fondo. Šventė „Nepriklausomybę švęskime kartu“ prasidėjo iškilminga eisena „Mažais
lietuviškais žingsniukais į nepriklausomybę“, kurioje dalyvavo Reivyčių, Buknaičių, Leckavos,
Urvikių kaimo bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės atstovai. Eisenos dalyviai iš apsiaustų
suformavo „gyvą trispalvę“. Dainuodami lietuviškas patriotines dainas, visi patraukė į renginio vietą
– prie Tulnikių tvenkinio lauko estrados. Šventėje bendruomenės džiugino savo dainomis ir šokiais.
organizuotos žiemos tinklinio varžybos, vyko rankų lenkimo varžybos, įvairios estafetės. Buvo
žaidžiama, šokami lietuvių liaudies šokiai, vaišinamasi žuviene, karšta arbata ir kitais skanėstais.
Veikė vaikų piešinių paroda.
Sausio 13-osios vakarą prie Židikų kultūros centro įvyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
Degant atminimo laužui, Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė pakvietė
židikiškius sugiedoti Tautišką giesmę, po to rinktis į kultūros centro salę į atminties vakarą, kur buvo
uždegamos žvakutės ir žuvusieji pagerbti tylos minute. Židikų bibliotekos skaitovai atliko poetinę
kompoziciją, skirtą Laisvės gynėjams.
Vasario 16-oji – Lietuvos žmonėms ypatinga diena. Minėjimo pradžioje pasveikinimo žodį
tarė Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos seniūnė Skirmutė Stasytė. Židikų filialo
vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė su būrelio „Knygų bičiuliai“ mergaitėmis literatūrinėje
kompozicijoje „Šimtas žiedų Lietuvai“ pasidalino gražiausiomis lietuvių poetų Bernardo Brazdžionio,
Justino Marcinkevičiaus, Anzelmo Matučio eilėmis. Pažinti savo kraštą ir prisiliesti prie tarpukario
istorijos pakvietė fotomeninkas Gedeminas Januška, pristatydamas parodą „Tarpukario Lietuva – laiko
ženklai“. Jam padėjo bibliotekininkė B. Vaizgėlienė, pravesdama trumpą viktoriną „Ką žinome apie
Lietuvą?“
Kovo 4 d., kaip ir kiekvienais metais, kartu su pavasariu į Židikus ateina jau tradicine tapusi
Kaziuko mugė. Bibliotekininkė B. Vaizgėlienė papasakojo apie Kaziuko mugės ištakas, kurios jau
siekia 415 metų. Buvo pristatyta mezgėjos Nijolės Pocevičienės darbų paroda „Mezgimo raštuose –
mano siela“. Koncertavo Židikų kultūros centro kapela „Šartijos bernai“ ir mišrus „Šatrijos“
ansamblis.
Vasario 13 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naftininkų filiale vyko
literatūrinė popietė „Lietuva – nepriklausoma valstybė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtosioms metinėms. Popietės meninę dalį parengė Mažeikių menų studijos „Erdvė“ vadovė Eglė
Mažonienė ir narės Gitana Jazdauskienė, Vilhelmina Imbrienė, Regina Niunevienė. Po trumpų
prisistatymų viešnios skaitė savo kūrybos eiles ir prozą apie Lietuvą. Bibliotekininkės svečiams
pristatė parodą apie Lietuvą, pateikė istorinių žinių apie Vasario 16-osios aktą ir pravedė viktoriną
„Šešiolika klausimų apie Lietuvos nepriklausomybės aktą“.
Žodiniai renginiai
Viešojoje bibliotekoje suaugusiems buvo organizuoti 79 žodiniai renginiai (2017 m. – 62).
2018 metai paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Ta proga 2018 m. sausio 4 d.
Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko istorikų Liepos Griciūtės-Šverebienės ir
Povilo Šverebo reikšmingų kultūros istorijai monografijų pristatymas. Renginio pradžioje Mažeikių
rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rūta KončiutėMačiulienė pristatė Europos kultūros paveldo metų renginius, kalbėjo apie pagrindinius darbus 2018
m. tvarkant mūsų rajono kultūros vertybes. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto doc. dr.
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Liepa Griciūtė-Šverebienė, pristatydama daktaro disertacijos pagrindu išleistą monografiją „XVII–
XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, pasakojo apie bažnytinių
procesijų istoriją, jų atributus. VDA Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro
tyrėjas, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas Povilas Šverebas pristatė monografiją „Telšių
vyskupijos bažnyčių varpai“, papasakojo įdomių istorijų, nutikusių kopiant į varpines ir fotografuojant
išlikusius varpus.
Sausio 12 d. vidurdienį prie Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato vyko
pilietinė akcija „Atminties trispalvė Laisvės gatvėje“. Skambant lietuvių poetų eilėms, kurias skaitė
Viešosios bibliotekos darbuotojos, buvo degamos žvakutės Laisvės gynėjų atminimui. Iki 16 val.,
degant trispalvėms ant šaligatvio išdėliotoms žvakutėms, skambėjo poeto B. Brazdžionio eilėraščių ir
E. Masytės dainos „Laisvė“ įrašai. Akcija tęsėsi ir sausio 13-ąją nuo 12 iki 16 val.
Sausio 22 d. Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta knyga „Be pavadinimo“. Renginyje
dalyvavęs šios knygos idėjos autorius Seimo narys Mykolas Majauskas mažeikiškiams pasakojo, kodėl
reikėjo išleisti tokią knygą ir kaip pavyko per pusantrų metų surinkti skaudžias artimųjų netektį
išgyvenusių žmonių istorijas, kurias kruopščiai užrašė rašytoja Elvyra Kučinskaitė.
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejui Mažeikių rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje vasario 8 d. buvo prisimintas vienas skaudžiausių šalies istorijos laikotarpių. Į
mūsų miestą atvykę 2017 m. ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviai Raminta Kėželytė ir Aurimas
Rapalis pasakojo apie šios misijos tikslus ir jaunų žmonių patirtį tvarkant lietuvių tremtinių kapines
tolimajame Sibire, bendravimo su vietos gyventojais įspūdžius ir išgyventas emocijas.
Pirmą kartą Viešosios bibliotekos kiemelyje šurmuliavo Užgavėnių šventė. Bibliotekininkės
pakvietė mažeikiškius užsukti paskanauti tradicinių Užgavėnių patiekalų – blynų ir kakavos. Skambant
nuotaikingai muzikai, įvairiais Užgavėnių personažų atributais pasipuošusios bibliotekininkės vasario
13-osios vidurdienį sukvietė į kiemelį gausų būrį persirengėlių. Šventėje dalyvavo Senamiesčio
pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, Mažeikių kultūros centro, Mažeikių muziejaus, lopšeliodarželio „Saulutė“ atstovai ir kiti mažeikiškiai.
Kovo 2 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Pasitikrinti
savo lietuvių kalbos žinias atėjo 12 mažeikiškių, tarp jų – 5 bibliotekininkės.
Kovo 8-ąją Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo paminėtos rašytojos
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 141-osios gimimo metinės ir įteikta Mažeikių rajono
savivaldybės įsteigta rašytojos vardo premija. Grupė bibliotekininkų, rajono savivaldybės atstovų,
Šatrijos Raganos premijos laureatų tą dieną aplankė rašytojos amžinojo poilsio vietą Židikų
koplyčioje. Rašytojos atminimo vakaras Mažeikių viešojoje bibliotekoje prasidėjo F. Šopeno muzika ir
Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro aktorės Ingridos Jestromskienės
skaitoma apysakos „Sename dvare“ ištrauka. Bibliotekos darbuotojos priminė svarbiausius rašytojos
gyvenimo, veiklos ir kūrybos faktus. Skambėjo Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblio
„Bross“ atliekamos dainos. Antrojoje renginio dalyje vakaro vedėjas ir režisierius Martynas Januška
pristatė dvidešimt pirmąją Šatrijos Raganos premijos laureatę Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto
rektorę Oną Venslovienę. Apdovanojimas jai skirtas už rašytojos gyvenimo ir kūrybinių vertybių
puoselėjimą, kultūrinę ir švietėjišką veiklą. Premiją įteikė ir laureatę sveikino Mažeikių savivaldybės
meras Antanas Tenys, vicemerė Sigutė Bernotienė.
Kovo 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Šiaulių universiteto docentas,
humanitarinių mokslų daktaras Juozas Pabrėža pristatė visiems žemaičiams ypač reikšmingą knygą
„Žemaičių kalba ir rašyba“.
Kovo 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Bronislovo Pociaus ir
Rimanto Bendoriaus kalendoriaus „Lietuvos pinigai“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
sutiktuvės bei knygų apie Lietuvos pinigus iš asmeninės Rimanto Bendoriaus kolekcijos pristatymas.
Renginyje dalyvavo pedagogas iš Plungės Bronislovas Pocius, kuris papasakojo apie pomėgį
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kolekcionuoti senus daiktus, domėjimąsi lietuviškų pinigų istorija, ir savo unikalią kolekciją, kurios
pagrindu išleido 2018 m. kalendorių.
Kovo 29 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje naują knygą pristatė kaimyniniame Akmenės
rajone gyvenantis rašytojas Vytautas Almanis. Tai dar viena šio autoriaus knyga apie mįslingąjį
Altajaus kraštą. Prieš 30 metų parašytą kūrinį rašytojas ryžosi išleisti tik dabar.
Balandžio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos
Respublikos Seimo narys, teatro ir kino aktorius, režisierius Robertas Šarknickas, kuris mažeikiškiams
pristatė savo pirmąją knygą „Šarkos sielos šauksmas“.
Balandžio 12 d. Mažeikiuose paminėtos filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo
Storostos-Vydūno 150-osios gimimo metinės. Renginiai vyko Mažeikių Merkelio Račkausko
gimnazijoje ir Viešojoje bibliotekoje. Juose dalyvavo žymiausi Vydūno kūrybos tyrinėtojai ir
populiarintojai: humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė ir filosofas, literatūrologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas,
knygų apie Vydūną autorius, humanitarinių mokslų daktaras Vaclovas Bagdonavičius. Viešojoje
bibliotekoje vykusį vakarą „Žmogus ateina į šį pasaulį tam, kad Žmogumi taptų“ pradėjo Mažeikių
rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriai, suvaidinę
publicistinį spektaklį „Amžinas ilgesys” (režisierius Martynas Januška). Daugiau kaip dešimties knygų
apie Vydūno kūrybinį palikimą ir jo reikšmę autorius filosofas Vaclovas Bagdonavičius renginyje
pristatė dar vieną kartu su Aušra Martišiūte-Linartiene parengtą didžiulės apimties darbą – monografiją
„Vydūnas“, kurią 2017 m. išleido Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Prof. dr. Aušra MartišiūtėLinartienė kalbėjo apie Vydūno indėlį į Lietuvos kultūrą, jo kūrybiškumą, komentuodama rodomas
skaidres, pasakojo šio žmogaus-legendos gyvenimo faktus.
Tęsiant susitikimų su garsiais kraštiečiais ciklą „Mūsų krašto šviesuoliai“, skirtą Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui, balandžio 19 d. į gimtinę atvyko humanitarinių mokslų daktarė,
Lietuvos edukologijos universiteto profesorė, akademikė, Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos
pirmininkė, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė Grasilda Blažienė. Viekšniuose gimusi ir čia
mokyklą aukso medaliu baigusi profesorė iki šiol savo gimtinę vadina gražiausiu miestu žemėje.
Kraštietę, labai mylinčią klasikinę muziką, pradžiugino Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos
moksleivės pianinu skambinami kūriniai. Mažeikiškiai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvių kalbos
instituto išleistomis naujomis knygomis ir įsigyti reikalingų leidinių, o bibliotekos fondai praturtėjo
akademikės dovanotais „Lietuvos vietovardžių žodyno“ ir jos redaguojamo žurnalo „Acta Linguistica
Lithuanica“ tomais.
Balandžio 20 d. Viešojoje bibliotekoje vyko mažeikiškės literatės ir fotografės Gitanos
Jazdauskienės parodos „Du perlai lietuvės delne: Balio salos egzotika ir Singapūro inovacijos“
pristatymas. Tai jau trečioji moters kelionių ciklo paroda, surengta bibliotekoje.
Rugpjūčio 18 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta paroda
„Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“, kurioje pristatyta 15 tapybos ir tekstilės
darbų. Parodą rengė Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos
finansuojamą projektą, kurio tikslas – supažindinti plačiąją visuomenę su kurčiųjų pasiekimais.
Projekto koordinatorė Joana Vanagienė išsamiai papasakojo pasaulio ir Lietuvos kurčiųjų meno
istoriją, pristatė parodoje eksponuojamus darbus ir jų autorius. Renginyje dalyvavo gestų kalbos
vertėjas.
Rugpjūčio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paskaitą „Lietuvos karo
aviacijos šimtmečiui artėjant: mažeikiškiai karininkai Karo aviacijos gretose 1919–1940 m.“ skaitė
aviacijos entuziastas Pijus Poškus. Renginyje dalyvavo Lietuvos aviacijos muziejaus atstovai, lakūnasinstruktorius, sklandytojas, politikas ir visuomenės veikėjas Klemas Inta.
Rugsėjo 13 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Mariaus
Jovaišos fotografijų paroda „Neregėta Lietuva“, kuri buvo eksponuojama bibliotekos patalpose nuo
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rugsėjo 10 d. iki 21 d. Renginyje dalyvavo parodos autorius fotografas, leidėjas, verslininkas, aktyvaus
gyvenimo būdo skleidėjas Marius Jovaiša ir kelionių organizatoriaus „Novaturo“, kuris rūpinasi
parodos kelione po Lietuvą, atstovė Vaida Dužinskė. Parodoje buvo eksponuojama 40 fotografijų iš
naujojo Mariaus Jovaišos albumo „Neregėta Lietuva“.
Rugsėjo 19 d. Mažeikių rajone lankėsi mūsų kraštietis rašytojas, poetas, žurnalistas Laimonas
Inis ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos
universitetų moterų asociacijos prezidentė Dalia Poškienė. Susitikę Židikų kultūros centre su miestelio
gyventojais ir moksleiviais, pavaikščioję gimtojo Kentaučių kaimo takais, pavakarę svečiai atvyko į
Mažeikių viešąją biblioteką. Laimono Inio kūrybos vakarą „Gyvenimas su plunksna ir knyga“ pradėjo
Vytauto Klovos muzikos mokyklos pianistai ir skaitovai.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka vykdė projektą „Knygosūkio“
karavanas“. Šio projekto partnerė yra ir mūsų biblioteka. Pirmojo literatūrinio stalo žaidimo
„Knygosūkis“ tikslas yra skatinanti domėtis geriausiais užsienio ir lietuvių literatūros kūriniais bei jų
autoriais. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojos rugsėjo 27 d.
apsilankė Mažeikiuose ir literatūrinį žaidimą „Knygosūkis“ pristatė bei pravedė Mažeikių Merkelio
Račkausko gimnazijoje moksleiviams, o Viešojoje bibliotekoje – mokytojams. Artėjant Tarptautinei
mokytojų dienai į Viešąją biblioteką pakvietėme šį smagų žaidimą pažaisti miesto mokyklų
mokytojus. Susirinko komandos iš Senamiesčio ir Sodų pagrindinių mokyklų, Merkelio Račkausko ir
Gabijos gimnazijų. Iššūkį mokytojams metė „Ventos“ progimnazijos aštuntokų komanda ir Mažeikių
viešosios bibliotekos darbuotojos.
Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse, spalio 4 d., Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje vyko mokytojos, poetės Liucijos Jagielienės kūrybos vakaras „Moteris, gamta ir jausmai“.
Renginio metu buvo pristatyta jos nauja knyga ,,Vakaro laiškai mylimam žmogui“ ir fotografijų
paroda „Akimirkos“. Į poezijos, muzikos ir prisiminimų vakarą susirinko gausus būrys L. Jagielienės
draugų, buvusių bendradarbių, artimųjų. Ekrane keitėsi autorės nuotraukos, renginio vedėja mokytoja
Rita Bacevičienė pasakojo apie Liucijos gyvenimą, kūrybą, pakviesdama savo mintimis pasidalinti ir
renginio svečius. Savo dainomis džiugino dainuojamosios poezijos atlikėjai Kęstutis Krencius iš
Akmenės ir mažeikiškė Vilija Imbrienė. Renginio metu veikė knygų paroda „Liucijos Jagielienės
kūryba: moteris, gamta ir jausmai“.
Spalio 9 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Zigmo
Strigūno tapybos darbų paroda. Apie šį menininką, prieš metus išėjusį į amžinybę, pasakojo Mažeikių
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ pirmininkė Lilia Baltutienė.
Prisiminimais pasidalijo Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas, kiti jį pažinoję
mažeikiškiai. Renginys buvo skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti ir pagerbti
talentingo dailininko Zigmo Strigūno atminimą. Paroda Mažeikių viešojoje bibliotekoje veikė visą
spalio mėnesį.
Spalio 10 d. į susitikimą su mažeikiškiais atvyko filosofas, rašytojas, publicistas, politinis ir
visuomenės veikėjas, Atgimimo sąjūdžio pirmeivis, humanitarinių mokslų daktaras Arvydas Juozaitis,
kandidatuojantis į Lietuvos Respublikos Prezidento postą. Daugiau kaip dvidešimties knygų autorius
A. Juozaitis daugiausia dėmesio skyrė pačių naujausių savo knygų pristatymui, kalbėjo apie didžiausią
ir skausmingiausią mūsų valstybės problemą – iki šiol neregėtai gausų jaunosios lietuvių kartos
emigravimą iš Tėvynės.
Spalio 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su
ambasadoriumi Vygaudu Ušacku, kandidatuojančiu į Lietuvos Respublikos Prezidento postą.
Susitikimą rengė Mažeikių miesto verslininkai, savivaldybės atstovai.
Spalio 22 d. VšĮ „Būk su manimi“ pakvietė mažeikiškius į atvirą pokalbį apie „keistus“
įvairaus amžiaus vaikų ir suaugusiųjų dingimus. Apie problemą, kurios „nėra“, kalbėjo Kovos su
prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė.
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Spalio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi televizijos projekto
„Nacionalinė ekspedicija“ dalyviai: rašytojas, gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir laivų meistras,
ekspedicijų laivo kapitonas Simas Knapkis. Selemonas Paltanavičius – labiau žinomas kaip knygų
vaikams apie gamtą autorius, tad vidurdienį naujausias savo knygas jis pristatė mažiesiems
skaitytojams, o vakare į renginį susirinkusiems mažeikiškiams – serijos „Nacionalinė ekspedicija“
knygas „Nemunu per Lietuvą“ ir „Vysla per Lenkiją“.
Spalio–lapkričio mėnesiais daugelio miestų bibliotekų skaitytojai galėjo susitikti su teisėjais,
kurie dalinosi aktualiomis įžvalgomis apie teisėjo darbo kasdienybę. Spalio 30 d. Mažeikių rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko paskaita „Teisėjas bibliotekoje: Sužinok apie teismo ir teisėjo
darbą iš pirmų lūpų!“ Su mažeikiškiais bendravo Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja
Andželika Butkuvienė ir teisėjo padėjėjas Egidijus Gerika.
Lapkričio 6 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje savo pirmąją knygą „Skambutis sielai...“
pristatė ilgametė pedagogė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė Adelė Daukantaitė. Dialogus
iš knygos A. Daukantaitė skaitė kartu su Daiva Rudelyte, skambėjo Vilhelminos Imbrienės atliekamos
dainos.
Lapkričio 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paskaitą „Organų
donorystė – viltis gyventi“ skaitė Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Aušra Degutytė.
Susitikime su mažeikiškiais dalyvavo ir savo išgyvenimais pasidalino ir žmonės su persodintais
organais.
Lapkričio 15 d. Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su skaitytojų pamėgtomis
rašytojomis Gina Viliūne ir Jolita Herlyn. Jų knygos, 2017 metų knygų skaitomumo bibliotekose
duomenimis, užima antrąją ir trečiąją vietas. Istorinių romanų rašytoja Gina Viliūnė papasakojo, kaip
renka medžiagą savo knygoms, koks laikmetis jai yra įdomiausias ir ką rašo šiuo metu. Prozininkė
Jolita Herlyn, šiuo metu gyvenanti Vokietijoje, niekada nesvajojo būti rašytoja. Ji studijavo filosofiją,
rašė straipsnius. Dabar jau septynių romanų autorė supažindino renginio dalyvius su naujuoju savo
kūriniu „Veidu į saulę“ ir rašomu romanu „Svaigulys“.
Lapkričio 16 d. gausus būrys mažeikiškių atėjo susitikti su Janina Sučyliene, buvusia
Mažeikių 6-osios vidurinės mokyklos (dabar „Ventos“ progimnazija) mokytoja, žurnaliste, jau šešerius
metus gyvenančia Čikagoje. Susirinkusiems poezijos mylėtojams Janina Sučylienė skaitė savo eiles, o
jos giminaitė, kaimo kapelos „Apynėlis“ vadovė, Pasaulio lietuvių chorų asociacijos narė Rasa
Andžiuvienė dovanojo skambias dainas.
Lapkričio 20 d. vyko susitikimas su kraštiete, leidyklos „Andrena“ įkūrėja ir vadove Nijole
Urbšyte-Petrošiene. Tai dar vienas ciklo „Mūsų krašto šviesuoliai“ renginys. Susitikimas prasidėjo
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos smuikininkų ansamblio atliktais kūriniais. Viešnia
pasakojo apie savo gyvenimo kelią nuo mokyklinių metų Mažeikiuose. Dabartinę jos veiklą atspindėjo
leidyklos „Andrena“ išleistos Irenos Stulpinienės knygos „Fizika širdimi“ pristatymas. Apie šią knygą
išsamiai pasakojo jos autorė.
Artėjant gražiausioms žiemos šventėms, gruodžio 17 d., Mažeikių rajono savivaldybės viešoji
biblioteka sukvietė skaitymo skatinimo akcijos „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“ nugalėtojus ir
kūrybinių darbų konkurso „Pasakų personažų susitikimas kalėdiniame bibliotekos kiemelyje“ dalyvius
į apdovanojimų vakarą. Renginį pradėjusi Viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė
pasidžiaugė gausiu knygos mylėtojų būriu. Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejui paminėti skirtos
skaityto skatinimo akcijos dalyvių skaičius pranoko lūkesčius. Visus metus, nuo sausio 2-osios iki
gruodžio 10 d., Mažeikių rajone vykusioje akcijoje „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“ dalyvavo
464 skaitytojai, kurie perskaitė 20140 knygų. Jauniausiam dalyviui – šešeri, vyriausiam – beveik 92
metai. 100 ir daugiau knygų perskaitė 96 skaitytojai, tarp jų – 22 vaikai. Visi nugalėtojai buvo
apdovanoti Mažeikių viešosios bibliotekos diplomais ir dovanėlėmis, kurias skyrė akcijos rėmėjai
Mažeikių rajono savivaldybė, leidykla „Alma littera“, parduotuvė „Geriausios kanceliarinės prekės“.
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Šios akcijos globėjai Lietuvos Respublikos Seimo nariai Kęstutis Bartkevičius ir Valius Ąžuolas
visiems 100 knygų perskaičiusiems suaugusiesiems skaitytojams dovanojo nemokamą kelionę į Vilnių
ir ekskursiją Seimo rūmuose. Šio renginio metu buvo apdovanoti ir kūrybinių darbų konkurso „Pasakų
personažų susitikimas kalėdiniame bibliotekos kiemelyje“ nugalėtojai ir dalyviai. Gražiausius darbus
nuo gruodžio 6 d. iki 15 d. rinko bibliotekos kiemelio lankytojai. Balsuojama už labiausiai patikusį
personažą buvo ir Viešosios bibliotekos feisbuko paskyroje. Viešosios bibliotekos padėkos ir
dovanėlės buvo įteiktos visiems kūrybinių darbų konkurso dalyviams. Apdovanojimų vakarą
vainikavo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta poezijos, muzikos ir dainų programa „Tėvynė
– širdies ir žodžio gelmėje“, kurioje dalyvavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė
dainininkė Veronika Povilionienė, poetas Juozas Žitkauskas ir akordeonistas Svajūnas Ilčiukas.
Viešosios bibliotekos projektą „Šimtmečio Kalėdos bibliotekoje“ rėmė Mažeikių rajono savivaldybė.
Gruodžio 18 d. Mažeikių menų studija „Erdvė“ pakvietė Mažeikių rajono jaunimo (15–29
m.) prozos rašinių konkurso „Atostogauk!“ dalyvius, jų mokytojus, draugus, taip pat „Erdvės“ esamus
ir būsimus draugus į renginį „Literatų svetainėje“ Mažeikių viešojoje bibliotekoje. Renginio metu
buvo apdovanoti rašinių konkurso nugalėtojai ir dalyviai, literatai skaitė savo kūrybą, skambėjo
Vilhelminos Imbrienės dainos.
Visi Informacijos ir kraštotyros skyriaus žodiniai renginiai buvo skirti Europos Komisijos
Atstovybės Lietuvoje finansuojamo projekto „Jaunime, kurdamas ateitį,
brangink praeitį“
įgyvendinimui (žr. skyrelyje „Projektų rengimas“).
Filialuose suaugusiems organizuotas 291 žodinis renginys (2017 m. – 73), iš jų miesto
filialuose 75 (2017 m. – 19), kaimo filialuose 216 (2017 m. – 54).
Miesto filialuose vyko knygų pristatymai, literatūros, teminiai vakarai, edukacinės pamokos.
Spalio 26 d. Naftininkų filiale pristatyta folkloro ansamblio narės Jolantos Kaminskienės
darbų paroda „Tautinių motyvų atspindys lėlėse ir riešinėse“. Lankytojams darbus pristatė ir su
eksponatų autore supažindino etnografė Jolanta Kaleckienė.
Gruodžio 5 d. organizuotas renginys „Praeities ir ateities biblioteka“, skirtas Reivyčių filialo
įkūrimo 35-mečiui paminėti. Reivyčių filialo istoriją bibliotekininkė Sonata Brasienė pristatė kitaip:
kiekvienas renginio dalyvis galėjo tiesiogiai prisiliesti prie praeities. Filialo veiklą nuo įkūrimo iki šių
dienų iliustravo pirmoji inventorinė knyga, išlikusios to meto knygos, abėcėlinio katalogo knygų
kortelės, pageltusios 1987 m. nuotraukos, išlikę seni daiktai, 1997–2005 m. nuotraukos, 2000–2005 m.
išleisti įvairūs spausdinti atvirukai, knygų skirtukai, vaikų kūrybos knygelės. 1999 m. vaikams buvo
organizuotas piešinių konkursas „XXI amžiaus biblioteka“.
Vasario 20 d. Reivyčių filiale organizuota teminė popietė „Lietuva – laisva, nepriklausoma
valstybė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms. Renginio metu buvo susipažinta
su tarpukario Lietuvos laikotarpiu. Popietės dalyviai žiūrėjo filmą apie 1937–1938 metų Lietuvą,
miestus ir miestelius, kasdienį žmonių gyvenimą, gamtą, klausėsi Danieliaus Dolskio, Antano
Šabaniausko atliekamų dainų įrašų. Bibliotekininkės pristatė 1929–1940 metais išleistas knygas, skaitė
ištraukas.
Kovo 15 d. Reivyčių filiale Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro
specialistė Martyna Nabažaitė skaitė paskaitą apie sveiką mitybą. Paskaitos pradžioje renginio dalyviai
galėjo pasisverti ir sužinoti savo kūno masės indeksą, riebalų ir skysčių kiekį, raumenų masę.
Kiekvienam dalyviui buvo išdalintos kūno kompozicijos analizės lentelės su įrašytais rezultatais ir
paaiškinimų lapai.
Rugsėjo 20 d. Reivyčių filiale vyko knygų pristatymas suaugusiems „Gėlių magija“.
Renginio metu bibliotekininkės pristatė knygas apie gėles: R. Nakienės „Floristika“, L. Markevičienės,
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J. Vaidelienės „Kambarinių augalų auginimas ir komponavimas“, N. Degutienės „Lietuvos laukų ir
pievų gėlių puokštės“, S. Oblevičiaus „Gėlių kalbos paslaptys“, T. Whitehurst „Gėlių magija“, D.
Nissen „Kambarinių augalų žinynas“, Jan Van der Neer „Viskas apie geriausius kambarinius augalus“
ir „Viskas apie sodo gėles“, papasakojo apie sodo gėles, įvairias gėlių sėkleles. Renginį papuošė
moterų sunešti rudeninių gėlių žiedai.
Gruodžio 18 d. Reivyčių filiale organizuotas renginys suaugusiems „Prie Kūčių stalo“.
Bibliotekininkės papasakojo apie mūsų senolių darbus Kūčių dieną, kokių buvo laikomasi papročių ir
tradicijų, kokius ruošdavo pasninko patiekalus, kaip po Kūčių vakarienės įvairiais būrimais ir
žaidimais spėdavo ateitį. Prisiminti tradiciniai valgiai, kuriuos ruošdavo mūsų tėvai, buvo ragaujami ir
dalijamasi šiuolaikiniais Kūčių patiekalų receptais.
Vasario 9 d. Sedos bibliotekos lankytojai klausėsi „Saugesnio interneto dienos“ vaizdo
pranešimų, interneto svetainėje epilietis.eu pasitikrino savo IT žinias.
Spalio 20 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sedos filiale vyko teminis
vakaras su sediškiu Stanislovu Žebrausku (jo pasirodymų slapyvardis yra Vandenis), kuris pristatė
naujausią savo veiklą, vadinamą paslapčių mokyklą. Lapkričio 14 d. vyko antrasis susitikimas su
ezoteriku S. Žebrausku „Sėkmės prigimtis II“. Gruodžio 13 d. vyko trečiasis susitikimas su ezoteriku
S. Žebrausku „Sėkmės prigimtis III“.
Gruodžio 8 d. Sedos filiale vyko teminis vakaras „Šeimos sveikatos stiprinimas“. Vakaro
pradžioje renginio vedėja Aurelija Urnikienė papasakojo apie žmogaus imunitetą, vyko filmuko
peržiūra iš LRT mediatekos laidos „Mokslo sriuba“.
Gruodžio 28 d. Sedos filiale vyko poezijos skaitymai „Romantizmo pradžia Lietuvoje“. Šis
renginys buvo skirtas poeto Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms, jo kūrybos
pristatymui. Literatų klubo „Varduva“ vadovas Benediktas Spirgys pagrojo gitara keletą savo kūrybos
melodijų, padainavo keletą dainų.
Sausio 17 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale vyko Jūratės
Norvaišienės kūrybos vakaras „Trys saujos laimės“. Autorė prisistatė eilėraščiais „Iš kur visa tai“ ir
„Po Viekšnius“. Autorę kalbino ir renginį vedė bibliotekininkė Rasa Vilkaitė. Eilėraščius skaitė
viekšniškiai Juozapas Kukštas ir Vidmantas Erlickis, bibliotekininkė Ona Pačengienė, poetės mama
Marija Pečetauskienė.
Kovo 20 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale vyko teminis
vakaras „Žeme, kokia įvairi tu esi“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Specialistai pasakojo
apie žvejybą Baltijos jūroje, kaip dabartiniai žvejybos būdai visiškai suardo dugno ekosistemą, kiek į
tinklus pakliūva ir bereikalingai žūva ruonių, delfinų. Vyresnysis ekologas E. Paplauskis demonstravo
skaidres apie Pajūrio regioniniame parke saugomas paukščių rūšis, jų migracijos kelius ir priemones,
kuriomis bandoma paukščius išsaugoti. Klausytojams buvo parodytos filmų ištraukos apie paukščių
gyvenimą, prisitaikymą prie gamtos sąlygų, kurias žmogaus veikla gerokai pakeitė. Svečiai bibliotekai
padovanojo dvi knygas „Jūros knyga. Baltijos jūros pasauliai“ ir „Kur susitinka vandenys ir žemė“.
Gegužės 10 d. Viekšnių filiale vyko medžio drožėjo Stasio Baltučio darbų parodos
pristatymas. Susirinkusiems į renginį viekšniškiams buvo atskleistos medžio drožimo paslaptys: kad
šaukštams labiausiai tinka lazdyno mediena, paaiškinta, kaip ji mirkoma, kada džiovinama, kokiais
įrankiais drožiama. S. Baltutis pademonstravo, kaip iš medžio pliauskos atsiranda šaukštas.
Gegužės 24 d. Viekšnių bibliotekoje vyko teminis rytmetis „Dingę Viekšniai“. Jame
dalyvavo Viekšnių gimnazijos pirmų klasių gimnazistai. Bibliotekininkė Ona Pačengienė supažindino
jaunimą su Viekšnių pavadinimo kilme, miesto istorija, papasakojo apie senuosius amatininkus, jų
gamintą produkciją. Renginio dalyviai lygino dabartį su praeitimi. Bibliotekininkė Rasa Vilkaitė
demonstravo senųjų Viekšnių nuotraukų skaidres.
Birželio 6 d. Viekšnių filiale vyko susitikimas su menininke Lina Videckiene „Susipažinkime
iš arčiau... Aš interjerinė lėlė“. Menininkė susirinkusiems demonstravo filmuką apie savo kūrybos
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kelią, pristatė nemažą savo sukurtų lėlių kolekciją. Autorė tapo paveikslus, portretus, piešia šaržus,
dekoruoja progines taures, vazas, žvakides, velia iš vilnos, kuria papuošalus, preciziškai išpjausto
vaisius, kuria angelus, kurie svajingu žvilgsniu užburia kiekvieną į juos pažvelgusį.
Viekšnių miesto filialas vykdė projektą „Kalvystė – vienas iš seniausių amatų“. Rugsėjo 21 d.
bibliotekos kiemelyje kalvis Martynas Stankus pastatė senovišką kalvę su įspūdingomis dumplėmis,
kurias puošė iš medžio išdrožinėta velnio galva, pučianti į žaizdrą orą. Mažiausieji žiūrovai galėjo
pabandyti išgauti kibirkštis skeliant skiltuvu į titnagą. Susirinkusieji susipažino su kalvystės amatu ir
galėjo patys prisiliesti prie senovės istorija dvelkiančių dalykų.
Rugsėjo 25 d. kalvis Martynas Stankus Viekšnių filiale skaitė paskaitą „Kalvystės menas ir
amatas“. Jis pats dirba rekonstrukcijos srityje, domisi archeologija, istorija, gilinasi į senovinių ginklų
gamybą. Ginklakalystė yra specifinė kalvystės šaka, kuriai reikia ypatingo atsidavimo. Tai kalvio
darbo viršūnė. Susirinkusiems kalvis demonstravo kovos kirvius, kuriuos daryti jam ypač patinka,
aiškino kaip iš balų rūdos išgautos geležies senovės lietuviai gamindavosi peilius, iečių antgalius,
kardus.
Spalio 10 d. Viekšnių filiale vyko susitikimas su rašytoju, filosofu, vienu iš Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio pradininkų, ne vienos dešimties knygų autoriumi Arvydu Juozaičiu. Trumpai
pristatytas bibliotekininkės Onos Pačengienės, Arvydas Juozaitis prisiminė apsilankymus Viekšniuose.
Susitikimo metu rašytojas pabrėžė lietuvių kalbos, kaip vienos seniausių Europos kalbų, svarbą ir
išskirtinumą.
Gruodžio 12 d. Viekšnių filiale vyko integruota istorijos pamoka „Tarpukario
Lietuva“. Pamokoje dalyvavo Viekšnių gimnazijos IV klasės mokiniai ir istorijos mokytoja Vijola
Liachovienė. Bibliotekininkė Rasa Vilkaitė demonstravo skaidres, pateikė daug įdomių ir neįtikėtinų
faktų apie tarpukario Lietuvą: kokia buvo lito vertė, kas kiek kainavo, koks buvo studentų gyvenimas,
kokios buvo paklausios profesijos, kokie buvo atlyginimai, kaip žmonės gyveno mieste ir kaime. Taip
pat buvo parodytas filmukas apie tarpukario Kauną. Gimnazistai stebėjo ir aptarė architektūrą, žmonių
aprangą, mieste teiktas paslaugas. Apžvelgtas žydų bendruomenės indėlis tarpukario Viekšniams.
Pamokos metu abiturientai įgijo daug naujų žinių, išsakė savo nuomonę, diskutavo, aiškinosi, kodėl
mūsų šalyje kai kurios problemos neišsisprendžia jau šimtą metų.
Kaimo filialuose vyko literatūros, teminiai, poezijos ir muzikos vakarai, bibliotekų įkūrimo
sukakčių minėjimai, knygų pristatymai.
Kovo 30 d. Auksodės bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Rid, rid, margučiai“, skirtas
Šv. Velykoms. Užsiėmimuose dalyvavo Auksodės kaimo senjorės ir Auksodės mokyklosdaugiafunkcinio centro vaikai. Tokie edukaciniai užsiėmimai bibliotekoje jau tampa tradicija, kurią
tikimasi išsaugoti dar ilgus metus.
Lapkričio 16 d. Auksodės bendruomenės namuose vyko jau ketvirtasis Protų mūšis „Kova
už protą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Visi klausimai buvo apie Lietuvą. Šis
tradicinis renginys sukvietė keturių kaimų bendruomenių narius vieningam tikslui – laimėti simbolinį
Proto Obuolį. Tarp ne pirmą kartą besirungiančių – Auksodės, Purvėnų, Laižuvos komandos, o
Buknaičių komandai – pirmasis protų mūšis.
Sausio 8 d. Balėnų filiale vyko akcijai „Knygų Kalėdos“ dovanotų knygų pristatymaspopietė „Kalėdinis džiaugsmas – dovanotos knygos“.
Sausio 13 d. Balėnų bibliotekoje įvyko sudarytojo prof. habil. dr. Vytenio Rimkaus knygos
„Ir kėlėsi Lietuva“ pristatymas. Bibliotekininkė renginio dalyviams pagarsino iš šios knygos istorikų
mintis apie pirmąją ir vienintelę Lietuvos karalienę Mortą, nes jos puoselėtos vertybės buvo labai
reikšmingos valstybės dabarčiai ir ateičiai.

