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BENDROJI DALIS 

 

Pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai 2015 m. 

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, siekdama kokybiškai vykdyti pagrindines 

savo funkcijas – organizuoti Prienų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir 

informacinį aptarnavimą, 2015 m. siekė didinti bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą 

visoje savivaldybės teritorijoje plėtojant tradicines bei diegiant inovatyvias informacinėmis 

technologijomis pagrįstas paslaugas, atitinkančias bibliotekos vartotojų poreikius. 

Tikslui įgyvendinti vykdė šiuos uždavinius: 

1. Kūrė bibliotekoje darbui, saviraiškai ir poilsiui malonią bendravimo aplinką, 

bendradarbiavo su vietos bendruomenėmis bei socialiniais partneriais. 

2. Diegė ir plėtojo bibliotekose nuotoliniu būtu tiesioginių transliacijų metu teikiamas 

bibliotekos paslaugas, tenkinančias bibliotekos vartotojų kultūrinius, pažintinius bei komunikavimo 

poreikius nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietovės. 

3.  Formavo universalų dokumentų fondą atsižvelgiant į rajono tradicijas, ekonomikos ir 

kultūros plėtrą, demografinę situaciją, vartotojų poreikius. 

4. Kaupė, saugojo ir perteikė informacijos išteklius apie Prienų kraštą, įžymius žmones, 

rūpinosi šių informacinių išteklių sklaida. 

5. Užtikrino vartotojams viešą interneto prieigą. 

6. Tęsė Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninio 

katalogo formavimą, diegė LIBIS posistemius kaimo struktūriniuose padaliniuose. 

7. Stiprino skaitymo svarbos suvokimą, populiarino skaitymo idėjas, organizuodama 

renginius, skirtus Justino Marcinkevičiaus 85-mečiui paminėti bei 2015-iesiems – Etnografinių 

regionų metams. 

8.  Dalyvavo Kultūros tarybos, Kultūros ministerijos ir kitų institucijų skelbiamuose 

projektų konkursuose įvairių programų finansavimui gauti.  

9. Koordinavo Viešosios bibliotekos padalinių veiklą, teikė metodinę pagalbą, 

komplektavo dokumentų fondą bibliotekininkystės klausimais. 

10. Sudarė sąlygas bibliotekininkams kelti savo kvalifikaciją, ugdyti profesionalumą. 
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Prienų rajono savivaldybėje Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2014 m. 

pradžioje gyveno 28 522 gyventojai, kaime gyveno 18 137 gyventojai. 2015 m. liepos 1 d. iš viso 

gyveno 27885 gyventojai, kaime – 17569.  

Rajono teritorijoje yra 10 seniūnijų, jose veikia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka ir 23 struktūriniai padaliniai: 1 miesto biblioteka Jiezne, 22 kaimo bibliotekos. 2015 m. 

bibliotekos struktūros pokyčių nebuvo.  

1. Bibliotekų skaičius. 

Eil. 

Nr. 
Seniūnija Biblioteka 

1.  Prienų seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 

2.  Ašmintos seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Ašmintos biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Strielčių biblioteka 

3.  Balbieriškio seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Balbieriškio biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Kunigiškių biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Sūkurių biblioteka 

4.  Išlaužo seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Išlaužo biblioteka 

5.  Jiezno seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Jiezno biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Kašonių biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Vėžionių biblioteka 

6.  Naujosios Ūtos 

seniūnija 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Naujosios Ūtos biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Tartupio biblioteka 

7.  Pakuonio seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Pakuonio biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Purvininkų biblioteka 

8.  Staklišių seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Stakliškių biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Pieštuvėnų biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Užuguosčio biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 
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Vyšniūnų biblioteka 

9.  Šilavoto seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Šilavoto biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Klebiškio biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Jiestrakio biblioteka 

10.  Veiverių seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Veiverių biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Skriaudžių biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Mozūriškių biblioteka 

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka            Viešosios bibliotekos filialas

 

2. Nestacionarinis aptarnavimas.  

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje bibliotekinių punktų bei bibliobusų nėra. 

3. Knygnešių skaičius. 

Biblioteka 
Knygnešių skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
15 23 24 26 27 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešosios bibliotekos miesto biblioteka 
50 50 22 24 32 

 

 

   

javascript:cb_showModalDialog('/popup.php?ru=bS9tX2ltYWdlcy9hZG1pbi9mX2ltZ19wcmV2aWV3X3BvcHVwLnBocA==&show_big_img=1&m_images_id=2095', 1278, 953);void(0);
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(Jiezno biblioteka) 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešosios bibliotekos kaimo bibliotekos 

(22 kaimo bibliotekos) 
130 148 155 122 167 

Iš viso 195 221 201 172 226 

4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo namuose organizavimas. 

Biblioteka 
Aptarnauta 

skaitytojų 

Išduota 

dokumentų 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 33 2562 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 65 1035 

Kaimo bibliotekos (22 bibliotekos) 484 10235 

Iš viso 582 13832 

Neįgalius ar senyvo amžiaus žmones, gyvenančius toliau nuo bibliotekų, aptarnauti padeda 

giminaičiai, socialiniai darbuotojai, kaimynai, laiškininkai, mokiniai. Knygas ir periodiką 

neįgaliesiems ar senyvo amžiaus skaitytojams bibliotekininkės ar jų pagalbininkai neša į namus, 

skaitytojams pageidaujant skaitytojų apsilankymo pas medikus dienomis – į pirminius sveikatos 

priežiūros centrus.  

5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai. 

2015 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūra nekito.  

 

 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 
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ADMINISTRACIJA 

DOKUMENTŲ KATALOGAVIMO IR KMPLEKTAVIMO SKYRIUS 

Mainų fondas  /   Atsarginis fondas 

APTARNAVIMO SKYRIUS 

Abonementas /  Skaitykla  

 

INFORMACIJOS SKYRIUS 

Interneto skaitykla 

 

 
VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS 

ŪKIO DALIS 

23 STRUKTŪRINIAI PADALINIAI  



      

7 

2015 m. veiklos tekstinė ataskaita 

 
 

1. Fondo būklė. 

1.1. Iš viso yra regiono fonde (fiz. vnt. ir pav.): 

 2014 M. 2015 M. 

Biblioteka 
Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai 

Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
39867 26343 41082 27044 

Miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 
9109 8880 9804 9344 

Kaimo bibliotekos 98598 23260 97182 88607 

Iš viso savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 
147574 28706 148068 29861 

 

Palyginus su 2014 m., 2015 m. fondas padidėjo 494 fiz. vnt. Dokumentų gauta daugiau dėl 

fizinių ir juridinių asmenų paramos. 

 

 

 

1.2. Iš viso yra regione grožinės literatūros ( fiz. vnt. ir proc.): 

Biblioteka 

2014 2015 m. 

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 21402 19 proc. 20024 13,5 proc. 

Miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 
6573 6 proc. 6408 4,4 proc. 

Kaimo bibliotekos  82914 75 proc. 82330 55,6 proc. 

Iš viso grožinės literatūros fzn. 

vnt. / dalis proc. nuo bendro 

dokumentų fondo 

110889 75,1 proc. 108762 73,5 proc.  

 

1.3. Iš viso regione yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):  

Prienų VB 
27,7 % 

Jiezno bibl. 
6,6 % Kaimo bibl. 

65,6% 

Regiono fondas 
Regiono fonde yra 148068 fiz. vnt. 

dokumentų. 27,7 proc. sukaupta Prienų 

Justino Marcinkevičiaus viešojoje 

bibliotekoje, 9804 fiz. vnt. 6,6 proc. 

Jiezno bibliotekoje. 22 kaimo 

bibliotekose yra 97182 fiz. vnt. 

dokumentų. Tai sudaro 65,6 proc. viso 

regiono fondo.  
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Biblioteka 

2014 m. 2015 m. 

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

18465 50,3 proc. 21058 14,2 proc. 

Miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 

2536 6,9 proc. 3396 2,3 proc. 

Kaimo bibliotekos  15684   42,7 proc. 14852 10,0 proc. 

Iš viso šakinės literatūros fzn. vnt. / 

dalis proc. nuo bendro dokumentų 

fondo  

36685 24,9 proc. 39306 26,5 proc. 

 

1.4. Iš viso regione periodinių leidinių (fiz. vnt., pav.): 

Biblioteka 

2014 m. 2015 m. 

Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai  

Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

4662 35 3652 34 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 267 6 419 6 

Kaimo bibliotekos  4085 4 3044 4 

Iš viso savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 

9004 38 7115 36 

 

2. Aprūpinimas dokumentais. 

2.1. vienam gyventojui tenka dokumentų – 5,3 fiz. vnt., iš jų: 

2.1.1. miesto biblioteka – 4,6 fiz. vnt.; 

2.1.2. kaimo biblioteka – 5,8 fiz. vnt.          

2.2. vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,31 fiz. vnt., iš jų: 

2.2.1. miesto biblioteka – 0,27 fiz. vnt.; 

2.2.2. kaimo bibliotekos – 0,34 fiz. vnt. 

2.3. vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,0 fiz. vnt., iš jų: 

2.3.1. miesto biblioteka – 0,0 fiz. vnt.; 

2.3.2. kaimo bibliotekos – 0,0 

2.4. vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų – 0,0 fiz. vnt., iš jų: 

2.4.1. miesto biblioteka – 0; 

2.4.2. kaimo bibliotekos – 0. 

2.5. vienam vartotojui tenka dokumentų – 14,8 fiz. vnt., iš jų: 

2.5.1. miesto biblioteka – 10,3 fiz. vnt.; 

2.5.2. kaimo bibliotekos – 19,2 fiz. vnt. 

2.6. vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,9 fiz. vnt.; iš jų: 
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2.6.1. miesto biblioteka – 0,6 fiz. vnt.; 

2.6.2. kaimo bibliotekos – 1,1 fiz. vnt. 

3. Dokumentų gavimas. 

3.1. Per metus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka įsigijo 8771 fiz. vnt. 

1520 pav. dokumentų. 2015 m. dokumentų gauta 884 fiz. vnt. daugiau negu 2014 m. 2015 m.  metais 

paramą knygomis skyrė Ramūnas Karbauskis – 895 fiz. vnt., Jurga ir Ramunė Marcinkevičiūtės – 

568 fiz. vnt., UAB „Tyto alba“ – 328 fiz. vnt., VšĮ „Terra Publica“ – 200 fiz. vnt. Prie bibliotekos 

fondo atnaujinimo prisidėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija, Kauno apskrities viešoji biblioteka, VšĮ „Versmė“, projektai „Metų knygos rinkimai“, 

„Knygų Kalėdos“. 

Per metus vienai kaimo bibliotekai vidutiniškai teko 260 fiz. vnt. dokumentų, t. y. 5 fiz. vnt. 

daugiau negu praėjusiais metais. Daugiausiai dokumentų skirta Balbieriškio bibliotekai – 609 fiz. 

vnt., Veiverių bibliotekai – 446 fiz. vnt., Stakliškių bibliotekai – 439  fiz. vnt., Pakuonio bibliotekai – 

333 fiz. vnt.  

3.2. Grožinės literatūros per metus įsigyta 5144 fiz. vnt., 1211 pav., iš jų: 

3.2.1. VB – 1170 fiz. vnt., 1078 pav.;  

3.2.2. miesto biblioteka – 371 fiz. vnt., 342 pav.; 

3.2.3. kaimo bibliotekos – 3603 fiz. vnt., 538 pav.  