31
Vasario 14 d. į teminį vakarą „Geltona, žalia, raudona“, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo
šimtmečiui, buvo pakviesti vyresnieji bibliotekos skaitytojai ir lankytojai, kurie savo darbais garsina
Balėnų biblioteką.
Balandžio 12 d. Balėnų filiale vyko sveikatinimo renginys „Atidaryk duris“. Renginio
dalyviai susitiko su Sporto studijos „Tirkšliai“ trenere Reda Brukliene. Bibliotekininkė pristatė
bibliotekoje eksponuojamą knygų parodą „Maži pokyčiai sveikesniam gyvenimui“ bei Visuomenės
sveikatos biuro paruoštą informaciją „Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį“.
Gegužės 8 d. Balėnų filiale vyko balėniškių kūrybos vakaras „Posmai iš širdies“, skirtas
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
Birželio 14 d. Balėnų filiale vyko Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys „Viskas praeina...“.
Renginio metu buvo pristatyta knygų apie tremtį paroda „Kas apverks jų dalią“, renginyje dalyvavę
bibliotekos skaitytojai pasidalijo mintimis apie skaitytas knygas.
Rugpjūčio 14 d. Balėnų filiale vyko teminis vakaras „Kas žolelių arbaton sudėta“, skirtas
Žolinių dienai. Renginyje dalyvavo Balėnų bibliotekos Moterų klubo narės. Vyresnioji bibliotekininkė
Virginija Galdikienė papasakojo apie Žolinių šventės ištakas, pristatė knygų parodą „Žolinė – tarp
vasaros ir rudens“.
Rugsėjo 18 d. Balėnų filiale vyko Europos judumo savaitei paminėti skirtas renginys
„Laisvalaikis su dviračiu“. Renginio dalyviams Mažeikių turistų klubo narė Rita Alšauskienė skaitė
paskaitą apie važiavimo dviračiu naudą, pasidalino įspūdžiais apie įsimintinas keliones dviračiu po
Lietuvą.
Kovo 16 ir 30 dienomis Bugenių filiale vyko garsiniai skaitymai senjorams ,,Ak, tos
moterys“, kurių metu klausytojams buvo siūloma pažvelgti į pasaulį moters akimis. Į skaitymus kvietė
Bugenių biblioteka ir VšĮ ,,Būk su manimi“.
Balandžio 9–13 dienomis Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
organizavo Sveikatos savaitę. Joje dalyvavo ir Bugenių filialas. Čia balandžio 11 d. bugeniškiai rinkosi
pasiklausyti paskaitos tema ,,Sportas ir sveikas gyvenimo būdas“. Šiame renginyje sutiko dalyvauti
Mažeikių šachmatų klubo ,,Matas“ vadovas Gintaras Paulauskas. Renginio dalyviams jis pristatė savo
naują knygą ,,Lietuvos – Žemaitijos – Mažeikių šachmatų raida pasaulio šachmatų fone“. Kitoje
paskaitos dalyje pats sveiką gyvenimo būdą propaguojantis G. Paulauskas davė naudingų patarimų,
kaip išsaugoti sveikatą iki gilios senatvės. Jis nagrinėjo mitybos problemas bei pabrėžė teigiamą
judėjimo reikšmę žmogaus organizmui.
Balandžio 14 d. į Bugenių biblioteką rinkosi gyventojai, kurie atėjo pasiklausyti paskaitos
,,Kartų problemos. Tėvai ir vaikai!“. Ją skaitė Panevėžio Vyskupijos vyskupo sekretorė Julija
Matulienė. Lektorė palietė opią ir visiems aktualią temą – santykius tarp tėvų ir mažų bei suaugusių
vaikų, tarp vyro ir žmonos, tarp kaimynų ir tarp giminaičių.
Gegužės 26 d. Bugenių bibliotekoje vyko žolininkės Daivos Čiužienės paskaita ,,Vietiniai
sveikatingi augalai kūnui ir dvasiai“. Renginio dalyviai sužinojo apie pievose ir daržuose randamus
augalus, kurie gali padėti nuo įvairių negalavimų.
Liepos 17 d. Bugenių bibliotekoje vyko renginys „Tara, maistas ir sveikas aš“. Jame
dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė. Ji susirinkusioms
kaimo moterims papasakojo apie indų gamybai naudojamų medžiagų poveikį žmogaus organizmui.
Lapkričio 17 d. Bugenių filiale lankėsi lektorė iš Šiaulių Gitana Tugaudienė. Savo paskaitoje
ji supažindino su alijošiaus gydomosiomis savybėmis ir Forever produktų nauda sveikatai.
Lapkričio 24, gruodžio 1 ir 8 dienomis Bugenių bibliotekoje vyko edukaciniai užsiėmimai
,,Mažais žingsneliais švenčių link“, ,,Meduoliai Kalėdoms“, ,,Šventės artėja – darbų daugėja“, kurių
metu buvo daromas Advento vainikas, mokėmasi puošti glazūra meduolius bei gaminti papuošalus
eglutei. Taip pat kuriami Kalėdiniai atvirukai ir sveikinimai kaimo senoliams.
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Vasario 12 d. Buknaičių bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Apyrankę veriu –
šimtmetį menu“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Kovo 15 d. Buknaičių filiale vyko popietė „Kai abėcėlė buvo uždrausta“, skirta Knygnešio
dienai paminėti. Apie nelengvą knygnešių dalią, kaimo daraktorių Kazimierą Jagminą, spaudos
draudimą, apie iškilias mūsų krašto asmenybes kalbėjo pedagogas, kraštotyrininkas Antanas Poškus.
Kovo 20 d. Buknaičių filiale vyko verbų rišimo paruošiamieji darbai. Buvo rūšiuojama,
dėliojoma ir dažoma. Užsiėmimą vedė Albina Valantienė.
Kovo 22 d. vyko verbų rišimo užsiėmimas „Verba muša, ne aš mušu...“, kurį vedė Laimutė
Kazlauskienė. Verbų rišimui buvo panaudotos miežių, rugių, avižų varpos, įvairių rūšių smilgos,
džiovinti šilokai, baltapūkis anafalis, dekoratyvinės ir vaistinės kraujažolės, linai, raudonėliai,
rudbekijos, kermėkai, aguonos. Renginio dalyviai gražias verbas išsinešė į namus, kad Verbų
sekmadienį jas pašventintų bažnyčioje, o grįžus, kad galėtų ir kaimyną ar namiškį su verba nuplakti.
Kovo 28 d. Buknaičių bibliotekoje vyko užsiėmimas „Oi, margučio tas gražumas“,
panaudojant kiaušinių dažymui dekupažo techniką. Užsiėmimą vedė ir kiaušinių dekoravimo
paslaptimis dalijosi buknaitiškė Albina Valantienė. Užsiėmimui reikėjo virtų kiaušinių, servetėlių ir
kiaušinio baltymo servetėlių klijavimui.
Rugsėjo 24 d. Buknaičių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Dekupažo paslaptys“.
Užsiėmimą vedė tautodailininkė Tatjana Damulienė pagal projekto „Dekupažo įvairovė“ edukacinę
programą.
Spalio 3 d. Buknaičių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Dekoruosiu ir namams jaukumo
duosiu“ pagal projekto „Dekupažo įvairovė“ edukacinę programą. Užsiėmimą vedė tautodailininkė
Tatjana Damulienė.
Vasario 14 d. į Kapėnų biblioteką susirinko Kapėnų gyventojai paminėti Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio. Šventė prasidėjo „Tautiškos giesmės“ giedojimu, dalijimosi savo mintimis,
kodėl šimtmetis jiems svarbi šventė. Susirinkusiems bibliotekininkė skaidrių pagalba parodė, kokį
sunkų kelią nuėjo Lietuva nuo akmens amžiaus iki Nepriklausomybės paskelbimo dienos.
Dalyvavusieji renginyje galėjo sudalyvauti ir protmušyje, linksmai pasivaržyti ir patikrinti savo
istorijos, literatūros, geografijos žinias apie Lietuvą.
Sausio 11 d. Krakių bibliotekoje vyko literatūros parodos „Sausio 13-oji – istorinė Lietuvos
diena“ pristatymas. Bibliotekininkė papasakojo apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, paminėjo šią
dieną žuvusiųjų pavardes. Jiems atminti bibliotekoje uždegta žvakė. Parodos pristatyme dalyvavo
Krakių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Parodą filmavo Mažeikių televizija „Roventa“.
Kovo 24 d. Krakių bibliotekoje vyko popietė „Gavėnia ir jos papročiai“. Renginio metu buvo
pasidalinta mintimis apie gavėnios prasmę žmogaus gyvenime. Bibliotekininkė papasakojo apie
senąsias gavėnios ir Didžiosios savaitės tradicijas.
Sausio 12 d. Laižuvos filiale vyko minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Bibliotekoje buvo uždegtos atminimo žvakutės, žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pagerbti tylos
minute. Vyresnioji bibliotekininkė priminė istorinius 1991 m. sausio 13-osios faktus. Buvo skaitomi
prisiminimai apie Sausio 13 d. įvykius. Renginio dalyviai taip pat pasidalino savo prisiminimais.
Vasario 7 d. Laižuvos filiale vyko edukacinis užsiėmimas „100 gėlių Lietuvai“, skirtas
Lietuvos valstybės 100-čiui paminėti. Vyresnioji bibliotekininkė mokė renginio dalyvius daryti
popierines gėles. Edukacinis užsiėmimas jo dalyviams buvo puikus būdas atsipalaiduoti, gerai praleisti
laiką bei išlaisvinti savo fantaziją.
Liepos 4 d. Laižuvos filiale vyko poezijos popietė „Anapus vilties“, skirta poetės Janinos
Degutytės 90-mečiui paminėti. Bibliotekininkė supažindino popietės dalyvius su poetės Janinos
Degutytės biografija ir kūryba. Bibliotekininkė bei popietės dalyviai skaitė eilėraščius, pasidalino
įspūdžiais, kuriuos paliko vienas ar kitas eilėraštis.
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Gegužės 11 d. Leckavos filiale vyko teminis vakaras „Kalboje – tautos širdies plakimas “,
skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginyje dalyvavusiems miestelio
gyventojams bibliotekininkė papasakojo apie rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma
kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis, apie rusų valdžios pastangas įsiūlyti leidžiamas knygas,
spausdintas rusiškomis raidėmis. Kalbėta apie įdomybes iš knygų pasaulio, apie didžiausios apimties
knygą, išleistą Kinijoje, originaliausią knygą, kuri yra iš skirtingo pluošto ir ilgiausiai rašytą romaną –
autobiografiją.
Balandžio 19 d. Leckavos kultūros namai kartu su biblioteka organizavo teminį vakarą
„Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos Respublikos sukūrimo šimtmetis“. Renginyje dalyvavo
miestelio gyventojai ir svečiai iš Mažeikių – „Jievaro“ pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai.
Sausio 11 d. Palnosų bibliotekoje vyko teminis vakaras ,,Visi keliai į šiandieną vedė“, skirtas
Laisvės gynėjų dienai paminėti. Po renginio vedėjos Birutės Marčiauskienės eilėraščio posmo apie
Laisvės troškimą buvo uždegta žvakė, giedamas Lietuvos himnas. Savo mintis apie anuometinius
įvykius išsakė renginio dalyviai. Prie degančių žvakučių, deklamuodami lietuvių poetų eiles apie
Tėvynę, meilę savo kraštui, gimtinei, prieina naujosios kartos atstovai – mokiniai Grantė, Gabrielė ir
Domas. Jie tarsi visus grąžina į šiandieną.
Sausio 23 d. Palnosų bibliotekoje vyko Metų knygos rinkimams nominuotų poezijos knygų
pristatymas „Vakaras su poezija“. Renginio pradžioje Birutė Marčiauskienė kalbėjo apie tai, kas yra
poezija. Bibliotekininkė V. Momgaudienė pristatė rinkimams nominuotas poezijos knygas ir jų
autorius.
Vasario 15 d. palnosiškiai būreliais skubėjo į vienintelę likusią kultūros įstaigą – šventiškai
papuoštą biblioteką – paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų. Patriotiškas lietuvių
poetų eiles apie Lietuvą skaitė Viekšnių gimnazijos moksleiviai Gabrielė Balvočiutė ir Evaldas
Mineikis, gitara keletą kūrinių pagrojo Modestas Rudnickas, dainomis apie tėvynę džiugino Ieva
Buknytė. Palnosiškiai neliko abejingi šventės vedėjų Virginijos ir Audriaus kvietimams ne vienai
bendrai dainai. Šventės dalyvius tiesiog traukte traukė stabtelėti prie stendo ,,Akimirkos iš Palnosų
kaimo gyvenimo“.
Kovo 22 d. būrelis palnosiškių, nepabūgusių pavasarinio vėjo, vėl rinkosi į Palnosų
biblioteką. Jie buvo pakviesti į renginį „Mylėkime Žemę – savo namus“, skirtą Žemės dienai.
Lapkričio 16-osios pavakarę palnosiškių būrelis susirinko į Palnosų biblioteką, kur vyko
teminis vakaras „Europos paveldo metai“. Renginio dalyviai, pažiūrėję filmą „Kaip šiandien atrodo
lietuviškas etnografinis kaimas?,“ padainavę lietuviškų dainų, diskutavo, koks kultūros paveldas yra
savame kaime.
Kovo 27 d. Pikelių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Velykų simbolika: kiaušinių
marginimas“. Edukacinio užsiėmimo metu pikeliškė Vilija Priedininkienė papasakojo apie velykinę
simboliką ir reikšmę, ir kad Velykų margutis – neatsiejamas šios šventės simbolis. Renginio dalyviai
ėmė į rankas po kiaušinį, pagaliuką su smeigtuku, merkė į dažus ir margino kiaušinius.
Balandžio 27 d. Pikelių filiale vyko netradicinė pamoka „Vydūnas ir jo reikšmė lietuvių
kultūrai“, skirta Vydūno metams paminėti. Pamokoje dalyvavo Pikelių pagrindinės mokyklos 10
klasės mokiniai ir mokytoja Valerija Mažonienė. Po renginio dalyviai stebėjo dokumentinį filmą
„Tamsoje būti Šviesa“.
Gegužės 5 d. Pikelių filiale vyko poezijos vakaras „Mama – geriausia gyvenimo mokytoja“,
skirta Motinos dienai. Renginio pradžioje buvo prisimintos ir pagerbtos mamos, kurių jau nebėra tarp
gyvųjų. Jų atminimui buvo uždegta žvakutė. Buvo skaitomi lietuvių poetų eilėraščiai, skirti Mamai:
Zitos Budrienės „Kodėl mus mama palikai“, „Motinos širdis“, „Su Motinos diena“, „Mamytės
rankelės“, „Nepalikim Motinų vienų“, Rapolo Dapkaus „Mamai“, Romualdos AdomaitytėsChabarinos „Ašara ant amžinybės skruosto“.
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Gruodžio 5 d. Pikelių filiale vyko netradicinė pamoka aštuntos klasės mokiniams. Pamoką vedė
istorijos mokytoja Valerija Mažonienė. Mokytoja papasakojo apie Pikelių miestelio nekilnojamojo
paveldo dalį, kurią sudaro mediniai objektai – statiniai, religinio kulto vietos ir kt. Po renginio
mokiniai žiūrėjo mokytojos paruoštas skaidres „Pikeliai istoriniuose dokumentuose“.
Vasario 15 d. Plinkšių filiale, minint Lietuvos valstybės 100-ąsias metines, organizuotas
poezijos vakaras „Visus mus vienija lietuviška dvasia“. Vakaras prasidėjo Tautinės giesmės giedojimu.
Poezijos posmus skaitė Sedos trečiojo universiteto lankytoja Ona Plaušinienė, Sedos Vytauto
Mačernio gimnazijos moksleivis Ignas Kontrimas, bibliotekininkė Virginija Undžytė. Skambėjo
dainos apie Lietuvą, tėvynę.
Spalio 13 d. Plinkšių filiale organizuota popietė suaugusiems „Pavasariui ruoškis rudenį“.
Renginio dalyviai apžvelgė bibliotekos fonde esamą literatūrą apie sodininkystę ir daržininkystę.
Popietės metu dalyviai diskutavo apie augalų auginimą bei priežiūrą, iškilus neaiškumams,
informacijos ieškojo internete.
Vasario 12 d. Purvėnų bibliotekoje buvo organizuotas edukacinis užsiėmimas „Varom žiemą
mes iš kiemo“. Kiekviena užsiėmimo dalyvė pagal savo išmonę lipdė plastilinu kaukei formą ant
stiklainio, paskui ant jau padarytos formos reikėjo dėti daug popieriaus sluoksnių, suteptų klijais, kad
būtų galima pagaminti kaukę.
Lapkričio 14 d. į Purvėnų biblioteką rinkosi kaimo gyventojos, norinčios pasidaryti Advento
vainiką. Bibliotekininkė užsiėmimo dalyvėms papasakojo apie Didžiąją metų šventę – Adventą,
žvakių uždegimo reikšmę.
Jau tapo tradicija kiekvienais metais Renavo filiale organizuoti Adventinį vakarą. Gruodžio
23 d. bibliotekos lankytojai buvo pakviesti į Adventinį vakarą „Prie bendrumo židinio“, kuris
organizuotas kartu su bendruomene. Bendruomenės pirmininkė Roma Jablonskienė 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.
Birželio 2 d. Tirkšlių filiale vyko teminis vakaras „Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžiui – 30“.
Įžanginį žodį tarė bibliotekininkė B. Kimtienė. Apie 1988 m. per Lietuvą nuvilnijusius Sąjūdžio
mitingus, renginius, skirtus Sąjūdžio idėjoms skleisti, apie rajonuose steigiamas LPS iniciatyvines
grupes, pradėtą leisti Sąjūdžio spaudą pasakojo Irena Reivytienė. Po to renginio dalyviai žiūrėjo
Virginijaus Savukyno ir Astos Einikytės dokumentinę apybraižą „Liaudis tampa tauta, Sąjūdžio
kelias“.
Lapkričio 8 d. Tirkšlių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Skarelė liaudies tautosakoje ir
dovanų pakavimas į skareles“. Renginyje dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
esperanto kalbos mokytoja, bibliotekininkė Gražina Opulskienė ir technologijų mokytoja Almutė
Valtienė. Technologijų mokytoja A. Valtienė papasakojo, kad nuo seniausių laikų galvos danga nurodė
šeimyninę moters padėtį. Bibliotekininkė G. Opulskienė supažindino su dovanų pakavimu į skareles
pagal japonų techniką – furošiki. Renginio dalyvės išmoko įvairiausių rišimo būdų.
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 B. Kimtienė papasakojo apie
bibliotekininko darbą, supažindino su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, fondu. Pamokoje
dalyvavo 12 moksleivių.
Vasario 7 d. Ukrinų filiale vyko popietė suaugusiesiems „Rūpestingi tėvai“. Ukriniškėms
mamoms bibliotekininkė kalbėjo, kad šiandieninis gyvenimas nebeįsivaizduojamas be įvairiausių
mobiliųjų įrenginių. Plačiau kalbėta apie pavojus viešinant mažamečių vaikų nuotraukas socialinėje
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feisbuko svetainėje. Atsisveikindama bibliotekininkė padovanojo „Vaikų linijos“ sukurtą lankstinuką
„Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? Rekomendacijos tėvams“.
Ukrinų bibliotekoje paminėtos „Sveikatos dienos Mažeikiuose 2018“. Balandžio 12 d.
ukriniškiai buvo pakviesti į popietę „Žinok saiką“. Popietės viešnios – sveikatos priežiūros specialistė
Dalia Perminienė ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Martyna Nabažaitė. Susitikimo metu
„stebuklingų“ svarstyklių pagalba dalyviams buvo atlikta kūno sudėties analizė, kurių rodiklius ir
reikšmę nuodugniai paaiškino specialistė Martyna.
Gegužės 17 d. Ukrinų kultūros namuose vyko susitikimas su kraštietėmis seserimis, rašytoja
Aldona Ivaškevičiūte-Blažiene ir dailininke Eugenija Ivaškevičiūte, gimusiomis ir augusiomis šalia
Ukrinų esančiame Sūdintų kaime. Susitikimo metų skambėjo dailininkės Eugenijos dainuojamos
dainos, išraiškingai deklamuojami sesers parašyti eilėraščiai, dalijamasi prisiminimais apie Birštono
bibliotekoje vykstančius užsiėmimus su vaikais, kuriuos ji moko piešti.
Lapkričio 6 d. vyresniojo amžiaus žmones į bibliotekas sukvietė projekto „Prisijungusi
Lietuva“ akcija „Senjorų dienos internete 2018“. Ukriniškiai senjorai turėjo galimybę žiūrėti interneto
transliacijas iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, kurių metu buvo pasakojama apie
šiuolaikinių technologijų privalumus ir grėsmes, supažindinama su elektroninėmis paslaugomis,
socialiniais tinklais.
Gruodžio 2-sios vakare nemažas būrys ukriniškių jau dešimtą kartą rinkosi pas Albiną ir
Antaną Pocevičius į jų vadinamąją „kūtelę“ vakaroti. Adventinio vakaro dalyvius bibliotekininkė
pakvietė pamąstyti ir iš naujo suvokti, ką reiškia Adventas, kokia jo simbolių prasmė. Smagu, kad
drauge susirinkę vyresniojo amžiaus žmonės pailsi, pabendrauja tarpusavyje, pasikrauna teigiamų
emocijų, vieni iš kitų pasisemia stiprybės ir jėgų.
Urvikių bibliotekoje kovo 8 d. vyko sveikatinimo popietė „Sveika gyvensena – kelias į laimę
ir gerovę“. Renginį vedė kompanijos „Forever Living Products Baltics“ atstovė Gitana Tugaudienė iš
Šiaulių. Viešnia pristatė visame pasaulyje gerai žinomą medicininį augalą alaviją ir jo teikiamą naudą
žmogaus organizmui. Bibliotekininkė pristatė naujas knygas apie sveiką gyvenseną ir mitybą,
papasakojo apie labiausiai paplitusias ir dažniausiai vartojamas vaistažoles, jų reikšmę ir naudą
organizmui.
Balandžio 6 d. Užlieknės filiale Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro
specialistė Vida Šakienė skaitė paskaitą apie infekcinių ligų prevenciją. Renginys skirtas akcijai
„Sveikatos dienos Mažeikiuose 2018“. Lektorė papasakojo apie žmogaus papilomos virusą, kaip ligų
sukėlėjai patenka į organizmą, kalbėjo apie maisto laikymą, ruošimą, aliejų svarbą imuninės sistemos
stiprinimui.
Sausio 18 d. Žemalės bibliotekoje buvo organizuotas teminis vakaras, skirtas Laisvės gynėjų
dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Išlikusi nepalaužta“. Vakarą pasakojimu pradėjo
bibliotekininkė, vėliau skaitytojai patys įsitraukė į prisiminimus apie Sausio 13-osios įvykius.
Kovo 1 d. Žemalės bibliotekoje vyko poezijos vakaras, skirtas poetui kraštiečiui Stanislovui
Eglinskui atminti. Vakaro metu buvo deklamuojamos S. Eglinsko eilės, prisimintas jo gyvenimas.
Birželio 14 d. Žemalės bibliotekoje buvo organizuotas Janinos Giedraitienės knygos „Kelionė
į niekur“ aptarimas, skirtas Gedulo ir vilties dienai. Jaunimas, perskaitęs šią knygą, kalbėjo apie to
meto žmonių išgyventus baisumus, didžiulę žmonių tvirtybę.
Lapkričio 6 d. Žemalės bibliotekoje buvo organizuotas teminis vakaras „Susikaupimo
laikotarpis“, skirtas Advento papročiams bei Europos kultūros paveldo metams. Jo metu vyresnio
amžiaus skaitytojai prisiminė, ką veikdavo šiuo laikotarpiu jų tėvai ir jie patys, kai dar buvo vaikai.
Jaunimas kalbėjo apie tai, kaip skiriasi šiuolaikinio jaunimo laisvalaikis nuo vyresnės kartos ir kurių
papročių jie nebėra net girdėję.
Balandžio 5 d. Židikų filiale vyko literatūros vakaras „Esu toks, koks esu...“, skirtas rašytojo
Laimono Inio 80-mečiui paminėti. Bibliotekininkė renginio dalyvius supažindino su rašytojo biografija
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ir kūryba. Renginio metu židikiškė Ilona Michalenkovienė skaitė ištraukas iš jai patikusios knygos
„Hamletas baltomis pirštinėmis“, kurioje nestinga ir menininkų gyvenimo atmosferos ir skaitytojams
patinkančių komiškų situacijų aprašymų.
Liepos 6 dienos vakarą židikiškiams įprastoje vietoje prie Nepriklausomybės 10-mečiui
skirto paminklo Židikų miestelio gyventojai rinkosi paminėti Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną.
Židikų filialo bibliotekininkė priminė XIII a. istorijos vingius, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Mindaugo nueitą kelią, siekiant Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo. Pagiedojus „Tautišką
giesmę“, skambėjo lietuviškos patriotinės dainos.
Liepos 13 d. Židikų miestelį pradžiugino Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijos
darbų paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Renginio
pradžioje bibliotekininkei pristačius trumpą Šveicarijos lietuvių bendruomenės istoriją, žodis buvo
suteiktas projekto iniciatorei, vadovei ir viešnagių Lietuvoje koordinatorei Jūratei Caspersen.
Fotografijose įamžintas Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimas ir veikla, puoselėjant tautinį
tapatumą, gimtąją kalbą ir kultūrą, o taip pat šveicariškos tradicijos.
Rugsėjo 19 d. Židikuose lankėsi kraštietis, žinomas poetas, vertėjas ir prozininkas, vienas
populiariausių Lietuvos rašytojų Laimonas Inis. Susitikimo pradžioje bibliotekininkė Benita
Vaizgėlienė papasakojo rašytojo biografiją, o rašytojas prisiminė savo gimtąjį Kentaučių kaimą.
Rašytojas prisiminė, kad mėgstamiausia rašytoja – Žemaitė, nes jos knygų herojai primena paprastus
kaimo žmones. Rašytojas židikiškiams pristatė knygą „Kas mane išlaisvins iš manęs?“
Spalio 26-osios vakarą Židikų ir aplinkinių kaimų gyventojai, norintys linksmai praleisti laiką
ir pasivaržyti „Protų mūšyje 2018“, rinkosi į Židikų kultūros centrą. Židikų seniūnijos bendruomenių
Protų mūšio organizatorė ir vedėja – Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė B. Vaizgėlienė. Vyko
penki turai temomis: „Židikų seniūnijos istorija“, „Mažeikių rajono geografija“, „Iš liaudies išminties
aruodų“ ir „Įvairūs“. Kovose dalyvavo 4 komandos iš Račalių, Ukrinų , Židikų ir Pikelių
bendruomenių.
Lapkričio 29 d. Židikų miestelio kultūros centro salėje kalbininkas, docentas humanitarinių
mokslų daktaras Juozas Pabrėža židikiškiams pristatė savo knygą „Žemaičių kalba ir rašyba“. Knygos
pristatyme dalyvavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei miestelio
gyventojai. Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė pristatė J. Pabrėžą. Svečias
pasakojo apie knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“ atsiradimo aplinkybes, apžvelgė žemaičių kultūrinį
judėjimą, svarbiausius žemaičių tapatybės momentus.
Gruodžio 22 d. vakarą židikiškiai rinkosi į jau tradicija tapusį Adventinį padėkos vakarą.
Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė ir būrelio „Knygų bičiuliai“ nariai vakarą pradėjo literatūrinemuzikine kompozicija, kurioje buvo skaitomi eilėraščiai apie Adventą, skambėjo dainos apie Kalėdas.
Vakarui jaukumo suteikė unikalaus balso savininkės Sigutės Vaičiulytės atliekamos dainos.
Parodos
Viešojoje bibliotekoje suaugusiems parengta 50 literatūros ir meno parodų (2017 m. – 55), iš
jų 10 (2017 m. – 11) virtualių.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius 2018 m. rengė parodų ciklą „Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis: įvykiai, žmonės, knygos“. Parengtos spaudinių parodos: „Sausio 13-oji: dokumentai
liudija“, „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“, „Sugrįžtame prie Vydūno (2018-ieji – Vydūno
metai)“, „Reikšmingiausios šimtmečio knygos“, „Atgimimo Lietuva (Sąjūdžiui – 30)“, „Istoriniam
Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą – 85“, „Tėvas Stanislovas: kas gyvenime svarbiausia? (Tėvo
Stanislovo metams)”, „Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai – 160“, kompaktinių plokštelių
parodos „Dainos Lietuvai“, „Iš lietuviško folkloro lobyno“.
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti buvo skirta ir daugiau parodų: mažeikiškio
fotomenininko Gedemino Januškos fotografijų paroda „Laiko ženklai“, mažeikiškio Gintaro Paulausko
lietuviškų pašto ženklų kolekcijos paroda. 2 aukšto koridoriuje esančiose vitrinose buvo parengta
paroda „Lietuvos simbolika – tautos pasididžiavimas“, skirta Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Parodoje buvo eksponuojamos knygos apie
valstybės simbolius, suvenyrai ir įvairi tautinė atributika. Lapkričio mėnesį parengta senovinių
atvirukų paroda iš D. Undžienės asmeninės kolekcijos „Tarpukario Lietuvos vaizdai atvirukuose“.
Prisijungiant prie Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro organizuojamų
„Sveikatos dienų Mažeikiuose“ renginių, Viešojoje bibliotekoje balandžio 9 d. parengta ekspozicija su
informacija apie visuomenės sveikatos būklę prieš šimtmetį ir dabar bei naujų leidinių apie sveikatos
ugdymą paroda „Informacijos keliu į sveiką gyvenimą“. Rugsėjo 7 d. 2-ojo aukšto parodinėse vitrinose
parengta spaudinių paroda „Pasirink ir judėk“, skirta Europos judumo savaitei, kuri minima rugsėjo
16–22 dienomis. Parodoje buvo eksponuojami leidiniai ir kita informacinė medžiaga apie važiavimo
dviračiu, riedučiais, šiaurietiško ėjimo ir kitų susisiekimo priemonių naudą. Dalį įvairių informacinių
leidinių, lankstinukų, nuotraukų kopijų paskolino Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos
biuras.
Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti buvo skirta Irenos Dulkienės katinų kolekcijos paroda.
Artėjant šv. Kalėdoms Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parodinėse
vitrinose buvo parengta paroda „Nušvieski, žvakele, Kalėdoms kelią“. Joje eksponuotos įvairių formų
šventinės, suvenyrinės žvakutės, leidiniai apie jų komponavimą, šventinio stalo puošimą. Parodą puošė
kalėdiniai atvirukai.
Abonemente skaitytojai turėjo galimybę susipažinti su rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 125osioms gimimo metinėms paminėti parengta jo kūrybos paroda, nepelnytai pamirštomis knygomis,
Metų knygos rinkimuose dalyvaujančiais leidinias, A. Puškino kūriniais.
Viešosios bibliotekos salėje ir antrojo aukšto koridoriuose buvo eksponuojamos fotografijų,
tapybos, tautodailininkų darbų parodos. Vasario mėnesį viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama
klaipėdiečio fotografo Arvydo Stubros nuotraukų paroda „Kasdienybės šviesa“. Kovo mėnesį –
Plungės ir Rietavo krašto fotoklubo „Žybt“ fotografijų paroda „Piliakalniai“. Balandžio mėnesį
Viešosios bibliotekos salėje pristatyta mažeikiškės Gitanos Jazdauskienės fotografijų paroda „Du
perlai lietuvės delne: Balio salos egzotika ir Singapūro inovacijos“, gegužės mėnesį buvo
eksponuojama klubo „Rankos“ siuvinėtų darbų paroda, birželio mėnesį – fotomenininko Jono
Strazdausko fotografijų paroda. Rudenį Viešosios bibliotekos salės sienas puošė fotografijų parodos:
Liucijos Jagielienės „Akimirkos“ ir Almos Kerpauskienės „Kitaip...“, antrojo aukšto koridoriuose
eksponuota Zigmo Strigūno tapybos darbų, Mažeikių muziejaus parengta kilnojamoji paroda apie
Mažeikių krašto šviesuolius.
Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.mrvb.lt 7 kartus buvo pristatytos naujos
knygos, parengtos 3 teminės virtualios parodos. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje buvo atnaujinta virtuali paroda
„Kraštiečiai – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai“. Parodoje pristatomi Mažeikių rajone
gimę rašytojai ir poetai, apdovanoti Nacionaline premija už reikšmingiausius kūrinius: Liūnė Sutema
(Zinaida Nagytė-Katiliškienė) už dvasinės saugos poeziją rinkinyje „Tebūnie“ (2007 m.), Romualdas
Granauskas (2000 m.) – už novelių rinktinę „Raudoni miškai“ (1997), rinkinį „Gyvulėlių dainavimas“
(1998 m.) ir apysakų knygą „Raudonas ant balto“ (2000 m.), Donatas Sauka – už monografiją „Fausto
amžiaus epilogas“ (1998 m.), Juozas Erlickas – už prozos, poezijos ir dramaturgijos rinkinį „Knyga“
(1997 m.). Valstybės atkūrimo šimtmečiui buvo skirta ir kita virtuali paroda „Lietuvos istorija
dokumentiniuose filmuose“. Parodoje pristatyta 10 lietuviškų dokumentinių filmų iš Mažeikių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos fondų. Rugsėjo mėnesį parengtoje vitualioje parodoje buvo
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pristatyti naujausi Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje gauti meno ir muzikos
leidiniai, garso įrašų kompaktinės plokštelės.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje buvo parengtos parodos: „Kraštiečių signatarų tauri
tarnystė Lietuvai“, „Paminklai Mažeikių rajone“, „Algimantas Mikuta – ironikas, maištautojas,
tikrumo ieškantis kraštietis“, „Istorinės atminties keliu“ (minint Mažeikių Sąjūdžio 30-metį),
„Mažeikių rajono kultūros vertybių paveldas leidiniuose“, „Naujausi kraštotyros darbai“. Bibliotekos
antro aukšto stenduose buvo eksponuojamos parodos „2018 metų simbolis – Geltonasis žemės šuo“,
„Atributika ir leidiniai apie Europos Sąjungą“. Skyriaus darbuotojos parengė ir 2 virtualias parodas
„Sąjūdžio atmintinos datos Mažeikių mieste“, „Mažeikių rajono gamta knygose“. Jos patalpintos
Viešosios bibliotekos svetainėje.
Filialuose suaugusiems parengtos 325 parodos (2017 m. – 317), iš jų miesto filialuose 72
(2017 m. – 70), kaimo filialuose 253 (2017 m. – 247).
Miesto filialuose parengtos parodos
Naftininkų filiale: „Zodiako ženklai“ (S. Chriščinavičienės paveikslų paroda), „Sveikatos
patarimai“ (Sveikatos dienoms Mažeikiuose 2018), „Sąjūdis ateina iš toli“ (Justinas Marcinkevičius)
(Sąjūdžiui – 30), „Fizinis aktyvumas ir sveikata“ (Judumo savaitei), „Tautiškumo atspindys lėlėse ir
riešinėse“ (Jolantos Kaminskienės lėlių ir riešinių paroda), „Susipažinkime: Metų knygos rinkimams
2018 nominuotos knygos“, „Ne tas yra didis“ (V. Kudirkai – 160).
Reivyčių filiale: „Lietuva – laisva, nepriklausoma valstybė“ (Lietuvos valstybės atkūrimo
100-osioms metinėms), „Vydūnas – publicistas, filosofas, kultūros veikėjas“ (Vydūno metams ir
Vydūno 150-osioms gimimo metinėms), „Ilgo gyvenimo paslaptys“ (Sveikatos dienoms Mažeikiuose),
„Sąjūdžio keliu“ (Lietuvos Sąjūdžiui – 30), „Kelionė po Lietuvą“ (Lietuvos valstybės atkūrimo 100osioms metinėms), Gyvenk sveikai (Europos judumo savaitei), „Metų knygos rinkimai 2018“, „Meno
pasaulyje“.
Sedos filiale: „Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės“ (Laisvės gynėjų dienai), „Šimtas
knygų Lietuvos šimtmečiui“, „Pasipuoš Lietuva, pasitikusi savo jaunystę, amžinuoju trispalvių šilku“
(Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms), „Lietuvių tautinės savimonės žadintojas
(publicistui, filosofui Vydūnui – 150), „Sveikata mažai vertinama, kol liga neužklumpa“ (Sveikatos
dienoms Mažeikiuose), „Įtaigus prarastosios kartos likimo vaizduotojas“ (vokiečių rašytojui E.
Remarkui – 120), „100 pavasarių“ (poetui K. Binkiui – 125), „Sužinok ir panaudok“ (Europos judumo
savaitei), „Kalėdinių žaisliukų įvairovė, kūrybiškos idėjos, jų gaminimo būdai“.
Viekšnių filiale: „Laisvės gynėjų diena“, „Šv. Valentino diena“, „Kai knygas draudė“
(Knygnešio dienai), „Turiu savo pasaulį“ (L. Iniui – 80), „Sveikatos biblija“, „Ar vingri kalbos gaida“
(Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Tik tas, kas nelaimingas, žino, kas yra laimė“ (E. M.
Remarkui – 120), „Poezija ir yra gyvenimas“ (J. Degutytei – 90), „Augalai – sielos pasaulio
atvaizdas“, „Duok sparnus, gimtoji žeme“, „Pažink savo galimybių ribas“ (Judumo savaitei), „Tau,
mokytojau“, „Gyvenimas yra spalvotas“, „Keturi keturvėjininko portretai“ (K. Binkiui – 125), „Vincui
Kudirkai – 160“.
Kaimo filialuose parengtos parodos
Auksodės filiale: „Laisvės gynėjų diena“, „Vasario 16-oji mūsų Tėvynės istorijoje“ (Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Mažeikių miestas iš arti“ (Mažeikių miestui 150 m.), „Sveikas
gyvenimas – giedra senatvė“ (Sveikatos savaitei), „Auksodės pradinės mokyklos žurnalai“ (Auksodės

39
pradinės mokyklos 90-mečiui), Mykolo Sluckio kūryba (lietuvių prozininko, rašytojo 90-osioms
gimimo metinėms), „Šviesos ir tiesos kelyje“ (poeto, publicisto Vinco Kudirkos 160- mečiui).
Balėnų filiale: „Einu patsai vienas pramintu taku“ (rašytojo, poeto, prozininko Vinco
Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms), „Kalėdinis džiaugsmas – dovanotos knygos“
(akcijai „Knygų Kalėdos“), Balėnų kaimo gyventojos O. Kontautienės rankdarbių paroda „Apgaubki
šiluma pečius“ (Europos kultūros metams), „Apie Lietuvos pergales ir pralaimėjimus per 100 metų“
(Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), „Maži pokyčiai sveikesniam gyvenimui“ („Sveikatos
dienoms Mažeikiuose), fotografijų paroda „Balėnų kaimo bendruomenei – 15“, „Žolinė – tarp vasaros
ir rudens“ (Žolinės dienai), „Baltijos keliu į laisvę“ (Juodojo Kaspino ir Baltijos kelio dienai),
„Kviečiame kelionėn dviračiu“ (Europos Judumo savaitei), „Tėvas Stanislovas – mažutėlių tarnas“
(Tėvo Stanislovo metams), „Mykolas Sluckis – novelių meistras“ (rašytojui Mykolui Sluckiui – 90),
„Atvertus senąjį albumą...“ (fotografijų paroda Europos kultūros paveldo metams), „Kad namai
Kalėdoms būtų jaukesni“ (Europos kultūros paveldo metams), „Kokia ji – mūsų Mažoji Lietuva?“
(Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienai – 100), „Adventinių vainikų
paroda“ (Europos kultūros paveldo metams).
Bugenių filiale: ,,Žiemos paukštė atnešė Metų knygas“ (Metų knygos rinkimams),
,,Lietuvos kelias“ (apie Lietuvos istoriją), ,,Kartu mes kuriame ateitį“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei
straipsniai iš spaudos apie Mažeikių viešąją biblioteką ir jos filialus).
Buknaičių filiale: „Tėvynė – ginta ir branginta“ (Laisvės gynėjų dienai), „Tau, Lietuva“
(Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Lietuva – graži, didi, miela“ (Nepriklausomybės atkūrimo
dienai), „Vaistažolių magija“ (Sveikatos savaitei), „Ištremti, bet nepalūžę“ (Gedulo ir vilties dienai),
„Žoleles renku – sveikatą branginu“, „Daiktai naujam gyvenimui“ (dekupažo technika dekoruotų
daiktų paroda).
Kapėnų filiale: ,,Simonas Daukantas – Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas“, „Poetui,
publicistui V. Kudirkai – 160“.
Krakių filiale: „Vydūnas. Gyvenimas ir kūryba“ (Vydūnui – 150), „Kazys Binkis – lietuvių
poetas , rašytojas“.
Laižuvos filiale: „Sausio 13-tą prisiminus“ (Laisvės gynėjų dienai), „Lietuvos
nepriklausomybės akto signatarai“ (Lietuvos nepriklausomybės dienai), „Augalų paslaptys ir sveikata“
(Sveikatos savaitei), „Laižuva senose nuotraukose“ (Laižuvos miestelio 450 m. jubiliejui), „Janiną
Degutytę prisiminus“ (poetei J. Degutytei – 90), „Vėlinės“ (Mirusiųjų atminimo dienai).
Leckavos filiale: „Lai būna per amžius gyva Lietuvos dvasia“ (Laisvės gynėjų dienai),
„Vydūnas – tautos žadintojas“ (Vydūnui – 150), „Mindaugas – pirmasis ir vienintelis Lietuvos
karalius“ (Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai), „Levas Tolstojus ir Lietuva“ (L. Tolstojui – 190),
„Vaistiniai augalai iš mūsų sodo“ (Sveikatos savaitei).
Palnosų filiale: „Akimirkos iš Palnosų kaimo gyvenimo“ (nuotraukų paroda, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Erškėčiuotas Laisvės kelias“ (Gedulo ir vilties dienai), „Poetui,
publicistui“ (V. Kudirkai –160), „Mankštinkis ir būsi sveikas“ (Seikatos savaitei).
Pikelių filiale: „Mūsų skausmas, pergalė ir amžina atmintis“ (žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
atminimui), „100 nuotraukų atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui“, „Generolui Edvardui
Adamkavičiui – 130“, „Gimtojo krašto takais“ (Žemės dienai paminėti), „Priesaika gimtajam žodžiui“
(Knygnešio dienai), „Nuoširdumas – vienas svarbiausių kūrybos bruožų“ (kraštiečiui rašytojui L. Iniui
– 80), „Lietuvos sąjūdžiui – 30“, „Prozininkui S. Kašauskui – 75“.
Plinkšių filiale: „Už laisvę jie gyvybę paaukojo“ (Laisvės gynėjų dienai), „Šalis ta Lietuva
vadinas“ (Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms), „Publicistas, filosofas, švietėjas“
(Vydūnui – 150), „Realybės skleidėjas“ (E. M. Remarkui – 120), „Dėmesys gimtinės gamtai“ (J.
Degutytei – 90), „Prozininkas iš Žemaitijos“ (S. Kašauskui – 75), „Judėjimas ir fiziniai pratimai –
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pagrindiniai sveikatos šaltiniai“ (Judumo savaitei), „Pokario romanistas“ (A. Bieliauskui – 95),
„Menininkas istorinių įvykių fone“ (L. Gutauskui – 80).
Purvėnų filiale: „Knygnešio diena“, „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui – 30“, „Rusų
rašytojui L. Tolstojui – 190“, „Lietuvių prozininkui M. Sluckiui – 90“, „Rytinė mankšta, gera dienos
pradžia“ (Judumo savaitei).
Renavo filiale: „Publicistui, filosofui Vydūnui – 150“ (Vydūno metams), „Aš nenoriu
drungno vandens“ (J. Degutytei – 90).
Šerkšnėnų filiale: „Žiulio Verno kūryba“ (Ž. Vernui – 190), „Gamtos vaistinė“ (Sveikatos
savaitei), „Mūsų krašto poetas Algimantas Mikuta“ (A. Mikutai –75), „Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena“, „Lietuvos Sąjūdžiui – 30 metų“, „Įvairių šalių pinigai“ (asmeninė bibliotekininkės
kolekcija), „Gydytojui, poetui Eduardui Selelioniui – 90“.
Tirkšlių filiale: „Laisvės gynėjai“ (Laisvės gynėjų dienai), „Geriausi gamtos vaistai“ (Sveikatos
savaitei), „Savo sumanymais žmogus visada didis“ (E. Remarkui – 120), „Rusų rašytojui L. Tolstojui –
190“.
Ukrinų filiale: „Publicistui, filosofui Vydūnui – 150“ (Vydūno metams), „Sveikata – tai fizinė,
dvasinė ir socialinė gerovė“, „Lietuvių kalbos puoselėtojai: Jonas Jablonskis ir Jonas Basanavičius“
(Lietuvių kalbos dienai), „Interneto pavojai ir grėsmės: kiek priklauso nuo mūsų pačių?“ (Tarptautinei
interneto savaitei), „Knygos istorija: praeitis ir dabartis“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai),
„Lakūnai, skraidinę žinią visam pasauliui apie Lietuvą“ (Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą – 85),
„Pozityvistinės lietuvių kultūros krypties formuotojas“ (Vincui Kudirkai – 160).
Urvikių filiale: „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ (Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-osioms metinėms, „Knygnešių keliai“ (Knygnešio dienai), „Prozininkui Stasiui
Kašauskui – 75“, „Būkime šeimininkais – savo žemės, valstybės, likimo“ (Prozininkui A. Bieliauskui
– 95), „Poetui Kaziui Binkui – 125“.
Užliekės filiale: „Mūsų laisvė iškovota drąsiųjų keliu“ (Laisvės gynėjų dienai), „Lietuva, Tu
man mieliausia“ (Vydūno – 150-osioms gimimo metinėms), „Poetui A. Mikūtai – 75“, „Sąjūdžio metų
plakatai ir afišos“ (Lietuvos Sąjūdžiui – 30), „Europos Judumo savaitės istorija ir tikslai“ (Europos
judumo savaitei), „Didysis rusų klasikas“ (L. Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms).
Žemalės filiale: „Eina gyvenimas“ (V. Mykolaičio-Putino 125-osioms metinėms), „Gyvenimas
kaip poezija“ (V. Rudoko 90-mečiui), „Prieš 100 metų“ (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai,
Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Pirmieji darbai sode“, „Prarastoji karta“ ( E. M. Remarko
120-osioms gimimo metinėms), „Gyvenimo paveikslai“ (S. Kašausko 75-mečiui), „Bandymas
suprasti“ (M. Sluckio 90-mečiui), „Plazdančios liepsnelės“ (Vėlinėms), „Iš senelės receptų“ (Šv.
Kūčių ir Kalėdų valgiai), „Dieną pradėsiu mankšta“ (Europos Judumo savaitei).
Židikų filiale: „M. Pečkauskaitė – Židikų miestelio siela“ (M. Pečkaiskaitei-Šatrijos Raganai
141), „Vydūnas – švietėjas, filosofas, ieškotojas“ (Publicistui, filosofui Vydūnui – 150), „Pasitikime
vasarą grąžios“ (Sveikatos savaitei), „Tu nupiešk man, mama, kelią“ (Vilmos Sendrauskienės tapybos
darbų paroda), „Pažinti save, laiką ir pasaulį“ (A. Mikutai – 75), „Lietuvos Sąjūdis – kelyje į Laisvę“
(Lietuvos Sąjudžiui – 30), „Spalvų šėlsmas“ (Eugenijos Ivaškevičiūtės tapybos darbų paroda),
„Vytauto Didžiojo galybės laikai“ (Valstybės dienai ), „Vinco Kudirkos poezijos simbolika“ (poetui V.
Kudirkai – 160).
Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai (suaugusiems)
2018 m. balandžio 23–30 dienomis 18-tą kartą paminėta Lietuvos bibliotekininkų draugijos
inicijuojama Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios tema buvo „Kartu mes kuriame ateitį“.

41
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Mažeikių viešojoje bibliotekoje prasidėjo
sveikinimais skaitytojams Pasaulinės knygos dienos proga, kuri UNESCO iniciatyva švenčiama
balandžio 23-ąją. Tą dieną kiekvienam Skaitytojų aptarnavimo skyriuje apsilankiusiam skaitytojui
bibliotekininkės padovanojo po knygą, siūlydamos perskaičius ją dovanoti kitam, kad knyga visuomet
būtų skaitoma.
Periodikos skaitykloje lankytojus pasitiko nauja paroda, kurioje eksponuojamos gražiausios,
vertingiausios ir reikšmingiausios knygos, pristatančios Lietuvos istoriją, kultūrą, meną, asmenybes.
Vakare į Viešosios bibliotekos salę susirinko netradicine medicina besidomintys
mažeikiškiai. Balandžio 23 d. klubo „Kelias į save“ vadovas, 9 knygų apie su džok terapiją autorius
Arūnas Jonuškis pristatė savo knygų „Su džok – gamtos dovanotas gydytojas“ 1–6 dalis. Renginyje
dalyvavę mažeikiškiai sužinojo daug naudingos informacijos apie delnų taškinį savimasažą, kaip iš
delno taškų sužinoti sveikatos būklę ir kaip malšinti skausmą, turėjo galimybę įsigyti A. Jonuškio
knygų apie su džok terapiją.
Pagrindinis 2018 m. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės akcentas Mažeikių viešojoje
bibliotekoje – balandžio 26 d. vykęs susitikimas su aktore, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto
signatare Nijole Oželyte. Gausiai į renginį susirinkę mažeikiškiai daugiau kaip dvi valandas klausėsi
aktorės minčių apie gyvenimą, mirtį, tikėjimą. Ji pasakojo apie savo vaikystę, jaunystę, savęs
ieškojimus, kelią į aktorystę, bendravimą su garsiais Lietuvos ir Rusijos aktoriais, kalbėjo apie
gyvenimo prasmę, paliesdama labai daug skaudžių ir aštrių temų, atvirai dėstydama savo požiūrį į
žmogaus būtį. Aktorė paskaitė keletą kūrinių iš savo pirmosios esė eilėmis knygelės „Nuotrupos“,
dovanojo ją mažeikiškiams, bibliotekai.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu antrojo aukšto parodų vitrinose buvo
eksponuojama bibliotekos darbuotojų sukurtų rankdarbių paroda „Kuriantis bibliotekininkas“.
Balandžio 26 d. Naftininkų filiale vyko literatės ir tautodailininkės Snieginos
Chriščinavičienės kūrybos pristatymas. Renginio svečiams S. Chriščinavičienė prisistatė šmaikščiu
žemaitišku eilėraščiu, supažindino su žodine kūryba, deklamavo savo eiles. Susirinkusieji galėjo
apžiūrėti ir bibliotekoje veikusią jos paveikslų parodą „Zodiako ženklai“.
Balandžio 24 d. Sedos bibliotekoje vyko valandėlė „Virtualus bendravimas“. Į biblioteką
susirinko Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos moksleiviai ir etikos mokytoja Edita Kleinauskienė.
Renginio pradžioje mokytoja Edita su vyresniąja bibliotekininke Loreta Mickiene pristatė bibliotekos
taisykles, tapimo bibliotekos skaitytojais ir lankytojais sąlygas, paaiškino, kuo skaitytojo pažymėjimas
gali būti naudingas ateityje, jeigu dar nereikalingas šiuo metu. Tada pradėta diskusija su moksleiviais
apie virtualų bendravimą perkant prekes ir paslaugas internetu.
Balandžio 27 dieną vyko akcijos „Neškime laisvės balandį“, skirtos Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-osioms metinėms, vienas baigiamųjų renginių. Nuo vasario mėnesio bibliotekos
skaitytojai ir lankytojai gamino Laisvės balandžius, kuriais buvo papuošta biblioteka. Akcija baigėsi
Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę palinkėjimų Lietuvai rašymu ant trispalvių popierinių
balandžių.
Balandžio 26 d. Balėnų filiale vyko rašytojo Laimono Inio knygos „Turiu savo pasaulį“
pristatymas, skirtas vyresniems moksleiviams. Knygą pristatė lietuvių kalbos mokytoja Virginija
Kraujutytė. Parengta paroda „Aš skaitau lietuvių autorių knygas“.
Balandžio 25 d. Buknaičių filiale vyko tautodailininkės Tatjanos Damulienės kolekcijos
„Šaukšteliai“ parodos pristatymas. Tai antroji tautodailininkės kolekcija. Kaip dovana Tatjanai
Damulienei įteiktas 2017 m. bibliotekininkės parengtas darbas, kuriame pristatoma jos kūryba,
pomėgiai, veikla, svarbiausi biografijos faktai. Jame pateiktos tautodailininkei skirtų apdovanojimų,
Mažeikių rajono spaudoje bei internete skelbtų straipsnių kopijos. Darbą iliustruoja nuotraukos, įvairūs
priedai.
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Balandžio 25 d. Palnosų filiale vyko literatūros vakaras ,,Apie meilę tėvynei, gamtai,
žmogui“. Poezijos skaitymus nuotaikingu eilėraščiu apie poeziją pradėjo Birutė Marčiauskienė. Ji
perskaitė ir pluoštelį savo naujausių eilėraščių įvairiomis temomis. Poezijos plunksną jau kuris laikas
bando ir Kazimieras Lūšys. Jis skaitė ne tik žinomų lietuvių poetų eilėraščius, bet ir savo sukurtas
eiles.
Balandžio 24 d. Ukrinų kultūros namuose vyko vakaras „Eilėraštis – kaip atskiras pasaulis“.
Svečiavosi menų studijos „Erdvė“ literatės Jolita Butkienė, Vilhelmina Imbrienė, Liucija Jagielienė,
Gitana Jazdauskienė. Viešnios skaitė savo kūrybos eiles, grojo ir dainavo. Bibliotekininkė pasveikino
visus su Pasauline knygos ir autorių teisių diena, kurią UNESCO iniciatyva balandžio 23-ąją mini
visas pasaulis. Šią dieną Lietuvoje prasideda Nacionalinė bibliotekų savaitė. Ukrinuose šiais metais ji
buvo skirta poezijai ir muzikai.
Balandžio 28 d. Židikų bibliotekoje vyko popietė suaugusiems „Kurkime biblioteką kartu“.
Prie kavos puodelio diskutuota, kaip įsivaizduojama šiuolaikinė biblioteka, ko jai reikia, kad taptų
bendruomenės centru. Renginio dalyviai išsakė nuomonę, kad Židikų biblioteka galėtų turėti didesnę
erdvę, kur galima būtų pasižiūrėti filmus, vyktų susitikimai su žymiais žmonėmis, būtų vaikams skirtas
žaidimų kampelis. Pabaigoje bibliotekininkė pristatė parodą „Knygos, kurių puslapius vertė
daugiausia mūsų rankų“.
Renginių lankytojų skaičius





2017 m.
7482
4308
918
2256

Rajono bibliotekose
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2018 m.
9483
4666
1583
3234

Netradicinės darbo formos
Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūris
Tęsiant bendradarbiavimą su Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūriu, jo vadovei D.
Undžienė padėjo parengti projekto paraišką, viešinti jų skelbtus literatūrinius konkursus „Likimo
dovana“ ir „Širdžiai mylėt neužginsi“, apie kuriuos buvo skelbiama bibliotekos interneto svetainėje,
skelbimų lentose. Nuo balandžio 10 d. iki gegužės 10 d. į Skaiytojų aptarnavo skyrių literatai siuntė ir
nešė savo darbus, kurie vėliau buvo perduoti konkursų organizatoriams.
Daugelis literatų aktyviai dalyvavo Mažeikių krašto literatų ir menų sambūrio bei menų
studojos „Erdvė“ narių Gitanos Jazdauskienės bei Almos Kerpauskienės fotografijos darbų pristatymo
renginiuose, Liucijos Jagielienės, Adelės Daukantaitės kūrybos vakaruose Viešojoje bibliotekoje.
Jaunimo erdvė
„Jaunimo erdvė“ įkurta Viešojoje bibliotekoje. Rajono jaunimui čia suteikiama galimybė
leisti laisvalaikį nuo 10 iki 18 val. pirmadienį–penktadienį, ir šeštadienį – nuo 10 iki 16 val. Lankytojai
registruojami vaikų literatūros skyriuje. Pirmą kartą besilankantieji supažindinami su naudojimosi
biblioteka taisyklėmis.
Sausio 24 d. salėje vyko „Proto mūšis“. Dalyvavo 60 moksleivių.
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Gegužės 19 d., šeštadienį, skirtingose Laisvės gatvės erdvėse skambėjo įvairiausių stilių
muzika ir dainos, vyko įvairūs užsiėmimai. Į Gatvės muzikos dienos šventę įsijungė ir Mažeikių rajono
savivaldybės viešoji biblioteka. Gatvės muzikos dienos metu buvo organizuotas baigiamasis
Informacijos ir kraštotyros skyrius vykdomo projekto, skirto Europos dienai, renginys.
Skaitytojų klubas „Su knyga“
Skaitytojų klubas „Su knyga“, uždara grupė, vienijanti 94 (2017 m. – 66) narius veikia
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naftininkų filialo facebook paskyroje. Grupėje
dalijamasi nuomonėmis apie perskaitytas knygas. Filialas grupėje per metus paskelbė 8 įrašus, grupėje
7 nariai.
Sedos literatų klubas „Varduva“
Sedos bibliotekoje yra įsikūręs literatų klubas „Varduva“. Klube yra 7 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. 2018 m.
Sedos bibliotekoje su literatų klubu buvo organizuoti keturi renginiai – pasiruošimas akcijai „Neškime
laisvės balandį“, kurios metu buvo karpomi balandžiai, parengtas parodos pristatymas, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui. Baigiamajame minėtos akcijos renginyje literatai rašė palinkėjimus
Lietuvai. Organizavo poezijos skaitymus „Romantizmo pradžia Lietuvoje“, skirtus poeto A.
Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms. Literatai dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos literatų ir menų mėgėjų sambūrio „Aura“ bei Plungės literatų organizuotuose
susitikimuose, „Bočių“ draugijos muzikinėse repeticijose bei koncertuose ir Mažeikių tremtinių
sambūrio renginiuose.
Sedos bendruomenės turizmo informacijos centras Sedos filiale
Sedos bibliotekoje yra įkurtas Sedos bendruomenės turizmo informacijos centras. 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. Bibliotekoje apsilankė 31 lankytojas, kuris klausė informacijos apie Sedos
lankytinas vietas.
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. 2018 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. Klube 5 narės. Moterys
rinkosi kartą per ketvirtį, padėjo organizuoti renginius ir juose dalyvavo. Balandžio 12 d. Balėnų
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bibliotekoje vyko savaitės „Sveikatos dienos Mažeikiuose 2018“ renginiai“. Susitikime su „Sporto
studijos Tirkšliai“ trenere Reda Brukliene dalyvavo Moterų klubo narės. Geužės mėn. pradžioje jos
padėjo surinkti eksponatus Senovinių buities įrankių parodai, skirtai Tarptautinei muziejų dienai,
Europos kultūros paveldo metams. Rugpjūčio 14 d. Moterų klubo narės dalyvavo teminiame vakare
„Kas žolelių arbaton sudėta“ (Žolinei). Gruodžio 4 d. moterys dalyvavo edukaciniame užsiėmime
„Pinam Adventinį vainiką“, skirtame Tarptautinei žmonių su negalia dienai, Europos kultūros paveldo
metams.
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.
2799,80 Eur
1769,10

2017 m.
Eur
1265,90

230,90

275,5

-

-

799,80

1699,00

2018 m. vartotojams padaryta 1900 kopijų (2017 m. – 1750 kopijų). Pastaruoju metu
dauguma vartotojų reikalingą informaciją iš leidinių skenuoja arba fotografuoja ir popierinių kopijų
jiems nebereikia.
Už laiku negrąžintus spaudinius 2018 m. surinkta 15,00 Eur delspinigių (2017 m. – 40,00
Eur).
Už TBA paslaugas vartotojai sumokėjo 31,08 Eur (2017 m. – 15,52 Eur). Šie pinigai pervesti
bibliotekoms, siuntusioms dokumentus – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai ir
Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai bei apmokėtos pašto paslaugos.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas


Bibliotekos leidiniai
2018 m. buvo parengti 68 (2016 m. – 65) leidiniai.
2018 m. vykusios akcijos „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“ dalyviams buvo dalinami
lankstinukai-knygutės, kuriose jie rašė perskaitytų knygų pavadinimus. Kviečiant šios akcijos
nugalėtojus ir kūrybinių darbų konkurso dalyvius į apdovanojimą vakarą, buvo pagaminti ir išsiųsti
arba nunešti kvietimai. Parengtas kvietimas į Šatrijos Raganos atminimo vakarą.
Bibliotekos renginiams viešinti buvo parengta 30 skelbimų, kurie buvo platinami įvairiose
įstaigose, mokyklose, skelbiami interneto svetainėse, feisbuke. Bibliotekos lankytojams buvo
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dalinamos kovo ir lapkričio mėnesio renginių skrajutės, Mažeikių knygų mugės programa. Parengtas ir
išleistas kraštiečio Laimono Inio kūrybą pristatantis lankstinukas.
Vaikų literatūros skyriuje parengta 12 skelbimų apie renginius ir 1 kvietimas į susitikimą su
rašytoja Lina Žutaute.
Naftininkų filialo parengti 2 leidiniai: Naftininkų filialo vizitinė kortelė (100 vnt.), kvietimas į
S. Chriščinavičienės kūrybos pristatymą (15 vnt.)
Viekšnių filiale parengti 9 kvietimai į bibliotekos renginius (180 vnt.).
Sedos filiale parengti 3 reklaminiai plakatai, kviečiantys į susitikimus su ezoteriku Vandeniu
(Stanislovu Žebrausku), kurie vyko bibliotekoje spalio 20, lapkričio 14, gruodžio 13 dienomis.


Kraštotyros leidiniai
Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos parengė ir įrišo kraštotyros darbą „Mažeikių
rajono 2019 metų atmintinų datų kalendorius“ (elektroninė versija patalpinta Viešosios bibliotekos
interneto svetainėje).
Filialuose parengti ie įrišti 8 kraštotyros darbai: Bugenių filiale – „Bugenių bibliotekos istorija.
1954–2014 m.“, Kapėnų filiale – „Dauginių bažnyčia ir mažieji sakraliniai statiniai“, Leckavos filiale
– „Bibliotekininko Vaclovo Stančiaus gyvenimas ir veikla“, Purvėnų filiale – „Medžio drožėjo,
liaudies meistro Vytauto Vaizgielos gyvenimas ir kūryba“, Reivyčių filiale – „Reivyčių bendruomenės
veikla 2003–2017 metų spaudoje“, Sedos filiale – „1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Sedos
valsčiaus Vyties kryžiaus Kavalieriai ir savanoriai“, Šerkšnėnų filiale – „Šerkšnėnų kaimo poetas
Vytautas Jakutis“, Ukrinų filiale – „Ukrinų kaimas ir jo žmonės 1940–1990 metais“.







Bibliotekos spaudoje
Bibliotekos darbuotojo straipsniai
iš viso
respublikos spaudoje
vietos spaudoje
interneto svetainėse

2017
629
5
28
596

2018
1010
3
55
950

Kadangi Viešojoje bibliotekoje vyksta daug renginių, tai atsispindi ir visose rajono
žiniasklaidos priemonėse. Apie tai rašė ir bibliotekos darbuotojai, ir žurnalistai.
Žurnale „Tarp knygų“ buvo išspausdinti du Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos D.
Undžienės straipsniai apie renginius („Kvietėme į įdomius renginius“ (apie Nacionalinę Lietuvos
bibliotekų savaitę). Tarp knygų, 2018, gegužė, p. 37–38; „Vydūno 150-osios gimimo metinės“. Tarp
knygų, 2018, gegužė, p. 41). Kiti straipsneliai buvo publikuoti rajono laikraščiuose „Būdas žemaičių“,
„Didmiestis“. Daugiausia žinučių, informacijų ir straipsnių paskelbta interneto svetainėse. Bibliotekos
interneto svetainėje www.mrvb.lt – 38 darbuotojų straipsniai (36 – D. Undžienės, po 1 straipsnį
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniosios bibliotekininkės V. Radzienės ir bibliotekininkės V.
Plaušinienės). Kitose svetainėse – 3 D. Undžienės informacijos (Šiaulių regiono bibliotekų
tinklaraštyje
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.l,
www.budas.lt,
http://www.mazeikiskis.lt/naujienos/naujienos_/didziuojames-kad-esame-zemaites-8509/)
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos apie renginius vaikams parašė 146
informacijas, kurios publikuotos vietos spaudoje ir interneto svetainėse.
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Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos 2018 m. parašė 11 straipsnių, iš kurių 10
paskelbė Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje ir 1 žurnale „Tarp knygų“. Tai
straipsniai apie parodas, parengtas Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriuje, apie
dalyvavimą projektinėje veikloje ir kt. Žurnale „Tarp knygų“ birželio mėnesio numeryje buvo
išspausdinta žinutė apie Informacijos ir kraštotyros skyriaus parengtą projektą „Jaunime, kurdamas
ateitį, brangink praeitį“ ir jo metu vykusius renginius.
Administracijos paskelbti straipsniai:
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/2018/09/mazeikiu-rajono-bibliotekininkuisvyka.html#more
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2704-kvieciame-dalyvauti-knygu-pristatymo-konkurse
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2750-senjoru-dienos-internete-2018 (2018-10-30)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2758-simtmecio-dovanos (2018-10-30)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2693-pokalbis-apie-prekyba-zmonemis (2018-10-18)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2634-europos-judumo-savaite-rajono-bibliotekose (2018-09-14)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2626-projektas-prisijungusi-lietuva-lietuvos-bibliotekose(2018-09-07)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2603-mokymai-apie-diskriminacija (2018-08-27)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2514-startuoja-projektas-prisijungusi-lietuva (2018-05-30)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2460-pradedamas-igyvendinti-projektas-gyventoju-skatinimasismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje (2018-05-02)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2411-balandzio-2329-dienomis-nacionaline-lietuvos-bibliotekusavaite (2018-04-23)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2382-sveikatos-dienose-dalyvauja-ir-rajono-bibliotekos (2018-04-09)
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2181-atminties-trispalve-laisves-gatveje (2018-01-12)
Vyresnioji bibliotekininkė metodininkė paskelbė 3 informacijas VB interneto svetainėje:
Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektas „Tautinės mažumos. Pažinti ir priimti“
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2855-tautines-mazumos-priimti-ir-pazinti
„Kurkime akciją „Knygų Kalėdos“ kartu!“:
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2799-kurkime-akcija-knygu-kaledos-kartu
http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2527-skaitmenines-rinkodaros-kompetenciju-stiprinimas (2018-06-11)
Apie filialų renginius ir veiklas bibliotekininkės žiniasklaidoje paskelbė 788 informacijas, iš jų 43
rajono spaudoje, 745 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 feisbuko
paskyroje buvo paskelbta 116 žinučių apie Viešojoje bibliotekoje vykstančius renginius, akcijas,
naujas knygas, kitas naujienas.






Ne bibliotekos darbuotojo straipsniai
iš viso
respublikos spaudoje
vietos spaudoje
interneto svetainėse

2017
165
1
98
66

2018
145
0
79
66
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Žurnalistai vietos spaudoje paskelbė 79 straipsnelį ir žinutes apie renginius ir skaitytojų
aptarnavimo skyriaus veiklą: laikraštyje „Santarvė“ – 36, „Būde žemaičių“ – 33, „Didmiestyje“ – 8,
Merkelio Račkausko gimnazijos laikraštyje „Atošvaistė“ – 2.
Daugiausia informacijos buvo paskelbta interneto svetainėje www.budas.lt – 22,
www.santarve.lt – 16. Apie skaitymo skaitinimo akciją „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“
paskelbtas vienas „Santarvės“ žurnalistės straipsnelis Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninėje
platformoje.
Epale
https://ec.europa.eu/epale/lt/content/skaitymo-issukis-simtas-knygu-lietuvossimtmeciui. Skelbimai buvo spausdinami Mažeikių rajono savivaldybės, rajono nevyriausybinių
organizacijų, rajono laikraščių ir kitose interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose.
Vietos radijo ar televizijos panauda
Mažeikių regiono televizija „Roventa“ filmavo 18 (2017 m. – 20) bibliotekoje vykusių
renginių, apie kuriuos buvo pasakojama žinių laidose.

Eil.
Nr.
1.

Data

2.
3.
4.

2018-02-08
2018-02-13
2018-03-01

5.

2018-03-08

6.
7.
8.

2018-03-21
2018-04-06
2018-04-23

9.
10.