3.3. Šakinės literatūros per metus įsigyta 3627 fiz. vnt., 916 pav., iš jų: 

3.3.1. VB – 1173 fiz. vnt., 938 pav.;  

3.3.2. miesto biblioteka – 324 fiz. vnt., 268 pav.; 

3.3.3. kaimo bibliotekos – 2130 fiz. vnt., 277 pav.  

3.4. Per metus vidutiniškai gavo VB 2343 fiz. vnt., 750 pav. 

3.5. Per metus vidutiniškai gavo miesto biblioteka 695 fiz. vnt., 464 pav. 

3.6. Per metus vidutiniškai gavo viena kaimo biblioteka 260 fiz. vnt., 172 pav.  

3.7. Periodinių leidinių per metus gauta 4273 fiz. vnt., 36 pav., iš jų: 

3.7.1. VB – 549 fiz. vnt., 34 pav.; 

3.7.2. vidutiniškai gavo miesto biblioteka – 167  fiz. vnt., 6 pav.; 

3.7.3. vidutiniškai gavo kaimo biblioteka - 162 fiz. vnt., 4 pav. 

Periodikai įsigyti savivaldybės skirtos lėšos sudarė 8688 Eur. Iš šių lėšų taip pat buvo  

užsakyti periodiniai leidiniai bibliotekoms 2016 m. pirmam ketvirčiui. 

3.8. SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 5,9 proc.: 

3.8.1. VB – 5,7 proc.; 

3.8.2. miesto biblioteka – 7,1 proc.; 
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3.8.3. kaimo bibliotekos – 5,9 proc. 

4. Lėšos dokumentams įsigyti: 

4.1. iš viso gauta lėšų – 35574,84 tūkst. Eur; 

4.2. Kultūros ministerijos – 19135 tūkst. Eur; 

4.3. Savivaldybės lėšos – 8688  tūkst. Eur; 

4.4. kiti šaltiniai – 7751,84 tūkst. Eur. 

4.5. lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

4.5.1. iš viso SVB – 1,3 Eur; 

4.5.2. Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,69 Eur; 

4.5.3. Savivaldybės skirtų lėšų – 0,31 Eur; 

4.5.4. kiti šaltiniai – 0,28 Eur.  

5. Dokumentų nurašymas. 

2015 m. SVB iš viso nurašyta – 8277 fiz. vnt., 365 pav. Fondai sistemingai tvarkomi bei 

atnaujinami, nurašant susidėvėjusius, aktualumą praradusius dokumentus, dubletus. 2015 m. SVB 

nurašyta 9489 fiz. vnt. dokumentų mažiau nei 2014 m.  

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

VB 1236 fiz. vnt. 

122 pav. 

1355 fiz. vnt.  

404 pav. 

2343 fiz. vnt.,  

750 pav. 

Miesto biblioteka  1429 fiz. vnt. 

1168 pav. 

4006 fiz. vnt.  

3801 pav. 

 0 fiz. vnt.,  

 0 pav. 

Kaimo bibliotekos 17601 fiz. vnt. 

2433 pav. 

12405 fiz. vnt. 

1148 pav. 

7149 fiz.vnt.  

4479 pav.  

Dokumentai nurašyti kaip susidėvėję, sugadinti, praradę aktualumą bei vartotojų prarasti 

dokumentai. 

6. Fondo panaudojimas.  

Biblioteka 
Bendras fondo apyvartos rodiklis 

2013 m. 2014 m. 2015 m. Skirtumas  

Savivaldybės viešoji biblioteka (SVB) 1,37 1,49 1,60 +0,11 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
1,35 1,36 1,78 +0,42 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos miesto biblioteka(Jiezno 

biblioteka) 

2,04 2,50 2,54 +0,04 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos kaimo bibliotekos (22 kaimo 

bibliotekos) 

1,30 1,45 1,44 -0,01 
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Fondo panaudojimo koeficientas 
0,37 1,49 1,60 +0,11 

 

Fondo apyvartos rodiklis 2013–2015 m.  

 

 

1. VB mainų fondas – 0 fiz. vnt.: 

1.1. gauta dokumentų – 0 fiz.vnt.; 

1.2. perduota bibliotekoms – 0 fiz. vnt.; 

1.3. nurašyta – 0 fiz. vnt.; 

1.4. iš viso 2015 m. gruodžio 31 d. – 0 fiz. vnt. 

2. VB atsarginis fondas – 457 fiz. vnt.: 

2.1. nurašyta dokumentų – 0 fiz. vnt.; 

2.2. išduota – 0 fiz. vnt.; 

2.3. iš viso 2015 m. gruodžio 31 d. – 457 fiz. vnt. 

 

Fondų naujinimas – tai ne tik jo papildymas naujais dokumentais, bet ir nuolatinis 

„valymas“, išimant neaktualius, susidėvėjusius, vartotojų sugadintus ar dėl kitų priežasčių 

nenaudojamus ir nereikalingus dokumentus. 2015 m. fondas padidėjo 494 fiz. vnt. Tai lėme fizinių ir 

juridinių asmenų parama ir mažesnis dokumentų nurašymas.  

Pagrindinis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos fondo finansavimo 

šaltinis yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšos. Savivaldybė finansuoja periodinių 

leidinių prenumeratą.  

 

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
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Biblioteka savivaldybės gyventojams teikia informacijos, kultūros bei švietimo paslaugas. 

Populiariausia bibliotekos paslauga – knygų skolinimas į namus. Per metus vartotojams išduodama 

daugiau kaip 210 000 fizinių vnt. dokumentų, iš viso rajono bibliotekose apsilankymų skaičius per 

metus siekia daugiau kaip 147000.  

1. Vartotojų telkimas. 

Biblioteka 
Gyventojų sutelktumo procentas 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Regiono gyventojų skaičius 32 048 29 853 29 853 28 132 27932 

Gyventojų sutelktumo procentas 

iš viso 
29,8 27 28,1 35,51 35,84 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
32,2 24 27,5 44,76 45,19 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 31,1 44,7 40,3 41,23 41,29 

Kaimo bibliotekos 28,2 26,9 27,4 29,85 30,07 

Vidutinis gyventojų skaičius, 

tenkantis vienai bibliotekai 

mieste 

kaime 

 

2551 

864,6 

 

1778 

827,6 

 

1778 

791,7 

 

 

1700 

774,45 

 

 

1700 

765,36 

2. Vartotojų skaičius. 

Biblioteka 
Vartotojų skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 2015 m. 

Vartotojų skaičius iš viso 9540 8059 8409 9992 10011 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
3376 2368 2712 

4205 4245 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 794 795 716 701 702 

Kaimo bibliotekos  5370 4896 4981 5086 5064 

3. Vartotojų sudėties pokyčiai. 

2015 m. vartotojų vaikų iki 14 m. buvo 2309 (2014 m. – 2392). Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vartotojų vaikų iki 14 metų 2015 m. – 716 (2014 m. buvo 

702), miesto filiale – 182(2014 m. – 174), kaimo bibliotekose 2015 m., palyginus su 2014 m., 

skaitytojų vaikų iki 14 m. sumažėjo nuo 1516 vartotojų 2014 m. iki 1411 vartotojų 2015 m. Skaičiui 

įtakos turi bendra demografinė situacija rajone – mažėjantis gimstamumas bei mažėjantis mokinių 

skaičius. 

4. Apsilankymų skaičius.  

Biblioteka 
Apsilankymų skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Apsilankymų skaičius iš viso 153222 131227 138901 156421 147247 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
56010 37881 43353 54401 45875 

Miesto biblioteka  (Jiezno 

biblioteka) 
17007 17083 15533 15722 15488 

Kaimo bibliotekos 80205 76263 80015 86298 85884 

2015 m. palyginus su 2014 m. apsilankymų skaičius sumažėjo 0,48 proc. Tam įtakos turi 
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mažėjantis gyventojų skaičius (palyginus su 2014 m., gyventojų skaičius sumažėjo 1,17 proc.). 

5. Lankomumas. 

 Biblioteka 
Lankomumas  

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  

Bendras lankomumo rodiklis 16,1 16,2 16,5 15,65 14,7 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
16,6 15,9 16 12,93 10,8 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 21,4 21,5 21,6 22,4 22,06 

Kaimo bibliotekos 14,9 15,6 16 16,9 16,9 

6. Išduotis. 

Biblioteka 
Išduotis  

2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 m. 2015 m.  

Regione išduota dokumentų iš viso (fiz. 

vnt.) 
235 064 207 224 215597 220176 238132 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
65 580 49 608 53672 54258 73298 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 31 567 31 739 25255 22837 24908 

Kaimo bibliotekos 137 917 125 877 136670 143081 139926 

6.1. Grožinė literatūra. 

Biblioteka 
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt., proc.) 

2013 m. 2014 m. 2015 m.  

Grožinės literatūros išduotis regione 75885 35% 77307 35,11% 69509 46,9 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
22235 41% 26179 48,2% 14191 36,7 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 5370 21% 5093 22,3% 5575 22,4 

Kaimo bibliotekos 48280 35% 46035 32,1% 49743 51,2 

6.2. Šakinė literatūra. 

Biblioteka 
Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt., proc) 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Išduota šakinės literatūros regione 79460 37% 78166 35,5 84877 57,3 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 29437 55% 27538 50,75 24425 63,3 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 19885 79% 17744 77,7 19333 77,6 

Kaimo bibliotekos  30138 22% 32884 23 41119 42,3 

6.3. Periodiniai leidiniai. 

Biblioteka 
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt., proc.) 

2013 m. 2014 m. 2015 m.  

Išduota periodinių leidinių regione  124450 58% 116974 53,12 121127 81,8 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 26232 49% 21277 33,7 21371 55,3 
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Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 20236 80% 17952 78,6 19791 79,5 

Kaimo filialas  77982 57% 77745 54,3 79965 82,2 

7. Skaitomumas.  

Biblioteka 
Skaitomumas  

2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 m. 2015 m.  

Regione 24,6 25,7 25,6 22,03 23,78 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
19,4 20,9 19,8 12,9 17,26 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 39,6 39,9 35,3 32,57 35,48 

Kaimo filialas 24,1 25,7 27,4 28,13 27,63 

8. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. 

Biblioteka 
Darbo vietos  

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  

Iš viso regione 239 218 218 218 218 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
44 32 32 32 32 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 14 14 10 10 10 

Kaimo filialas  181 172 176 176 176 

9. Vartotojams skirtų automatizuotų darbo vietų skaičius. 

Biblioteka 
Darbo vietos  

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  

Darbo vietų skaičius  iš viso 104 108 101 101 101 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
17 18 18 

18 18 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 8 8 4 4 4 

Kaimo filialas  79 82 79 79 79 

10. TBA. TBA problemos. Neigiami atsakymai. 

2015 m. TBA paslaugomis nebuvo naudotasi.  

11.  Renginiai. Pagrindinės renginių formos ir tematika. Renginių lankytojų skaičius 

bibliotekose.  

Bendras renginių skaičius: 

2012 m. SVB – 645, iš jų parodos – 378; 

2013 m. SVB – 702, iš jų parodos 386; 

2014 m. SVB – 803, iš jų parodos 404; 

2015 m. SVB – 913, iš jų parodos 423. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje renginių skaičius (įskaitant ir 

virtualius): 

2012 m. – 104, iš jų parodos – 54; 



      

15 

2015 m. veiklos tekstinė ataskaita 

 
 

2013 m. – 155, iš jų parodos – 75; 

2014 m. – 148, iš jų parodos – 66; 

2015 m.  – 157, iš jų parodos – 84. 

Miesto padaliniuose (Jiezno bibliotekoje) renginių skaičius (įskaitant ir virtualius): 

2012 m. – 31, iš jų parodos – 12;  

2013 m. – 20, iš jų parodos – 12; 

2014 m. – 16, iš jų parodos – 12; 

2015 m. – 39, iš jų parodos – 18. 

Kaimo bibliotekose renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):  

2012 m. – 510, iš jų parodos – 312; 

2013 m. – 527, iš jų parodos – 299; 

2014 m. – 639, iš jų parodos – 326; 

2015 m. – 717, iš jų parodos – 321. 

2015 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje organizuojamuose 

renginiuose dalyvavo 9385 lankytojai. Kaimo bibliotekose – 7707. Iš viso bibliotekoje ir jos 

padaliniuose renginius aplankė 17092 lankytojai. 

Pagrindinės renginių formos ir tematika – poezijos ir literatūros popietės, knygų 

aptarimai bei pristatymai, literatūros ir muzikos vakarai, susitikimai su aktoriais, poetais ir rašytojais, 

įvairūs renginiai, skirti Lietuvos istorinei atminčiai, kitoms žymioms datoms paminėti, seminarai, 

tiesioginės transliacijos, garsiniai skaitymai, edukaciniai užsiėmimai ir kt.  

Susitikimai, knygų pristatymai, kiti renginiai. 

Prienų Justino Marcinkevičius viešojoje bibliotekoje 2015 m. vyko susitikimai su prof. 

Karoliu Rimtautu Kašponiu, knygos „Greimas arti ir toli“ autoriumi, ir Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos doc. Rolandu Aiduku, rašytojais Vytautu Bubniu ir Elena Kurklietyte bei literatūros 

kritiku Petru Bražėnu; knygos „Likimo išbandymai“ autore Joana Ulinauskaite-Mureikiene ir leidinio 

sudarytoju prof. habil. dr. Juozas Mureika, Egle Aukštakalnyte Hansen, Alfonsu Eidintu, Kęstučiu 

Orinu, Tekle Džerviene, poete Dalia Teišerskyte, rašytoja Renata Šerelyte, Aldonos Ruseckaitės 

kūrybos vakaras „Susitinkame ties horizontu“, Gintauto Dabrišiaus kūrybos popietė „Medumi 

kvepianti poezija“, skirta poeto 65-čiui, Nikolajaus Rericho poezijos knygos „Morijos gėlės“ 

pristatymas ir kt.  
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Skaitytojai, ypač senjorai, pamėgę tokias popietes, kuriose kalbama, diskutuojama apie 

skaitytas knygas, todėl jie mielai rinkosi į užsienio autorių kūrybos popietę „Pasaulis – knygoje“, 

popietę „Literatūrinis ruduo“, kur buvo aptartos renkamų knygų penketuko prozos ir poezijos 

knygos. Vyko paskaitos, seminarai, filmų peržiūros, suaugusių ir mokinių ekskursijos po biblioteką. 

Buvo organizuotos akacijos: „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai, Sausio 13 

dieną 8 valandą buvo uždegtos žvakelės, kaip pagarbos ženklas žuvusiems, Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotos Knygų Kalėdos, kurių metu buvo dovanojamos knygos ir kt. 

Jiezno bibliotekoje knygos mylėtojai minėjo Knygnešio dieną. Programoje dalyvavo Jiezno 

gimnazijos 4a klasės mokiniai (mokytoja Ramutė Bubnienė), Aukštadvario regioninio parko vyr. 

kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Moksleiviai atliko literatūrinę muzikinę kompoziciją, kultūrologė Rita 

papasakojo apie 1830 ir 1863 metų sukilimų pasekmes, lietuviškos spaudos draudimą, krašte 

veikusias daraktorines mokyklas, Jiezno, Stakliškių ir Aukštadvario apylinkėse gyvenusius 

knygnešius, jų sunkų kelią, gabenant knygas į Lietuvą. Poezijos mylėtojai buvo pakviesti į popietę 

„Kai laša dienomis į širdį...“ – jausmingą ir šiltą susitikimą su trimis kūrėjomis: Egmile – Egle 

Miliušyte-Brazdžiūne, Vėjūne – Virginija Kuncaite-Kuzmickiene, Karile – Regina Palevičiene. 

Susitikimas su šiomis autorėmis vyko ir Balbieriškio bibliotekoje, poetės į susitikimą su 

balbieriškiečiais atsivežė savo kūrybos poezijos knygų, išleistų įvairiais gyvenimo laikotarpiais, tad 

klausytojai patikusią knygelę galėjo įsigyti čia pat veikusiame „Knygų turgelyje“ bei gauti autorių 

autografą.  

Balbieriškio biblioteka konstruktyviai bendradarbiauja su Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos mokiniais ir mokytojais, kasmet organizuoja daug prasmingų renginių, propaguojančių 

knygą, skaitymą, rašytojų kūrybą. Čia vyksta knygų pristatymai ir aptarimai, garsiniai knygelių 

skaitymai, literatūrinės ir teminės popietės, rytmečiai, rengiamos spaudinių, moksleivių piešinių, 

darbelių parodos ir kt. Įgyvendintas projektas „Skaitymo skrynią atvėrus“. Balbieriškio biblioteka 

bendradarbiauja ir su Socialinių paslaugų centro darbuotoja ir vaikais, kuriems teikiamos socialinės 

paslaugos. Labai svarbu įdiegti vaikams skaitymo įpročius, kadangi daugeliui tėvelių trūksta įgūdžių 

ir žinių, kaip tai padaryti. Kad susidomėjimas ir noras skaityti atsirastų ir tęstųsi, vaikai 

supažindinami su knyga įvairiomis formomis. Ypatingas dėmesys kreipiamas į skaitymą kartu su 
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vaikais kaip į bendrystės formą, skiepijamas požiūris, kad knygos ir jų skaitymas padės ir 

tolimesniame mokymosi procese. Balbieriškio biblioteka bendradarbiauja ir su Balbieriškio pirminės 

sveikatos priežiūros centru. Bibliotekininkės lankosi Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje.  

Jiezno biblioteka vykdė projektą „Konservavimo fabrikėlis namuose“. Bibliotekos 

lankytojos bei kitos aktyvios moterys noriai dalinosi savo virtuvių paslaptimis – vaisių ir daržovių 

konservavimo receptais. Iš jų buvo sudarytas nemažas aplankas, kurį tikimasi pildyti ir toliau. Spalio 

9 d. popietę bibliotekininkės Vilma Trabuševskienė ir Sigutė Katkauskienė kartu su Jiezno kultūros ir 

laisvalaikio centro darbuotojomis sukvietė receptų autores į šventę, kurioje buvo pristatytas aplankas 

„Konservavimo fabrikėlis namuose“, ragauti valgiai, dainuota ir rungtyniauta. Renginys, tikimasi, 

taps tradicinis.  

Pakuonio bibliotekoje vyko Karolio Rimtauto Kašponio knygos „Greimas arti ir toli“ 

pristatymas, dalyvavo autorius ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Rolandas Aidukas, 

literatūrinis susitikimas su kraštietėmis Stefa Juršiene ir Anarsija Adamoniene, susitikimas su 

Pakuonio krašto audėjomis „Audžiau plonas drobeles...“, austinių darbų paroda, susitikimas su 

alternatyvios psichologijos specialistu, kauniečiu Tomu Levuliu, teminė popietė „Svečiuose pas 

tautodailininkę Ireną Gedminaitę“, Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščių fragmentų garsiniai skaitymai 

„Ištikimybė savam pasauliui“. 

Ašmintos biblioteka organizavo Stefos Juršienės knygos „Atsigrįžimai“ pristatymą, vyko 

popietės Sausio 13-osios aukoms atminti „Atmintį išsaugokim ateinančiom kartom“, Vasario 16-ajai 

paminėti – „Sveika būk, Laisve“, Lietuvos nepriklausomybės dienai – „Čia mano Tėvynė ir buvo, ir 

bus“, Motinos dienai – „Tavo vardas šviesesnis už saulę“, Pauliui Širviui – „Meilės lyrika“, 

Mokytojo dienai – „Tik asmenybę gimdo asmenybę“, romansų vakaras „Išlieti meilę lyg šaltinį“, 

adventinė popietė „Vilties žvaigždė“ ir kt. 

Išlaužo bibliotekoje vyko kraštiečio Antano Justino Vilko atsiminimų rinkinių „Vėl mane 

gimtinė šaukia“ pristatymas, susitikimas su rašytoja Renata Šerelyte. Vyko kompleksiniai renginiai 

su seniūnijos ir kultūros darbuotojais: Valstybės dienai – „Kartu mes – jėga“, išlaužietės Aušros 

Balkūnienės fotografijų parodos „Gėlių mozaika“ atidarymas ir kt. 

Mozūriškių biblioteka pažymėjo istorines ir tautines šventes, rašytojų jubiliejus. 

Didžiausio dėmesio sulaukė Užgavėnių šventė, Velykų popietė, Kalėdinė vakaronė ir visi edukaciniai 

užsiėmimai: pynimas, vėlimas. Užuguosčio bibliotekoje vyksta renginiai, organizuojami kartu su 

kaimo bendruomene ir religine bendruomene: Motinos diena, Tėvo diena bei šv. Petro Pauliaus 

atlaidai. Bibliotekos skaitovai ruošia literatūrines programas, kuriose maloniai skamba smuiko garsai, 

gitarų akordai, jausmus žadinanti fleita. 
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Pieštuvėnuose vyko kompleksinis renginys, kurį biblioteka organizavo kartu su kitomis  

Stakliškių seniūnijos bibliotekomis, skirtas 1991 m. sausio 13 d. aukoms atminti. Vyko A. 

Baranauskui skirta kūrybinė valandėlė „Gamtos ir žmogaus dvasinio turtingumo ryšiai poemoje 

„Anykščių šilelis“, popietė, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti, videopasakos vaikams „Grybų 

karas“ peržiūra ir kt. 

Strielčių biblioteka stiprino skaitymo svarbos suvokimą, populiarino skaitymo idėjas, 

organizavo 2015-iesiems – Etnografinių regionų metams, Mykolo Kleopo Oginskio metams skirtus 

renginius. Popietėje „Užaugau Lietuvoj“ dalyvavo Ašmintos laisvalaikio salės folkloro ansamblis. 

Renginio metu susirinkusieji klausėsi Dzūkijos krašto dainų, tautosakos ir papročių. Kovo 20 d. 

Strielčių biblioteka savo skaitytojus, poeto Justino Marcinkevičiaus giminaičius, klasės draugus 

pakvietė į poezijos popietę, skirtą poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Renginio metu susirinkusieji skaitė poeto eilėraščius, dalijosi prisiminimais apie poetą 

Justiną Marcinkevičių. Visi kartu bibliotekos kiemelyje pasodino ąžuoliuką Justinui Marcinkevičiui 

atminti. 

Šilavoto biblioteka savo skaitytojus kvietė į šiuos renginius: Atminimo valanda Sausio 

13-ajai „Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę“, minėjimas-koncertas Vasario 16-ajai 

„Tėvynę turime tik vieną“, poezijos skaitymai „Ašara Dievo aky“, minėjimas-koncertas „Juodojo 

kaspino diena“, susitikimas su poetu G. Dabrišiui „Medumi kvepianti poezija“. Tartupio bibliotekoje 

vyko filmo „Kaip ošia Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ peržiūra ir aptarimas, popietė, skirta 

Antano Baranausko 180-sioms gimimo metinėms paminėti. Vasario mėnesį vyko popietė „Vienas 

žodis – Lietuva“, skirta Lietuvos Valstybės dienai paminėti. Gegužės mėnesį įvyko viktorina „Europa 

– tai mes“. Rugsėjo mėnesį kartu su Žemaitkiemio bendruomene biblioteka dalyvavo rudens šventėje 

Prienuose „Rudens spalvos 2015“. 