2018-04-26
2018-09-06

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2018-10-04
2018-10-09
2018-10-25
2018-11-06
2018-11-16
2018-11-23
2018-12-05
2018-12-08

2018-01-04

Regiono televizijos „Roventa“ filmuoti renginiai 2018 m.
Renginys
Doc. dr. Liepos Griciūtės-Šverebienės ir istoriko Povilo Šverebo knygų
pristatymas
Ekspedicijos „Misija Sibiras 2017“ pristatymas
Užgavėnės bibliotekos kiemelyje
Susitikimas su kraštietėmis dailininke Eugenija Ivaškevičiūte ir jos
seserimi rašytoja Aldona Ivaškevičiūte-Blažiene
Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos atminimo vakaras
Piliakalnių metų Mažeikių rajone uždarymo renginys
Roberto Šarknicko knygos „Šarkos sielos šauksmas“ pristatymas
Arūno Jonuškio knygų „Su džok – gamtos dovanotas gydytojas“ 1–6
dalies pristatymas
Susitikimas su aktore, Nepriklausomybės akto signatare Nijole Oželyte
Paskaita „Lietuvos karo aviacijos šimtmečiui artėjant: mažeikiškiai
karininkai Karo aviacijos gretose 1919–1940 m.“
Liucijos Jagielienės kūrybos vakaras „Moteris, gamta ir jausmai“
Zigmo Strigūno tapybos darbų parodos atidarymas
Knygų serijos „Nacionalinė ekspedicija“ pristatymas
Adelės Daukantaitės knygos „Skambutis sielai...“ pristatymas
Janinos Sučylienės poezijos vakaras „Einu per metus...“
Lino Kontrimo kūrybos vakaras
Elvitos Šeputaitės karpinių parodos pristatymas
Kalėdinė knygų mugė (L. Simanonytės knygos pristatymas)
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Kitos priemonės
Reklamuodami renginius, naujas knygas, paslaugas naudojame įprastas viešinimo formas:
skelbimus bibliotekos stenduose, skrajutes, išdėliotas matomose bibliotekos lankytojams vietose ir
dalijamas renginiuose. Nuolatinius renginių lankytojus dažniausiai informuojame individualiai
telefonu arba elektroniniu laišku. 2018 m. tęsėme 2017 m. pradėtą skaitytojų apklausą, ar norėtų gauti
informaciją el. paštu apie bibliotekoje vykstančius renginius, naujas knygas. Sukaupėme nemažą
skaitytojų kontaktų bazę, kuri perduota vyresniajai bibliotekininkei viešiesiems ryšiams. Ji reguliariai
siuntė informacijas apie renginius. Naujai gautų knygų sąrašus to pageidavusiems skaitytojams siuntė
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos.
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“).
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

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

2018 m.
2731
785
471
1475
73,75
13
13
5
4

2018 m. VB vaikų literatūros skyriuje gauta 41 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2017 m.
Daugiausiai gauta grožinės literatūros. Nors knygų skyriuje yra po kelis vienetus, visiems norintiems
neužteko kai kurių programinės literatūros kūrinių.
Vaikų literatūros skyrius prenumeravo 13 pavadinimų periodinius leidinius: „Justė“,
„Panelė“, „Laimiukas“, „Rubinaitis“, „Penki“, „Flintas“, „Edita“, „NG Kids“, „Naminukas“, „Lututė“,
„Bitutė“, „Nykštukas“, „Kiškutis Mikutis“.
Filialuose užprenumeruoti vaikams periodiniai leidiniai „Justė“, „Naminukas“, „Bitutė“, „NG
Kids“, „Lututė“.
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Per metus nurašyta dokumentų
 Iš viso
 VB vaikų lit. skyriuje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose

2017 m.
3505
875
651
1979

2018 m.
2256
932
77
1247

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

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

2018 m.
8486
6553
1933
31,4
29,5
37,7

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

2017 m.
2616
1155
707
754

2018 m.
2664
1204
731
729

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

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

2018 m.
2020
855
537
628
2018 m.
644
349
194
101
2018 m.
47762
12842
14177
20743
2018 m.
17,9
10,7
19,4
28,5
2018 m.
45933

50
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 Miesto filialuose
 Kaimo filialuose
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt.)
 Iš viso
 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 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

13464
10919
18017
2017 m.
39208
12790
9781
16637
2017 m.
3192
674
1138
1380
2017 m.
37163
12311
9895
14957
2017 m.
2335
943
564
828
2017 m.
2902
210
460
2232
2017 m.
16,2
11,6
15,4
23,8

13771
11646
20516
2018 m.
41112
13225
10385
17502
2018 m.
4821
546
1261
3014
2018 m.
38376
12499
10359
15518
2018 m.
3043
1022
789
1232
2018 m.
4514
250
498
3766
2018 m.
17,2
11,4
15,9
28,1

Nors rajone sumažėjo 182 gyventojais vaikais, rajono bibliotekose vartotojų vaikų
užregistruota 48 vartotojais daugiau (2 proc.). VB vaikų literatūros skyriuje padidėjo 49, miesto
filialuose 24 vartotojais, tačiau kaimo filialuose sumažėjo 25 vartotoj\ais (31 vartotoju sumažėjo
Naftininkų filiale, nes vaikai rinkosi Viešąją biblioteką). Iš kaimo filialų daugiausia vartotojų sumažėjo
Šerkšnėnų ir Urvikių filialuose (-9). Iš miesto filialų daugiausiai vaikų sutelkta Naftininkų filiale –
299, mažiausiai Viekšnių – 103. Iš kaimo filialų daugiausiai vaikų sutelkta Židikų filiale – 84,
mažiausiai Buknaičių – 7.
2018 m. VB vaikų literatūros skyriuje padaugėjo 49 vartotojais. Užregistruota 386
apsilankymais daugiau. Mažesnieji vaikų literatūros skyriaus lankytojai mėgsta užsukti į žaisloteką,
kurioje jie gali ne tik paskaityti, bet ir pažaisti.
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Vaikų literatūros skyriuje išduota 95 fiz. vnt., vaikams – 307 fiz. vnt. dokumentų daugiau nei
2017 m. Vyresniųjų klasių moksleiviai turi daugiau laiko skirti mokslams, yra labiau užimti po
pamokų. Jie dažniausiai skaito programinę literatūrą, o ją randa ir mokyklų bibliotekose. Daugiau
laisvalaikio skaitinių moksleiviai pasiima tik atostogų metu.
2018 m. rajono bibliotekose užregistruota 4799 apsilankymais daugiau (11,17 proc.) negu
2017 m. Daugiau lankytojų apsilankė Viešojoje bibliotekoje – 519, miesto filialuose – 2470, kaimo
filialuose – 1810. Mažesniuosius Vaikų literatūros skyriaus lankytojus vilioja atsinaujinusi žaisloteka,
kurioje jie gali ne tik paskaityti, bet ir pažaisti. Iš miesto filialų daugiausiai lankytojų padaugėjo Sedos
miesto filiale – 2434, iš kaimo filialų Židikų filiale – 796. Iš miesto filialų daugiausiai lankytojų
užregistruota Sedos filiale – 6154, mažiausiai Viekšnių – 1835. Iš kaimo filialų daugiausiai lankytojų
užregistruota Židikų filiale – 2391, mažiausiai Buknaičių – 80.
Literatūros išduotis vaikams rajone išaugo 3533 fiz. vnt. (8,33 proc.), Viešojoje bibliotekoje –
307 fiz. vnt., miesto filialuose – 727, kaimo filialuose – 2499 fiz. vnt. Iš miesto filialų daugiausiai
išduotis padidėjo Naftininkų filiale 389 fiz. vnt., iš kaimo filialų Židikų filiale – 521. Daugiausiai
dokumetų išduota iš miesto filialų Sedos filiale – 6044 fiz. vnt., mažiausiai Reivyčių filiale – 1802 fiz.
vnt., iš kaimo filialų daugiausiai išduota Plinkšių filiale – 2821 fiz. vnt., mažiausiai Buknaičių filiale –
54 fiz. vnt.
Pagrindinės kai kurių rodiklių sumažėjimo priežastys: mažėjantis gyventojų vaikų skaičius,
nedidelis naujai gaunamų spaudinių kiekis, vaikiškų periodinių leidinių trūkumas, 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

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

2018 m.
39
26
13
71
1
40
30
232
2
120
110

Akcijai „Saugesnio interneto savaitė“ skirti renginiai
Vasario mėnesį kasmet minima Saugesnio interneto diena. Norėdamos atkreipti vaikų ir
paauglių dėmesį į pagarbų elgesį internete vasario 5–8 dienomis Mažeikių viešosios bibliotekos vaikų
literatūros skyriaus darbuotojos kvietė vaikus spręsti saugaus interneto testą. Vaikai noriai sutiko
pasitikrinti savo žinias apie tinkamą elgesį internete. Jie pasitardami tarpusavyje atsakė į klausimus,
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kokius duomenis apie save galima viešinti, kaip elgtis susidūrus su patyčiomis internete, koks
tinkamiausias slaptažodis ir kitus.
Vasario 6 d. Auksodės bibliotekoje vyko popietė „Koks turiu būti viešoje erdvėje?“, skirta
Saugesnio interneto dienai paminėti. Į popietę susirinko Auksūdžio mokyklos daugiafunkcinio centro
pirmos, antros ir trečios klasės mokiniai. Popietės pradžioje vyresnioji bibliotekininkė Ramona
Puidokaitė vaikams priminė, kad vasario 6 d. Lietuvoje yra minima Tarptautinė Saugesnio interneto
diena, o jos šūkis 2018 metais yra „Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo
tavęs!“ Vėliau moksleiviams buvo rodomos skaidrės „Saugus ir draugiškas internete
pradedantiesiems“.
Vasario 8 d. Pikelių bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas vaikams „Kompiuteris mūsų
gyvenime“ (Saugesnio interneto savaitei). Vaikai buvo kviečiami pasitikrinti savo žinias, ar jie moka
elgtis saugiai internete. Pradžioje vaikams buvo parodytas filmukas apie saugesnį internetą, patariantis,
kokių veiksmų reikėtų imtis, norint internetu naudotis saugiai. Paskui renginio dalyviai sprendė testą
„Ar tikrai internete esi saugus?“
Kovo 24 d. vaikams Plinkšių filiale organizuota popietė „Asmeniniai duomenys internete“
(akcijai „Interneto savaitė“). Popietės metu vaikams buvo aiškinama, kad nereikia duoti duomenų
nesant įsitikinus, kad svetainė yra saugi, nebendrauti internete su nepažįstamais žmonėmis, nesuteikti
jiems jokios informacijos nei apie save, nei apie kitus žmones.
Jau tapo tradicija kiekvienais metais vasario mėn. Renavo bibliotekoje organizuoti Interneto
savaitę. Interneto savaitė prasidėjo vasario 9 d. popiete „Interneto nauda ir jo pavojai“. Joje dalyvavo
jaunieji bibliotekos skaitytojai. Bibliotekininkė Roma Jablonskienė kalbėjo apie patyčias internete,
kaip jų išvengti. Po to vaikai žiūrėjo mokomąjį filmuką „Kad kompiuteris netaptų priešu“ ir jį aptarė.
Tada vyko viktorina „Įvertink savo žinias“. Buvo atsakinėjama į klausimus apie saugų internetą, jame
tykančius pavojus, patyčias.
Saugesnio interneto savaitės metu (vasario 5–11 dienomis) Ukrinų bibliotekos lankytojams
buvo rekomenduojami įvairūs leidiniai ir internetinės nuorodos apie draugišką internetą, vyko
popietės, kuriose kalbėta apie saugų bendravimą ir naršymą internete, rodomi edukaciniai filmai bei
atliekami testai, kurie padeda įvertinti savo saugumą interneto erdvėje. Su šių metu šūkiu „Junkis,
kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ vasario 6 d. ukriniškiai vaikai
dalyvavo bibliotekos organizuotoje popietėje. Bibliotekininkė ragino vaikus atkreipti dėmesį į pagarbų
elgesį internete, galvoti, ką skaito, ką kuria ir kuo dalinasi elektroninėje erdvėje. Popietėje dalyvavo
Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnė Audronė Jurdonaitė-Ostrauskienė. Ji kalbėjo apie
internetinėje erdvėje vykstančius pažeidimus: nuo asmens duomenų ir tapatybės vagystės, sukčiavimo,
asmens įžeidimo ir šmeižimo, iki patyčių ir kitų veikų, supažindino su saugaus elgesio elektroninėje
erdvėje taisyklėmis. Buvo rodomas edukacinis filmukas apie patyčias, pareigūnė patarė vaikams, kaip
elgtis ir kur ieškoti pagalbos susidūrus su patyčiomis. Popietės pabaigoje bibliotekininkė pasiūlė atlikti
testą, kuris padeda įvertinti savo saugumą interneto erdvėje.
Vasario 8 d. Urvikių bibliotekoje vyko popietė „Internetas ir aš“, skirta Saugesnio interneto
dienai paminėti. Į popietę susirinko Urvikių kaimo moksleiviai. Popietės pradžioje moksleiviai
diskutavo, kaip saugiai naudotis internetu, kaip išvengti interneto sukeliamų grėsmių. Su vaikais
kalbėta apie tai, kad internetas puiki vieta susitikti su draugais, dalytis mėgstama muzika, vaizdais, tik
reikia žinoti, kaip saugiai elgtis sudėtingose situacijose, kur kreiptis pastebėjus patyčias ar smurtą.
Bibliotekininkė supažindino vaikus su elektroninių paslaugų įvairove internete.
Žemalės biblioteka dalyvavo akcijoje „Saugesnio interneto savaitė“. Vasario 6 d. bibliotekoje
vyko popietė „Kelionė po internetą“. Popietėje dalyvavo Žemalės pradinės mokyklos 2 klasės
mokiniai ir auklėtoja Virginija Lileikienė. Bibliotekos darbuotoja mokiniams papasakojo, kaip reikėtų
elgtis internete ir ko nereikėtų daryti.
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Vasario 6 d. Židikų bibliotekoje vyko popietė „Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis
internetas prasideda nuo tavęs“, skirta Saugesnio interneto savaitei. Židikų filialo bibliotekininkė,
pasakodama vaikams, kas yra internetas ir kaip jis atsirado, ką galima veikti internete, naudojosi
bibliotekoje turimais spaudiniais apie saugų ir draugišką internetą, skirtais moksleiviams bei
pradedantiesiems, demonstravo skaidres. Ji pateikė informaciją, kaip reaguoti į internetines patyčias,
nepažįstamųjų kvietimus draugauti, susitikti, supažindino su tinklalapiais www.draugiskasinternetas.lt,
www.epilietis.eu. Įgytas žinias jaunuoliai pasitikrino spręsdami testą.
Viekšnių bibliotekoje įvyko popietė „Internetas ir jame slypintys pavojai“, skirta akcijai
„Saugesnio interneto savaitė 2018“ . Į popietę buvo pakviesti Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos
vaikų dienos centro lankytojai bei kiti Viekšnių miestelio gyventojai. Bibliotekininkė Rasa Vilkaitė
demonstravo skaidres apie saugų ir draugišką internetą. Vaikams buvo parodytas filmukas „Kad
kompiuteris netaptų priešu“. Patarimų kaip išvengti problemų internete, kokių veiksmų reikėtų imtis,
davė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato veiklos
skyriaus vyresnioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Audronė Jurdonaitė-Ostrauskienė.
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirti renginiai
Kovo 27 dieną Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Bendruomeninio pagalbos
vaikams centro globotiniai lopšelių-darželių auklėtiniams parodė spektaklį „Stebuklingoji kreida“
pagal Zinken Hopp to paties pavadinimo knygą. Spektaklio režisierė Ingrida Jestromskienė. Po
spektaklio Bendruomeninio pagalbos vaikams centro globotiniai buvo pakviesti į ekskursiją po
biblioteką.
Balandžio 29 d. Naftininkų filiale vyko rytmetis „Seku seku pasaką“. Jame dalyvavo lopšeliodarželio „Buratinas“ 10 grupės ugdytiniai su auklėtoja Irena Veseliene ir 11 grupės ikimokyklinukai su
auklėtoja Liudmila Ligeikiene. Bibliotekininkės Sonata Stropuvienė ir Lina Nabažienė vaikams
papasakojo apie biblioteką, pristatė knygutes mažiausiems skaitytojams, kalbėjo apie Tarptautinę
vaikiškos knygos dieną, apie pasakų kūrėją H. K. Anderseną ir jo kūrybą. Vaikai susidomėję klausėsi
bibliotekininkių skaitomų pasakų: „Gandras karalius“, „Pupa“, „Ropė“, Salomėjos Nėries „Senelės
pasaka“, o vėliau sklaidė, skaitė pasakų ir kitas knygeles.
Balandžio 5 d. Reivyčių filialo vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė darželio-mokyklos
„Kregždutė“ priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje organizavo garsinį knygų skaitymą „Pasaką savo
paseks mums knygelė“. Vaikai klausėsi bibliotekininkės skaitomos O. Lallemand ir E. Thuillier
knygos „Vilkas keičią spalvą“.
Kovo 30 d. į Sedos biblioteką susirinko Sedos darželio priešmokyklinės „Bitučių“ grupės
vaikai su auklėtoja Irena Monstavičiene. Bibliotekininkė Janina Kelerienė pristatė susitikimo temą,
papasakojo apie rašytoją H. Ch. Anderseną, priminė vaikams garsiausias šio rašytojo pasakas.
Sedos filialo bibliotekininkė balandžio pradžioje aplankė Sedos darželio „Boružiukų“ grupės
vaikus. Popietė buvo skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti bei pažaisti velykinius žaidimus,
papasakoti apie mažųjų Velykėlių tradicijas.
Balandžio 5 d. Balėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė pakvietė
mažuosius Balėnų kaimo darželio ugdytinius ir jų auklėtoją Birutę Mockienę į garsaus pasakininko H.
K. Anderseno gimtadienį. Kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno (1805–1875)
gimtadieniu buvo švenčiama ir Tarptautinė vaikų knygos diena, kuri pasaulyje minima nuo 1967
metų.
Tarptautinė vaikų knygos dienos šventė – svarbiausia metų šventė vaikams Bugenių filiale.
Šventė „Kompiuteriai nepakeis knygų“ vyko balandžio 7 d. Renginio pradžioje buvo skaitomas 2018
m. Vaikų knygos dienos proga publikuoto laiško ,,Knygoje mažas yra didelis“ ištraukos. Laišką