                  

 

2015 metai – Justino Marcinkevičiaus metai Prienų rajono savivaldybėje. 

Ryškiausi 2015 m. renginiai bibliotekoje buvo skirti paminėti kraštiečio poeto Justino 

Marcinkevičiaus 85-ąsias gimimo metines. Bibliotekos iniciatyva Prienų rajono savivaldybės taryba 

2015-uosius metus buvo paskelbusi Justino Marcinkevičiaus metais savivaldybėje. Šiuos metus 

biblioteka pradėjo meninio skaitymo konkursu suaugusiems „Virš mūsų gyvas žvaigždynas – lietuvių 
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kalbos žodynas“ (Just. Marcinkevičius). Vyko Poezijos ir muzikos valanda „Gyvenimas eina ir eina“, 

skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms. Renginio metu Lietuvos 

Respublikos Seimo narys Andrius Palionis apdovanojo konkurso „Laiškas gimtinei, žemei ir 

žmogui“ dalyvius. Poeto atminimui skirtos parodos, skaitymai, kiti renginiai vyko visuose 

bibliotekos padaliniuose.  

Poeto jubiliejiniams metams buvo skirtas ir visus metus bibliotekos įgyvendintas projektas 

„Justino Marcinkevičiaus jubiliejinių metų renginiai jo vardo bibliotekoje“, kurį finansavo Lietuvos 

kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė. Įgyvendinant šį projektą, biblioteka parengė kilnojamąją 

parodą „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“. Paroda buvo pristatyta Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, Prienų, Stakliškių, Balbieriškio, Jiezno kultūros ir 

laisvalaikio centruose, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Prienų rajono savivaldybėje, buvo 

eksponuojama Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Apie parodą bei Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešąją biblioteką parengtas informacinis leidinukas (1000 egz.). 

                   

 

Baigiamasis jubiliejinių poeto Justino Marcinkevičiaus metų renginys – bibliotekos 

suorganizuota konferencija „Laiko negali pasirinkti“, kurioje poeto kūrybą, laikmetį apžvelgė žymūs 

mokslininkai, kūrėjai, kraštiečiai – akad. prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, literatūros kritikas 

Valentinas Sventickas, prof. dr. Aušra Linartienė, doc. dr. Marijus Šidlauskas, prof. habil. dr. 

Vytautas Radžvilas, poetas Rimvydas Stankevičius, Ana Venclovienė, žurnalistė Ramutė 

Šimukauskaitė, mokytoja ekspertė Lina Malinauskienė. 

          

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė. 
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Nacionalinei bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ skirti 

renginiai vyko Justino Marcinkevičius viešojoje bibliotekoje ir visuose bibliotekos padaliniuose. 

Renginiai prasidėjo balandžio 23 dieną 12 valandą vidudienio literatūriniais kraštiečių skaitymais 

„Vedasi mane gimtinė“. Vyko literatūrinė popietė „Pašnekesiai: knygų kalbėjimas, laiko 

alsavimas...“, kurios metu lankytojai dalijosi mintimis apie skaitytas knygas, rašantys skaitė savo 

kūrybą. Literatūros ir poezijos popietė „O tu būk, šviesuliuk! Būk!“, skirta buvusiai bibliotekos 

skaitytojai mokytojai, aktyviai visuomenininkei ir kraštotyrininkei Danutei Dvilinskaitei. Savaitės 

akcija „Padovanok įdomią knygą bibliotekai“ paskatino lankytojus padovanoti knygų. Surinkta 43 

egz. knygų.  

Balbieriškio bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vykusius renginius aplankė 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai, bendruomenės nariai, vyko literatūros ir vaikų piešinių 

paroda „Knygų pasaulyje“ bei akcija „Padovanok bibliotekai knygą“. Išlaužo bibliotekoje balandžio 

23 dieną vyko popietė „Būti reikalingiems“. Jos metu lankytojai diskutavo apie perskaitytas knygas, 

skaitė mėgstamų autorių knygų ištraukas, buvo skatinami rašyti laiškus bibliotekai. Sulaukta 27 

nuoširdžių, jautrių laiškų. Paruoštas aplankas „Laiškai bibliotekai“. Klebiškio biblioteka kvietė 

žmones ateiti į biblioteką, naudotis jos teikiamomis paslaugomis, visiems kartu kurti biblioteką, 

kurioje galima susitikti, bendrauti, keistis nuomonėmis, rasti pačią įvairiausią informaciją, kur yra 

daug visokiausių knygų ir laisvalaikiui, ir mokymuisi, ir pažinimui. Veikė literatūros paroda „Knyga 

– žinių šaltinis“. Vyko popietės „Skaito visa šeima“, „Mama, mažylis ir knyga“. Vaikai klausėsi 

skaitomų knygelių, patys skaitė. Mozūriškių bibliotekoje vyko popietė „Padovanok skirtuką 

bibliotekai“. Vaikai piešė, aplikavo, karpė, puošė senų žurnalų skiautėmis skirtukus. Juos 

dovanojome bibliotekos skaitytojams. Purvininkų bibliotekoje vyko literatūros popietė ,,Rask kelią į 

savo biblioteką“. 

Strielčių bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko jau tradiciniais tapę 

renginiai – akcijos, garsiniai skaitymai. Akcijos „Pirkai? Perskaitei? Padovanok bibliotekai“ metu 

biblioteka gavo dovanų 10 egz. knygų paaugliams. Garsinis skaitymas ikimokyklinio amžiaus 

vaikams „Augu su knyga“ buvo skirtas stiprinti ryšį tarp vaikų ir suaugusių skaitymo. 

Veiverių bibliotekoje vyko literatūros skaitymai iš kraštiečio Jauniaus Vyliaus užrašytos 

tautosakos rinktinės „Paklausykit manę, jauno bernelio“. Skaitymai buvo skirti Nacionalinei 

bibliotekų savaitei ir Etnografinių regionų metams paminėti.  

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.  

Biblioteka kasmet organizuoja Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius, kurie vyksta 

lapkričio mėnesį. Pagrindinė šventės idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą. Šviesos ir 

žodžio šventėje suaugusiems šiais metais buvo skaitoma ištrauka iš islandų sagos „Egilio saga“, 
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Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriuje veikė paroda „Šiaurės 

šalių literatūros naujienos“. Vaikų literatūros skyriuje Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu lankėsi 

Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2 klasės mokiniai. Jie 

klausėsi norvegų rašytojos Marijos Parr Vaffelhjerte kūrinio „Kaip aš sudaužiau Leną“ ištraukos. 

Balbieriškio bibliotekoje vyko literatūros ir vaikų piešinių paroda „Draugystė tiesia tiltus – tarp 

žmonių, tarp šalių“, kurioje 3 klasės mokiniai susipažino su skandinavų tautų literatūra vaikams, 

kalbėjosi apie draugystę tarp tautų, pasakojo apie savo geriausius draugus, piešiniuose pavaizdavo, 

kaip supranta draugystę. 

Ašmintos bibliotekoje Šviesos ir žodžio šventės metu vaikai klausėsi ištraukų iš knygelių 

„Vanilinė širdelė“ ir „Hugas ir Jozefina“. Lapkričio 9–14 bibliotekoje buvo eksponuojama Šiaurės 

šalių vaikų rašytojų knygų paroda, vaikų piešiniai draugystės tema. Šiaurės šalių bibliotekų savaitę 

jaunieji bibliotekos lankytojai užbaigė išausdami kiekvienos klasės draugystės juostą ir vaišindamiesi 

keptomis vaflinėmis širdelėmis. 

Išlaužo biblioteka šiame projekte dalyvauja jau dvyliktą kartą. Lapkričio 12 dieną vykusioje 

popietėje „Draugystė tiesia tiltus“ Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centro 

lankytojai prisiminė, kokios yra Šiaurės šalys ir kokie rašytojai tose šalyse populiariausi, vyko 

garsiniai skaitymai, vaikai susipažino su bibliotekoje surengta skandinavų literatūros paroda 

„Draugystės tiltai“, skaitė knygeles, kalbėjosi apie draugystę, savo draugus, dalyvavo viktorinoje „Ar 

pažįsti Pepę?“. 

Klebiškio bibliotekoje visą savaitę vyko literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojų kūryba“, 

garsiniai skaitymai iš A. Lindgren knygelės „Pepė Ilgakojinė“, viktorina „Ką žinai apie Šiaurės 

šalis?“. Mozūriškių bibliotekoje buvo kuriamos iliustracijos knygai „Pepė Ilgakojinė“. Darbai išsiųsti 

į parodą-konkursą ,,Linksmoji Pepė – iliustracijų knygai kūrimas“, kurią rengė Vilniaus Barboros 

Radvilaitės pagrindinė mokykla. 

Strielčių bibliotekoje svečiavosi Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kiškučių“ grupės 

vaikučiai ir jų auklėtoja Marytė Janušaukienė. Skambant muzikai ir spindint žvakučių liepsnelėms 

vaikučiai rinkos į Šviesos ir žodžio šventę „Būk draugas – duok ranką“. Vaikučiams pristatyta paroda 

„Šiaurės šalių kampelis“. Susipažinus su šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema, vaikai buvo 

pakviesti į draugystės ratą pasiklausyti Marijos Parr Vaffelhjerte teksto „Kaip aš sudaužiau Leną“. 

Vaikučiai kalbėjo, kaip jie supranta draugystę, piešė rankutes su šypsena draugui, pagamino plakatą 

apie draugystę. Visi pasižadėjo būti draugiški, užjausti ir padėti vieni kitiems.  

Metų knygos rinkimai.  

Akcijos metu bibliotekoje ir jos padaliniuose veikė literatūros paroda „Renkame Metų 

knygą“, kurioje – visos siūlomos knygos, kita medžiaga apie knygų rinkimus. Bibliotekose vyko 
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pokalbiai, popiečių metu buvo aptartos visos rinkimuose dalyvaujančios knygos, skaitytojai raginami 

skaityti bei balsuoti už labiausiai patikusią. Skaitytoja Anarsija Adamonienė kasmet dalyvauja 

Recenzijų konkurse, kurį skelbia akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatoriai, rašo knygų 

recenzijas į rajoninę spaudą, skelbia  bibliotekos svetainėje. Bibliotekos rengia paraiškas akcijos 

„Metų knygos rinkimai“ renginiams organizuoti. Šiais metais knygų penketukais buvo apdovanotos 

Išlaužo, Pakuonio, Stakliškių bibliotekos, Vaikų literatūros skyrius.  

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas R. Karbauskis  Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai ir visiems jos padaliniams padovanojo „Vaikų bibliotekėlę“, 

kurioje ir 2015 m. geriausių knygų vaikams penketukas.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vyko renginiai, 

skirti Europos dienai. Eurodirbtuvės visą savaitę veikė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje bei bibliotekos padaliniuose. Čia apsilankę rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai spalvino ES žemėlapį, 

susipažino su Europos Sąjungos valstybėmis, žaidė edukacinius žaidimus, žiūrėjo informacinius 

filmukus bei gaminosi Europos Sąjungos vėliavėles. Socialiniame tinkle Facebook vyko fotografijų 

konkursas „Europietiškiausia mokykla“, akcija Euroinfokioskas, literatūros paroda „Mūsų pasaulis, 

mūsų orumas, mūsų ateitis“, susitikimas su žurnalistu, rašytoju, keliautoju, laidų vedėju Algimantu 

Čekuoliu, paskaita „Elektroninė prekyba. Teisinės garantijos“ (paskaitą skaitė VšĮ Europos vartotojų 

centro ES teisės specialistė Miglė Akulevičienė), edukacinis užsiėmimas „Pažink Europą“ 

(užsiėmimą vedė Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė Diana Lukoševičiūtė-

Burneikienė), bibliotekoje vyko Europos egzaminas. 

                      

 

Įvairų menininkų darbų parodos. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje veikė fotografo Kazio Lazausko 

fotografijų paroda „Iš paukščio skrydžio“. Vaikų literatūros skyriuje rudeninių puokščių parodą 

„Geltoni lapai sukas vėjy“ paruošti padėjo floristė Rūta Bekešienė, eksponuota tautodailininkės 

Ramutės Bidvienės ir jos dukros Rasos Bidvaitės tapybos darbų paroda. 

Pakuonio bibliotekoje suorganizuotos septynios dailininkų tapybos ir fotografijos parodos: 

Birštono Neįgaliųjų draugijos narių fotografijos paroda „O tėviške, laukų drugeli margas“, skirta Just. 
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Marcinkevičiui, kauniečių Aušros Kojelavičiūtės, Rūtos Levulienės, Akvilės Poškutės, birštoniškės 

Elenos Jūrienės ir kraštiečių – prieniškės Romualdos Bartulienės bei pakuoniškės Ramutės Gylienės 

– tapybos darbų parodos. Penki šių parodų autoriai – Rūta Levulienė, Akvilė Poškutė, Romualda 

Bartulienė, Ramutė Gylienė, Birštono Neįgaliųjų draugijos nariai – dalyvavo oficialiuose savo 

parodų pristatymuose, susitiko su pakuoniškiais, taip pat Pakuonio pagrindinės mokyklos mokiniais 

ir jų dailės mokytoju Kęstučiu Grigoniu.  

Išlaužo bibliotekoje puikuojasi išlaužietės Veronikos Songailienės kryželiu siuvinėtas 

paveikslas ir skaitytojos Onos Bates tapytas paveikslas. Seniūnijos salėje nuo birželio 4 dienos vyko 

Olego Karavajevo dailės studijos tapybos paroda, o nuo lapkričio 10 dienos – A. Balkūnienės 

fotografijų proda „Gėlių mozaika“. Vyšniūnų bibliotekoje surengta Vyšniūnų kaimo bei jo apylinkių 

audinių paroda „Audžia staklelės“. Parodai rankdarbius paskolino vietiniai gyventojai, kurie arba 

patys juos audė, arba paveldėjo iš senelių.  

Renginiai vaikams. 

Bibliotekoje ir jos padaliniuose renginiai vaikams organizuojami kartu su mokyklomis, 

Vaikų dienos užimtumo centro ir vaikų darželių vaikučiais, kitais bibliotekos partneriais. 

Vaikų literatūros skyriuje būsimiems bibliotekos skaitytojams, lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

vaikučiams, nuotaikingą lėlių teatro spektaklį ,,Grybų karas“ pristatė ,,Ąžuolo“ progimnazijos 

dramos būrelio aktoriai, mažiesiems bibliotekos skaitytojams taip pat buvo parodytas muzikinis lėlių 

spektaklis ,,Jūratė ir Kastytis“, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 4 kl. jaunieji aktoriai vaidino 

spektaklį „Baltoji skruzdėlytė“ (mokytoja Rima Lyberienė). 

Vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Gimtadieniui“. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 

centro Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ mažieji lankytojai dalyvavo edukaciniame  užsiėmime 

gimtadienio tema. Vaikai sužinojo, kada buvo pradėta švęsti vaikų gimtadienius, kodėl degamos ant 

torto žvakutės, koks gimtadienis yra vadinamas „auksiniu“. Jie drąsiai pasakojo apie tai, kaip jiems 

patinka švęsti gimtadienius, apie dovanas. Vaikai mokėsi piešti išradingą sveikinimo atviruką, sukurti 

savo palinkėjimą arba surasti jį lietuvių poetų Martyno Vainilaičio, Ramutės Skučaitės, Violetos 

Palčinskaitės knygelėse. Vyko tautodailininkės, poetės Ramutės Bidvienės knygos vaikams „Kai aš 

sodžiuj vasarojau“ pristatymas. Poetas, knygos redaktorius Robertas Keturakis pasakojo vaikams 

apie svarbiausias vaikystės dovanas – meilės džiaugsmą, šeimos artumą, gamtos ir pasaulio stebuklų 

pažinimą – kurios vaizdinga kalba išrašytos poetės Ramutės Bidvienės knygoje. Knygos leidėjas, 

Pasaulio lietuvių kultūros centro vadovas Valdas Kubilius kalbėjo apie knygos gimimą nuo 

rankraščio iki dažais kvepiančios knygos. Renginio programoje – Ramutės Bidvienės tekstilės darbų 

prezentacija, Rasos Bidvaitės tapybos darbų paroda, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 

mokinių (mokytoja Vytautė Kurtovienė) meninė inscenizacija pagal Ramutės Bidvienės pasakaitę 
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„Kaštoniukas“. Tai buvo įdomi ir prasminga literatūros, kalbos, istorijos, dailės pamoka jauniesiems 

„Ąžuolo“ progimnazijos ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos jauniesiems skaitytojams. 

Vyko ekskursijos bibliotekoje „Kur gyvena knygos“ – Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešojoje bibliotekoje lankėsi Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai su auklėtoja Sandra 

Leonavičiene, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pirmokai su mokytoja Rasa Bartkute ir Prienų 

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos „Krašto pažinimo“ būrelio nariai su mokytoja Virginija 

Abramavičiene. Jaunieji kraštotyrininkai sužinojo, kad bibliotekoje galima ir skaityti, ir mokytis, 

informaciją susirasti, dalyvauti užsiėmimuose, renginiuose ir t. t. Vyresnioji bibliografė Jūratė 

Anankienė parodė, kaip kaupiama medžiaga apie Prienų kraštą, jo istoriją, žmones ir visokius 

įdomius dalykus. Vaikai susipažino ir su Vaikų literatūros skyriuje esančiais turtais, kuriais galima 

įvairiai naudotis, įdomiai praleisti laisvalaikį. Ir susitarė visi toliau draugauti su biblioteka! 

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga į biblioteką atkeliavo Prienų „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos 5 ir 6 klasių mokiniai su dailės mokytoja Rasa Uleckiene. Vaikų literatūros 

skyriuje vyko diskusija apie vaikų ir tėvų teises ir pareigas. Po to visi lauke, ant šaligatvio, šalia 

bibliotekos piešė bendrą piešinį „Piešiame vaikystės pasaulį“. Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos dailės būrelio dalyviai su mokytoja Rasa Uleckiene dalyvavo kūrybinėje valandėlėje 

bibliotekoje. Užsiėmimas sujungė literatūros, dailės, technologijų dalykus: vaikai skaitė Vytauto 

Račicko apsakymus apie Kalėdas, dovanas, patys papasakojo apie Kalėdų švenčių tradicijas. Vaikai 

savo darbais šventiškai papuošė bibliotekos erdves – Vaikų literatūros skyriuje apsigyveno didelis 

puošnių angelų būrys, o sienos padabintos piešinių paroda „Kalėdinis palinkėjimas“. 

Vyko edukacinis užsiėmimas „Filosofija vaikams. Paslaptys“. „Ar paslaptys iš tikrųjų yra 

tokios, kokios mums atrodo? Keistos ir neįmenamos, todėl bauginančios? Kartais tereikia pasistengti 

ir vieną kitą paslaptį galime įminti. Padėkite vaikams suprasti, kad norint išmokti įminti paslaptį ar 

bent jau suprasti, kad paslapčių yra, reikia viskuo domėtis, skaityti knygas, mokytis. Žinoma, mes 

galime įminti ne visas paslaptis, tačiau jei aplink visiškai nebeliktų paslapčių arba jei mes 

nemokėtume tų paslapčių aptikti, argi būtų įdomu gyventi?“ – klausia ir kviečia smalsauti 

humanitarinių mokslų (filosofijos) magistrė, rašytoja Rasa Aškinytė savo knygoje „Filosofija 

vaikams“. Jaunieji bibliotekos lankytojai Rytė, Jonas, Gerda, Nojus kalbėjosi apie paslaptis 

gyvenime, sugalvojo įdomių klausimų, pasakojo apie įmenamas ir neįmintas paslaptis, kurias  bandė  

pavaizduoti savo piešiniuose. Kiti pamėgino įminti nupieštas neįmintas paslaptis. Dabar Vaikų 

literatūros skyriuje sūpuojasi ir paslapčių virvelė... 

Edukacinio užsiėmimo „Kaip raides pažįstam“ metu Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ 

lankytojai skaitė Žemaitės apsakymą „Kaip Jonelis raides pažino“, po to aktyviai diskutavo apie 

skaitymo ir apskritai mokslo svarbą žmogaus gyvenime. 
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Vaikų literatūros skyriuje edukaciniame užsiėmime „Atgimsta senos knygos“ Vaikų dienos 

centro „Pienės pūkas“ lankytojai išbandė popieriaus plastikos darbus. Savo gyvenimą jau atgyvenę 

knygos vaikų rankose tapo įdomiais kūrybiniais darbais. Bibliotekininkės mokė pagaminti 

rankdarbius iš senų knygų, kantriai lankstant, karpant pageltusius knygų lapus. Vaikai dirbo ir 

stebėjosi, kaip sena, jau nenaudojama knyga jų rankose tampa įdomia figūra, nauju daiktu. 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2B klasės mokiniai kartu su mokytoja Rasa Bartkute buvo 

atėję pagaminti atvirukų artėjančios Mokytojo dienos proga. Vaikai aptarė su bibliotekininkėmis, 

kaip turi atrodyti puošnus sveikinimo atvirukas, ir įsitaisę prie stalų ėmėsi kūrybinio darbo. Vieni 

piešė savo sumanytus piešinius, kiti puošė atvirukus karpiniais, rašė mokytojams sveikinimo žodžius. 

Stakliškių biblioteka seniūnijos kiemelyje kartu su Vyšniūnų, Pieštuvėnų, Užuguosčio 

bibliotekomis bei Stakliškių seniūnijos socialinės darbuotojos suorganizavo bendrą kompleksinį 

renginį vaikams ,,Mano vaikystės svajonė“. Renginio dalyviai žaidė, leido balionus i dangų, piešė 

svajones, vaišinosi sausainiais ir arbata, kalbėjosi draugiškoje aplinkoje, numatydami tolimesnių 

bendrų renginių temas, laiką ir galimybes. 

Jiezno bibliotekoje vyko edukacinė valandėlė „Po angelėlį – kiekvienam seneliui“. Būrelis 

berniukų ir mergaičių su socialinėmis darbuotojomis Bena ir Gintare kūrė angelėlius. Jiems 

vadovavo, patarimų ir pagalbos negailėjo vietos menininkė Laima Butkienė, kuri parūpino ir įvairių 

medžiagų darbeliams. Taip buvo ruošiamasi tradicinei viešnagei į Jiezno PSPC Slaugos skyrių, kur 

vaikų atvykimo ilgisi vieniši ir ligoti seneliai. Angelėliai „gimė“ vienas už kitą gražesni ir sutūpė ant 

medžio šakos, laukdami, kada galės pradžiuginti pavargusias senolių sielas. 