54
parašė Latvijos rašytoja Inese Zandere. Su vaikais buvo diskutuojama apie latvių dailininko Reinio
Petersono šiai dienai nupiešto plakato prasmę. Bibliotekininkė pristatė 2017 metų aktyviausius
bibliotekos skaitytojus vaikus, perskaičiusius nuo 9 iki 48 knygų. Geriausi skaitytojai buvo
apdovanoti.
Kovo 30 d. Krakių bibliotekoje vyko popietė vaikams „Versi knygos lapus ir stebuklai pabus“,
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Bibliotekininkė Dalia Vaitkuvienė vaikams priminė,
kad šią dieną gimė H. K. Andersenas, garsus danų pasakininkas. Popietės tikslas – ne tik prisiminti
gražiausias rašytojo pasakas, bet parodyti kitokį H. K. Anderseną. Vaikai skaitė pasakų ištraukas, buvo
pristatyta naujausių knygų parodėlė. Baigiantis popietei, apdovanoti aktyviausi bibliotekos lankytojai
ir skaitytojai.
Balandžio 3 d. Laižuvos bibliotekoje vyko popietė „Nuostabus knygų pasaulis“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai. Popietės metu vaikai buvo supažindinti su bibliotekoje esančiomis
knygomis, paaiškinta, kaip jos skirstomos, kaip reikia ieškoti norimos knygos. Parengta paroda „Miško
gyvūnai pasakose“.
Balandžio 6 d. Leckavos filiale vyko popietė „Siūlau paskaityti“. Bibliotekininkė papasakojo
apie Tarptautinę vaikų knygos dieną, kuri švenčiama nuo 1967 metų balandžio 2-osios dienos.
Popietės metu bibliotekininkė ir Tomas Norvaišas skaitė patarles apie knygas, vaikai minė mįsles.
Vyresnieji mokinukai skaitė ištraukas iš pasirinktų Tom Percival knygų „Džino užkeikimas“, „Didysis
Trolių gelbėjimas“, „Burtų vagis“, o mažieji – Rasos Truikienės knygelę „Priešaky – kelionė“ ir
Maurice Sendak „Kur gyvena pabaisos“.
Kovo 31 d. Pikelių filiale vyko popietė „Pabūkime pasakų šalyje“. Popietėje dalyvavo II–IV
klasių mokiniai. Bibliotekininkė B. Želvienė popietės pradžioje supažindino vaikus su Tarptautinės
vaikų knygos dienos atsiradimo istorija. Po to prie pastatyto vaikų pasakų namelio visi drauge skaitė
Hanso Kristiano Anderseno pasakas: „Coliukė“, „Raudonkepuraitė“, „Undinėlė“, „Snieguolė“.
Balandžio 30 d. Plinkšių filiale pravesta valandėlė „Knygos jungiančios tautas“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai. Vaikai skaitė pasirinktus užsienio rašytojų kurinius. Bibliotekos
jaunųjų bibliotekininkų būrelio „Riešutėliai“ nariai aktyviai rinkosi ir skaitė kurinius, deklamavo
eilėraščius, drąsino visus popietės dalyvius įsijungti į pokalbį. Būrelio nariai paruošė aplanką apie
kitas tautas ir renginio metu jį demonstravo.
Balandžio 5 d. Tirkšlių filiale popietėje „Draugystė su knyga“ apsilankė Tirkšlių Juozo
Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos prailgintos grupės mokiniai, lydimi mokytojos Reginos
Dimskienės. Renginio metu mokiniai susipažino su biblioteka, sužinojo kokių knygų galima rasti
bibliotekoje. Mokiniams labai patiko knyga „Pasaulio pasakos“, joje suderinta viskas, kuo šiuo metu
domisi mažieji: pasakos ir šiuolaikinės technologijos.
Balandžio 7 d. Ukrinų filiale vyko Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti skirta popietė
„Pasaka – bendravimo ir ugdymo priemonė“. Renginyje dalyvavo mamos su mažamečiais vaikais.
Bibliotekininkė siūlė iš pradžių užduoti vaikui vieną kitą klausimą, kurio atsakymą jis išgirs pasakos
eigoje. Tai motyvuos atidžiau klausytis skaitomo teksto. Popietės pabaigoje bibliotekininkė pasiūlė
pasakų sekimą paįvairinti kaitaliojant veikėjų balsus.
Balandžio 7 d. Urvikių filiale vyko popietė „Augu su knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai. Renginį pradėjusi bibliotekininkė papasakojo, kodėl reikia skaityti ir kaip mylėti knygą, kad ji
taptų geru draugu. Popietės metu bibliotekininkė organizavo vaikų perskaitytų knygų pristatymąkonkursą, kurio metu vaikai nuoširdžiai ir kūrybingai pristatė perskaitytas knygeles draugams.
Balandžio 7 d. Užlieknės filiale vyko popietė „Labas, ką skaitai?“, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai. Renginyje dalyvavo Užlieknės kaimo vaikai, būrelio „Mažosios pelytės“ nariai.
Bibliotekininkė Elena Demulienė papasakojo, kad Tarptautinės vaikų knygos dienos idėją 1966 m.
iškėlė viena iš Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos asociacijos (IBBY) įkūrėjų Jella Lepman (1891–
1970). Nuo 1967 m. ši diena švenčiama kasmet balandžio 2-ąją ir sutampa su garsaus pasakininko
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Hanso Christiano Anderseno gimtadieniu, o Lietuvoje ji minima nuo 1993 m. Renginio dalyviai
papasakojo apie savo mėgstamų rašytojų kūrybą, skaitė knygų ištraukas ir siūlė jas draugams
perskaityti.
Balandžio 4 dieną Židikų filiale vyko renginys „Mano mylimiausias knygos veikėjas“. Židikų
filialo vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė vaikams perskaitė kreipimosi tekstą „Knygoje
mažas yra didelis“, po kurio vyko diskusija apie skaitymo naudą. Vaikai pristatė savo perskaitytas
knygas, papasakojo apie mylimiausius knygų veikėjus. Apžiūrėdami parodą „Į knygų pasaulį“, vaikai
uždavinėjo klausimus. Ypač didelio mažųjų bibliotekos lankytojų susidomėjimo sulaukė dvi 1934–
1935 m. parodoje eksponuojamos bibliotekininkės tėvelių išsaugotos senos knygos.
Kovo 27 d. Viekšnių filiale vyko teminė popietė „H. K. Anderseno pasakų herojų pasaulyje“,
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Popietėje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2b klasės mokiniai ir
mokytoja Onutė Noreikienė. Bibliotekininkė Ona Pačengienė supažindino vaikus su H. K. Anderseno
biografija, knygomis, garsiausiais pasakų veikėjais. Antrokai skaitė H. K. Anderseno pasaką „Nauji
karaliaus drabužiai“, aptarė jos prasmę. Mokiniai padovanojo bibliotekai savo piešinius, sukurtus
pasakų motyvais.
Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai
Balandžio 23 d. – pirmąją Nacionalinės bibliotekų savaitės dieną Mažeikių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje apsilankė „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 1b klasės
moksleiviai su mokytoja Ale Vizgirdiene. Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro lėlės Pelė, Knyginukas
ir Pelėsis papasakojo vaikams apie knygų atsiradimą, pamokė kaip dera elgtis su knygomis ir pakvietė
vaikus lankytis bibliotekoje. O vaikų literatūros skyriaus darbuotojos supažindino moksleivius, kaip jie
gali tapti bibliotekos skaitytojais ir ką galima įdomaus pamatyti ir nuveikti atėjus į biblioteką.
Darbuotojos vaikams pristatė ir geriausias 2017 metų lietuvių autorių knygas, parodė Brailio raštu
parašytas vaikiškas knygas, planšetės pagalba pristatė keletą interaktyvių knygų.
Balandžio 24–25 dienomis Mažeikių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius kvietė
pažiūrėti bibliotekos lėlių teatro „Vyturiai ir pelėdžiukai“ spektaklį „Kiškio trobelė“. Šį spektaklį
panoro pažiūrėti dvi vaikų grupės iš lopšelio-darželio „Žilvitis“, trys – iš „Buratino“ ir viena – iš
„Bitutės“.
Balandžio 26 d. Auksodės bibliotekoje vyko popietė „Sukurkime savo knygos kelią“, skirta
Nacionalinei bibliotekų savaitei. Bibliotekininkė Ramona Puidokaitė vaikams pasiūlė pažaisti
interaktyvų mokomąjį žaidimą „Knygos kelias“. Ši popietė vaikams dar kartą parodė, kad bibliotekoje
galima ne tik kartu smagiai leisti laiką ir skaityti, bet ir sužinoti daug įdomios ir naudingos
informacijos.
Balandžio 25 d. Balėnų vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė pakvietė mažuosius į
edukacinį užsiėmimą „Akmenukai“. Bibliotekininkė vaikams pristatė Aido Jurašiaus knygą
„Akmenukų pasakos“ ir, pasinaudodama autoriaus kvietimu, paragino vaikus sukurti savo pasakas apie
akmenukus bei jomis pasidalinti svetainėje www.akmenukupasakos.lt . Renginio metu vaikai spalvino
akmenukus ir parengė jų parodą „Spalvintų akmenukų paroda“.
Balandžio 25 d. Kapėnų filialas mokinukus pakvietė į naujų knygų garsinį skaitymą. Renginys
vyko Nacionalinės savaitės metu, todėl bibliotekininkė vaikams papasakojo, kad Nacionalinė
bibliotekų savaitė vyksta kiekvienais metais ir skirta jauniesiems bibliotekos lankytojams. Popietės
metu buvo skaitoma K. Sajos knyga „Peštukai ir nykštukai“.
Balandžio 24 d. Krakių bibliotekoje vyko popietė „Ar esu bibliotekos draugas?“, skirta
Nacionalinei bibliotekos savaitei. Popietės pradžioje bibliotekininkė Dalia Vaitkuvienė pristatė
vaikams naujas knygeles: A. Jurašiaus „Akmenukų pasakos“, G. Adomaitytės „Žaliojo namo
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paslaptis“, P. Mašioto „Juozukas ir Jocius“, R. Baltrušytės „Kalvėnų miesto paslaptis“, I. Zarambaitės
„Emilio laiškas“, S. Paltanavičiaus „Gamtos metų ratas“.
Balandžio 27 d. Pikelių bibliotekoje vyko valandėlė vaikams „Atsisveikinimas su senomis
knygelėmis“. Dalyvavo Pikelių pagrindinės mokyklos 3-čios klasės mokiniai. Bibliotekininkė Birutė
Želvienė papasakojo mokiniams, kaip atsisveikinama su nebeaktualiomis bibliotekos knygelėmis.
Balandžio 28 d. Plinkšių filiale organizuota popietė vaikams „Knyga, užauginanti vaikui
sparnus“. Popietės metu diskutuota su vaikais, kodėl skirtingai jaučiamės perskaitę vieną ar kitą knygą,
kodėl kartais atrodo, jog perskaityta knyga yra tarsi apie mus pačius ir ilgai negalime jos pamiršti.
Balandžio 25 d.
Renavo filiale mažiesiems bibliotekos lankytojams organizuota popietė
„Susipažink: tai tavo biblioteka“. Popietės 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“.
Balandžio 27 d. Ukrinų filiale vyko poezijos popietė vaikams „Vaikiško eilėraščio grožis Kosto
Kubilinsko ir Janinos Degutytės poezijoje“, kurioje dalyvavo Vaikų dienos centro lankytojai.
Bibliotekininkė priminė vaikų rašytojų Kosto Kubilinsko ir Janinos Degutytės biografijas,
žinomiausius eilėraščius. Į poezijos pasaulį muzikos garsais nukėlė ukriniškis Šarūnas Arnotas. Jo
skambinimas gitara ir poetų eilėmis sukurtos dainos skambėjo kaip žinutė ateinančioms kartoms, kad
poezija buvo, yra ir bus reikalinga bei visada populiari.
Balandžio 27 d. Židikų filiale vyko popietė „Te skamba posmai – Tėvynei, kalbai, tautai“,
kurios organizatoriai Židikų biblioteka ir Mažeikių V. Klovos muzikos mokyklos Židikų skyrius.
Bibliotekininkė B. Vaizgėlienė ir jos mažoji padėjėja Andrėja renginį pradėjo pasakojimu apie pirmąją
lietuvišką knygą „Katekizmas“. Skaitovės deklamavo J. Nekrošiaus, Just. Marcinkevičiaus, A.
Matučio, Vydūno ir kitų poetų eilėraščius apie gimtinę, kalbą, tėvynę. Muzikos mokyklos mokinių
atlikti muzikos kūriniai suteikė renginiui jaukumo ir šilumos.
Balandžio 26 d. Reivyčių filiale organizuota popietė „Didelės ir mažos knygų istorijos“.
Popietėje dalyvavo Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ trečios klasės mokiniai ir jų mokytoja
Kristina Balsienė. Renginio metu bibliotekininkė Sonata Brasienė vaikams pristatė pažintines,
enciklopedines knygas, mįslių, eilėraščių, įvairias pasakų ir istorijų knygeles, paskaitė ištrauką iš
Michael Rosen knygos „Trupis renkasi namus“. Vaikai minė mįsles iš knygelės „Mįslių pasaulis“,
klausėsi skaitomos trumpos istorijos „Svogūnai“ iš K. Kasparavičiaus knygelės „Apie šį bei tą“, J.
Vaičiūnaitės eilėraščio „Kiškis“ iš lietuvių poetų eilėraščių rinktinės vaikams „Neša tulpę pelikanas“.
Balandžio 24 d. Viekšnių filiale vyko popietė „Knygose atrandu nuostabų pasaulį“, skirta
Nacionalinei bibliotekų savaitei. Popietėje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2a klasės mokiniai.
Bibliotekininkė Rasa Vilkaitė demonstravo skaidres, pasakojo apie interaktyvias knygas, kurios taip
traukia jaunuosius skaitytojus. Plačiau supažindino vaikus su gamtininko Selemono Paltanavičiaus
enciklopedija „Gamtos metų ratas“ ir 2017 metų rudenį pasirodžiusia Rūtos Dzin spalvinga muzikine
knygele „Peliūnės vasara“. Vaikai į savo išmaniuosius įrenginius parsisiuntę programėles galėjo
stebėti, kaip iš gamtos vaizdų atgyja fotografijos, klausytis Nedos Malūnavičiūtės atliekamų
kompozitoriaus Sigito Mickio sukurtų dainelių. Vaikams, kurie mėgsta skaityti, tačiau kartu nori visur
naudoti išmaniuosius įrenginius, ypač patinka interaktyvios knygos. Juk knyga, kuri džiugina, skatina
žaisti ir domėtis įvairiausiais dalykais, iškart tampa įdomesnė. Interaktyvios knygos – puikus būdas
skatinti vaikus skaityti.
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Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai
Lapkričio 12–18 d. vyko 22-oji Šiaurės šalių literatūros savaitė. Ji kasmet suburia daugiau nei
150 tūkst. žmonių visose Šiaurės bei Baltijos šalyse ir kitur Europoje. Mažeikių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Ukrinų filialas jau dešimtą kartą savo skaitytojus kvietė skaityti žvakių šviesoje.
Šių metų savaitės tema – Šiaurės herojai. Vaikai į šviesos ir žodžio šventę – kūrinio skaitymą balsu –
rinkosi lapkričio 17-osios vakare. Žvakių šviesoje švedų rašytojos Astrid Lindgren knygos „Pepė
Ilgakojinė“ skyrių „Pepę aplanko vagys“ skaitė bibliotekininkė, Pepę vaidino Gabrielė Kniukštaitė,
vagis – Ineta Norvaišaitė ir Rugilė Stirbavičiūtė. Nors vaidinimas vyko ekspromtu, „artistai“ labai
įtikinamai vaidino, nes žiūrovai „krito“ iš juoko. Daug smagių emocijų ir diskusijų sukėlusį vaidinimą
pakeitė pažintinė viktorina apie Šiaurės herojus. Viktorina neužsitęsė, vaikai puikiai žinojo ir atpažino
Karlsoną, Mumius trolius, Nykštuką Nilsą, Torą, dainininką Aleksandrą Rybaką ir kt. Pasivaišinę
arbata ir saldumynais, pasimėgavę jaukia žvakių liepsnelių sukurta atmosfera ir skaitymu balsu, vaikai
išskubėjo namo.
Akcijai „Knygų Kalėdos“ skirti renginiai
Jau aštuntą 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 12 d. Auksodės bibliotekoje vyko popietė „Suvaidink pasaką“, skirta akcijai „Knygų
Kalėdos“. Popietėje dalyvavo Auksūdžio mokyklos daugiafunkcinio centro ugdytiniai: darželio
grupės „Kiškučiai“ ir priešmokyklinio ugdymo vaikai. Pristačius akciją „Knygų Kalėdos“, biblioteka
sulaukė ir pirmųjų dovanų. Knygas dovanojo: Skaistė Bertulytė Birutės Lenkytės-Masilaisukienės
„Debesų pataluos“ ir Viltė Klemenytė Jeff Kinney „Nevykelio dienoraštis“ bei Jodi Huelin „Rio“.
Gruodžio 19 d. Krakių filiale vyko kalėdinė popietė mokiniams „Kalėdos su nauja knyga“.
Mokiniai stebėjo video įrašą, kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė skelbia akcijos „Knygų Kalėdos “
pradžią. Bibliotekininkė Dalia Vaitkuvienė papasakojo apie akciją „Knygų Kalėdos“, kuri kviečia
padovanoti naujų knygų bibliotekoms. Mokiniai vartė naujas knygutes, pasakojo apie jau perskaitytas,
diskutavo apie knygų skaitymo svarbą. Perskaitytas ir labiausiai patikusias knygas sudėjo ant staliuko
„Man patiko – paskaityk ir tu“.
Gruodžio 19 d. Leckavos filiale vyko popietė, kurioje dalyvavo Leckavos miestelio vaikai.
Bibliotekininkė papasakojo apie akciją, kuri kviečia padovanoti knygų bibliotekoms, ir paaiškino, kaip
tą padaryti, kokių knygų labiausiai trūksta Leckavos bibliotekai. Vaikai skaitė ištraukas iš C. Dikens
knygos „Kalėdų giesmė“, M. Leino „Kalėdų istorija“, deklamavo eilėraščius apie žiemą, linkėjo gražių
švenčių. Renginio metu pristatytos naujai gautos knygos.
Gruodžio 18 d. Palnosų vyko popietė „Kalėdas pasitinku su knyga“. Bibliotekininkė 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. Po to kiekvienas vaikas karpė snaiges, kuriomis
papuošė biblioteką.
Gruodžio 22 d. Plinkšių filiale vaikams buvo organizuota popietė „Nuostabiausia dovana“.
Renginys skirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotai akcijai „Knygų
Kalėdos“. Vaikai internete susipažino su naujausiomis įvairių leidyklų išleistomis knygutėmis, skaitė
jau pamėgtus eilėraščius iš bibliotekoje esančių leidinių, aptarinėjo įdomiausius kūrinius.
Bibliotekininkė paaiškino, kodėl knyga yra „nuostabiausia dovana“.
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Gruodžio 18 d. Tirkšlių filiale vyko popietė „Kalėdos su knyga“. Renginyje dalyvavo Tirkšlių
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos trečios klasės mokiniai, lydimi mokytojos Rasos
Intienės. Vyresnioji bibliotekininkė B. Kimtienė papasakojo vaikams apie Lietuvos prezidentės
inicijuojamą akciją „Knygų Kalėdos“, kuria skatinama šalies bibliotekoms dovanoti knygas, dėkojo už
aktyvų dalyvavimą, už bibliotekai dovanotas knygas, kūrė kartu su vaikais linksmą pasaką.
Gruodžio 18 d. Ukrinų kultūros namuose vyko šeimos popietė „Metų knygą atvertus“. Popietė
skirta Vaikų dienos centro metų darbams apžvelgti ir akcijai „Knygų Kalėdos“. Popietės metu
pristatyta akcija „Knygų Kalėdos“, kuri kviečia dovanoti knygas Lietuvos bibliotekoms. Dalyviai
pakviesti spręsti kryžiažodį, kurio atsakymai sudaryti iš klausimų apie knygas, rašytojus, knygų
herojus. Bibliotekininkė pasidžiaugė, kad vaikai lankosi bibliotekoje ir įteikė dovanėles trims,
daugiausiai knygų 2018 metais perskaičiusiems vaikams.
Gruodžio 7 d. Užlieknės filiale vyko popietė „Knygų Kalėdos mus vienija ir artina“, skirta
akcijai „Knygų Kalėdos“. Renginyje dalyvavo būrelio „Mažosios pelytės“ narės. Bibliotekininkė Elena
Demulienė kalbėjo apie šios akcijos svarbą, ji sakė, kad akcija „Knygų Kalėdos“ prasidėjo 2011 m.,
kai šalies vadovė gavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skaitytojų laišką su
prašymu padovanoti naujų knygų jų bibliotekai. Jau aštuoneri metai gyvuoja ši graži tradicija.
Gruodžio 13 d. Židikų kultūros centro salėje vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Stebuklų
pasaka atėjo“, skirta akcijai ,,Knygų Kalėdos“. Vaikai renginio dalyvius pradžiugino dovanota pasaka
„Žiemužė“, kuriai scenarijų parašė ir jį įgyvendinti padėjo Židikų bibliotekos vyresnioji
bibliotekininkė. Jaukumo popietei suteikė melodinga akordeono, pučiamųjų instrumentų ir fortepijono
muzika.
Kiti žodiniai renginiai
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius vykdė projektą
„Auginame skaitytoją 3+“, kurį dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. Jo metu organizuota 16
garsinių skaitymų, 8 teatralizuoti knygų pristatymai. Iš viso apsilankyta 16-oje lopšelių-darželių
grupių. Vaikams perskaitytos ir pristatytos geriausiomis ir meniškiausiomis tapusios vaikiškos knygos,
taip pat vaikų kategorijoje, metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos, bei susitikimuose su
vaikais dalyvavusių autorių knygos. Knygas vaikams skaitė ir pristatė Mažeikių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos darbuotojos. Mažeikių lopšelių-darželių auklėtiniai dalyvavo 4 edukaciniuose
užsiėmimuose su Mažeikių viešosios bibliotekos lėlių teatro lėlėmis, vaikams spektaklius parodė
Mažeikių bendruomeninio pagalbos vaikams centro vaikai ir Ventos pagrindinės mokyklos
moksleiviai.
Vyko 6 susitikimai ir knygų pristatymai, kūrybinės dirbtuvės su rašytojais: Lina Žutaute,
Evelina Daciūte, Selemonu Paltanavičiumi, Tomu Dirgėla, Igne Zarambaite, Benu Bėrantu.
Kovo 20 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi iliustruotoja, knygų
vaikams autorė Lina Žutautė. Autorė savo knygas pristatė parodydama linksmas ir nuotaikingas
skaidres. Susitikimo metu rašytoja bendravo su vaikais, uždavinėjo jiems klausimus, domėjosi, ar pas
juos apsilanko „Netvarkos nykštukas“. Vaikai jai taip pateikė nemažai netikėtų klausimų.
Gegužės 10 d. atidaryta Moksleivių namų Dailės studijos (mokytoja metodininkė Genė
Brasienė) moksleivių kūrybinių darbų paroda „Žydėjimas“. Parodoje eksponuojami 72 kūrybiniai
darbai. Juos kūrė 39 moksleiviai. Atidarymo metu mokytoja G. Brasienė padėkojo Dailės studiją
lankantiems moksleiviams ir įteikė padėkos raštus.
Gegužės 16 d. vyko susitikimas su Metų knygos vaikams „Laimė yra lapė“ kūrėjomis Evelina
Daciūte ir Aušra Kiudulaite. Susitikimo dalyviai turėjo progą iš pačių autorių sužinoti apie knygą. Po
trumpos pertraukėlės vyko kūrybinės „Lapės Laimės dirbtuvės“. Jose dalyvavo jau kiti vaikai, jie
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pirmiausia sužinojo apie knygą ir jos paslaptis, o vėliau kartu su autorėmis kirpo, klijavo ir kūrė
aplikacijas, kiek leido jų laki fantazija.
Liepos 4 dienos popietę vyko susitikimas su interaktyvių knygučių kūrėja Inese Lala. Inese
Lala – Latvijos pilietė, gyvenanti Švedijoje, savo atostogų metu mielai sutiko pasidalinti savo kūryba.
Renginio dalyviams pristatė savo kuriamas vaikiškas lavinamąsias knygutes. Mamos buvo labai
susidomėjusios Inesės kūryba, o vaikai džiaugėsi ir ilgai tyrinėjo visas knygučių paslaptis.
Rugsėjo 10 d. vyko susitikimas su vienu populiariausių lietuvių rašytojų vaikams, pažįstamu iš
knygų apie detektyvus Domą ir Tomą, Tomu Dirgėla.
Spalio 11 d. bibliotekoje lankėsi Alina Grikpėdienė ir Vilanda Daiginienė, kurios papasakojo
apie mūsų šalyje dar ne itin populiarų rankdarbių kūrimo būdą – skrebinimą. Skrebinimas ne tik
nuotraukų ir jų albumų dekoravimo būdas neįprasčiausiomis priemonėmis, bet ir knygų skirtukų,
atvirukų, vokelių bei daug kitų dalykų, kuriuos galima padaryti iš popieriaus, gamyba. Alina ir Vilanda
susirinkusioms dalyvėms parodė daug savo darbelių, papasakojo, nuo ko pradėjo savo veiklą.
Spalio 18 d. lankėsi knygų vaikams autoriai Benas Bėrantas ir iliustruotoja Vilija Kvieskaitė.
Jie pristatė knygą „Riešutortas“, pamokančią istoriją apie dviejų draugų „nekaltą“ melą ir jo pasekmes.
Po to Benas ir Vilija pakvietė vaikus pasidaryti patinkančio gyvūno kepurėlę. Kūrybinių dirbtuvėlių
metu vaikai piešė, klijavo, karpė mėgstamų gyvūnų veidukus. Po to visi pasipuošę pasigamintomis
kepurėlėmis, susipažino iš naujo, sakydami savo vardus ir kokį gyvūnėlį pavaizdavo.
Spalio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko gamtininko, rašytojo,
fotografo, radijo ir televizijos laidų vedėjo, LRT televizijos projekto „Nacionalinė ekspedicija“ dalyvio
Selemono Paltanavičiaus susitikimas su jaunaisiais skaitytojais. Susitikime dalyvavo ir leidyklos
„Terra Publica“, kuri yra išleidusi ne vieną S. Paltanavičiaus knygą, atstovė Neringa Poletajeva.
Susitikime dalyvavo Mažeikių mokyklų moksleiviai, lopšelių-darželių auklėtiniai. Vaikams S.
Paltanavičius papasakojo apie savo vaikystę, gamtininko kelią, pirmus parašytus pasakojimus, studijų
metais išleistą pirmąją ir mylimiausią knygą „Žalio miško istorijos“.
Lapkričio 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo „Didžiojo knygų
pristatymo konkurso 2018“ atrankinį turą. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos
vaikų literatūros skyriaus darbuotojų iniciatyva toks konkursas vyko jau 23-ią kartą. Knygą pristatyti
galėjo vienas dalyvis arba dalyvių grupė. Knygas konkursui Mažeikiuose pristatė: Mažeikių Vyturio,
„Žiburėlio“ pradinių, Senamiesčio pagrindinės mokyklų (1–4 klasės) moksleiviai, Mažeikių rajono
Balėnų, Mažeikių Senamiesčio, Sodų pagrindinių, Mažeikių Ventos progimnazijos (5–8 klasės)
moksleiviai, bei Gabijos gimnazijos (9–12 klasės) moksleiviai. Lapkričio 16 d. Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusio Knygų pristatymo konkurso finale Ventos
progimnazijos moksleivių komandai buvo įteikta nominacija „Už geriausią komandos susiklausymą“,
Gabijos gimnazijos moksleivėms nominacija – „Už kūrybiškumą“.
Lapkričio 16 d. lankėsi vaikų rašytoja Ignė Zarambaitė. Susitikimo su skaitytojais metu trijų
knygų autorė, menininkė, sportininkė Ignė pasakojo apie savo knygą „Skudurinukė“, kurioje
pasakojama apie mergaitės ir lėlės draugystę ir apie tai, kad jeigu labai tikėsi, žaislas gali atgyti.
Po knygos pristatymo, antroje susitikimo dalyje, autorė surengė kūrybines dirbtuves. Jų metu, iš
autorės atsivežtų priemonių, kiekvienas vaikas turėjo progą susikurti po savo medžiaginį žmogeliuką,
pagalvoti ir išrinkti jam vardą. Susitikimo pabaigoje rašytoja vaikams padovanojo po knygą.
Lapkričio 20 d. bibliotekoje smagiai laiką leido „Saulutės “, „Buratino“, „Žilvičio“, „Bitutės“
lopšelių-darželių auklėtiniai. Jie žiūrėjo, „Ventos“ progimnazijos ketvirtos klasės mokinių,
vadovaujamų mokytojos Ingos Steponavičienės, vaidinimą „Kviečia biblioteka“.
Lapkričio 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis
skaitymo skatinimo projekto „Auginame skaitytoją 3+“ renginys. Jo metu Mažeikių lopšelių-darželių
auklėtiniams programą parodė „Teatriukas“. Aktoriai Dalia Mikoliūnaitė ir Žilvinas Ramanauskas
pakvietė vaikus dalyvauti jų sukurtame muzikinių miniatiūrų spektaklyje pagal Violetos Palčinskaitės
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poeziją „Vaikų kambarys“. „Teatriuko“ aktoriai kartu su vaikais mankštinosi, žaidė, vaidino, dainavo.
Į kiekvieną kvietimą žaisti vaikai atsiliepė su didžiausiu entuziazmu. Žiūrovai su malonumu klausėsi
aktorių atliekamų muzikinių miniatiūrų pagal eilėraščius „Medinis arkliukas“, „Buvo boba Vilniuj“,
„Virdulys“, „Pomidoras“, „Ūkis“, „Tyla“ ir kt. Renginio pabaigoje lopšelių-darželių „Saulutė“,
„Bitutė“ ir Žilvitis“ auklėtiniai vieni kitiems parodė savo paruoštas programėles.
Gruodžio 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje šurmuliavo knygų mugė
„Kalėdų džiaugsmas – su knyga“. Pirmą kartą Mažeikiuose vykusią knygų mugę aplankė daugybė
mažeikiškių. Visi turėjo galimybę ne tik įsigyti knygų leidyklų kainomis, bet ir dalyvauti knygų
pristatymuose, edukaciniuose užsiėmimuose, kituose renginiuose. Įdomių veiklų netrūko ir vaikams.
Mažeikiškius dainomis pradžiugino mūsų kraštietė, dainų autorė ir atlikėja Jūratė Miliauskaitė, kuri
vėliau pristatė ir pirmąją savo dainų knygelę vaikams „Maža boružėlė“. Mugės metu buvo apdovanoti
mažieji knygų skaitytojai, Viešosios bibliotekos paskelbtos akcijos „Šimtas knygų – Lietuvos
šimtmečiui“ nugalėtojai. Jiems buvo įteiktos akcijos globėjų Seimo narių Kęstučio Bartkevičiaus ir
Valiaus Ąžuolo dovanėlės bei Viešosios bibliotekos ir rėmėjų prizai. Vaikus pradžiugino Vilniaus
vitražinių lėlių teatro spektaklis „Neprarask vaivorykštės“. Po apdovanojimų „lietaus“ vaikų laukė
rašytoja Liudmila Petkevičiūtė su leidyklos „Lieparas“ išleistomis knygutėmis. O kurie dar turėjo
kantrybės, galėjo šėlti su vaikų švenčių ir laisvalaikio studijos „Burės“ personažais, dalyvauti
leidyklos „Raidynėlis“ organizuotame edukaciniame užsiėmime „Iškirpk ir aprenk lėlę tautiniais
drabužėliais“, Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse.
Skaitymui skatinti ir Metų knygos rinkimams 2017 nominuotoms vaikiškoms knygoms
pristatyti sausio 22 d. Naftininkų filiale buvo organizuotas rytmetis „Susipažink, skaityk, išrink!“ Jame
dalyvavo Vyturio pradinės mokyklos II C klasės mokiniai ir mokytoja Vanda Skliuderienė.
Bibliotekininkės supažindino mokinius su akcija „Metų knygos rinkimai 2017“. Renginio dalyviams
rinkimams nominuotas vaikiškas knygas pristatė Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės
VISAVI jaunieji aktoriai Liusija Lukauskaitė, Jokūbas Gelžinis ir režisierė Daiva Gedvilienė.
Gegužės 24 d. Naftininkų filiale vyko rytmetis „Mįslių skrynelę atvėrus“, kuriame dalyvavo
Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 2b klasės mokiniai su mokytojomis Vilma
Škultiniene ir Renata Matutiene. Bibliotekininkė Lina Nabažienė vaikams papasakojo apie biblioteką,
pristatė mįslių knygutes. Antrokai minė mįsles iš knygų „Mįslių skrynelė“, „Margi paukšteliai pasauly
skraido“, „Pasaulis pilnas paslapčių“, R. Praninskienės „Laisvalaikio skrynelė“. Vaikams buvo smagu
galvoti ir įspėti teisingus atsakymus.
Kovo 21 dieną Reivyčių filiale vyko garsinis knygų skaitymas „Atvėrus pasakų knygelę“,
skirtas Pasaulinei žemės dienai paminėti. Renginyje dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ antros
klasės mokiniai su mokytoja Gražina Krauliene. Vyresnioji bibliotekininkė Sonata Brasienė vaikams
pristatė pasakų knygeles apie gamtą, gėles, pasakas, kuriose veikėjai yra gyvūnai, kurios padės geriau
pažinti gamtos pasaulį. Vaikai klausėsi bibliotekininkės skaitomų pasakų „Grybai, grybai, baravykai“,
„Mikė Pūkuotukas. Kaip maža sėklytė virsta dideliu medžiu“, Malvyros Ryliškienės pažintinę pasaką
apie dieną ir naktį „Kurmis ieško saulės“, Janinos Šveikauskienės nuotaikingą eilėraštį „Sodo
šeimynėlė“.
Gegužės 7 d. Reivyčių filiale organizuotas rytmetis „Mano knygelės dar plonos“. Renginyje
dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ „Viščiukų” grupės vaikai ir auklėtoja Romualda Krakienė.
Bibliotekininkė Sonata Brasienė vaikams pristatė įvairias spalvotas, žaislines knygeles, skaitė B.
Apsley knygelę „Ar tu moki skraidyti?“, kurioje rašoma apie paukštelį, norėjusį skraidyti ir susirasti
draugų. O skaitant S. Klaẞen knygelę su garsais „Paklausyk, kas čia tuksena ir ūkauja!“ vaikai
klausėsi, kaip vėjas šiurena lapus, medyje tuksena genys.
Gegužės 17 d. Reivyčių filiale organizuotas rytmetis „Menu mįslę keturgyslę“. Renginyje
dalyvavo darželio-mokyklos „Kregždutė“ ketvirtos klasės mokiniai ir mokytoja Ilona Matulevičienė.
Renginio metu bibliotekininkė Sonata Brasienė papasakojo apie mįsles, kurios yra mėgstamos nuo
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seniausių laikų, pristatė įvairias mįslių knygas. Vaikai minė mįsles iš knygų „Pasaulis pilnas
paslapčių“, „Mįslių skrynelė“, N. Blaževičiūtės knygos „Mįslių karuselė“.
Lapkričio 22 d. Reivyčių filiale organizuotas rytmetis „Verta skaityti“, kuriame dalyvavo
darželio-mokyklos „Kregždutė“ pirmos klasės mokiniai ir mokytoja Ilona Matulevičienė.
Bibliotekininkė pirmą kartą apsilankiusiems pirmokams papasakojo apie biblioteką, knygas, vaikai
sužinojo, kaip tapti skaitytojais. Renginio metu buvo pristatytos naujos spalvotos pasakų bei pažintines
knygeles, kurias skaitant galima daug ką sužinoti ir išmokti.
Sausio 11 d. Sedos filiale vyko rytmetis „Mes minime Sausio 13-ąją“, skirtas Laisvės gynėjų
dienai. Bibliotekoje apsilankė Sedos darželio „Bitučių“ grupės vaikai su auklėtoja Astra Stonkuviene.
Renginio pradžioje bibliotekininkė Janina Kelerienė papasakojo apie įvykius Lietuvoje prieš 27-erius
metus, paminėjo žuvusius Lietuvos didvyrius. Vyresnioji bibliotekininkė Loreta Mickienė pristatė
skaidres su įvairiausiomis tų įvykių nuotraukomis, trumpai papasakojo apie kiekvieną matomą vaizdą.
Vasario 15 d. . Sedos filiale vyko popietė „Tas saldus žodis – LAISVĖ“, kurioje vaikai
sužinojo daug naujų dalykų apie savo šalį, susipažino su gražiausiais Maironio posmais apie gimtinę
bei Lietuvos vaizdais. Bibliotekoje susirinkę miestelio vaikai žaismingai minėjo Lietuvos gimtadienį.
Kovo 16 d. Sedos filiale vyko knygų pristatymo popietė „Kur paslėpta knyga?“, skirta
Knygnešio dienai paminėti. Susirinkę į biblioteką vaikai ieškojo savo įdomiausios knygos, kalbėjo apie
seniai skaitytas, tačiau atmintyje išlikusias knygas. Bibliotekininkė Janina Kelerienė pristatė parodą
„Drąsieji knygnešiai“, papasakojo apie knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimą, jo nuveiktus darbus,
supažindino su knygneše Barbora Šiuipyte-Beržanskiene, gimusia Žibikų kaime, kitais žymesniais
lietuviškų knygų platintojais spaudos draudimo laikotarpiu.
Birželio 1 d. Sedos filiale paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Į biblioteką susirinko
šeštų klasių moksleiviai su savo auklėtojomis Inga Ramoškiene ir Genovaite Vanagiene.
Bibliotekininkė Loreta Mickienė vaikams papasakojo, kad Tarptautinė vaikų gynimo diena pasaulyje
minima nuo 1950 m., taip atkreipiamas visuomenės dėmesys į vaikus, primenama būtinybė saugoti ir
gerbti jų teises.
Rugsėjo 21 d. į Sedos filialo ir Kredito unijos kiemelį susirinko Sedos darželio
priešmokyklinukai su auklėtojomis Astra Stonkuviene, Raimonda Kontrimiene bei meninio ugdymo
pedagoge Vilma Majauskiene. Linksmai ir išradingai, su muzika, daina, šokiais, mankšta buvo
surengtas Europos judumo savaitės renginys „Pajudėkime kartu – vienu ritmu“. Bibliotekininkė Janina
Kelerienė pasitiko vaikus šventiškai papuošusi rudenėjantį gėlyną.Vėliau vaikai sugužėjo į biblioteką.
Čia jie pailsėjo klausydami bibliotekininkės Janinos skaitomos pasakos apie meškiną, kuris gaudė
žuvis, o po to jomis dalijosi su savo sutiktais draugais. Tada mažyliai vartė knygeles, žaidė žaidimus
bei piešė savo įspūdžius.
Lapkričio 7 d. Sedos filiale vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka Sedos Vytauto
Mačernio gimnazijos V klasės mokiniams. Pamoką vedė mokytoja Rasa Čičirkaite. Į biblioteką
susirinkę gimnazistai buvo supažindinti su knygų fondu. Mokytoja Rasa skyrė moksleiviams užduotį –
pagal autorių pavardes surasti tam tikras knygas. Tam būtina prisiminti lietuviškąją abėcėlę, nes visos
knygos bibliotekoje sudėtos abėcėlės tvarka. Bibliotekininkės papasakojo apie enciklopedijų, žinynų
sudarymo principus. Juose tam tikri žodžiai, žymių žmonių pavardės taip pat išdėstytos abėcėlės
tvarka. Bibliotekininkė Janina Kelerienė pamokė, kaip lengviau rasti knygą, jei nežinai autoriaus, kaip
jį sužinoti naudojantis internetu.
Gruodžio 11 d. Sedos filiale vyko pažintinis rytmetis „Bibliotekoje smagu“, kuriame dalyvavo
Sedos darželio vaikučiai su auklėtojomis Zinaida Sakalauskiene ir Nijole Jasiene. Vaikai klausėsi
bibliotekininkės Janinos Kelerienės sekamos pasakos, žiūrėjo filmuką „Uodegos“.
Sausio 19, 30, vasario 2, 6, 8, 13 dienomis Viekšnių miesto filiale vyko edukaciniai užsiėmimai
„Vasario 16-osios Lietuva ir jos kūrėjai“, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui paminėti,
kuriuose dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2–4 klasių mokiniai. Atskiroms klasėms bibliotekininkė Rasa
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Vilkaitė demonstravo skaidres, pasakojo apie Lietuvos istoriją, Biržiškų šeimą, Mykolo Biržiškos
nuopelnus Lietuvai ir Viekšniams. Vaikams buvo parodyta filmo „Trys broliai iš Viekšnių“ ištrauka.
Mokiniai, atsakę į pateiktus klausimus, buvo apdovanoti trispalvės juostelės simboliais. Vasario 13 d.
užsiėmimus užbaigė akcija „Šimtas trispalvių signataro gimtinėje“. Į bibliotekos, kuri įsikūrusi
buvusiuose Biržiškų šeimos namuose, kiemą sugužėjo pradinukai ir jų mokytojos. Drono operatoriui
Sigitui Kazlauskui pavyko užfiksuoti gražų trispalvių šimtuką, kuris skirtas svarbiai Lietuvos istorijos
datai paminėti.
Kovo 16 d. Viekšnių miesto filiale vyko integruota pamoka „Kai knygas draudė“, skirta
Knygnešio dienai paminėti. Pamokoje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2a klasės mokiniai ir jų mokytoja
Violeta Gurskienė. Bibliotekininkė demonstravo skaidres, pasakojo apie spaudos ir raidyno draudimo
laikotarpį, trukusį 40 metų, pavojingą ir sunkų knygnešių darbą, Motiejaus Valančiaus ir Jurgio
Bielinio indėlį išsaugant tautinę savimonę ir spausdintą lietuvišką žodį. Mokiniams buvo parodyta
filmo „Knygnešys“ ištrauka. Pamokos metu vaikai pasiskirstę grupelėmis atliko užduotis, skaitė
pasakojimus apie Jurgio Bielinio gudrius būdus, kaip išsisukti iš žandarų nagų, bandė pakelti 2 pūdų
(32 kg) knygų ryšulį. Tokio svorio ryšulius knygnešiai gabeno per sieną.
Kovo 30 d. Viekšnių miesto filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Velykų margučiai: raštų ir
spalvų magija“. Užsiėmime dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2a klasės mokiniai ir jų mokytoja Violeta
Gurskienė. Bibliotekininkė Rasa Vilkaitė papasakojo vaikams apie Šventų Velykų tradicijas, kiaušinio
simbolika ir reikšmę, supažindino su įvairiais kiaušinių marginimo būdais. Mokė vaikus kaip
kiaušinius papuošti dekupažo technika. Mokiniai iš kiaušinio baltymo pasigamino klijus, tada jais
klijavo popierinių servetėlių detales ant kiaušinių. Darbas reikalavo daug kantrybės ir kruopštumo.
Vaikai galėjo apžiūrėti įvairiausiais liaudiškais raštais vašku margintus kiaušinius , kuriuos bibliotekai
padovanojo Vilma Sakalauskienė. Tokiu būdu dabar retai kas dažo margučius, žmonės renkasi
paprastesnius ir lengvesnius variantus. Įdomių kiaušinių dekoravimo būdų vaikus mokė menininkė
Inesa Stankienė. Vaikai kiaušinius puošė vištų, povų plunksnomis, ciberžole nudažytų kiaušinių raštus
paryškino markeriu. Kiaušinių dažymas – vienas įdomiausių užsiėmimų, padedantis atsiskleisti
fantazijai, sukurti draugišką ir jaukią atmosferą. Vaikai išmoko įvairių kiaušinių marginio technikų,
įgijo žinių kaip iš paprastų , namuose randamų priemonių sukurti tikrą meno kūrinį.
Balandžio 20 d. Viekšnių miesto filiale vyko edukacinis užsiėmimas vaikams ir suaugusiems
„Kolega – šuo“, skirtas Tarptautinei šuns dienai. Renginyje dalyvavo Mažeikių policijos komisariato
veiklos skyriaus tyrėjas Saulius Žymantas su savo trejų metų augintiniu Grantu. Tyrėjas papasakojo,
kaip dviejų mėnesių belgų aviganis iš Čekijos tarnybinių šunų veislyno atkeliavo į Mažeikius, o jau po
metų ir keturių mėnesių išlaikė tarnybiniams šunims privalomus egzaminus. Grantas patruliuoja
gatvėse, seka pėdomis, ieško dingusių asmenų, daiktų ar paslėptų narkotikų. Pareigūnas su savo
augintiniu 2017 m. vykusiose tarptautinėse policijos kinologų su tarnybiniais šunimis varžybose užėmė
antrąją vietą. Grantas bibliotekos kiemelyje susirinkusiems šunų mylėtojams demonstravo savo
sugebėjimus ir suteikė daug gerų emocijų. Ypač nuostabą kėlė pievoje greitai surastas mažytis
raktelis. Renginyje dalyvavusi Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono
policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Audronė JurdonaitėOstrauskienė priminė renginio dalyviams saugaus elgesio taisykles: prie vandens telkinių, važinėjant
dviračiais, riedučiais. Lietuvos kinologų draugija nuo 2016 metų pradėjo naują projektą ir balandžio
24-ąją oficialiai paskelbė Šuns diena. Šiemet ji bus minima jau trečią kartą ne tik Lietuvoje, bet ir
Baltijos šalyse bei Suomijoje. Šuns dieną norima atkreipti visuomenės dėmesį į pasikeitusį šuns statusą
žmogaus gyvenime bei šeimininko sąmoningumo ir atsakingumo svarbą.
Gegužės 4 d. Viekšnių miesto filiale vyko popietė „Gražiausi žodžiai mamai“, skirta Motinos
dienai. Joje dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2a ir 4a klasių mokiniai ir mokytojos. Bibliotekininkė
Rasa Vilkaitė demonstravo skaidres, pasakojo apie Motinos dienos minėjimo tradicijas kitose šalyse,
lygino mamų gyvenimą praeityje ir dabar. Mokiniai skaitė Janinos Degutytės, Ramunės Skučaitės,
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Anzelmo Matučio, Kosto Kubilinsko ir Stasio Jakšto eilėraščius. Gražiausi žodžiai mamoms buvo
užrašyti gėlių žieduose, kurie papuošė bibliotekos kiemelį.
Viekšnių filialo bibliotekininkė Rasa Vilkaitė gegužės 22 d. buvo pakviesta į Viekšnių
gimnaziją pravesti antrokams pasaulio pažinimo pamoką „Geografija – mokslas apie Žemę“. Mokiniai
buvo supažindinti su žemėlapiais, atlasu, gaubliu, kompasu. Paaiškinta, kuo skiriasi žemėlapis ir
planas, kokių būna žemėlapių. Vaikai mokėsi skaityti ir naudoti sutartinius ženklus, klasėje kompasu
galėjo nustatyti pasaulio kryptis, pagal orientyrus žemėlapyje ir gaublyje surasti savo šalį. Tyrinėdami
žemėlapį, jie atrado objektus, apie kuriuos jau buvo girdėję, ar matę iš tikrųjų. Kiekvienas mokinys
gavo užduotį – sutartiniais ženklais papuošti pasakų personažą. Pamokoje antrokai įtvirtino turimas
žinias ir įgijo naujų, linksmai ir turiningai praleido laiką.
Liepos 19 d. Viekšnių filialo kiemelyje vyko garsinis skaitymas „Saulėtos dainelės“, skirtas
poetės Janinos Degutytės 90-mečiui paminėti. Bibliotekininkė Rasa Vilkaitė supažindino susirinkusius
vaikus su poetės biografija ir kūryba. Kadangi poetė gimė vasarą, daug eilėraščių yra parašiusi apie šį
metų laiką. Vaikai patys skaitė eilėraščius „Noriu medaus“, „Braškių kalnas“, „Lakštingala“,
„Nemunas“, „Dilgėlė“ „Pempės rauda“, „Akmenėlio prašymas“, „Ačiū liepai“. Kiekvieną eilėraštį
aptarė, pasidalino įspūdžiais. Susitikimo metu vaikai buvo supažindinti su naujomis knygomis. Plačiau
pristatyta Dariaus Rekio knyga „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“, kadangi nusprendėme dalyvauti
autoriaus paskelbtame konkurse ir laimėti susitikimą su juo. Bibliotekininkė skaitė vaikams knygos
ištraukas, supažindino su pagrindiniais veikėjais. Išgirstą istoriją vaikai perkėlė į popieriaus lapus.
Gražiausius piešinius išsiuntėme knygos autoriui.
Rugsėjo 20 d. Viekšnių filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Pasirink ir judėk“, skirtas Europos
judumo savaitei. Užsiėmimą vedė ugniagesys gelbėtojas, krašto apsaugos savanoris, breiko šokio
mokytojas Donatas Vaičiurgis. Viekšnių gimnazijos ketvirtokai ir jų mokytojos buvo supažindinti su
Lietuvos kariuomenės savanorių gyvenimu, galėjo paragauti specialiu, greitu būdu, pagamintos
kareiviškos košės, kavos ir labai saldaus gėrimo iš savanorių žygių valgiaraščio, pasimatuoti kareivišką
liemenę, šalmą, pabandyti panešti sunkią išmaniąją kuprinę. Vaikams ypač patiko įvairūs pratimai,
atliekami pagal laiką ir parinktą muziką. Užsiėmimo metu patirti įspūdžiai tikrai viršijo lūkesčius.
Spalio 9 d. Viekšnių filiale vyko susitikimas su poetu, rašytoju, mokslininku ir visuomenininku
Dariumi Rekiu. Dar vasarą rašytojas paskelbė konkursą, kvietė vaikus ir jų tėvelius skaityti knygą
„Kaip Kukiai su Gruzdžiais kovojo“, o perskaičius nupiešti ar aprašyti įspūdžius.
Lapkričio 9 d. daugelio parodos darbelių savininkas Vaclovas Beleckis savo kūrybinius sumanymus
pademonstravo Viekšnių dienos centro vaikams. Edukacinis užsiėmimas „Antrinių žaliavų
panaudojimo galimybės“ sulaukė didelio susidomėjimo. Tai, kas vieniems atrodo nereikalingos
šiukšlės, Vaclovui Beleckiui – medžiagos įvairiems gaminiams. Iš spalvingų lankstinukų bei žurnalų,
ledų pagaliukų jis kuria įvairius daiktus. Darbų autorius mielai atsakinėjo į klausimus, pasakojo, kas ir
iš ko pagaminta, kiek trunka šis procesas. Vaikai ir mokytojos kantriai mokėsi susukti iš reklaminių
lankstinukų kuo dailesnes lazdeles savo darbeliams. Dirbant kilo daugybė minčių, ką būtų galima iš jų
pasidaryti. Smagu, kad tausodami gamtą kiekvienas galime susikurti gražių dalykų.
Viekšnių filiale lapkričio 29 dieną vyko popietė vaikams „Čia gyvena knygos“. Renginyje
dalyvavo Viekšnių gimnazijos antros klasės mokiniai ir mokytoja Imeda Žilinskienė. Bibliotekininkė
Rasa Vilkaitė antrokams papasakojo apie biblioteką, knygas, paaiškino, kaip tapti skaitytojais.
Popietės metu buvo pristatytos bibliotekoje esančios interaktyvios knygos vaikams. Darbuotoja
pademonstravo, kaip parsisiųsti programėles ir sužinoti knygoje paslėptą informaciją. Vaikai ir patys
galėjo išbandyti interaktyvių knygų galimybes. Mokinukus labai sudomino knyga „Užsimerk“, kuri
išleista Brailio ir reginčiųjų raštu. Vaikams buvo sunku suprasti, kad skaitydamas užsimerkus gali
įsivaizduoti, koks gražus ir spalvingas tamsos pasaulis. Su bibliotekos fondu supažindino vyresnioji
bibliotekininkė Ona Pačengienė. Vaikai minė mįsles, klausinėjo bibliotekininkių apie jų profesiją,
fotografavosi su bibliotekos gyventoju Zuikiu Saliamonu, išbandė čia esančius stalo žaidimus.
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Auksodės bibliotekoje vasario 15 d. vyko dvi popietės „Palinkėjimai Lietuvai“, skirtos
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Jose dalyvavo Auksūdžio mokyklosdaugiafunkcinio centro ugdytiniai: darželio grupės „Kiškučiai“ vaikai, priešmokyklinio ugdymo, 1–3
klasių mokiniai ir Auksodės kaimo senjorės. Pirmieji į biblioteką atėjo mokyklos-daugiafunkcinio
centro mažiausieji – darželio grupės „Kiškučiai“ vaikai. Bibliotekininkė vaikams papasakojo apie
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio gimtadienį. Vėliau vaikai kartu su auklėtojomis kūrė atvirukus
Lietuvai su palinkėjimais. Prie šios popietės taip pat prisidėjo Auksodės kaimo senjorės, kurios mielai
sutiko pasidalinti savo prisiminimais apie Lietuvą, kaip savo gimtinę, kurioje gimė ir ką išgyveno.
Kovo 22 d. Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro salėje vyko popietė „O kaip norėčiau
būti skautu“, skirta Lietuvos skautų judėjimo metams paminėti. Popietėje dalyvavo priešmokyklinės
grupės ir 1–3 klasių mokiniai. Į popietę sutiko atvykti Žemaitijos skautų organizacijos Sedos Medeinos
draugovės skautai. Sedoje ši organizacija įsikūrė 2008 metais, mokytojos Virginijos Katkuvienės
iniciatyva. Vadovė vaikams papasakojo apie Žemaitijos regione veikiančią visuomeninę, nepolitinę,
savanorišką jaunimo organizaciją ir jos veiklą. Vaikai įdėmiai klausėsi pasakojimų apie sueigas,
žygius, stovyklas, keliones ir kitus renginius. Pasak vadovės Virginijos, žygiuose ar stovyklose
jaunuoliai patiria įvairiausių nuotykių, jie patys ruošia maistą, rūpinasi malkomis, įgyja patirties ir
daug ko išmoksta praktiškai. Vėliau buvo demonstruojamos nuotraukų skaidrės ir filmukai iš žygių ir
įvairių susibūrimų. Mokiniai susipažino su skautų įstatymais, šūkiu „Dievui, Tėvynei, Artimui“ ir kad
vieni kitus jie vadina broliais ir sesėmis. Po veiklos pristatymo ir pokalbių, popietės dalyviai buvo
pakviesti į salės vidurį suburti didelį ratą. Žaidimus vedė vyresnieji skautai.
Rugsėjo 20 d. Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro sporto salėje ant kilimėlių, sekant pasaką,
vyko jogos užsiėmimai, skirti Europos judumo savaitei. Popietėje dalyvavo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikai. Pasaką sekė linksma ir žavi Drakoniukė Pipa (bibliotekininkė
Ramona Puidokaitė). Ji kvietė visus kartu su karaliumi, karžygiu ir kitais pasakų personažais keliauti
paslaptingu keliu. Kartu su Drakoniuke mažieji renginio dalyviai linksmai mankštinosi, bandydami
pakartoti sudėtingus jogos pratimus. Užsiėmimo pabaigoje mažieji renginio dalyviai jau patys galėjo
mokyti Drakoniukę ir sekti savo pasaką, grojant „Piratų mankštą“.
Kovo 30 d. Balėnų filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Audžiame margučiui rūbą“, skirtas
Europos paveldo metams. Užsiėmime dalyvavo Balėnų pradinės mokyklos antros klasės mokiniai.
Vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė pagal Jerutės Vaičekauskienės knygą „Velykų
šventės“ vaikams papasakojo apie Velykų papročius, kiaušinių marginimo būdus ir pakvietė antrokus
pagaminti atvirukus audimo technika.
Kovo 22 d. Balėnų filiale vyko netradicinė pamoka „Iškilusis mąstytojas Vydūnas“, skirta šio
rašytojo, filosofo 150-osioms gimimo metinėms. Pamokoje dalyvavo Balėnų pagrindinės mokyklos 8
klasės mokiniai ir mokytoja Daiva Juškaitė.
Balandžio 7 d. Balėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė suorganizavo Mažųjų Velykėlių šventę
Balėnų kaimo vaikams. Biliotekininkė paruošė scenarijų šiai popietei vadovaudamasi J.
Vaičekauskienės knyga „Velykų šventės“ bei mįslių knyga „Margi paukšteliai pasauly skraido“.
Šventės metu vaikai žaidė įvairius žaidimus, kurių mokė šventės personažas Kakė Makė. Visi šventės
dalyviai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis, kurias paruošė Balėnų kaimo bendruomenės
tarybos nariai.
Gegužės 3 d. Balėnų filiale organizuotoje viktorinoje „Pažinkime Europą“, kuri buvo skirta
artėjančiai Europos dienai paminėti, dalyvavo Balėnų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai. Prieš
viktoriną Balėnų pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Jurgita Jonušienė viktorinos dalyviams
papasakojo apie Europos Sąjungą, jos himną. Viktorinos prizininkės buvo apdovanotos atminimo
dovanėlėmis.
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Birželio 5 d. Balėnų filiale buvo paminėta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio diena. Renginyje
„Sąjūdžio iš atminties niekas neištrins“ dalyvavo Balėnų pagrindinės mokyklos moksleiviai ir
mokytoja Virginija Kraujutytė. Vyresnioji bibliotekininkė Virginija Galdikienė susirinkusiems
priminė, kad birželio 3 d. sukako 30 metų, kai buvo suburta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS)
iniciatyvinė grupė, pradėjusi vesti Lietuvą į nepriklausomybę.
Spalio 22 d. Balėnų filiale vyko netradicinė istorijos pamoka „Pirmosios lietuviškos istorijos
autorius“, skirta Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti. Pamokoje dalyvavo
Balėnų pagrindinės mokyklos 6–7 klasių mokiniai ir istorijos mokytoja Jurgita Jonušienė.
Birželio 2 d. pievutėje prie Bugenių bibliotekos ir pačioje bibliotekoje vyko popietė, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai ,,Šeimos šeštadienis su vaikais“. Vaikai mankštinosi, žaidė, piešė,
atliko įvairias užduotis, vaišinosi saldumynais. Popietėje dalyvavo ir kelios vaikų mamytės.
Liepos 10 d. Buknaičių filiale vyko piešimo pamokėlė „Mokomės piešti veidą“. Piešimo
pamokėlę vaikams vedė Ventos progimnazijoje besimokanti Ernesta Buivydaitė. Bibliotekininkė
sužinojusi apie merginos pomėgį piešti, paragino ją, kad bibliotekoje pravestų piešimo pamokėlę
vaikučiams. Jaunoji menininkė mokė vaikučius kaip nupiešti gyvūną žmogaus veidu. Mažiesiems
piešimas buvo tikras kantrybės išbandymas. Mažieji pavargo, bet mokytoja buvo reikli ir vis juos
įkalbinėjo, kad darbus reikia užbaigti.
Liepos 18 d. Buknaičių filiale vyko piešimo pamokėlė „Piešimas kitaip“. Užsiėmimo pradžioje
mergina pristatė Fionos Watt knygą „Dailės magija“. Joje pateikta įvairiausių dailės patarimų,
gudrybių, idėjų. Ši knyga – tai puikus pagalbininkas pradedančiam piešti. Vaikai piešė gėles, medžius,
meškiuką, vėžliuką, o viena mergaitė panoro nupiešti šeimos ūkelyje auginamus viščiukus. Visiems
puikiai sekėsi. Savo darbelius jie glamžė, tiesino, vėl tepė guašu, plovė po tekančiu vandeniu. Nuplauti
piešinukai buvo džiovinami. Piešinukams pradžiūvus, jie buvo išlyginti lygintuvu.
Liepos 26 d. Buknaičių filiale vaikučiai rinkosi į trečiąją piešimo pamokėlę. Pamokėlės tema –
babaušiukų piešimas. Babaušis lietuvių mitologijoje – baidyklė, šmėkla. Senovėje baubu gąsdindavo
vaikus. Pamokėlės dalyviai apie šias būtybes buvo girdėję, bet negalėjo įsivaizduoti, kaip jos atrodo.
Suko galvą, viens į kitą žvilgčiojo, bet babaušiukų pripiešė. Po pertraukėlės vaikai su gera nuotaika
bibliotekoje žaidė stalo žaidimus.
Kovo 30 d. nešini savo gražiausiais margučiais vaikai skubėjo į Kapėnų biblioteką, kur vyko
smagi popietė ,,Šventų Velykų tradicijos“. Bibliotekininkė papasakojo vaikams apie Šv. Velykų
papročius ir tradicijas, kodėl marginami kiaušiniai, ką reiškia margučių spalvos. Aptarėme marginimo
būdus: dažymas viena spalva, skutinėjimas, puošimas karpiniais iš popieriaus, marginimas svogūnų
lukštais, vašku. Vaikai kibo į darbą, išmėgino marginimo būdą su žalumynais.
Vasario 15 d. Krakių bibliotekoje paruošta paroda „Lietuvai – mūsų posmai“. Ta pačia tema
vyko ir popietė moksleiviams. Pačius gražiausius posmus Lietuvai skaitė Krakių pagrindinės mokyklos
mokiniai. Bibliotekininkė mokinius supažindino su Lietuvos vėliavos spalvomis bei jų reikšme.
Popietei baigiantis interneto svetainėje „Mažųjų ekspertų mokykla“ žiūrėjo gražiausius vaizdus apie
Lietuvą ir filmukus susijusia šia tema.
Spalio 19 d. Laižuvos filiale vyko edukacinė popietė „Susipažinkime su Laižuva ir jos istorija“.
Popietėje dalyvavo Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 2A klasės mokiniai su mokytoja Daliute
Vadeikiene. Laižuvos miestelio istoriją papasakojo ir lankytinas vietas jiems aprodė Mažeikių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos Laižuvos filialo vyresnioji bibliotekininkė Kristina Grybauskienė.
Birželio 8 d. Leckavos filiale buvo paminėtas Lietuvos Sąjūdžio 30-metis, pristatyta šiai progai
parengta spaudinių paroda „Sąjūdis – tai Tu ir Aš“. Popietėje dalyvavo Leckavos miestelio vaikai.
Bibliotekininkė priminė vaikams Sąjūdžio pradžią, kurios metu susikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
Ją sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės. Bibliotekininkė papasakojo apie to meto
istorinius įvykius, pristatė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininkus. Vaikai ieškojo informacijos
apie Sąjūdį internete, rinko įdomiausius vaizdus.
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Birželio 15 d. Leckavos filiale organizuotas garsinis skaitymas „Gražiausios Šarlio Pero
pasakos“. Renginys, kuriame dalyvavo Leckavos miestelio vaikai, vyko bibliotekos kieme.
Bibliotekininkė papasakojo apie autorių, pristatė bibliotekoje turimas Šario Pero pasakų knygleles
„Batuotas katinas“ ir „Raudonkepuraitė“, pagal kurias sukurti animaciniai filmukai. Vaikai skaitė
pasakas ir išrinko labiausiai patikusią pasaką „Raudonkepuraitė“.
Liepos 13, 20 ir 26 dienomis organizuoti garsiniai knygų skaitymai Leckavos miestelio
vaikams. Bibliotekininkė perskaitė pasaką „Apie žvejį ir jo pačią“, vaikai skaitė pasakas iš knygų
„Gražiausios brolių Grimų pasakos“, „Vaikų ir namų pasakos”, V. V. Landsbergio „Arklio Dominyko
kelionė į žvaigždes“, V. Palčinskaitės „Skersgatvio palangės“. Žiūrėjome filmuką „Batuotas katinas“,
sukurtą pagal Brolių Grimų pasaką, vaikai piešė knygelės „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“
iliustracijas ir bibliotekos kieme žaidė žaidimus.Garsinio skaitymo dalyviai teigė, kad jiems patiko
garsiai skaityti knygas, o išgirstos istorijos pamokė gerumo.
Gruodžio 14 dieną Leckavos filiale vyko edukacinis užsiėmimas „Tą šventą Kūčių vakarą“.
Renginyje dalyvavo Leckavos bibliotekos skaitytojai ir miestelio vaikai. Bibliotekininkė
susirinkusiems papasakojo apie Kūčių tradicinius valgius, papročius, burtus. Moterys atsinešė Kūčių
patiekalų, kurie yra tradiciniai jų šeimose. Jos vaikams pristatė ir papasakojo apie savo pagamintą ir
atsineštą valgį.
Kovo 9 dieną Palnosų filiale vyko popietė vaikams „Lietuviais esame mes gimę“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Bibliotekininkė Virginija Momgaudienė papasakojo
istorinius 1989–1990-ųjų metų įvykius, kurie lėmė Kovo 11 dienos sprendimą.
Kovo 13 d. Pikelių filiale vyko netradicinė pamoka „Kad sklistų lietuviškas žodis“ (Lietuvių
kalbos dienai). Popietėje dalyvavo Pikelių pagrindinės mokyklos 2–3 klasių mokiniai ir jų auklėtoja
Romualda Songailienė. Mokytoja pasakojo mokiniams apie meilę savo gimtai kalbai, kurią reikia
branginti ir ja didžiuotis.
Rugpjūčio 11 d. vyko popietė „Vaikystės delnuos – knygos pasaulis“ (akcijai „Vasara su
knyga“). Popietėje dalyvavo Pikelių miestelio vaikai ir jų mamos, vyko lauke ant žolės. Renginio metu
buvo garsiai skaitomos Prano Mašioto „Senelio pasakėlės“, Šarlio Pero pasakų knygelės „Batuotas
katinas“ ir „Raudonkepuraitė“. Vaikai ne tik skaitė, bet prisiminė ir anksčiau perskaitytas knygeles,
apie jas papasakojo visiems popietės dalyviams.
Gruodžio 20 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Durelės į pasakų šventę: žaisliukų darymas“ (Šv.
Kalėdom ir Naujiems metams). Bibliotekininkė pakvietė 1–4 klasių mokinius ir jų mokytoja Danutę
Kučinskienę į biblioteka, kad vaikai papuoštų girliandą, sukurdami dar didesnę kalėdinę šventinę
nuotaiką. Buvo daromi žaisliukai iš spalvoto popieriaus. Vaikai karpė eglutes, žvaigždutes ir puošė
girliandą.
Vasario 13 dieną Plinkšių bibliotekoje popietėje „Žėima, žėima apleisk kėimą“ vaikai
susipažino su Užgavėnių papročiais Žemaitijoje, buvo aptariami kaukių gaminimo būdai, internete
žiūrėti videofilmai apie Užgavėnes Telšiuose ir Plateliuose. Patys vaikai bibliotekoje gamino kaukes ir
jomis pasipuošę išėjo prie laužo.
Rugpjūčio 25 dieną Plinkšių filiale vyko popietė skirta Lietuvos skautų judėjimo metams,
„Dievui, Tėvynei ir Artimui“. Susirinkusieji buvo supažindinti su skautų organizacijos istorija, bei
dabartimi. Vaikai, kurie susidomėjo skautų veiklia, geriau galės susipažinti Sedos Vytauto Mčernio
gimnazijoje veikiančioje skautų organizacijoje, kuriai vadovauja skiautininkė Virginija Katkuvienė.
Rugsėjo 17–22 dienomis visame rajone šurmuliavo Europos judumo savaitės renginiai.
Plinkšiškiai taip pat prisijungė prie šios savaitės. Mažieji kaimo gyventojai rugsėjo 22 dieną dalyvavo
popietėje „Lauko žaidimai“. Popietės metu vaikai išmoko naujų žaidimų, mankštinosi ant treniruoklių.
Vaikai įsitikino, kad judrūs žaidimai lauke kartu su draugais yra sveikas ir naudingas laisvalaikio
praleidimas.
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Lapkričio 10 dieną Plinkšių filiale vyko popietė vaikams “Senieji Europos miestai” skirta
Europos kultūros paveldo metams.
Birželio 4d. Purvėnų bibliotekoje vyko popietė vaikams Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti. Su vaikais laiką praleidome lauke. Buvo surengtos greičio estafetės su lankais ir kėgliais.
Vaikai rungėsi muilo burbulų pūtimo varžybose. Po sportinių rungčių mažieji noriai spėliojo
bibliotekininkės užmintas mįsles.
Rugpjūčio 23 d. Purvėnų bibliotekoje buvo organizuota popietė „Vasara su knyga“, skirta
skaitymo skatinimui ir atostogų metų. Renginio dalyvės skaitė pačių pasirinktas P.Mašioto pasakas
„Senelio pasakos“, „Mano dovanėlė“, „Vaikučių pasakėlės“. Vėliau vyko knygelių aptarimas.
Kovo mėn. Renavo biblioteka ir Renavo kaimo bendruomenė pakvietė visus renaviškius
vaikus įsijungti į bibliotekos ir bendruomenės organizuojamą piešinių konkursą „Kas man yra
Lietuva“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Vaikai buvo raginami piešti piešinius.
Atnešti 34 piešiniai. Aktyviausieji buvo apdovanoti kovo 11 d. popietės, skirtos Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti metu.
Rugsėjo mėn. Renavo biblioteka prisijungė prie Europos judumo savaitės renginių. Rugsėjo 22
d. renaviškiai vaikai, jų tėveliai pradėjo visuotine mankšta vaikų žaidimo aikštelėje. Apie tai, kaip
taisyklingai mankštintis papasakojo ir parodė bendruomenės slaugytoja Ilona Beištarienė. Buvo
žaidžiami judrieji žaidimai, atliekami įvairūs pratimai.
Balandžio 8-ąją Renavo biblioteka ir Renavo kaimo bendruomenė pakvietė visus mažus ir
didelius renaviškius į Atvelykio popietę. Popietė prasidėjo šv. mišiomis Renavo bažnyčioje. Po šv.
mišių visus pasitiko Velykų bobutė (Mažeikių rajono viešosios bibliotekos Renavo filialo vyresnioji
bibliotekininkė Roma Jablonskienė) ir jos pagalbininkas kiškis (Rimantė Jasmontienė).
Liepos 10 d. Šerkšnėnų bibliotekoje vyko susitikimas su Žemaitijos skautų organizacijos Sedos
Medeinos draugovės skautais: patyrusia skaute Egle Katkute vasaros stovyklos ,,Kor opė tek"
viršininke, patyrusia skaute Rosita Urnikyte stovyklos jaunesniųjų skautų pastovyklės komendante ir
skautininke vyresniąja skaute Virginija Katkuviene.
Lapkričio 9 d. Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro 1–3 klasių mokiniai ir jų mokytoja
Deimantė Ažerskaitė buvo pakviesti į Tove Jansson knygų garsinį skaitymą Šerkšnėnų bibliotekoje.
Čia buvo minima Šiaurės šalių literatūros savaitė, kurios tema šiais metais – Herojai Šiaurėje.
Birželio 30 d. Tirkšlių bibliotekoje vyko popietė „Eilėraščių skrynelę atvėrus“ skirta J.
Degutytės 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Apie poetę, vertėją, eilėraščių ir pasakų knygų
vaikams autorę, kad ji yra dirbusi Tauragės vaikų bibliotekoje papasakojo bibliotekininkė Bronislava
Kimtienė. Popietės dalyviai skaitė eilėraščius iš knygų „Vaikystės skaitiniai“, „Mano mažutės dienos“.
Rugsėjo 13 d. Tirkšlių bibliotekoje apsilankė Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės
mokyklos 3 klasės mokiniai ir mokytoja Rasa Intienė, Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro
mokiniai ir mokytoja Deimantė Ažerskaitė ir Šerkšnėnų bibliotekininkė Ilona Miknienė. Edukacinio
užsiėmimo metu „Pažintis su neregio pasauliu“ vaikai susipažino su kalbančiu spalvų detektoriumi,
baltąja lazdele, monetų ir banknotų matuokliu, kalbančiu telefonu, kalbančia skaičiuokle. Patys vaikai
turėjo galimybę rašyti Brailio mašinėle.
Kovo 16 d. Ukrinų filiale jau vienuoliktą kartą paminėta Knygnešio diena. Į vėlyvą popietę
„Knygnešio keliu“ susirinko gausus ukriniškių ir aplinkinių kaimų jaunuolių būrys. Bibliotekininkė
papasakojo jiems apie spaudos draudimo laikotarpį, kaip vaikai mokykloje negalėjo mokytis, kalbėti,
skaityti lietuviškai, koks sunkus buvo lietuviškos knygos kelias, o tada visi susiruošė į kelionę
knygnešio keliu. Kad ji būtų kuo tikroviškesnė, bibliotekininkė kiekvienam paeiliui pasiūlė nešti
senovišką lagaminą, juk ir knygnešiai tuščiomis nevaikščiojo, o knygas nešė kuprinėse, lagaminuose.
Liepos 11 d. Ukrinuose lankėsi žinomas televizijos laidų vedėjas, jaunosios kartos teatro ir kino
aktorius Giedrius Savickas.. Susitikimo metu aktorius nuotaikingai pasakojo savo gyvenimo istorijas,
kelią į aktorystę, darbą teatre, keliones.
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Liepos 12 d. Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vyko susitikimas su Lietuvos literatūros
ir meno archyvo direktoriumi, menotyrininku doc. dr. Juozapu Blažiūnu. Kultūros paveldas yra
vertybė, kuri svarbi kiekvienam bendruomenės nariui. Svarbu jį išsaugoti ir perduoti būsimoms
kartoms. 2018-tieji yra paskelbti Europos kultūros paveldo metais.
Liepos 19 d. Ukrinuose įvyko mobiliosios inovatyvių technologijų laboratorijos užsiėmimai,
skirti skatinti bei ugdyti vaikų ir jaunimo kompiuterinį ir technologinį raštingumą. Svečiai iš Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Giedrė Areliūnaitė, Jonė Gorytė ir Matas
Dudoravičius į Ukrinus atvežė Mobilią inovatyvių technologijų laboratoriją, kurią sudarė iPAD
planšetės, robotų „Lego Mindstorm“ konstruktoriai, virtualiosios realybės akiniai, mobilieji telefonai.
Giedrė, Jonė ir Matas supažindino ir mokė valdyti LEGO robotus, pažinti papildytą realybę.
Spalio 25 d. Urvikių bibliotekoje organizuotoje viktorinoje „Konstitucija Tau – Lietuva Tau“,
skirtoje Konstitucijos dienai, dalyvavo vyresnio mokyklinio amžiaus moksleiviai. Šios viktorinos
tikslas skatinti jaunimą žinoti Lietuvos Konstituciją, domėtis istorija, ugdyti pilietiškumą, patriotizmą,
stiprinti bendravimo įgūdžius. Dalyviams buvo pateikta 20 klausimų. Visi stengėsi kuo greičiau ir
teisingiau atlikti užduotis.
Vasario 17 d. Užlieknės filiale vyko viktorina – paroda „Lietuvos Respublikos miestelių
herbai“, kurios buvo skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Bibliotekininkė Elena
Demulienė renginio dalyviams priminė istorinius Vasario 16-osios įvykius. Vaikai skaitė eilėraščius
apie Lietuvą. Bibliotekininkė pakvietė juos atsakyti į viktorinos „Lietuvos Respublikos miestelių
herbai“ klausimus.
Balandžio 28 d. Užlieknės filiale vyko edukacinė pamoka „Mano margutis – gražiausias, mano
margutis – stipriausias“, skirta Europos kultūros paveldo metams. Renginyje dalyvavo Užlieknės
kaimo gyventojai, būrelio „Mažosios pelytės“ nariai, kultūros namų darbuotoja Birutė Vaičkuvienė.
Bibliotekininkė Elena Demulienė papasakojo apie Velykų tradicijas, kiaušinių ridinėjimą, simboliką ir
reikšmę. Kiaušinių marginimo edukacinę pamoką vedė užliekniškė Laima Žalkauskienė. Renginio
dalyviai išmoko dekoruoti servetėlėmis velykinius kiaušinius.
Gegužės 11 d. Užlieknės filiale vyko popietė „Laisva spauda – laisvas aš“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Renginyje dalyvavo Užlieknės kaimo vaikai, būrelio „Mažosios
pelytės“ narės. Bibliotekininkė supažindino vaikus su knygos atsiradimo istorija, kalbėjo apie pagarbą
knygai, paaiškino, kaip ją reikia saugoti. Renginio dalyviams buvo parodytas filmas „Kaip gimsta
knyga“.
Birželio 9, 14, 16 d. ir liepos 14 d. Užlieknės filialo kiemelyje, kaimo parkelyje vyko garsiniai
skaitymai „Vasara su knyga“, skirti skaitymo skatinimui. Juose dalyvavo Užlieknės kaimo vaikai ir jų
mamos. Bibliotekininkė renginio dalyviams papasakojo apie rašytojų V. V. Landsbergio, V. Račicko
gyvenimą ir kūrybą. Vaikai skaitė ištraukas iš V. V. Landsbergio „Kiškis Pranciškus“, V. Račicko
„Zuika dar gyvas“, „Gražiausios Brolių Grimų pasakos“, „Linksmosios lietuvių pasakos“ ir kitų
knygų.
Kovo 28 d. Žemalės filiale rengta viktorina „Ar pažįsti savo kaimą“. Jos metu buvo
užduodami klausimai apie Žemalės kaime vykdavusias šventes, jų papročius. Popietė rengta Europos
kultūros paveldo metams.
Gruodžio 12 d. Žemalės filiale vyko popietė „Iš kraičio skrynios“. Jos metu vaikai pasakojo
kokie patiekalai ruošiami Šv. Kūčioms ir Kalėdoms, kas būtinai kiekvienais metais būna ant stalo ir
kokie patiekalai būna keičiami ar sugalvojami nauji.
Kovo 14 d. Židikų bibliotekoje vyko popietė „Nepamirštami gimtojo žodžio ir rašto gynėjai“,
skirta Knygnešio dienai paminėti. Židikų filialo vyresniojo bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė renginį
pradėjo pasakojimu apie knygnešius, kurie atliko milžinišką darbą. Buvo žiūrimas vaidybinis filmas
„Knygnešys“, klausomasi Viltės Malūkaitės sakomų eilių apie nelengvą knygnešio dalią.
Bibliotekininkės pasakojime buvo paminėti ir Židikų apylinkėse veikę knygnešiai, tai kunigas
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Kazimieras Domarkas, Jurgis ir Klemensas Intos, bajorė Pranciška Liaugaudienė ir kiti, prisidėję prie
spaudos gabenimo ir platinimo.
Balandžio 8-osios popietę į Židikų kultūros centrą visus pakvietė Velykų Bobutė (Mažeikių
rajono viešosios bibliotekos Židikų filialo vyresnioji bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė) ir jos
pagalbininkas kiškis (Eva Mažonaitė). Velykų Bobutė papasakojo apie seniausias Velykų tradicijas ir
papročius ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Kiekvienas šventės dalyvis ėmė po lapelį, kuriame
įvairiausi klausimai ir mįslės apie Velykas ir gamtos atgimimą, o už teisingą atsakymą – saldainis iš
Bobutės pintinėlės.
Birželio 6-ąją į Židikų filialą rinkosi mažieji būrelio „Knygų bičiuliai“ nariai. Čia vyko
literatūros ir kūrybos popietė „Su draugu skaityti ir kurti smagu“. Bibliotekininkė Benita Vaizgėlienė
pristatė mažiesiems nuostabią knygą „Pasakos apie gėles“. Kūrybinė popietės dalis buvo pati
įdomiausia – vaikai suskubo pasakas pavaizduoti piešiniuose. Viltė Malūkaitė į popietę atėjo
pasiruošusi – atsinešė darbelių pamokose daugiapjūkliu išpjaustytas gėles iš medžio. Kad piešiniuose
pražydusios gėlės džiugintų ilgiau, būrelio „Knygų bičiuliai“ nariai nusprendė Židikų kultūros centro
vestibiulyje surengti parodą „Pasaka pražydo gėlėse“.
Nuo spalio 10 d iki lapkričio 10 d. Židikų bibliotekos jaunieji skaitytojai dalyvavo konkurse
„Linksmos mano ir senelių istorijos“. Vaikai kūrė vaizdelius, mini noveles, miniatiūras, aprašė
atsitikimus. Konkurse dalyvavo 10 būrelio „Knygų bičiuliai“ narių. Jų kūrybos darbeliai buvo
patalpinti Židikų bibliotekos stende.
Lapkričio 16 dienos popietę į Židikų biblioteką susirinko konkurso dalyviai. Popietės metu
vaikai skaitė savo parašytus rašinius ir paaiškino, kodėl būtent tą atsitikimą, vaizdelį ar išgirstą istoriją
aprašė. Renginio metu buvo išrinkti raštingiausi konkurso dalyviai.
Parodos
Vaikų literatūros skyriuje parengtos parodos:
„Žaisme apgaubtas moralas“ (Šarlio Pero 390-osioms gimimo metinėms), „Žodžių, spalvų ir vaizdų
dermė“ (Leonardo Gutausko 80-mečiui), „Geriausios knygos virsta filmais“ (Tarptautinei vaikų
knygos dienai), „Šimtas eilėraščių Lietuvai“ (Lietuvos šimtmečiui), „Piešiu Lietuvą“ (Mažeikių
moksleivių namų Dailės studijos ugdytinių piešinių paroda, „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako
dūmus“ (Apie žalingus įpročius), „Žydėjimas“ (Moksleivių namų dailės studijos ugdytinių darbai
Motinos dienai) , „Šypsosi saulė dangaus karalienė“ , „Gėlės-žemės džiaugsmas“ , „Sveikam būti
sveika“ (spaudinių paroda apie sveiką gyvenimo būdą), „Ruduo išeina spalvotai“ (Mažeikių
moksleivių namų Dailės studijos ugdytinių darbų paroda), „Žiema nutapė Kalėdas“, „Žiemos pasaka“
(Mažeikių moksleivių namų Dailės studijos ugdytinių darbų paroda)
Auksodės bibliotekoje: „Knygnešių laikais“ (Knygnešio dienai), „Motinos diena“, „Lietuvos
Sąjūdžio istorija“ (Lietuvos Sąjūdžio 30-mečiui), „Eilėraščių skrynelė“ (poeto Kosto Kubilinsko 95mečiui), „Kaziui Binkiui – 125 metai“ (poeto, rašytojo 125-mečiui), „Raganiukės Lilės kelionės“
(vokiečių rašytojo Ludgerio Jochmano (slapyvardžiu Knister) 60-mečiui).
Balėnų bibliotekoje: Balėnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinės grupės vaikų piešinių paroda
„Piešiame pasaką kiškeliui“ pagal V. Tamulaičio knygą „Kiškelio užrašai“ (Prozininkui, vaikų
literatūros kūrėjui Vytautui Tamulaičiui – 105), „Moderniosios poezijos kūrėjas S. Geda“ (poetui,
vaikų literatūros kūrėjui Sigitui Gedai – 75), „Vaikų skaitomiausios knygelės“ (Tarptautinei Vaikų
knygos dienai), „Būk saugus, būk matomas“ atšvaitų paroda, skirta Saugaus eismo dienai, Spalvintų
akmenukų paroda pagal A. Jurašiaus knygą „Akmenukų pasakos“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei),
Balėnų pagrindinės mokyklos „Drugelių“ grupės darbelių paroda „Kam katinui ūsai“ pagal rašytojo,
poeto, vaikų literatūros kūrėjo Leonardo Gutausko knygą „Kam katinui ūsai“ (Leonardui Gutauskui –
80).
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Bugenių filiale: ,,Mūsų prezidentai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui), ,,Sąjūdis –
besiskleidžiantis laisvės žiedas“ (Lietuvos Sąjūdžio 30-mečiui), ,,Vasara – kelionių metas“ (literatūra
apie keliones po Lietuvą ir pasaulį), ,,Vėjavaikis vėjas“ (poeto Kazio Binkio 125-osioms gimimo
metinėms).
Buknaičių filiale: „Būk saugus ir atsakingas“ (Saugesnio interneto savaitei), „Žodžiai Tėvynei“
(Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Kaimo daraktorius – Kazimieras Jagminas“ (Knygnešio
dienai), „Kostas Kubilinskas – eiliuotų pasakų kūrėjas“ (poeto 95-osioms gimimo metinėms), „Veido
piešimas“ (Vaikų piešinių paroda), „Piešimas kitaip“ (Vaikų piešinių paroda), „Babaušiukų piešimas“
(Vaikų piešinių paroda).
Kapėnų filiale: „Eilėraščių vaikams autorei, poetei J. Degutytei – 90“, „Mano mėgstamiausia atostogų
knyga“.
Krakių filiale: „Sausio 13-oji – istorinė Lietuvos diena“, „Lietuvai – mūsų posmai“( Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui), „Knyga nešė šviesą“ (Knygnešio dienai paminėti), „Eilėraščių
skrynelė“ (poetei J. Degutytei – 90), „Su mėnulio šypsena atkeliauja pasaka“ (M. Sluckiui – 90),
Kalėdinių atvirukų įvairovė.
Laižuvos filiale:
„Sudie žiemuže“ (knygų paroda žiemos tema), „Sunki knygnešio dalia“
(Knygnešio dienai), „Lietuva vaiko akimis“ (piešinių paroda skirta Mindaugo karūnavimo dienai),
„Rudens spalvų kilimas“ (piešinių paroda), „Pakalbėkim apie rudenį“ (darbelių paroda rudens tema).
Leckavos filiale: „Renkame Metų knygą“, „Knygnešių dalia varginga“ (Knygnešio dienai), „Dariaus
ir Girėno indėlis į Lietuvos aviaciją“ (Dariaus ir Girėno skrydžiui – 85), „Poetui, rašytojui,
dramaturgui K. Binkiui – 125“.
Naftininkų filiale: „Tegu vaikai ir paukščiai pasaulyje dainuos“ (Janinai Degutytei – 90), „Naujos
knygos vasaros laisvalaikiui“, „Mylimiausi Kinder Surprise ir kiti žaisliukai“.
Palnosų filiale: „Mūsų miestai – šalies pasididžiavimas“, „Keliauk, pamatyk, aplankyk, susipažink“.
Pikelių filiale: „Mokslinės fantastikos žanro pradininkas“ (Prancūzų rašytojui Ž. Vernui – 190),
„Gimtojo krašto takais“ (Pasaulinei Žemės dienai), „Gražūs tėviškės laukai“ (Metų laikai), „Judėk ir
būsi sveikas“, „Su knyga į žinių šalį“ (Mokslo ir žinių dienai), „Poetui K. Binkiui – 125“.
Plinkšių filiale: „Pasakų meistras“ (Š. Pero – 390), „Kelionių užvaldytas“ (Ž. Vernui – 90), „Renatos.
Lementauskaitės karpinių paroda“ (Šv. Velykoms), „Mes jais pasitikėjom“ (Lietuvos Sąjudžiui – 30),
„Už jūsų rūpestį dėkojam“ (Evelinos Raibužytės piešinių ir darbelių paroda, skirta Motinos dienai),
„Vaikų poetas“ (K. Kubilinskui – 95), „Pasaulis vaiko akimis“ (Moksleivės K. Kazlauskaitės piešinių
paroda), „Knygų herojai“ (E. Raibužytės ir E. Nugarytės piešiniai), „Vasaros skaitymai“ (Vaikiškų
knygelių paroda), „Pareigos ir ištvermės skiepytojas“ (K. Binkiui – 125), „Lapų lietus“ (Vaikų
darbelių paroda), „Poetas, gydytojas, žurnalistas“ (E. Selelioniui – 90), vaikų piešinių paroda „Mano
herojus iš metų knygutės“ („Metų knygos rinkimai 2018“).
Purvėnų filiale: „Uždekime atminimo žvakę“ (Laisvės gynėjų dienai), „Prancūzų rašytojui Ž. Vernui
– 190“.
Renavo filiale: „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo istorija“ , „Dariaus ir Girėno skrydžiui –
85“ , „ Kas man yra Lietuva“ , Vasaros spalvų paletė“.
Sedos filiale: „Regis amžinos Š. Pero pasakos“ (prancūzų rašytojui Š. Pero – 390), „Gimtinės spalvos“
(Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms), „Tas saldus žodis – LAISVĖ“ (Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-osioms metinėms), „Vaikeliai mylėkite knygą“ (Knygnešio dienai), „Skambios ir darnios
formos eilėraštis“ (poetui K. Kubilinskui – 95), „O spalvotoji knygele, ves mane į savo šalį“ (poetei J.
Degutytei – 90), „Su kuo smagiai sportuojam?“ (Europos judumo savaitei).
Šerkšnėnų filiale: „Šarliui Pero – 390“, „Sparnuoti mūsų draugai“ (40 – ties paukščių dienai), „Janiną
Degutytę prisiminus“ (J. Degutytei – 90), „Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena“, „Mano rudeninė
skrybėlaitė“ (rudeninių skrybėlaičių paroda).
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Tirkšlių filiale: „Mano Lietuva“ (Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui piešinių paroda),
„Eilėraščiai apie gamtą“ (Žemės dienai), „Žiemos pasaka“ (Kalėdoms).
Ukrinų filiale: „Lietuvos valstybės atkūrimui 100 metų“ (Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui),
„Lietuvos sąjūdžiui – 30“, „Kai kalbėti ir skaityti lietuviškai draudė“ (Knygnešio dienai), „Vaikų
poezijos virtuozai – Kostas Kubilinskas ir Janina Degutytė“, „Prancūzų rašytojui, pasakininkui Šarliui
Pero – 390“, „Kultūros paveldas Ukrinuose“ (Europos kultūros paveldo metams), „Vaikystė – šiltas
iliuzijų pasaulis“ (Violetai Palčinskaitei – 70), „Adventas – Kalėdų laukimas“ (Adventiniai papročiai ir
jų prasmė, adventinis vainikas ir žvakių reikšmė).
Urvikių filiale: „Tarmė – kalbos lobynas“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai), „Mindaugas –
Lietuvos karalius“ (Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai), „Kalėdinių snaigių ir atvirukų paroda“ ,
„Naujų knygų paroda“.
Užlieknės filiale: „Knygnešiai – lietuviškos spaudos simbolis“ (Knygnešio dienai), „Kelionė po
fantazijos šalį“ (J. Verno – 190-osioms gimimo metinėms), „Pamilę dangų...“ (Dariaus ir Girėno
skrydžio 85-osioms metinėms paminėti), „Poeto Kazio Binkio takais“ (K. Binkio – 125-osioms
gimimo metinėms).
Viekšnių filiale: „Batuotas katinas“ (Š. Pero – 390), „Paslaptingasis pasaulis“ (Ž. Vernui – 190),
„Sveikas, pavasarėli!“, „Lietuvių patarlės ir priežodžiai“, „Visų brangiausia – Mama“, „Sveika
vasara“, „Rugių pjūties mėnuo“, „Girių karalius – briedis“, „Kas gyvena po žeme“, „Lik sveikas,
rudenėli!“, „Išdykėlių šalyje“ (Šiaurės šalių bibliotekų savaitei), „Knygų Kalėdos‘.
Žemalės filiale: „Pasakų pasaulyje“ (Š. Pero 390-osioms gimimo metinėms), „Duok leteną drauge
(Tarptautinei gamtos apsaugos dienai), „Iš eilėraščių skrynelės“ (poezijos populiarinimui), „Kviečia
mokykla“ (Mokslų metų pradžiai), „Kur nakvoja vėjai“ (L. Gutausko 80-mečiui).
Židikų filiale: „Ir vaikams ir suaugusiems“ (T. Main Ridui – 200), „Pasaka pražydo gėlėse“ (būrelio
„Knygų bičiuliai“ piešinių paroda), ,,Saulės dainelės“ (J. Degutytei – 90), „Šiltos Kalėdinių atvirukų
idėjos“ (akcijai „Knygų Kalėdos“).