Pakuonio bibliotekoje vyko viktorina moksleiviams „Ar pažįsti Lietuvą?“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai, vaikų piešinių konkursas-paroda „Kovo 11-osios dovana. Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai“, kaukių paroda „Užgavėnių personažai“, literatūros paroda 

„Marko Tveno nuotykių pasaulyje“, teminė rankdarbių valandėlė su pradinukais „Kalėdų švenčių 

belaukiant“. Ašmintos bibliotekoje vyko popietės „Augu skaitydamas“, „Sudie mokykla“, „Saulės 

taku“, „Į žinių šalį sugrįžti trokštame“, „Prie Kalėdinės eglutė“, akcija „Gydom knygeles“, piešinių 

paroda „Rudens spalvos“. 
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Išlaužo bibliotekoje kartu su Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Vaikų dienos centro 

lankytojais ir jų auklėtojomis vyko garsiniai skaitymai, knygų pristatymai, viktorinos. Popietėje „Gal 

kažkas ne taip?“ buvo kalbama apie renkamas metų knygas vaikams ir paaugliams, vyko kūrybinis 

praktinis užsiėmimas „Būkime istorijos dalimi“, kurio metu vaikai kūrė ir rašė laiškus gimtinei, 

žemei ir žmogui, popietės „Kur glūdi mūsų šaknys“ metu buvo skaitomi gražiausi vaikų sukurti 

laiškai gimtinei, žemei ir žmogui, dalyviai džiaugėsi Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus 

Palionio padėkomis ir dovanėlėmis. Popietėje „Knygų pasaulyje“ buvo aptartos perskaitytos knygos.  

Birželio 1 dieną vyko eismo saugumo ir kraštotyros renginys, kurio dalyviai keliavo pėsčiomis ir 

dviračiais po Išlaužo seniūniją, aplankė Mato Šalčiaus tėviškę Čiudiškių kaime. Popietėje „Išlaužo 

krašto istorijos pėdsakais“ vaikai dalyvavo viktorinoje, minėjo Išlaužo herbo dešimtmetį, vyko kiti 

vaikams ir jaunimui skirti renginiai. 

Klebiškio bibliotekoje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės ir Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitės renginiai vaikams. Vaikų knygos dienai paminėti veikė paroda „Knyga – patarėja, artimas 

draugas“. Vyko Knygų Kalėdų renginiai vaikams, popietė „Kalėdų paskos“, edukaciniai užsėmimai 

„Kalėdinės snaigės karpymas“ ir „Kalėdinio knygos skirtuko gamyba“.  

Atkeliavus pavasariui su juo į Mozūriškių biblioteką atkeliavo ir Velykų Bobutė. Ji mokė 

vaikus marginti kiaušinius su vašku, žolelėmis, šiaudais. Nudažytus kiaušinius vaikai rideno. 

Išrinktas gražiausiai marginęs ir daugiausiai kiaušinių laimėjęs vaikas.  

Kiekvienais metais į kaimo bendruomenės namus atvažiuoja Kalėdų Senis. Ypač mėgstama 

ir laukiama ši šventė jaunųjų skaitytojų. Belaukiant šios šventės ruošiama programėlė – vaidinimas. 

Už įdėtą triūsą Kalėdų Senis apdovanoja saldainiais. Didelio vaikų susidomėjimo sulaukė edukaciniai 

užsiėmimai. Vaikai buvo mokomi pinti juostas, velti iš vilnos, gaminti kalėdines dekoracijas iš senų 

knygų. Pagamintos dekoracijos buvo panaudotos kaip kalėdinės dovanos tėvams. Juostų pynimo ir 

vilnos vėlimo pamokėlėms pravesti buvo pasikviesta vietinė tautodailininkė Alma Kučinskienė. Ji 

papasakojo vaikams apie etninius motyvus liaudies amatuose ir davė praktinių žinių. 

Purvininkų bibliotekoje įvyko knygos Kazio Borutos „Jurgio Paketūrio kelionės“ aptarimas, 

popietė „Aš ir knyga“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei, garsiniai skaitymai ir paroda „Vaikams 

apie Šiaurės šalis“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, „Knyga – šviesių vilčių žadintoja“, skirta 

Tarptautinei vaikų dienai. 

Stakliškių bibliotekoje vaikams vyko popietė ,,Gražiausių pasakų ir legendų takais“, popietė 

,,Po Kalėdų eglutės šakom“ ir kt. Bibliotekoje visą mėnesį veikė kalėdinė paroda. Paroda sulaukė net 

tik mažųjų lankytojų, bet ir suaugusiųjų dėmesio. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio skyriaus 

auklėtiniai rinkosi į biblioteką, kur žaislų autorė Ieva Motiejauskė supažindino su savo rankų darbo 

žaislais. Autorė parodė įrankius, su kuriais žaislai gaminami.  
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Strielčių bibliotekoje veikia vaikų klubas „Lietutis“. Klubo tikslas ne tik skatinti vaikų 

skaitomumą, ugdyti skaitymo įgūdžius, bet ir linksmai bendrauti, rasti būdą save išreikšti. 2015 m. 

klubo dalyviai sukūrė ir pristatė bendruomenei kalėdinį spektaklį pagal Čarlzo Dikenso pasaką 

„Kalėdų giesmė“. Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Strielčių ikimokyklinio skyriaus darželio 

„Kiškučių“ grupės vaikučiais, jų auklėtojomis ir tėveliais. Tai nuolatiniai bibliotekos renginių 

lankytojai ir dalyviai. Šiais metais Strielčių bibliotekoje lankėsi Prienų vaikų darželio „Gintarėlis“ 

auklėtojos. Jos susipažino su biblioteka, žiūrėjo vaikų klubo „Lietutis“ paruoštą spektakliuką pagal R. 

Skučaitės pjesę „Viens, du, trys...“. Kiekvieną mėnesio ketvirtadienį bibliotekoje vyksta garsiniai 

knygučių skaitymai darželinukams „Augu skaitydamas“, jaunieji bibliotekos skaitytojai dalyvavo 

akcijoje „Lietuvai ir man“, apyrankių pynimo akcijoje, surengė piešinių parodėlę „Mano trispalvė“. 

Vyko tradicinė Tarptautinė vaikų knygos šventė, kurios metu buvo renkamas Knygų Karalius, 

perskaitęs daugiausiai knygų. Šiais metais Knygų Karaliene tapo Kotryna Kimbirauskaitė. Europos 

savaitės „Europa ir tu“ metu bibliotekoje organizuotose edukacinėse pamokėlėse „Europos Mozaika“ 

dalyvavo vaikų darželio „Kiškučių“ grupės vaikučiai ir jų auklėtoja Marytė Janušauskienė. 

Bibliotekoje vyko ir daugiu edukacinių užsiėmimų: edukacinės pamokėlės „Belaukiant Velykų“, 

„Dėdė Rudenėlis“, „Skirtukas tavo knygai“, „Snaigių lietus“.  

Veiveriuose popietė „Šypsenos ilgumo pasakaitės“ buvo skirta vieno svarbiausių XX. a. 

vaikų rašytojo Džani Rodari 95 m. jubiliejui. Bibliotekoje svečiavosi Veiverių T. Žilinsko gimnazijos 

2 kl. mokiniai su mokytojais. Vaikai sužinojo svarbiausius rašytojo biografijos puslapius, klausėsi 

sekamų pasakų iš įvairių Džani Rodari knygų bei atliko parengtas užduotis. Kelias į Džani Rodari 

fantazijos pasaulį buvo vainikuotas linksmais piešinukais, parengta paroda „Ledų pasaka“. Gruodžio 

viduryje vyko popietė „Advento tyloje“. Renginys buvo skirtas socialiai remtinų šeimų vaikams. 

Veiverių klebonas Kęstutis Vosylius grojo gitara ir mokė giesmių. Popietės metu vaikai susipažino su 

Advento papročiais, tradicijomis, pynė tradicinį Advento vainiką, aiškinosi jo kilmę, simboliką. 

Laukiant Šv. Kalėdų vaikai bibliotekoje puošė eglutes. Tautodailininkė Gražina Berezun mokė 

vaikus pasigaminti kalėdinius žaisliukus. Mokinių rankomis sukurti žaisliukai papuošė Veiverių 

miestelio eglutę. 

Užuguosčio bibliotekoje vyko renginiai, edukaciniai renginiai, popietės bei parodos. 

Vaikai aktyviai dalyvavo piešinių konkursuose (jų nupiešta net penkiasdešimt) ir parodose, knygų 

pristatymuose. Inscenizuota knygelė ,,Daržininkas ir Ponia“. ,,Kalėdinės dirbtuvės“ – puikus 

prieššventinų renginių maratonas, nes vaikai turi puikias galimybes bibliotekoje pasigaminti 

dovanėles savo artimiesiems. Lipdo, siuva, klijuoja, piešia, karpo, lanksto, nes būryje daugiau idėjų, 

geresnė darbelio išvaizda, kiekvienas nori pasitempti ir kuo gražesnį kūrinėlį sukurti. Malonu, kad 

vaikuose dar gyvena Kalėdos. Veiverių bibliotekoje vyko susitikimas su Vursbergo miesto 
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(Vokietija) bendruomenės atstovais, vakaronė, skirta pagyvenusių žmonių pagerbimui, popietė 

„Advento tyloje“ ir kt. 

Vyšniūnų bibliotekoje populiarios išlieka vaikų popietės, kuriose akcentuojamas garsinis  

kūrinių skaitymas ir kūrybiniai darbeliai – piešiama, karpoma, lipdoma. Popietės „Mažojo  princo 

kelionės“ metu vaikai supažindinti su knyga, pristatytas ir aptartas jos turinys. Trumpai papasakota 

knygos autoriaus Antuano de Sent Egziuperi biografija. Garsinio skaitymo metu vaikai piešė 

piešinius, surengė šių piešinių parodą. Renginio metu vaikams buvo pristatytas Mažojo princo 

elektroninės svetainės lietuvių kalba puslapis http://prince.night.lt/princas/.  

Šilavoto bibliotekoje vaikams buvo skirti renginių ciklai ir edukaciniai užsiėmimai 

Tarptautinei vaikų knygos dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, Europos Sąjungos dienai, Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitei, Knygų Kalėdoms ir kt.   

Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano 

Anderseno (1805-1875) gimtadieniu – balandžio 2-ąją. Šiai šventei Balbieriškio bibliotekoje buvo 

skirtos literatūros, piešinių parodos, kūrybinė valandėlė „Kokių mes pasakų herojai“, popietė, 

garsinis skaitymas „Iš melsvų tolių pasaka atklysta“ ir paroda, skirta geriausioms vaikiškoms 

knygoms. Šventės paskirtis – įkvėpti, paskatinti vaiko meilę knygai, atkreipti daugiau dėmesio į 

vaikų literatūrą. Liepos mėnesį, artėjant miestelio šventei, buvo surengtas vakarinis pasakų 

skaitymas. Prie Balbieriškio bibliotekos rinkosi pradinių klasių mokiniai, jų mokytojos, tėveliai, 

seneliai. Vaikai kartu su suaugusiais skaitė pasakas, kadangi pasakos skatina šeimos bendravimą – 

vaikas ir suaugusysis skaitydami kartu patiria bendrumą, suartėja, nesijaučia vieniši. Klausydami 

pasakų vaikai susipažįsta su gėriu ir blogiu, mokosi atskirti, kas yra kas. Vaikai turėjo galimybę 

iliustruoti labiausiai patikusią pasaką kreidelėmis ant asfalto mokyklos kieme. 

Tarptautinė vaikų knygos diena ir Hanso Christiano Anderseno gimimo diena buvo minimos 

Jiezno bibliotekoje. Į biblioteką atvyko Prienų r. Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja 

darbui su socialinės rizikos šeimomis Bena Astrovienė, dirbanti Jiezno seniūnijoje. Kartu ji atsivedė 

būrį socialinės rizikos šeimos vaikų. Popietę „Aš – tai pasaulis“ bibliotekininkė Vilma 

Trabuševskienė pradėjo pristatydama plakatą ir kreipimąsi į skaitytojus, kuriuos 2015 metais kūrė 

Jungtinių Arabų Emyratų IBBY vaikų knygos tarybos skyrius. Vaikai susipažino su H. K. Anderseno 

biografija ir kūryba, atliko literatūrines užduotis, žaidė žaidimus. Dalyvaudami renginyje jie 

prisiminė savo mėgstamiausias pasakas, piešė labiausiai patikusį herojų.  

Mozūriškių bibliotekoje balandžio 2 dieną vykęs renginys „Skaitai knygas – kaupi žinias“ 

buvo skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Šio renginio metu buvo apdovanoti 

daigiausia knygų 2015 metais perskaitę skaitytojai, vaikai. Veiverių bibliotekos Knygų mylėtojų 

klubo „De legi gojo“ nariai bibliotekoje minėjo Tarptautinę vaikų knygos dieną renginiu „Suaugęs 
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pasakų karalius“, kuris buvo skirtas Hansui Kristianui Andersenui. Išlaužo bibliotekoje Tarptautinę 

vaikų knygos dieną vyko garsiniai skaitymai „Kartu su Anderseno pasakomis“. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir 2015 m.  kvietė pasitikti Kalėdas su 

knygomis – dalintis, aplankyti senelius, savanoriauti. Knygų Kalėdoms skirti renginiai vyko visose 

rajono bibliotekose. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai su mokytoja Rima Juodsnukiene nutarė 

prisidėti konkrečiu darbu – parašyti laiškus, kviečiančius dovanoti knygų bibliotekoms. Vaikai 

stengėsi parašyti gražų laišką, o paskui tarėsi su mokytoja ir bibliotekininkėmis, kam gi juos išsiųsti. 

Laiškai buvo išsiųsti Prienų verslininkams, labdaros ir paramos fondams, kultūros rėmėjams. 

„Ąžuoliukai“ prie eglutės deklamavo kalėdinius eilėraščius, padabino žaliaskarę angeliukais su 

nuoširdžiais linkėjimais. Trims geriausiai besimokantiems, aktyviausiems mokiniams buvo patikėta 

įžiebti šventinės eglutės švieseles, o klasės draugai juos palaikė džiaugsmingais plojimais. 

Knygų Kalėdų metu Jiezno biblioteka organizavo Pasakų viešnagę Jiezno vaikų globos 

namuose „Ilgas pasakas mažiemus seka pirkioj vakarais...“. Šie poetės Salomėjos Nėries posmai 

nukelia mus į laikus, kai nebuvo kompiuterių ir telefonų, kai nemirgėjo televizorių ekranai, netgi 

radiją mažai kas turėjo. Ilgus tamsius vakarus žmonės trumpindavo sekdami pasakas, ne tik vaikams, 

bet ir suaugusiems, kartais baisias, pamokančias, kartais linksmas ir gyvenimiškas. Tie idiliški laikai 

jau praeityje, bet pasakos – ne. Tuo įsitikino gruodžio 16-ąją Jiezno vaikų globos namus aplankę 

svečiai, kurie prisijungė prie akcijos „Knygų Kalėdos“. Jaukiai ant kilimo įsitaisiusiems vaikams 

pasakas sekė Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Jūratė Zailskienė, Kultūros, sporto ir jaunimo 

skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius (sekęs savo 

paties kurtą pasaką), Jiezno parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas, Jiezno kultūros ir laisvalaikio 

centro direktorė Dalia Vertinskienė. Nors iš pradžių vaikai kalbėjo, kad pasakų jie neskaito, o kai kas 

ir nemėgsta, bet netrukus jų dėmesį prikaustė pamokomi, keisti ir stebinantys įvykiai, kokių galima 

atrasti ir dabartiniame gyvenime, ne tik pasakų pasaulyje. Mažieji ne tik atidžiai klausėsi, bet ir gyvai 

diskutavo su pasakotojais, klausinėjo ir patys atsakinėjo į klausimus. O kad neatsibostų pasakos, 

adventines dainas susirinkusiems dainavo Jiezno KLC etnografinio ansamblio „Jieznelė“ atstovės 

Dalia ir Ingrida. Tai buvo rimtos, netgi liūdnos dainos, tad vėl buvo smagu išgirsti šmaikščias 

pasakas, pasimokyti iš jų. 

Mozūriškių bibliotekoje vyko Knygų Kalėdų popietės-kūrybinės dirbtuvės su vaikais „Per 

Advento tamsą į Kalėdų šviesą“. Vaikai, padedami bibliotekininkės, iš senų knygų gamino Kalėdų 

dekoracijas. Dekoracijų nuotraukos išsiųstos konkursui  „Knygomis kvepiančios Kalėdos“. 

Literatūros ir dokumentų parodos.  

Bibliotekoje ir jos padaliniuose nuolat rengiamos literatūros ir dokumentų parodos įvairioms 

Lietuvos tautinėms, kitoms šventėms, rašytojų, poetų, kitų žymių žmonių jubiliejams paminėti. 



      

30 

2015 m. veiklos tekstinė ataskaita 

 
 

Aptarnavimo skyrius 2015 m. surengė parodas „Esi prie Nemuno ir būsi...“ / Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai, „Tautos istoriją prisiminus...“ / Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-čiui, 

„Išvadinta vardais gražiausiais...“ / Lietuvos valstybės dienai, „Daug skriaudų, kančių ir ašarų sūrių 

iškęst mums teko už tave, Tėvyne...“ / Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai, „Velykos. Simbolika 

ir reikšmė“ / Velykoms, „Mes savo lietuviškam žody gyvi...“ / Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai, „Tremties pėdsakais“ / Gedulo ir vilties dienai, „Tiktai Tu, mieloji, gimtą lizdą saugai“ / 

Motinos dienai. Veikė teminės lentynos: „Noriu būti sveikas“, „Po vaistažolių pasaulį“, „Oginskio 

paveldas Lietuvoje“ / Mykolui Kleopui Oginskiui – 250 ir kt. Paminėtinos ir rašytojams, poetams, 

literatūros tyrinėtojams skirtos parodos: „Laiko ženklai, įspausti eilėraščiuose“ / Antanui Miškiniui – 

110,  „Leiskit visad likti poetu“ / Algimantui Baltakiui – 85, „Ir fizikas, ir rašytojas...“ / Kaziui 

Almenui – 80, „Gyviesiems laikrodis skaičiuoja laiką...“ / Henrikui Radauskui – 105, Renatai 

Šerelytei, Martynui Mažvydui, Viktorijai Daujotytei ir t.t. 

Vaikų literatūros skyriuje rašytojų jubiliejinėms datoms paminėti buvo skirtos literatūros 

parodos „Kas mažas neišdykęs“ / Almai Karosaitei – 70, „Birutei Vėlyvytei – 70“ „Nomedai 

Marčėnaitei – 50“, „Legenda apie Vilniaus mergelę“ / Aldonai Liobytei – 100, „Laimė ir džiaugsmas 

yra prisiminti“ / Justinui Marcinkevičiui – 85, „Džaniui Rodariui – 95“, „Bronei Buivydaitei – 180“. 

Vaikams surengtos naujų knygų parodos „Rekomendacijų medis“, „Vasaros knyga man, sesutei, 

broliui“, „Įdomios knygos“, „Siūlau paskaityti“. Vyko vaikų kūrybinių darbų, piešinių parodos „Kas 

gi ta Lietuva“, „Ei tai vija, pinavija“, „Eurodirbtuvės“, „Piešiame vaikystės pasaulį“, atvirukų paroda 

„Tau, Mokytojau“, piešinių paroda „Kalėdinis palinkėjimas“. Vaikų literatūros skyriaus skaitytojus ir 

svečius sudomino rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogių surengta priešmokyklinukų sukurtų 

įvairių temų ir piešinių knygučių paroda ,,Mano pirmoji knygelė“.  

Pakuonio bibliotekoje surengta 15 parodų, dažniausiai skirtų žymių rašytojų ir poetų, 

menininkų, visuomenės veikėjų jubiliejinėms datoms pažymėti. Reikšmingesnės parodos: „O kas 

gyvena žodžiuose? Mes patys...“ / Justinui Marcinkevičiui – 85, „Aldona Ruseckaitė: kraštietės, 

muziejininkės, rašytojos, poetės 65-mečiui“, „Skvarbiu žvilgsniu į literatūrą ir filosofiją“ / Literatūros 

tyrinėtojai Viktorijai Daujotytei – 70, „Žadinusi meilę tautos vertybėms“ / Etnografei Pranei 

Dundulienei – 105, „Modernistas gyvenime ir literatūroje“ / Sigitui Parulskiui – 50. 

Ašmintos bibliotekoje vyko parodos „Rašytojo Antano Baranausko kūrybos keliu“, 

„Eilėraštis pasaulį padaro geresnį“ / Almai Karosaitei – 70, „Žmogaus didybė jo kūriniuose“ / 

Justinui Marcinkevičiui – 85, „Knygnešio dvasia“ / Knygnešio dienai, „Gražiausios Hanso Kristiano 

Anderseno pasakos“ / Hansui Kristianui Andersenui – 210, „Spaudos ir knygos kelias“ / Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai, „Renatai Šerelytei – 45, „Literatūros klasikė – Žemaitė“ / 

Žemaitei – 170, „Tas didis žodis Lietuva“ / Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, „Aldonai Ruseckaitei 
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– 65“, „Gyvenimo taku“ / Juozui Palioniui – 65, „Vytautei Žilinskaitei – 85“.  

Klebiškio bibliotekoje visus metus veikė literatūros paroda „Apie kiekvieną mūsų galima 

pasakyti, jis yra ten, kur ėjo. Gal net neperžengęs slenksčio ėjo“ / Justinui Marcinkevičiui – 85, buvo 

surengtos parodos „Negęsta atminimo ugnis“ / Laisvės gynėjų dienai, „Kalnai kelmuoti, pakalnės 

nuplikę“ / Antanui Baranauskui –180, „Niekas niekada negali nežinoti, kas yra laisvė“ / Vasario 16-

ajai, „Mama... Nerasime žmogaus pasaulyje, kuris netrokštų meilės jos ir šilumos“ / Motinos dienai, 

„Paglostyk žodį į kelią išleisdamas“ / Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, „Žemaitei, 

dramaturgei, visuomenės veikėjai – 170“, „Tėviškėlę brangią aš regiu sapne“ / Gedulo ir vilties 

dienai, „Visą gyvenimą stoviu ant vaikystės slenksčio“ / Kraštietei Aldonai Ruseckaitei – 65, 

„Poezija kvepianti medumi“ / Kraštiečiui poetui Gintautui Dabrišiui – 65, „Užaugau Nemuno 

vingiuos“ / Juozui Palioniui – 65, „Leidžias Kalėdos į žemę“ / Kalėdoms.  

Mozūriškių bibliotekoje buvo surengtos parodos rašytojų jubiliejams paminėti: „Antanui 

Baranauskui – 180“, „Justinui Marcinkevičiui – 85“, „Edmundui Malūkui – 70“, „Vytautui 

Petkevičiui – 85“, „Julijai Žemaitei – 170“, „Pauliui Širviui – 95“, „Vytautei Žilinskaitei – 85“. 

Purvininkų bibliotekoje veikė parodos „Kaziui Borutai – 110“, „Tie, kurie išėjo“, „Branginkime 

laisvę“, „Tėveli, būk mažas“, „Justinui Marcinkevičiui – 85“, „Kovo 11 – Lietuvos 

nepriklausomybės diena“, „Hansui Kristianui Andersenui – 210“, „Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienai“, „Lietuvių literatūros tyrinėtojai Viktorijai Daujotytei-Pakerienei – 70“. 