Renginių lankytojų skaičius
Iš viso
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

2017 m.
2542
779
499
1264

2018 m.
3811
1588
999
1224

Netradicinės darbo formos
Vaikų literatūros skyriuje veikia lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai“.
Vasario 21 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje
viešėjo grupė penkiamečių vaikų iš lopšelio-darželio „Berželis“. Jie stebėjo lėlių teatro spektaklį bei
susipažino su jų amžiui skirtomis paveikslėlių knygomis.
Kovo 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje
lankėsi Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos 3c klasės moksleiviai. Vaikai atvyko sužinoti apie
bibliotekininko profesiją. Darbuotojos papasakojo apie savo darbą, supažindino su vaikų literatūros
skyriaus taisyklėmis, paragino tapti skaitytojais. Bibliotekininkės parodė lėlių teatro spektakliuką.
Balandžio 11 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje,
apsilankiusiems „Kodėlčiukų“ ir „Boružėlių“ grupių vaikams iš lopšelio-darželio „Berželis“, buvo
parodytas lėlių teatro spektaklis ir pristatytos geriausios 2017 metų vaikiškos knygos.
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Balandžio 23 – pirmąją Nacionalinės bibliotekų savaitės dieną Mažeikių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje apsilankė „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 1b klasės
moksleiviai su mokytoja Ale Vizgirdiene.
Minint Nacionalinę bibliotekų savaitę, balandžio 24 – 25 dienomis Mažeikių viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyrius kvietė pažiūrėti bibliotekos lėlių teatro „Vyturiai ir pelėdžiukai“
spektaklį „Kiškio trobelė“. Šį spektaklį panoro pažiūrėti dvi vaikų grupės iš lopšelio-darželio
„Žilvitis“, trys – iš „Buratino“ ir viena – iš „Bitutės“.
Lapkričio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė,
darbuotojos Sigita Repšytė, Daiva Atienė, Jūratė Grikpėdienė ir Ingrida Jonušienė dalyvavo Tauragės
rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus organizuotame
III-jame Bibliotekų lėlių teatrų festivalyje „Šimtmečio pasaka – 2018“. Susirinkusiems žiūrovams
Mažeikių viešosios bibliotekos lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai“ parodė spektaklius „Peliukas ir
knyga“ ir „Suplėšyta knyga“.
Lapkričio 14 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi Šerkšnėnų
mokyklos-daugiafunkcinio centro mokiniai su mokytoja Deimante Ažerskaite ir Šerkšnėnų filialo
bibliotekininke Ilona Mikniene. Vaikų literatūros skyriuje vaikai pažiūrėjo lėlių teatro spektaklį „Knyga
ir peliukas“.
Lapkričio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
sulaukė svečių iš Mažeikių „Vyturio “pradinės mokyklos. Trečiokai atvyko susipažinti su biblioteka ir
jos vykdoma veikla. Skyriaus vedėja Sigita Repšytė papasakojo apie akciją „Metų knygos rinkimai “ ir
pristatė 2018 metais nominuotas knygas vaikams. Vaikams labai patiko eilėraštis „Po lova“ iš Daivos
Čepauskaitės knygos „Baisiai gražūs eilėraščiai“. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos vaikams parodė
lėlių teatro spektaklį „Knyga ir Peliukas“,
Vaikų literatūros skyriuje veikia žaisloteka. Joje vaikai gali skaityti knygutes, žaisti stalo
žaidimus, žiūrėti lėlių teatro spektaklius. Iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų
įsigijus interaktyvių žaidimų įrangą Xbox ir Kinect, žaidimų komplektą, televizorių, 2 planšetinius
kompiuterius atsirado galimybė žaisti interaktyvius žaidimus. Šia proga pasinaudojo nemažai vaikų.
Žaislotekoje apsilankė 443 vaikai.
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 2018 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 visus vaikams skirtus renginius.
Jau 18 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. 2018 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 9 nariai. Būrelio tikslas –
populiarinti biblioteką, įtraukiant vaikus į renginių organizavimą, parodų rengimą, vaikų fondo knygučių
tvarkymą. 2018 m. jaunųjų bibliotekininkų būrelis padėjo bibliotekininkėms organizuoti 2 renginius,
parengti 2 parodas. Bibliotekoje vyko 4 knygučių tvarkymo užsiėmimai.
Jau aštuonioliktus metus Sedos filiale veikia žaisloteka. Žaidimai padeda įvairiapusiškai lavinti
vaikus, pritraukti būsimuosius skaitytojus į biblioteką. 2018 m. žaislotekos paslaugomis pasinaudojo 201

73
vaikas nuo ikimokyklinio amžiaus iki 7 klasės moksleivių, užregistruoti 1508 apsilankymai (2017 m. –
1536). Žaislotekoje lankėsi vaikų darželio auklėtiniai su auklėtojomis.
Židikų filiale 2017 m. gegužės 5 d. įkurtas jaunųjų bibliotekininkų būrelis „Knygų bičiuliai“,
kuriame yra 15 narių. Jaunieji bibliotekininkai suorganizavo literatūros ir kūrybos popietę „Su draugu
skaityti ir kurt smagu“, po kurio buvo eksponuojama paroda „Pasaka pražydo gėlėse“, dalyvavo
rašinių konkurse „Linksmos mano ir senelių istorijos“, talkino rengiant Laisvės gynėjų, Valstybės
dienų minėjimus, dalyvavo adventiniame padėkos vakare, prisidėjo organiziojant ir kitus renginius.

Informacinis darbas
Rajono bibliotekose gautos 657 (2017 m. – 699) užklausos vaikams, atsakyta į visas gautas
užklausas (2017 m. – 699), vaikų literatūros skyriuje į 231(2017 m. – 257), miesto filialuose – 35
(2017 m. – 54), kaimo filialuose – 391 (2017 m. – 388). Daugiausia pateikta teminių užklausų 417
(2017 m. – 688).
Įdomesnės informacinės užklausos: 3D pieštukai, vaikai autistai, mandalų piešimas, Telšių
miesto žydų istorija, rašytojos Jurgos Vilės ir Linos Itagaki knyga „Sibiro haiku“, vitražinių lėlių
teatras, žirgų sportas, 3d spausdintuvai, Samių tauta, internetinės parduotuvės ir kt.
Internetas rajono bibliotekose
 Vaikų interneto vartotojų skaičius
 Vaikų interneto lankytojų skaičius

2017 m.
864
13763

2018 m.
793
12151

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.
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.
Šerkšnėnų filialas bendradarbiauja su mokykla–daugiafunkciniu centru. Mokytoja
informuojama apie bibliotekos skolininkus, naujai gautas knygas, kartu organizuojami renginiai.
Užlieknės filialas kartu su Užlieknės pagrindine mokykla kartu organizuoja renginius. Kartu su
mokyklos bibliotekininke buvo analizuojamas mokinių skaitymas, išsiaiškinta, kas perskaitė
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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.
2018 m. sukurtas 1860 naujai gautų dokumentų įrašas. Automatizuotai per metus
elektroniniame bibliotekos kataloge sukurti 3021 įrašai. Analizinių įrašų sukurta 1161, visi naujai
sukurti analiziniai įrašai eksportuoti į suvestinį katalogą. Automatizuotai parengtų įrašų skaičius iš viso
elektroniniame kataloge – 55395.
Rekataloguojami miesto ir kaimo filialų fondai. 2018 m. rekataloguota 1972 fiz. vnt.
dokumentų.
2018 m. Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriuje buvo toliau kuriami
analiziniai įrašai. Į suvestinį katalogą fondų organizavimo skyriaus vedėja išsiuntė 1161 periodinių
leidinių įrašą. 2018 m. pabaigoje elektroniniame kataloge buvo 14945 analiziniai įrašai.
Informacinio fondo dydis
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose
Vidutinis informacinio fondo dydis filiale

2017 m.
7249
3438
936
2875
158

2018 m.
6956
3495
930
2531
144

2018 m. Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus fondas papildytas 57 vnt. literatūros, iš jų:
A. Harrison ir kt. „Konkurencinga logistikos strategija tiekimo sistemoje“, J. Kvedaravičiaus ir kt.
„Vadovo kaip asmenybės vystymosi trajektorijos“, E. Kilbey „Vaikystė tarp ekranų“, J. Staniškio ir kt.
„Darni atliekų vadyba“, A. Balašaičio „Žodžiai ir žodynai“, R. Gudonavičienės „Marketingo kanalai“,
R. Brazienės ir kt. „Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje“, E. Bilevičiūtės
ir kt. „Lietuvos konstitucinė teisė“, V. Gavelio ir kt. „Makroekonomika“, T. Baranausko „Kuršo
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aktai“, V. Būdos „Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas“, W. Dauber „Kišeninis žmogaus
anatomijos atlasas“, Z. Baubonio ir kt. „Šilalės rajono piliakalniai“, 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.
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 1860 kortelė (2017 m. – 1991).
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

2017 m.
828
137
132
5

2018 m.
663
143
143
-

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:

2017 m.
2664

2018 m.
2722

2662

2722
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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

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

1072
1693
1238
231
224
1462
134
119
895
848
43
183
183

VB užklausų tematika labai įvairi. Mokyklose vaikai ruošia įvairius projektus ir jiems paruošti
nebeužtenka žinių iš vadovėlių. Nemažai informacijos moksleiviams ir studentams prireikia 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 (8 duomenų bazių
paketas), Naxos Music Library, Infolex. 2018 m. prie bazių buvo prisijungta 1523 kartus.
Raštu pateiktų užklausų nebuvo. 2018 m. buvo nemažai užklausų telefonu, elektroniniu paštu.
Buvo atsakyta į 150 elektroninių užklausų
Nemažai užklausų buvo kraštotyros tematika. Atsakyta į 60 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
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 švietimo ir ugdymo, bendravimo psichologijos, žinių vadybos, logistikos,
socialinio verslo, laisvalaikio organizavimo, kaimo turizmo plėtros temomis.
Portale www.ibiblioteka.lt buvo pateikta 19 užklausų.
Filialuose buvo klausiama apie įvairių augalų auginimą, gyvūnų priežiūrą, ligas, žymius
žmones ir kt. Neigiamų atsakymų nebuvo
.
Atrankinės informacijos apimtis ir temos
2017 m.
2018 m.
30
33
Atrankiniu būdu aptarnaujamų abonentų skaičius
2
2
 Viešojoje bibliotekoje
3
3
 Miesto filialuose
25
28
 Kaimo filialuose
12
11
Atrankinės informacijos temos
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Temos
Viešojoje bibliotekoje buhalterei ir direktorei teikiama informacija buhalterinės apskaitos,
darbo apmokėjimo, atostogų suteikimo ir kitais su bibliotekos 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)

2017 m.
24
2006
62

2018 m.
25
1729
63

Viešojoje bibliotekoje vartotojams skirta 12 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga,
miesto filialuose – 11, kaimo filialuose – 40
2013 m. rugsėjo 3 d. sukurta Viešosios bibliotekos paskyra feisbuko socialiniame tinkle.
Paskyras taip pat turi Balėnų, Laižuvos, Naftininkų, Sedos, Pikelių, Ukrinų, Viekšnių filialai.
Duomenys apie rajono bibliotekų elektronines paslaugas
 Interneto seansų skaičius
 Atsisiųstųjų dokumentų skaičius
 Atsisiųstųjų įrašų skaičius
 Virtualių apsilankymų skaičius

2017 m.
26134
2763
4001

2018 m.
19303
1523
7266

Kraštotyros veikla


Veiklos turinys ir kryptys

Rajono bibliotekų kraštotyros veiklos turinį sudaro kraštotyros fondo kaupimas ir tvarkymas,
analizinių bibliografinių įrašų kaupimas elektroniniame kataloge, autografuotų knygų kaupimas,
kraštotyros kartotekos pildymas ir redagavimas, atsakymai į kraštotyros užklausas, kraštotyros darbų
rengimas, seniau ruoštų darbų pildymas ir spausdinimas, kraštotyros renginių organizavimas,
kraštiečių užsienyje paieška, ryšių su kraštiečiais užsienyje užmezgimas ir palaikymas, kraštotyros
informacijos sklaida.
Kraštotyros darbas yra prioritetinė Mažeikių viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros
skyriaus veiklos sritis. Nuo jo organizavimo ir vykdymo kokybės priklauso krašto istorijos bei
rašytinio kultūros paveldo išsaugojimas kitoms kartoms. Šį svarbų darbą dirba visos skyriaus
darbuotojos.
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.
Bendrauta su Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ korespondentais Audrone Malūkiene,
Neringa Švelniene, Mažeikių Gabijos gimnazijos istorijos muziejaus vadove Rima Skrodenyte,
muziejininkėmis, edukacinių programų koordinatorėmis Raimonda Ramanauskiene bei Jūrate
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Miliauskyte, buvusiu Mažeikių rajono Sąjūdžio tarybos pirmininku Antanu Poškumi, Mažeikių rajono
savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Rūta Končiute-Mačiuliene ir kt.
Bendradarbiauta su Akmenės, Rokiškio, Zarasų, Skuodo, Panevėžio ir kt. viešosiomis
bibliotekomis. Rengiant parodas, rašant kraštotyros darbus, prireikė įvairios informacijos, todėl buvo
prašoma pagalbos iš kitų bibliotekų.
Buvo teikiama pagalba studentams, rašantiems baigiamuosius bakalauro, magistro darbus apie
piliakalnius ir dvarus, tautines mažumas, gyvenančias mūsų rajone, Mažeikių rajono ir miesto
skulptūras, lankytinas vietas.
Skaitmeninimui atrinkta 20 leidinių, sudaryta 50 aprašų.
Skyriaus darbuotojos aktyviai dalyvavo Mažeikių muziejaus organizuojamuose renginiuose.
Informacijos ir kraštotyros skyriuje 2018 m. dirbo dvi savanorės, kurios padėjo ieškoti
informacijos apie kraštiečius įvairiuose leidiniuose, surinko datas, reikalingas ruošiant atmintinų datų
kalendorių, redagavo kraštotyros kartoteką, skenavo įvairius kraštotyros darbams reikalingus
dokumentus.

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

2017 m.
2955
2294
661
2
1918
1602
316
2
275
187
88
762
505
257
43

2018 m.
3021
2345
675
1
1975
1649
325
1
277
187
90
769
509
260
44

Viešosios bibliotekos kraštotyros fondas 2018 m. papildytas 47 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: V. Ramanausko „Istorinė
Mažeikių fotografija XIX a. pab.“, V. Daukanto „Dvasingos partnerystės pagrindai“, R. Dapkaus
„Rudenėjančių vėjų sūpynėj“, V. Ostrauskio „...gloria mundi“, K. Bružo „Apie tai, kas neturi išnykti“,
J. Jonušaitės „Laiko potėpiai“, L. Jagielienės „Vakaro laiškai mylimam žmogui“, L. Inio „Paukščiai
vėjyje“, V. Daujotytės „Prigimtinė kultūra“, R. Granausko „Rinktinės apysakos“, K. Slivskio „Fazanų
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medžioklė: Gedeminui Kiesui atminti“, A. Krapauskienės „Tirkšliai – mano gyvenimas“ ir kitais
leidiniais.
2018 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. 2018 m. gautos 39
autografuotos knygos. Tai poetų, žurnalistų, dailininkų, fotografų, vertėjų ir muziejininkų padovanotos
knygos.
Pildomas ir fotoarchyvas. Tai nuotraukos iš įvairių renginių, švenčių. 2018 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 1 kraštotyros darbai, filialų – 8.






Įdėta kortelių į kraštotyros kartoteką
SVB
VB
Kaimo filialuose
Miesto filialuose

2017 m.
691
132
421
138

2018 m.
653
143
410
100

VB 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“(678 įrašai), „Būdas žemaičių“(374 įrašai), „Didmiestis“(109 įrašai) ir aprašai
išsiųsti 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. Redaguotos Pikelių, Krakių ir
Palnosų filialų kraštotyros kartotekos.






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

2017 m.
20
4
3
13

2018 m.
9
1
2
6

Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos parengė ir įrišo 1 kraštotyros darbą: „Mažeikių
rajono 2019 metų atmintinų datų kalendorius“ (elektroninė versija patalpinta Viešosios bibliotekos
interneto svetainėje).
Miesto ir kaimo filialų darbuotojoms buvo suteikta pagalba, rengiant kraštotyros darbus. 2018
metais filialuose parengti 8 kraštotyros darbai. Parengtas Bugenių filialo darbas – „Bugenių
bibliotekos istorija. 1954–2014 m.“, Kapėnų filialo – „Dauginių bažnyčia ir mažieji sakraliniai
statiniai“, Leckavos filialo – „Bibliotekininko Vaclovo Stančiaus gyvenimas ir veikla“, Purvėnų filialo
– „Medžio drožėjo, liaudies meistro Vytauto Vaizgielos gyvenimas ir kūryba“, Reivyčių filialo –
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„Reivyčių bendruomenės veikla 2003–2017 metų spaudoje“, Sedos filialo – „1919–1920 metų
Nepriklausomybės kovų Sedos valsčiaus Vyties kryžiaus Kavalieriai ir savanoriai“, Šerkšnėnų filialo –
„Šerkšnėnų kaimo poetas Vytautas Jakutis“, Ukrinų filialo – „Ukrinų kaimas ir jo žmonės 1940–1990
metais“.
Reivyčių filialo darbuotojos savo filialo jubiliejaus proga parengė lankstinuką. Prie jo
redagavimo bei maketavimo prisidėjo ir informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotoja Janina
Dambrauskaitė.
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.
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.
Metodinė pagalba bibliografinio aprašo, kraštotyros kartotekos tvarkymo klausimais bei
kraštotyros darbų rengimo klausimais buvo suteikta Palnosų, Purvėnų, Renavo, Žemalės, Krakių,
Bugenių, Urvikių, Šerkšnėnų bei Reivyčių filialų darbuotojoms. Palnosų bibliotekos darbuotojai buvo
pravesti mokymai informacinio ir kraštotyros darbo klausimais.
Buvo komplektuojama bibliotekinė literatūra, tvarkomas Viešosios bibliotekos archyvas,
kaupiami duomenys apie rajono bibliotekas.
Metodinių rekomendacijų rengimas
2018 m. parengtas „2019 metų įžymių datų kalendorius“.
Praktinės pagalbos teikimas
Išvykos
 Išvykta kartų
 Aplankyta bibliotekų
 Vidutiniškai vienas filialas aplankytas kartų

2017 m.
10
24
1

2018 m.
11
24
1

2018 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
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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.

Data

2017 m.
4

2018 m.
4

2
2
39

2
2
Dalyvavo Mažeikių
viešosios bibliotekos
darbuotojų
36
42

Pavadinimas

1.
2.

2018-01-18
2018-04-10

Mokymai „Rengiame projekto paraišką“
Pasitarimas

3.
4.

2018-09-28
2018-10-31

50
12

1.

2018-04-19

2.

2018-05-18

Pasitarimas
Mokymai „Tautinės mažumos. Pažinti ir priimti“
Internetiniai seminarai
Projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ internetinis
KŪRYBIŠKUMO seminaras
Projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ internetinis
DAUGIAKULTŪRIŠKUMO seminaras

3.

2018-08-29

Projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ internetinis seminaras
SOCIALINIŲ INOVACIJŲ tema

20

19
20

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
mokosi aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose
dalyvavo seminaruose, konferencijose
dalyvavo įvairiuose kursuose, mokymuose
dalyvavo stažuotėse
dalyvavo kituose renginiuose, skirtuose profesionalumo ugdymui

2017 m.
2
15
18
0
50

2018 m.
2
47
25
0
49
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Mokosi aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose
Fondų organizavimo skyriaus bibliotekininkė mokosi Šiaulių valstybinėje kolegijoje –
paslaugų valdymo specialybė, III kursas.
Auksodės filialo vyresnioji bibliotekininkė mokosi Šiaulių valstybinėje kolegijoje – įstaigų
administravimo specialybė, II kursas.
Renginiai, skirti profesionalumui ugdyti
Eil
.
Nr.

Data

1

2

Seminaro/kursų pavadinimas

Kur vyko

Dalyvavo
Mažeikių viešosios
bibliotekos
darbuotojų

3

4

5

Seminarai, konferencijos
1.

2018-02-09

2.

2018-04-16

3.

2018-05-17

4.

2018-05-17-18

5.

2018-10-01-09

6.

2018-10-26

7.

2018-11-15

8.

2018-11-28

9.

2018-11-30

Informacinis seminaras apie ES programas
„Europa piliečiams“ „Erasmus+“, „Epale“
platformą
Seminaras „Skaitmeninimas: teorija ir
praktika“
Seminaras „VSAFAS biudžetinėms įstaigoms:
Raseinių rajono savivaldybės taikymo patirtis“
Seminaras „Pakretuonė 2018“ (Lietuvos
nacionalinė M.Mažvydo biblioteka)
Tarptautinis forumas „Bibliotekų tvarumui:
tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai tarp
Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo ir
turizmo sekcijų“
Seminaras „Darbo užmokestis biudžetinėse
įstaigose 2018 metais ir mokesčių reforma
2019-01-01“
Respublikinė konferencija „Kaip kunigaikštis
Mažeika bėgiais vaikščiojo: miestų ištakų
tyrimo problematika“
Seminaras „Darbo užmokesčio skaičiavimo ir
apmokestinimo reforma nuo 2019-01-01 ir
2018 m. aktualijos“
Jaunųjų bibliotekininkų mokslinis-praktinis
seminaras „Biblioteka – skirtingas kultūros
jungianti erdvė“

Telšių VB

3

Šiaulių
apsk. VB
Mažeikių
švietimo
centras
Švenčionių
r.
Graikija

3

Mažeikiai

1

Mažeikių
muziejus

3

Mažeikiai

1

Mažeikiai

4

1

1
1
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Kursai, mokymai
1.

2018-01-18
2018-02-14

Mokymai „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo
ir tęstinio mokymosi planavimas

2.

2018-03-14

3.

2018-06-11-12

4.

2018-09-07

5.

2018-10-22

Mokymai NVO vadovams „Kaip išsaugoti
paramos gavėjo statusą“
„SEO mokymai“, pagal projektą LNB
„Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių
paslaugų skaitmeninės rinkodaros
kompetencijų stiprinimas“
Teoriniai – praktiniai mokymai apie
diskriminaciją
Mokymai „Kaip pasiekti savo svajones ir
tikslus dirbant kartu“

6.

2018-11-12

Mokymai „Komandinio darbo pagrindai
efektyviam ir kūrybingam darbui“

7.

2018-11-26

8.

2018-12-11

„SEO mokymai“, pagal projektą LNB
„Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių
paslaugų skaitmeninės rinkodaros
kompetencijų stiprinimas“
Mokymai „Projektų rengimas“

9.

2018-12-11

Mažeikių
švietimo
centras
Mažeikiai

2

Šiaulių
apsk. VB

2

Mažeikių
VB
Mažeikių
kultūros
centras
Mažeikių
kultūros
centras
Kauno apsk.
VB

16

Mažeikių
švietimo
centras
Praktiniai mokymai „Tekstai ir lankytojai. Kaip Mažeikių
jiems susidraugauti?“
muziejus

2

4

3

1

3

3

Kiti renginiai, skirti profesionalumo ugdymui
1.
2.

2018-02-23
2018-03-21

3.

2018-03-23

4.

2018-04-06

5.

2018-04-19

6.

2018-05-17

7.

2018-05-19

Vilniaus knygų mugė
Mažeikių NVO asociacijos ataskaitinė –
rinkiminė konferencija
Paskaita apie prekybą žmonėmis, skirta
organizacijų ir įstaigų vadovams, dirbantiems
su jaunimu iki 14 m.
NVO vadovų mokymai projektų rengimo
klausimais
Visuotinis asociacijos narių susirinkimas ir
renginys „Viešųjų bibliotekų patirtis ir raidos
perspektyvos“
Bendruomenių išvyka į Rumšiškes ir
Žiežmarius paminėti Europos kultūros metus
Gatvės muzikos diena

8.

2017-05-25-26

Žemaitijos regiono bibliotekininkų sąskrydis

Vilnius
Mažeikiai

22
2

Mažeikiai

2

Mažeikiai

2

Vilnius

2

Kaišiadorių
r.
Mažeikių
RSVB
Mažeikiai

1
8
32
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9.

2018-06-01

10.

2018-06-30

11.
12.

2018-10-03
2018-11-06

13.

2018-11-16

14.

2018-12-11

15.
16.

2018-12-18
2018-12-19

Mažeikiuose (Balsių stovykloje)
Tarptautinis pasakų sekimo čempionatas
„Vieną kartą gyveno“ Radviliškio viešojoje
bibliotekoje
Pažintinė išvyka į Akmenės rajono
savivaldybės viešąją biblioteką ir Akmenės
kraštą
Telšių knygų mugė
III Bibliotekų teatrų festivalis Tauragės rajono
savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios
bibliotekoje
Baigiamasis Knygų pristatymo konkurso etapas
Pažintinė ekskursija į Telšių apylinkės teismo
Mažeikių rūmus
Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis
Akcijos „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“
dalyvių pažintinė kelionė į Seimą

Radviliškio
VB

1

Akmenės r.

28

Telšių VB
Tauragės
VB

4
5

Šiaulių
apsk. VB
Mažeikiai

3

Šiauliai
Vilnius

2
16

9

Mokslinio tyrimo darbas
Dalyvavimas respublikiniuose tyrimuose
Kovo mėnesį Viešosios bibliotekos, Reivyčių, Sedos, Tirkšlių, Viekšnių, Židikų fililalų
darbuotojai dalyvavo Vilniaus universiteto teisės klinikos apklausoje, norint išsiaiškinti nemokamos
teisinės pagalbos taškų bibliotekose būklę.
Mažeikių VB vykdytas tyrimas
2018 m. sausio mėnesį buvo atlikta Mažeikių rajono bibliotekų vartotojų anketinė apklausa,
kurios tikslas – išsiaiškinti rajono bibliotekų vartotojų nuomonę apie bibliotekų teikiamas paslaugas.
Šio tyrimo rezultatai padės bibliotekoms įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti
vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.
Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose 2017 m. duomenimis buvo
užregistruoti 8354 vartotojai. Anketinėje vartotojų apklausoje dalyvavo 1014 respondentų (12 %).
Didžioji apklausos dalyvių dalis – moterys (70 %). Pagal amžių didžiausią respondentų dalį sudaro
40–49 metų (23 %) amžiaus bibliotekų lankytojai, pagal išsilavinimą – su viduriniu išsilavinimu (30
%). Dirbančių (48 %) ir nedirbančių (50 %) respondentų beveik tiek pat (2 % respondentų nenurodė).
Nedirbančiųjų bibliotekų lankytojų didžiausią dalį sudaro pensininkai (39 %). Didžioji dalis
respondentų (79 %) gyvena Mažeikių rajono kaimo vietovėse, 20 % Mažeikių mieste ir 1 % kitose
vietovėse (Vilniuje, Šiauliuose, Akmenės r.).
Tik keturi Viešosios bibliotekos lankytojai nurodė pageidavimus, ko pasigenda bibliotekoje:
bibliotekos darbo laikas galėtų būti ilgesnis; ilgesnis darbo laikas penktadieniais; trūksta pasaulinio
lygio populiarių knygų; norėtų daugiau mokslinių, mokslinės fantastikos knygų, pvz. Č. Darvino
„Rūšių atsiradimas“, S. Hokingo (Stephen Hawking) „Trumpa laiko istorija“.
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Miesto filialuose lankytojai norėtų rasti daugiau naujų knygų ir periodinių leidinių, Sedos
filiale ir daugiau kompiuterių. Naftininkų filiale pageidautų pakeisti darbo laiką, dirbti ilgiau vakarais
ir šeštadieniais. Reivyčių filialo vienas lankytojas pageidautų, kad patalpos būtų erdvesnės.
Kaimo filialų vartotojai išsakė daug pagyrimų filialų darbuotojoms, tačiau ir nemažai
pageidavimų. Pageidavimai labai įvairūs: daugiau ir įvairesnių periodinių leidinių, naujų knygų
(Auksodės, Bugenių, Buknaičių, Krakių, Palnosų, Plinkšių, Šerkšnėnų, Tirkšlių, Užlieknės, Žemalės,
Židikų filialuose), atnaujinti kompiuterinę įrangą, įsigyti daugiau kompiuterių, įsigyti skenerių,
planšečių, fotoaparatų (Auksodės, Bugenių, Buknaičių, Plinkšių, Purvėnų filialuose), atlikti
bibliotekose remontą, apšiltinti, pakeisti langus, kad patalpose būtų šilta (Balėnų, Buknaičių,
Leckavos, Palnosų, Židikų filialuose). Užlieknės filiale vartotojas pageidauja naujos šiuolaikiškesnės
bibliotekos iškabos, Balėnų ir Krakių filialuose lankytojai pageidauja įrengti tualetus, Krakių filiale –
sutvarkyti apšvietimą, šildymą. Plačiau apie tyrimą http://www.mrvb.lt/lt/naujienos/2325-rajonobibliotekose-atliktas-vartotoju-poreikiu-tyrimas
Dalyvavimas įvairiuose projektuose
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo įgyvendinti Kultūros ministerijos ir
Nacionalinės bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Suburta projekto įgyvendinimo komanda. Projektas
tęsis iki 2021 m.
2018 m. kovo 2 d. antrą kartą Viešojoje bibliotekoje bei Ukrinų, Urvikių filialuose, pirmą kartą
Balėnų, Palnosų ir Sedos filialuose buvo rašomas Nacionalinis diktantas (organizatoriai VšĮ Pilietinės
minties institutas, Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“). Rašyti diktantą į bibliotekas susirinko
35 žmonės (2017 m. – 22), tarp kurių buvo ir 10 bibliotekų darbuotojų. Tarp rašančiųjų bibliotekose
buvo senjorų, moksleivių, bedarbių, kultūros centrų darbuotojų, mokytojų, valytojų, namų šeimininkių,
buhalterių, darbininkų, ūkio skyriaus darbuotojų, neįgalių žmonių.
2018 m. kovo 19 –25 dienomis Europos šalyse vyko tradicinė „Interneto savaitė 2018“ („Get
Online Week 2018“), kurią Lietuvoje koordinavo asociacija „Langas į ateitį“. Prie šios savaitės
prisijungė Plinkšių, Renavo, Sedos ir Ukrinų filialai.
Balandžio 9–13 dienomis Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kvietė
rajono bibliotekas prisijungti prie renginio „Sveikatos dienos Mažeikiuose 2018“. Rajono
bibliotekose šią savaitę buvo galima aplankyti įvairias sveikatinimui skirtas literatūros parodas, vyko
renginiai. Užlieknės filiale skaityta paskaita „Infekcinių ligų prevencija“, Balėnų filiale vyko
susitikimas su „Sporto studijos Tirkšliai“ trenere Reda Brukliene, Ukrinų filiale vyko popietė „Žinok
saiką“ (sveikatos priežiūros specialistė Dalia Perminienė ir Visuomenės sveikatos stiprinimo
specialistė Martyna Nabažaitė kalbėjo apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, supažindino su Valstybės
finansuojamomis prevencinėmis programomis), Židikų filiale vyko popietė „Pasitikime vasarą
gražios“ (dalyvavo Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Martyna Nabažaitė). Parengtos
parodos: VB „Informacijos keliu į sveiką gyvenimą“ (suaugusiems), „Pūsk muilo burbulus, o ne
tabako dūmus“ (vaikams apie žalingus įpročius), Auksodės filiale „Sveikas gyvenimas – giedra
senatvė“, Balėnų filiale „Maži pokyčiai sveikesniam gyvenimui“, Bugenių filiale ,,Būk sveikas! Būk
laimingas!“, Buknaičių filiale „Vaistažolių magija“, Krakių filiale „Būkime sveiki ir žvalūs“,
Laižuvos filiale „Augalų paslaptys ir sveikata“, Leckavos filiale paroda „Vaistiniai augalai iš mūsų
sodo“, Naftininkų filiale „Sveikatos patarimai“, Palnosų filiale „Augalai sveikatai“, Pikelių filiale
„Sveikos gyvensenos ABC“, Plinkšių filiale paroda „Infekcinės ligos ir jų profilaktika“, Purvėnų filiale
paroda „Ilgo gyvenimo paslaptys“, Reivyčių filiale paroda „Ilgo gyvenimo paslaptys“, Renavo filiale
„Stebuklinga vaistažolių galia“, Sedos filiale paroda „Sveikata retai vertinama, kol liga neužklumpa“,
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Šerkšnėnų filiale „Gamtos vaistinė“, Tirkšlių filiale paroda „Geriausi gamtos vaistai“, Ukrinų filiale
„Kelias sveikos mitybos link“, Urvikių filiale „Sveika gyvensena – kelias į laimę ir gerovę“, Užlieknės
filiale paroda „Visuomenės sveikatos būklė prieš šimtmetį ir dabar“, Viekšnių filiale „Sveikatos
biblija“, Žemalės filiale paroda ,,Padėk sau ir būsi sveikas“, Židikų filiale paroda „Pasitikime vasarą
gražios“.
2018 m. balandžio mėnesį startavo projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Projektas vyks iki 2021 m. kovo mėn. Projekto
tikslas – padėti Lietuvos gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis
technologijomis bei internetu, jo teikiamomis galimybėmis mokantis, planuojant laisvalaikį,
apsiperkant, registruojantis pas gydytojus, supažindinant su bibliotekose LNB infrastruktūrinio
projekto metu įdiegtais baziniais, kūrybiniais ir kt. paketais. Projektą įgyvendina Informacinės
visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija. Į projekto organizatorių kvietimą bendruomenėms jungtis prie
projekto atsiliepė 12 Mažeikių rajono bendruomenių. Liepos 3 d. vyko tiesioginė transliacija
bibliotekininkams „Projektas „Prisijungusi Lietuva“ ir biblioteka“, kurios metu pristatytos numatomos
projekto veiklos. Spalio 24 d. vyko internetinis seminaras „Senjorų dienos internete“. Projekto
organizatoriai kvietė susipažinti su lapkričio 5–9 dienomis pirmą kartą Lietuvoje organizuojama
temine akcija, skirta vyresnio amžiaus žmonėms – „Senjorų dienos internete“.
Rajono savivaldybei pakvietus, rajono bibliotekos aktyviai įsijungė į Europos judumo savaitę,
kuri vyko rugsėjo 16–22 dienomis. Židikų filialas organizavo judriąją popietėlę, kurios metu Kakė
Makė pravedė linksmą mankštą vaikams „Mankšta + gera nuotaika“. Balėnų filiale Mažeikių turistų
klubo narė Rita Alšauskienė skaitė paskaitą apie važiavimo dviračiu naudą, pasidalino įspūdžiais apie
įsimintinas keliones dviračiu po Lietuvą, po paskaitos renginio dalyviai bus pakviesti pasivažinėti
dviračiais po Balėnų kaimą. Viekšnių filialas organizavo „Judumo dieną Viekšniuose“. Bibliotekos
kiemelyje vyko mankšta su breiko mokytoju Donatu Vaičiurgiu. Auksodės filialas organizavo popietę
„Pasakų joga vaikams“. Auksūdžio mokyklos-daugiafunkcinio centro sporto salėje ant kilimėlių,
sekant pasaką, vyko jogos užsiėmimai. Sedos filialas organizavo rytmetį „Pajudėkime kartu – vienu
ritmu“ ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurio metu su muzika bus atliekama mankšta. Šerkšnėnuose
vyko ėjimo apie Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro pastatą akcija – kiekvienam vaikui teko
apeiti tiek kartų apie pastatą, kokio yra amžiaus, paskui buvo žaidžiami lauko žaidimai. Židikų filiale
vyko šokio ir kūrybos popietė „Judėk laisvai“, Ukrinų filiale – šokinėjimo per šokdynę varžybos
„Judam, krutam, šokinėjam!“, Renavo filiale – visuotinė mankšta vaikų žaidimo aikštelėje „Judumo
diena Renave“, Plinkšių filiale – popietė „Lauko žaidimai vaikams“. Literatūros parodas apie
judėjimo naudą sveikatai parengė Viešoji biblioteka bei Naftininkų, Reivyčių, Viekšnių, Palnosų,
Pikelių, Plinkšių, Purvėnų, Ukrinų, Užlieknės, Žemalės, Židikų filialai.
Auksodės, Balėnų, Bugenių, Laižuvos, Palnosų, Pikelių, Renavo, Reivyčių, Sedos, Ukrinų,
Urvikių, Viekšnių, Židikų filialų darbuotojos teikė paraiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir
kultūrinio raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ nominuotoms knygoms
įsigyti. Metų knygos rinkimų komplektai paskirti: vaikų kategorijos knygos – Ukrinų filialui, paauglių
kategorijos knygos – Sedos ir Židikų filialams, publicistikos ir dokumentikos knygos – Reivyčių
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,
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saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo forma, skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams. Lapkričio 8 d.
Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo atrankinį konkursą. Knygą pristatyti galėjo
vienas dalyvis arba dalyvių grupė, kurią sudarė ne daugiau kaip 8 asmenys.
Nuo 2017 m. 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.
Birželio mėn. Viešosios bibliotekos, Reivyčių, Sedos, Viekšnių, Balėnų, Laižuvos, Leckavos,
Palnosų, Renavo, Tirkšlių, Ukrinų, Užlieknės filialai įsijungė į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo akciją „Vasaros skaitymo iššūkis“, kurios tikslas – per
vasarą įveikti 5 skaitymo užduotis. Jame galėjo dalyvauti įvairaus amžiaus skaitytojai. Mūsų rajone
„Vasaros skaitymo iššūkyje“ dalyvavo 29 skaitytojai, kurie perskaitė 129 knygas. Visas užduotis
įvykdė 17 skaitytojų.
Birželio 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis
Tarptautinis pasakų sekimo čempionatas „Vieną kartą gyveno...“, kuriame dalyvavo ir pasakas sekė
Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos pasakoriai. Čempionate dalyvavo ir Auksūdžio mokyklosdaugiafunkcinio centro 2 klasės mokinė Evika Gaidamovičiūtė kartu su bibliotekininke Ramona
Puidokaite. Renginys prasidėjo paskaita „Tūkstantmetės žmonijos patirties lobynai pasakose ir jų
perteikimo aktualizavimas modernioje aplinkoje“, kurią skaitė tautosakininkė, etnologė Gražina
Kadžytė. Ji taip pat pasekė Jurgio Dovydaičio užrašytą pasaką „Saulės vaduotojas“. Renginį vedė
Šiaulių dramos teatro aktorius, trupės vadovas Vladas Baranauskas. Čempionate rungėsi 20 dalyvių:
13 vaikų grupėje, 7 suaugusiųjų. Mūsų rajono atstovė Evika Gaidamovičiūtė pristatė rusų liaudies
pasaką „Pagrandukas“. Renginio pabaigoje vyko apdovanojimai. Čempionato dalyvės Evika
Gaidamovičiūtė ir bibliotekininkė Ramona Puidokaitė buvo apdovanotos padėkos raštais ir atminimo
dovanėlėmis.
Lapkričio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė,
darbuotojos Sigita Repšytė, Daiva Atienė, Jūratė Grikpėdienė ir Ingrida Jonušienė dalyvavo Tauragės
rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
organizuotame III-jame Bibliotekų lėlių teatrų festivalyje „Šimtmečio pasaka – 2018“.
Susirinkusiems žiūrovams Mažeikių viešosios bibliotekos lėlių teatras „Vyturiai ir pelėdžiukai“ parodė
spektaklius „Peliukas ir knyga“ ir „Suplėšyta knyga“.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos prisijungė prie nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos parengto projekto „Poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės
vystymas“. Projekto trukmė – 30 mėnesių, pradžia – 2018 metų rugsėjis. Pirmame etape buvo atrinkti
skaitmeninimui skirti periodiniai leidiniai, taip pasirašyta autorinė licencinė sutartis su UAB
„Santarvės laikraštis“ savininkais dėl straipsnių skaitmeninimo ir talpinimo į bibliotekos svetainę ir į
epaveldas.lt svetainę.
Buvo stebimos interneto transliacijos iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
ministudijos.
1.
Kovo 6 d. Atviros Lietuvos fondas, bendradarbiaudamas su Nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka, kvietė žiūrėti transliaciją, skirtą Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams ir
visiems vyresnio amžiaus bibliotekų lankytojams „Era po tiesos“: skirtingos dezinformacijos taktikos
(konkretūs pavyzdžiai), kaip tai veikia“.
2.
Kovo 28 d. vyko pokalbis apie Gatvės muzikos dieną „2018/Vienu ritmu!“ Laidos
moderatorius – Kristijonas Ribaitis, bardas, radijo laidų vedėjas, taip pat dalyvavo Andrius
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Mamontovas, GMD idėjos autorius, ir Jogaila Ivašauskas, „Afrikos būgnų“ grupės narys, GMD
savanoris, socialinio tinklo „Facebook“ koordinatorius.
3.
Balandžio 10 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Nacionaline
biblioteka, kvietė stebėti tiesioginę transliaciją apie 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų
deklaravimą. Ši tema labai aktuali ūkininkams. Nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė daug praktinių
pavyzdžių, susijusių su deklaravimu, bei pristatė šių metų pakeitimus ir naujoves.
4.
Gegužės 17 d. transliacijos tema – „Parama smulkiesiems ūkiams“. Ši tema labai
aktuali kiekvienam smulkaus ūkio valdytojui, ūkininkui, kuris planuoja plėsti savo ūkį, jį
modernizuoti. Transliacijos metu pristatytos 2018 m. paraiškų gauti paramą priėmimo naujovės, taip
pat pasidalinta praktiniais patarimais, ką reiktų žinoti ketinantiems kreiptis dėl šios paramos.
5.
Gegužės 19 d. vyko projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ internetinis
Kūrybiškumo seminaras. Kalbėta, kas tai kūrybiškumas ir kaip tapti kūrybiškam, kaip skatinti kūrybinį
mąstymą.
6.
Gegužės 22 d. Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline biblioteka,
kvietė stebėti tiesioginę transliaciją apie didelės aprėpties socialinį projektą „Darnūs namai“, kuris
skatina atsakingą vartojimą, atliekų prevenciją – kaip reikia rūšiuoti atliekas, į ką reikėtų atkreipti
dėmesį ir pan. Ši tema labai aktuali plačiajai visuomenei – daugiabučių namų gyventojams,
individualių namų valdų savininkams, kaimiškų vietovių gyventojams, verslo ir gamybos įmonėms,
savivaldybių tarnautojams ir darbuotojams, nuomonės lyderiams ir socialiniams bei ekonominiams
partneriams. Transliacijos metu buvo kalbama apie atsakingą vartojimą, kaip teisingai reikia rūšiuoti
atliekas, kokią įtaką klimato kaitai daro besikaupiančios atliekos. Buvo pateikta nemažai pavyzdžių,
kaip iš senų rakandų, nereikalingų daiktų susikurti unikalų savo namų interjerą.
7.
Liepos 3 d. vyko tiesioginė transliacija bibliotekininkams „Projektas „Prisijungusi
Lietuva“ ir biblioteka“. Transliacijos metu buvo informuota, kad pavasarį startavo projektas
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kurio
vykdytojai yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, asociacija
„Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projekto tikslas – padėti
Lietuvos gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis
bei internetu, jo teikiamomis galimybėmis mokantis, planuojant laisvalaikį, apsiperkant, registruojantis
pas gydytojus. Didžioji Projekto veiklų dalis bus įgyvendinama Lietuvos viešosiose bibliotekose ir jų
filialuose, kur LNB infrastruktūrinio projekto metu bus įdiegti programinės įrangos paketai.
8.
Rugpjūčio 29 d. vyko projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ internetinis
seminaras SOCIALINIŲ INOVACIJŲ tema. Paaiškinta, kas tai yra socialinė inovacija, kaip inovacijos
gali būti įgyvendinamos bibliotekoje, kada reikėtų imtis inovacinės veiklos bibliotekose, sugriauta 10
mitų apie inovacijas.
9.
Rugsėjo 18 d. transliacijos tema labai aktuali ūkininkams – tiesioginių išmokų
mokėjimo tvarka ir kitos paramos aktualijos. Transliacijos metu buvo pateikta praktinių pavyzdžių,
susijusių su žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimu, pristatyta tiesioginių išmokų mokėjimo
tvarka bei kitos naujovės.
10.
Spalio 3 d. vyko transliacija internetu „Skaitmeninio turinio naudojimo teisių
ženklinimas“ apie Nacionalinės bibliotekos vykdomo projekto „E-paslauga: skaitmeninio turinio
naudojimo teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai“ metu sukurtą elektroninę paslaugą. Lektoriai Jurga
Gradauskaitė (advokatė) ir Juozas Markauskas (Baltijos audipovizualinių archyvų tarybos
viceprezidentas, skaitmeninimo tarybos narys) nagrinėjo su autorių teisėmis susijusius klausimus, su
kuriais susiduria atminties institucijų specialistai, norėdami skaitmenintus objektus skelbti internete.
Laidos vedėja Milda Strodonskienė pakvietė susipažinti su įrankiu cc.lnb.lt, skirtu kūrinių, gretutinių
teisių objektų ir nesaugomų objektų teisėms identifikuoti ir ženklinti pagal tarptautines „Creative
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Commons“ licencijas ir „Rights Statments“ pareikštis, naudojamas kultūros paveldo objektų
skaitmeninėje platformoje „Europeana“.
11.
Spalio 24 d. vyko internetinis seminaras „Senjorų dienos internete“. Projektas
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ kvietė
susipažinti su lapkričio 5–9 dienomis pirmą kartą Lietuvoje organizuojama temine akcija, skirta
vyresnio amžiaus žmonėms – „Senjorų dienos internete“.
Dalyvauta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos 2018“.

Projektų rengimas
Įgyvendinant Mažeikių rajono savivaldybės remiamą projektą „Šimtmečio Kalėdos
bibliotekoje“ lapkričio mėnesį buvo paskelbtas kūrybinių darbų konkursas „Pasakų personažų
susitikimas kalėdiniame bibliotekos kiemelyje“. Dalyvauti jame buvo kviečiamos ikimokyklinio ir
bendrojo lavinimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės. Gruodžio 6 d. į papuoštą
girliandomis bibliotekos kiemelį, skambant pasakų įrašams, susirinko atšiauraus ir nenuspėjamo
žiemos oro nepabūgę įvairiausių pasakų personažai: Auksinė žuvelė, Pagrandukas, Buratinas,
Paršiukas, Batuotas katinas, Pinokis, Ragana, Lapė, elnias Rudolfas, keletas knygos „Ozo šalies
burtininkas“ veikėjų. Iš viso – daugiau kaip 30 personažų, stebinančių originalumu, išmone ir
kūrybingumu, pagamintų iš medžio, stiklo, įvairių gamtinių medžiagų, plastikinių daiktų. Gražiausius
darbus rinko bibliotekos kiemelio lankytojai. Balsuojama už labiausiai patikusį personažą buvo ir
Viešosios bibliotekos feisbuko paskyroje. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad daugiausia balsų
surinko Visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“ sukurtas „Paršiukas ir jo namelis“, Sodų
pagrindinės mokyklos „Buratinas“ ir lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbas „Laimė yra lapė“. Viešosios
bibliotekos padėkos ir dovanėlės gruodžio 17 d. vykusiame renginyje buvo įteiktos visiems kūrybinių
darbų konkurso dalyviams. Originalią parodą iki Trijų karalių dienos aplankė daugybė mūsų miesto
gyventojų ir svečių.
Projektas „Šimtmečio Kalėdos bibliotekoje“ buvo skirtas ir aktyviausių Viešosios bibliotekos
paskelbtosios akcijos „Šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui“ dalyvių pagerbimo ir apdovanojimo
šventei organizuoti. Tai buvo baigiamasis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metų akcentas.
Gruodžio 17 d. vykusioje šventėje buvo apdovanoti 74 suaugusieji akcijos nugalėtojai. Jiems ir
visiems kūrybinių darbų konkurso „Pasakų personažų susitikimas kalėdiniame bibliotekos kiemelyje“
dalyviams buvo skirta ir poezijos, muzikos bei dainų programa „Tėvynė – širdies ir žodžio gelmėje“,
kurioje dalyvavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė dainininkė Veronika Povilionienė,
poetas Juozas Žitkauskas ir akordeonistas Svajūnas Ilčiukas.
Viešosios bibliotekos projektui „Šimtmečio Kalėdos bibliotekoje“ Mažeikių rajono savivaldybė skyrė
600,00 Eur. Projektą rėmė ir akcijos globėjais buvo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Kęstutis
Bartkevičius ir Valius Ąžuolas, leidykla „Alma littera“, parduotuvė „Geriausios kanceliarinės prekės“.
Susitikimų su žymiais Mažeikių krašto žmonėmis ciklas „Mūsų krašto šviesuoliai“, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Rėmėja – Mažeikių rajono savivaldybė (800,00 Eur).
Įgyvendinant šią programą Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko keturi susitikimai su kraštiečiais:
kovo 1 d. – su dailininke Eugenija Ivaškevičiūte ir jos seserimi rašytoja Aldona IvaškevičiūteBlažiene, rugsėjo 19 d. – su poetu, žurnalistu, rašytoju Laimonu Iniu, balandžio 19 d. – su
humanitarinių mokslų daktare, Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininke, Baltų kalbų ir
vardyno tyrimų centro vadove akademike Grasilda Blažiene, lapkričio 20 d. – su leidyklos „Andrena“
įkūrėja ir vadove Nijole Urbšyte-Petrošiene.
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2018 metais Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius vykdė
projektą „Auginame skaitytoją 3+“, kurį dalinai (2820,00 Eur) finansavo Lietuvos kultūros taryba. Jo
metu organizuota 16 garsinių skaitymų, 8 teatralizuoti knygų pristatymai. Iš viso apsilankyta 16-oje
lopšelių-darželių grupių. Vaikams perskaitytos ir pristatytos geriausiomis ir meniškiausiomis tapusios
vaikiškos knygos, taip pat vaikų kategorijoje, metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos, bei
susitikimuose su vaikais dalyvavusių autorių knygos. Knygas vaikams skaitė ir pristatė Mažeikių
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos. Mažeikių lopšelių-darželių auklėtiniai dalyvavo
4 edukaciniuose užsiėmimuose su Mažeikių viešosios bibliotekos lėlių teatro lėlėmis, vaikams
spektaklius parodė Mažeikių bendruomeninio pagalbos vaikams centro vaikai ir Ventos pagrindinės
mokyklos moksleiviai. Vyko 6 susitikimai ir knygų pristatymai su rašytojais: Lina Žutaute, Evelina
Daciūte, Selemonu Paltanavičiumi, Tomu Dirgėla. Rašytoja, Ignė Zarambaitė ne tik pristatė savo
knygas, bet ir organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu vaikus išmokė pasigaminti knygos
„Skudurinukė“ personažą – skudurinę lėlytę. Kūrybinėse „Riešutorto“ dirbtuvėse kartu su knygos
autoriais Benu Bėrantu ir dailininke Vilija Kvieskaite skaitė knygos ištraukas, kalbėjo apie melą,
gamino šventines kepuraites, žaidė žaidimą. Vyko kūrybinės dirbtuvės su dailininke Aušra KiudulaiteAdomavičiene, kurių metu vaikai kūrė „spalvingą Lapės miestą ir ieškojo savo laimės“. Į dalyvavimą
projekte buvo įtrauktos ir vaikų mamos. Kartu su vaikais jos dalyvavo užsiėmime su Inese Lalas.
Baigiantis projektui visi buvo pakviesti į paskutinį renginį, kuriame muzikinių miniatiūrų programą
„Vaikų kambarys“ pagal Violetos Palčinskaitės poeziją parodė „Teatriuko“ aktoriai. Lopšelių-darželių
auklėtiniai taip pat buvo parengę ir parodė savo paruoštas programas. Iš viso projekto veiklose
dalyvavo 1053 vaikai.
VB informacijos ir kraštotyros skyrius parengė projektą „Jaunime, kurdamas ateitį,
brangink praeitį“, kurį finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gegužės 9-ąją visoje
Europos Sąjungoje minima Europos diena, kuri simbolizuoja Europos vienybę. Prie šios dienos
paminėjimo šiemet prisijungė ir Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Informacijos ir
kraštotyros skyrius įgyvendindamas projektą „Jaunime, kurdamas ateitį, brangink praeitį“, kurį remia
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, pakvietė miesto jaunimą, moksleivius, miesto bendruomenę,
nevyriausybinių organizacijų narius kartu švęsti su Europa. 2018-ieji paskelbti Europos kultūros
paveldo metais. Todėl organizuojant Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuojamo projekto
„Jaunime, kurdamas ateitį, brangink praeitį“ šventines veiklas, siekta skatinti jaunimą pažinti ir
branginti kultūrinį paveldą. Viešoji biblioteka buvo paskelbusi mokinių piešinių konkursą-parodą
„Įdomiausi kultūros paveldo objektai Europoje“. Iš pateiktų darbų išrinkti trys geriausi, labiausiai
atitikę vertinimo nuostatus. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo edukacinį–
pažintinį užsiėmimą apie kalvystę. Netradicine veikla siekta supažindinti su vienu senoviškiausiu ir
gilias tradicijas turinčiu amatu Lietuvoje. Gegužės 10-osios popietę Sodų pagrindinės mokyklos 7–8
klasių moksleiviai kartu su mokytoja Ona Kesminiene bei karjeros specialiste Jurgita Montrimiene
rinkosi į Stankų kalvę-studiją, įrengtą Mažeikiuose. Gegužės 16 d. į Mažeikių Gabijos gimnazijos salę
rinkosi debatų klubo, MEPA komandos nariai ir projekto „Atrask ES Lietuvoje“ dalyviai, renginio
svečiai. Čia vyko edukacinė pamoka-diskusija „Kodėl verta išsaugoti paveldą kaip kultūrinės tapatybės
ir savasties išraišką?“, skirta Europos kultūros paveldo metams. Tai viena iš veiklų pagal Europos
Komisijos atstovybės Lietuvoje remiamą projektą „Jaunime, kurdamas ateitį, brangink praeitį“, kurią
vykdė Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius. Europos
kultūros paveldo metams skirto projekto „Jaunime, kurdamas ateitį, brangink praeitį“, kurį rėmė
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, baigiamasis renginys vyko gegužės 19 d. kartu su Gatvės
muzikos dienos muzikantais ir svečiais. Prie Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
pastato buvo skirtos atskiros erdvės suaugusiesiems, jaunimui ir vaikams, o kiemelyje „Protų kovų“
dalyvius ir smalsuolius džiugino piešinių konkurso „Įdomiausi kultūros paveldo objektai Europoje“
geriausių darbų paroda.
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Buknaičių biblioteka dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros projektų konkurse ir
gavo finansavimą edukacinei programai „Dekupažo įvairovė“ įgyvendinimui. Projekto vykdymui
skirta 100,00 Eur. Tautodailininkė Tatjana Damulienė užsiėmimo dalyviams pravedė du edukacinius
užsiėmimus: „Dekupažo paslaptys“, „Dekoruosiu ir namams jaukumo duosiu“. Parengta dekupažo
technika dekoruotų daiktų paroda „Daiktai naujam gyvenimui“. Renginius finansavo Mažeikių rajono
savivaldybė, Mažeikių viešoji biblioteka skyrė 56,00 Eur. priemonėms ir prekėms nusipirkti,
reikalingoms dekupažo užsiėmimams.
Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 400,00 Eur paramą Ukrinų filialo projekto „Vasara –
skaitymų, tikrų ir virtualių nuotykių metas“. Projektas vyko birželio–rugpjūčio mėnesiais. Projekto
metu įvyko 2 mobiliosios inovatyvių technologijų laboratorijos užsiėmimai, skirti skatinti bei ugdyti
vaikų ir jaunimo kompiuterinį ir technologinį raštingumą. Vaikai ir suaugusieji turėjo galimybę
susipažinti su viena iš naujausių technologijų– 3D modeliavimu ir spausdinimu, 3D pieštukais.
Lankėsi žinomas televizijos laidų vedėjas, jaunosios kartos teatro ir kino aktorius Giedrius Savickas.
Aktorius skatino nebijoti imtis naujų idėjų, siekti savo tikslų. Organizuotas vaizdo klipų konkursas „O
vasarą bibliotekoje...“. Vaikai filmavo trumpus filmukus apie knygas ir skaitymą bibliotekoje.
Apdovanoti , kuriuose dalyvavo 27 kaime gyvenantys ir pas senelius atostogaujantys vaikai.
Projektui „Kultūros paveldo vertybės Ukrinuose. Pažinkime ir branginkime“, skirtam
Europos kultūros paveldo metams paminėti, Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 250,00 Eur paramą.
Jis įgyvendintas gegužės–birželio mėnesiais. Ukriniškiai lankė kaimo apylinkėse esančius
memorialinius statinius – koplytėles. Su Šv. Antano Paduviečio bažnyčios pastatų kompleksu ir joje
esančiomis vertybėmis supažindino menotyrininkas–restauratorius Juozapas Blažiūnas. Vyko
fotografijų konkursas „Įamžintos Ukrinų kultūros paveldo vertybės“, kurio metu nufotografuotos
nekilnojamosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vertybės. Išleistas informacinis lankstinukas
„Kultūros paveldo vertybės Ukrinuose. Pažinkime ir branginkime“.
Viekšnių filialas parengė ir vykdė projektą „Kalvystė- vienas seniausių amatų“, kurio
vykdymui Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 250 Eur. Rugsėjo 21 d. bibliotekos kiemelyje kalvis
Martynas Stankus pastatė senovišką kalvę su įspūdingomis dumplėmis, kurias puošia iš medžio
išdrožinėta velnio galva, pučianti į žaizdrą orą. Susirinkusiems meistras demonstravo kaip kalamas
metalas, lengvai mojavo kūju ir aušino šnypščiančią geležį mediniame vandens pripildytame
kibirėlyje. Susirinkusieji susipažino su kalvystės amatu ir galėjo patys prisiliesti prie senovės istorija
dvelkiančių dalykų. Rugsėjo 25 d. kalvis Martynas Stankus skaitė paskaitą „Kalvystės menas ir
amatas“. Jis pats dirba rekonstrukcijos srityje, domisi archeologija, istorija, gilinasi į senovinių ginklų
gamybą. Susirinkusiems kalvis demonstravo kovos kirvius, kuriuos daryti jam ypač patinka, aiškino
kaip iš balų rūdos išgautos geležies senovės lietuviai gamindavosi peilius, iečių antgalius, kardus.
Paskaitos metu Algirdas Stankus vis papildydavo sūnaus pasakojimą konkrečiais pavyzdžiais iš savo
kalvystės patirties.
Personalas
Darbuotojų skaičius





SVB:
Iš jų profesionalių bibliotekininkų
VB
Miesto filialuose

2017 m.
59
48
20
8

2018 m.
59
48
20
8
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Kaimo filialuose

20

20







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

20
1
19

20
1
19

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
2017 m.
Iš viso
proc.






Su aukštuoju:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

21
12
2
7

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







Su aukštesniuoju:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

23
8
6
9







Kitų:
SVB
VB
Miesto filialuose
Kaimo filialuose

4
4

2018 m.
Iš viso
proc.
21
12
2
7

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

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

8
6
9

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

8,3
20,0

4
4

8,3
20,0

Darbuotojų kaita
2018 m. sausio 16 d. į Fondų organizavimo skyriuje buvusią laisvą bibliotekininkės darbo vietą
laikinai priimta darbuotoja.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
 vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui
 lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui
 išduotis (fiz. vnt.) vienam bibliotekininkui

2017 m.
174,0
2578,8
4161,5

2018 m.
180,8
2817
4425,4
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Materialinė bazė



Patalpų būklė:
avarinės patalpos
Nėra bibliotekų avarinėse patalpose.
 remontuotinos patalpos
Remontuotinos Balėnų, Leckavos, Palnosų, Plinkšių, Purvėnų, Židikų filialų patalpos.
 per metus atlikta remontų
Į kitas patalpas perkeltas Kapėnų filialas, atliktas nedidelis patalpų remontas.
Einamasis remontas atliktas Laižuvos filiale.
Naftininkų filiale pakeistos knygų lentynos.
Ukrinų filiale pakeista pirmo aukšto grindų danga, įdėtos durys (iš rajono savivaldybės lėšų).
Iš Ukrinų kaimo bendruomenės (100 Eur), Kristianstado švedų-lietuvių bendruomenės (510 Eur),
Mažeikių VB (dažai laiptams ir turėklams) lėšų sutvarkytas koridorius.
Techninis aprūpinimas


Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
Kompiuterių

SVB, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

113
61
51

VB, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

36
11
24

Filialuose, iš jų:
 vartotojams
 darbuotojams

77
50
27

Kopijavimo
aparatų
1
1

Spausdintuvų

Skenerių

4

5
1
4

Multifunkcinių
įrenginių
36
26
10

5
1
4

12
2
10

4
1
1

4
4

24
24

2018 m. iš rajono savivaldybės lėšų įsigyti 2 stacionarūs kompiuteriai, 4 čekių spausdintuvai, 1
multifunkcinis aparatas, 2 kontaktiniai brūkšniniai kodų skaitytuvai, 10 ausinių, 10 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

2017 m.
599474
462420
48288
41940
6300
48
76766

2018 m.
621655
481300
51448
46400
5000
48
85407

-

-

4000

3500

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)

2017 m.
599474
576108
23366
20567

2018 m.
621655
600148
21507
150
17980

2799

3377
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VIII. IŠVADOS
Sėkmės


















Lyginant su 2017 m., 2018 m. pagrindiniai rodikliai rajono bibliotekose išaugo.
Nors rajono gyventojų skaičius sumažėjo 1502 gyventojais, tačiau rajono bibliotekose
užregistruota 323 vartotojais daugiau. VB sutelkta 258 vartotojais, miesto filialuose – 5, kaimo
filialuose – 60 vartotojų daugiau.
Lankytojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo 11429 lankytojais (9,23 proc.), VB apsilankė
229 lankytojais, miesto filialuose – 5270, kaimo filialuose – 5930 lankytojais daugiau.
Rajono bibliotekose išduota 12667 fiz. vnt. dokumentų daugiau negu 2017 m. (6,34 proc.).
2018 m. vaikų literatūros skyriuje užregistruota 49 vartotojais vaikais daugiau. Užregistruota
68 apsilankymais daugiau, negu 2017 m., vaikų apsilankymų daugiau – 386. Išduota 95 fiz.
vnt. dokumentų daugiau, vaikams – 307 fiz. vnt.
2018 m. rajono bibliotekose gauta 1582 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2017 m. Viešojoje
bibliotekoje gauta 49 fiz. vnt. daugiau, miesto filialuose 305 fiz. vnt. daugiau, kaimo filialuose
1228 fiz. vnt. daugiau, nei 2017 m.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo 0,04 Eur nuo 0,95 Eur iki
0,99 Eur. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam gyventojui padidėjo 0,07 Eur, nuo 0,75
Eur iki 0,82 Eur .
2018 m. buvo įgyvendinta nemažai projektų. Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 10
projektų, kuriems vykdyti skirta 10235,00 Eur lėšų. 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.
Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, siekdama prasmingai paminėti Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metį, 2018 m. organizavo skaitymo skatinimo akciją „Šimtas knygų –
Lietuvos šimtmečiui“. Joje dalyvavo 464 skaitytojai, kurie perskaitė 20140 knygų. 100 ir
daugiau knygų perskaitė 96 skaitytojai, tarp jų – 22 vaikai. Ši akcija paskatino jos dalyvius
dažniau lankytis biliotekoje, perskaityti daugiau knygų, apie ją buvo rašoma žiniasklaidoje,
tokiu būdu buvo populiarinama bibliotekos veikla, gerinamas jos įvaizdis. Akcijos nugalėtojai
džiaugėsi gautomis dovanomis, ypač kelione į Vilnių, kurią dovanojo akcijos globėjai –
Lietuvos Respublikos Seimo nariai Kęstutis Bartkevičius ir Valius Ąžuolas.
Mažeikių rajono savivaldybės ir rėmėjų finansuoto projekto „Šimtmečio Kalėdos bibliotekoje“
įgyvendinimas suteikė galimybę organizuoti kūrybinių darbų konkursą „Pasakų personažų
susitikimas kalėdiniame bibliotekos kiemeyje“, kuris sulaukė didžiulio populiarumo.
Originaliai sukurtų personažų ekspoziciją šventiškai papuoštame bibliotekos kiemelyje aplankė
daugybė mažeikiškių.
Įgyvendinant Mažeikių rajono savivaldybės finansuotą susitikimų su žymiais kraštiečiais ciklą
„Mūsų krašto šviesuoliai“, organizuoti keturi renginiai, kuriuose mažeikiškiams pristatyti
Mažeikių krašte gimę rašytojai, poetai, kiti žinomi Lietuvoje kultūros žmonės.
Buvo vykdomas skaitymo skatinimo projektas „Auginame skaitytoją 3+“, kurį iš dalies
finansavo Lietuvos kultūros taryba (2820,00 Eur).
Buvo bendradarbiaujama su mokyklomis, lopšeliais-darželiais, organizuojant bendrus
renginius, susitikimus su įdomiais žmonėmis, rengiant parodas
Nuo 2017 m. skaitytojams teikiama dokumentų rezervavimo paslauga tampa vis populiaresnė.
2018 m. vartotojai rezervavo 917 fiz. vnt. dokumentų. Kai kuriomis dienomis knygų laukė
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daugiau kaip 50 skaitytojų. Darbuotojos aktyviai mokė juos savarankiškai rezervuoti sau
skaitytojų paimtas knygas. Vartotojams ši paslauga labai reikalinga, nes jie turi galimybę,
palaukę eilėje, perskaityti pageidaujamą knygą, o darbuotojai gali matyti, kokių knygų šiuo
metu labiausiai trūksta skaitytojams ir reikia užsakyti jų papildomai.
Apklausus bibliotekos lankytojus ir surinkus kontaktus tų, kurie norėtų gauti el. paštu
informaciją apie bibliotekoje vykstančius renginius ir gautas naujas knygas, plačiau viešinamos
bibliotekos paslaugos, teikiama tiesioginė informacija apie naujas knygas, galimybę jas
užsisakyti, rezervuoti palengvina vartotojams leidinių pasirinkimą.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos parengė ir vykdė projektą „Jaunime, kurdamas
ateitį, brangink praeitį“, kurį finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Buvo
suorganizuoti keturi renginiai, kurių metu apsilankė virš 300 lankytojų.
Nupirkus skenavimo aparatą, paspartėjo kraštotyros darbų rengimas. Pagerėjo kraštotyros
darbo kokybė. Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos parengė ir įrišo 1 kraštotyros
darbą: „Mažeikių rajono 2019 metų atmintinų datų kalendorius“ (elektroninė versija patalpinta
Viešosios bibliotekos interneto svetainėje. Parašyta 11 straipsnių kraštotyros temomis, kurie
paskelbti Viešosios bibliotekos interneto svetainėje.
Mažeikių rajono savivaldybė iš aplinkos ir sveikatos programos skyrė 4000,00 Eur periodinių
leidinių prenumeratai gamtos tema.
Atliktas Naftininkų filialų knygų fondo patikrinimas.
Įdiegta LIBIS posistemė Kapėnų filiale.
2018 m. sausio mėnesį buvo atlikta Mažeikių rajono bibliotekų vartotojų anketinė apklausa,
kurios tikslas – išsiaiškinti rajono bibliotekų vartotojų nuomonę apie bibliotekų teikiamas
paslaugas. Šio tyrimo rezultatai padės bibliotekoms įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses,
geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.
Atliktas tyrimas – viešosios bibliotekos filialų, vaikų iki 18 metų, skaitymo poreikiai.
Išradingai su jaunųjų bibliotekininkų būreliais jau daugelį metų dirba Renavo, Balėnų, Plinkšių,
Užlieknės, Sedos, Židikų filialų darbuotojos. 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.
Trūkumai








Nepavyko gauti finansavimo Lietuvos kultūros tarybai teiktam projektui, todėl nebuvo
galimybės pasikviesti populiarių rašytojų ar organizuoti įdomesnių renginių.
Trūksta aktyvesnio darbo su skolininkais.
Nepakankamai tvarkomas ir saugomas knygų fondas, todėl dažnai fonduose nerandama
skaitytojams reikalingų leidinių.
Rengiant spaudinių parodas, per mažai dedama pastangų originaliau ir kūrybiškiau populiarinti
knygas ir skaitymą.
2018 m. rajono spaudoje nebuvo parašyta nė vieno straipsnio informacinio darbo tema. Mažai
sukurta bibliografinių knygų aprašų LIBIS sistemoje.
2018 metais sumažėjo atrankiniu būdu aptarnaujamų abonentų skaičius.
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Mažai skiriama dėmesio filialų veiklai gerinti.
Mažai skatinama skaityti literatūros bibliotekinio darbo klausimais.
Mažai parengiama tyrimų bibliotekinio darbo klausimais.
Problemos







Pagrindinė problema – spaudinių trūkumas, dauguma šakinės literatūros yra praradusi
aktualumą, nes vartotojams reikia naujų spaudinių, todėl neįmanoma patenkinti pagrindinių
skaitytojų informacinių poreikių.
Didelis vartotojų rezervuojamų dokumentų skaičius rodo, kad skaitytojams pačių
populiariausių knygų tenka laukti eilėje kartais net keletą mėnesių, nes gaunama mažai
egzempliorių.
Bibliotekoje labai trūksta mokslinio pobūdžio periodinių leidinių.
Moksleiviams nuolat trūksta kai kurių programinės literatūros knygų, nes turime nedaug
vienetų, o pakartotinai ne visos knygos išleidžiamos.
Nemažai kitiems vartotojams reikalingų knygų lieka pas skolininkus, kurie išvyksta iš
Lietuvos, todėl juos surasti ir susigrąžinti paimtus leidinius nebeįmanoma.
Sumažėjo prisijungimų prie duomenų bazių skaičius. Taip yra todėl, kad pačios aukštosios
mokyklos ir kolegijos duoda savo studentams prisijungimo prie duomenų bazių slaptažodžius.
Negalime pradėti skaitmeninimo darbų, nes neturime tam darbui tinkamos įrangos.
Uždarius Mažeikiuose Žemaitijos kolegiją, labai sumažėjo lankytojų studentų.
Kaimo filialuose dar yra daug senų nepaklausių dokumentų (daugiau kaip 10 metų).



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.















Direktorė Alina Bernotienė
2019-03-14
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1 PRIEDAS
2018 METŲ PLANO ĮVYKDYMAS
(Pagrindiniai rodikliai)

Vertinimo kriterijai
1. Gyventojų aptarnavimo procentas (54258 gyventojai)
- VB (19351 gyventojas)
- miesto filialuose (19034 gyventojai)
- kaimo filialuose (15873 gyventojai)
1.1. Iš jų vaikų (8486 gyventojų)
- VB (3196 gyventojai)
- miesto filialuose (3357 gyventojai)
- kaimo filialuose (1933 gyventojai)
1.2. Iš jų suaugusių (45772 gyventojai)
- VB (16155 gyventojai)
- miesto filialuose (15677 gyventojai)
- kaimo filialuose (13940 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

Įvykdymo
procentas

14
17
9
16
27
33
17
35
11
13
7
13
7940
3400
1870
2670
2380
1100
590
690
5560
2300
1280
1980
234

Įvykdyta
2019-0101
15
20
10
17
31
37
21
37
13
16
8
14
8677
3948
1988
2741
2664
1204
731
729
6013
2744
1257
2012
241

6
39
189
127400
47200
28600
51600
41990
11700
12900
17390
85410
35500

6
45
190
135213
49462
31703
54048
47747
12842
14177
20728
87466
36620

100
115
101
106
105
111
105
114
110
110
119
102
103

Planuota
2018 m.

107
118
111
106
115
112
126
106
118
123
114
108
109
116
106
103
112
110
124
106
108
119
98
102
103

99
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
4. Išduotų dokumentų sk.
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
4.1. Iš jų vaikams
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
4.2. Iš jų suaugusiems
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
4.3. Iš jų neįgaliesiems ir senyvo amžiaus vartotojams nunešta
į namus
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5. Renginių iš viso:
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5.1. Kompleksiniai renginiai
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5.2. Žodiniai renginiai
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose
5.3. Parodos
- VB
- miesto filialuose
- kaimo filialuose

15700
34210
188175
79505
37600
71070
40720
13000
10300
17420
147455
66505
27300
53650
4085

17526
33320
212420
89207
43454
79759
45933
13771
11646
20516
166487
75736
31808
59243
6390

112
97
113
112
116
112
113
106
113
118
113
114
117
110
156

200
260
3625
600
82
88
430
31
4
3
41
260
32
28
200
309
46
57
206

263
749
5378
791
156
150
485
23
4
3
16
370
79
75
216
398
73
72
253

132
288
148
132
190
171
113
74
100
100
39
143
247
268
108
129
159
126
123