Strielčių bibliotekoje vyko parodos „Kazys Boruta ir jo kūryba“ / 110-osioms gimimo 

metinėms, „Eilėraščių takeliu“ / A. Karosaitei – 70, „Kokią Lietuvą regiu?“/ Nepriklausomybės 

dienai, „Atverstos knygos šviesa“ / Knygnešio dienai, „Kur Mama – ten namai“ / Motinos dienai, 

„Aš toks vienas...“ / Pauliui Širviui – 95, „Mykolas Kleopas Oginskis“, „Per tylųjį Adventą“.  

Šilavoto bibliotekoje literatūros parodos buvo surengta poetų ir rašytojų jubiliejams, 

valstybinėms šventėms paminėti: „Šalis šita mums kaip daina“ / A. Miškiniui – 110, „Ištylėti 

žodžiai“ / J. Marcinkevičiui – 85, „Vaizduotė lyg stichinė nelaimė“ / R. Šerelytei – 45, „Ir liūdnos 

buvo godos vakarykštės“ / J. Žemaitei – 170, „Beržas, išbridęs iš pievų nakties“ / P. Širviui – 95, „Ir 

nakčia žvaigždelė švies“ / A. Ruseckaitei – 65, „Prikaltas prie gamtos lyg prie kokio kryžiaus“ / G. 

Dabrišiui – 65, „Ten, kur žydi ledo gėlės“ / Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, „Yra gyvenime prasmė 

gili“ / J. Palioniui – 65, „Nepaprastos Kalėdos“ / Knygų Kalėdoms. Etnografiniams regionų metams 

surengta literatūros paroda, skirta Suvalkijos tautosakai ir žymiausiam Suvalkijos tautosakos rinkėjui 

bei skleidėjui Jauniui Vyliui. Tarptautinei vaikų knygos dienai surengta H. K. Andersenui skirta 

paroda. 

Užuguosčio bibliotekoje veikė Etnografinių regionų metams skirta paroda, kurioje buvo 

eksponuojamas etnografinis Užuguosčio krašto kaimo moters apdaras, šio krašto moterų dainų 
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sąsiuviniai, užrašyti pasakojimai, padavimai, austiniai, nertiniai, siuvinėti darbai, šiaudinis sodas. 

Taip pat veikė parodos ,,Einant su tavo vardu“ / Justinui Marcinkevičiui, ,,Sunkus tas knygnešio 

kelelis...“ / Knygnešiams ir kt. Veiverių bibliotekoje – „Mano kanklės paauksuotos“/ Pranui 

Puskunigiui – 105, „Žmogus yra tai, kuo jisai tiki“ / Antonui Čechovui – 155, „Papasakoti 

gyvenimą“ / Justinui Marcinkevičiui – 85, „Socialinės fantastikos kelyje“ / Renatai Šerelytei – 45, 

„Gyvenimo paveikslai“ / Žemaitei – 170 ir kt. Vyšniūnų bibliotekoje vyko nuotraukų parodos 

„Grįžtu į mokyklą“, „Vaikystės šypsena“ ir kt. 

 

Mokamos paslaugos. Paslaugų nomenklatūros pokyčiai ir apimtys. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose teikiamos 

mokamos paslaugos – dokumentų spausdinimas, kopijavimas, skenavimas. Per 2015 m. bibliotekose 

vartotojams padaryta 4614 kopijų. Šiomis paslaugomis vartotojai naudojasi norėdami gauti kopijas iš 

periodinių leidinių ir kitų bibliotekos dokumentų, spausdina mokslui, darbui reikalingą medžiagą ir 

kt.  

Bibliotekos paslaugų modernizavimas  

Įgyvendindama 2015 m. keliamus tikslus ir siekdama didinti paslaugų prieinamumą bei 

modernizuoti bibliotekos veiklą, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 2015 m. pradėjo 

teikti inovatyvias elektronines nuotolines paslaugas – vykdyti tiesiogines kultūrinių, informacinių, 

edukacinių renginių, konsultacijų transliacijas. Naujos inovatyvios paslaugos pradėtos diegti 

įgyvendinant bibliotekos laimėtą finansavimą projektui „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės 

vartotojams“, finansuojamą Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto 

„Bibliotekos pažangai 2“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Prienų rajono savivaldybės 

lėšomis. Projekto vertė – daugiau kaip 22 000 eurų. Iš projekto lėšų biblioteka įsigijo įrangą, 

reikalingą tiesioginėms renginių transliacijoms vykdyti: 6 nešiojamus kompiuterius, 5 ekranus, 5 

projektorius, filmavimo kamerą, įgarsinimo įrangą. Projektas bendruomenei pristatytas organizuojant 

Šventę ir pasodinant obelaitę prie bibliotekos. 

                                  

 

 2015 m. vyko literatūrinės muzikinės kompozicijos „Amžinai amžinai neramus“, skirtos 

Pauliaus Širvio 95-osioms gimimo metinėms, ir susitikimo su rašytoja Renata Šerelyte tiesioginės 

transliacijos. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vykusių renginių tiesiogines 
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transliacijas 5 padaliniuose kaimuose (Stakliškėse, Jiezne, Veiveriuose, Balbieriškyje, Pakuonyje) 

stebėjo 260 bibliotekos lankytojų, 68 bibliotekos lankytojai renginius stebėjo kituose padaliniuose. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje renginiuose dalyvavo 160 bendruomenės narių. 

Tenkinant bibliotekos vartotojų poreikius, 2015 m. buvo įgyvendintass Lietuvos kultūros 

tarybos iš dalies finansuotass projektas „Inovatyvių elektroninių paslaugų sklaida Prienų rajone“, 

kurio metu vyko bibliotekos darbuotojų bei bibliotekos paslaugų vartotojų mokymai naudotis 

mobiliais įrenginiais – planšetiniais kompiuteriais. Jų biblioteka iš projekto lėšų įsigijo 6. Vartotojų 

mokymai buvo organizuoti Jiezno ir Balbieriškio bibliotekose. Naudojantis bibliotekos mobiliaisiais 

įrenginiais, mokymų dalyviai rinko medžiagą apie lankytinas Prienų miesto ir Prienų rajono vietas ir 

parengė lankytinų rajono vietų pristatymą, kuris paskelbtas Prienų Justino Marcinkevičius viešosios 

bibliotekos svetainėje internete www.prienubiblioteka.lt.  

Bibliotekoje ir visuos bibliotekos padaliniuose lankytojai turėjo galimybę stebėti 

transliacijas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos. Vyko transliacijos 

,,ATSAKINGAS SKAITYTOJAS. Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“, ,,Paramos verslui galimybės kaimo 

vietovėse“, ,,Mano elektra: taupiai ir paprastai?“, ,,Ar reikia jaunąją katrą skatinti skaityti?“, ,,Kokia 

tautiškumo samprata šiandien?“ ir kitos.  

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene. 

Bibliotekos įvaizdį formuoja kokybiškas vartotojų aptarnavimas, renginiai, reklama,  

glaudus ryšys su visuomene, žiniasklaida. Apie rajono bibliotekas ir jų veiklą 2015 m. publikuota 

apie 300 publikacijų. Iš jų: rajoniniuose laikraščiuose „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto 

vitrina“ 9 bibliotekos darbuotojų, 86 žurnalistų ir skaitytojų straipsniai. Apie bibliotekų veiklą 

informacija taip pat skelbiama puslapiuose internete www.prienubiblioteka.lt, www.prienai.lt, 

www.prieniskis.lt, www.krastovitrina.lt, socialiniame tinkle https://www.facebook.com,                  i-

bibliotekoje ir kt. 

Daugelis bibliotekininkių yra aktyvios kaimo bendruomenių narės arba yra bendruomenių 

pirmininkės, o bibliotekos yra bendruomenių susibūrimo vieta. Bendradarbiavimas su vietos 

bendruomenėmis yra viena iš teigiamo bibliotekos įvaizdžio sąlygų. 

 

IV. INFORMCINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kaupė, saugojo informacijos išteklius apie 

Prienų kraštą, įžymius žmones, rūpinosi jų sklaida. Taip pat teikė informacines paslaugas, mokė 

bendruomenę naudotis informacija bei interaktyviomis technologijomis, stengėsi pritraukti naujus 

bendruomenės narius, kurie taptų nuolatiniais lankytojais, kūrė malonią bendravimo atmosferą, 

skatino neformalų vartotojų bendravimą, socialinę ir skaitmeninę integraciją bendruomenėje. 

http://www.prienubiblioteka.lt/
https://www.facebook.com/
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1. LIBIS PĮ (programinė įranga) diegimas. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje LIBIS PĮ įdiegta 2004 m. birželio 1 d. 

Elektroniniame kataloge – 33862 bibliografinių įrašų (BĮ). 2015 m. parengta 2992 BĮ.  

2. Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos).  

Viešosios bibliotekos informaciniame fonde 2015 metų pradžioje buvo 5266 fiz. vnt. 

dokumentų – žodynų, žinynų, rodyklių, enciklopedijų ir kt. Fonde taip pat yra kaupiami įvairių 

mokslo šakų informacinio pobūdžio dokumentai. 2015 m. gauta 40 fiz. vnt. dokumentų. Didžiausio 

populiarumo susilaukė šie leidiniai: „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ papildymai A–Ž, „Lietuvos 

etnografiniai regionai“, „Po Lietuvą su šeima“, „Lietuva. 100 vietų, kurias turite pamatyti“, 

„Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ 1 ir 2 dalys. Nemažai dėmesio susilaukė ir kiti 

leidiniai. 

Bibliotekos vartotojai 2015 metais naudojosi Muzikos duomenų baze „NAXOS Music 

Library“, EBSCO duomenų baze, „Verslo žinių“ archyvu. Taip pat bibliotekos vartotojai naudojosi 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, teisinėmis duomenų bazėmis. 

3. Katalogų ir kartotekų sistema. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemą sudaro 

abėcėlinis ir sisteminis katalogai, teminė poezijos ir citatų kartotekos. Nuo 2004 m. birželio 1 d. 

formuojamas elektroninis katalogas ir analizinės bibliografijos duomenų bankas, įrašai rengiami 

automatizuotai. VB korteliniai katalogai nebepildomi nuo 2005 metų. Jie yra suredaguoti ir užšaldyti.  

4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas. 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje 

bibliotekoje ir 2015 metais buvo viena iš pagrindinių bibliotekos, kaip informacijos įstaigos, 

funkcijų. Stengėmės padėti visoms vartotojų grupėms, besinaudojančioms bibliotekos paslaugomis. 

Pagrindinė bibliografinio aptarnavimo rūšis – nuolatinis bibliografinis informavimas ir 

konsultavimas, atsakant į vartotojų pateiktas užklausas. 2015 metais iš viso Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose gauta 21261 užklausų, 226 iš jų – 

elektroninėmis priemonėmis. Įvykdyta 21077 užklausos, 210 iš jų – elektroninėmis priemonėmis.  

Prienų VB užregistruotos 4187 užklausos, iš jų – 4180 teminių, 4 adresinės, 3 faktografinės 

užklausos. 3 užklausos gautos ir atsakytos elektroninėmis priemonėmis. Atrankinė informacija teikta 

apie poetus Justiną Marcinkevičių, Stefą Juršienę, rašytojus Vytautą, Bubnį, Vincą Mykolaitį-Putiną, 

Aldoną Ruseckaitę, Donaldą Kajoką, tautodailininką Algimantą Sakalauską, Seimo narį Juozą 

Palionį, kitus žymius Prienų krašto žmones bei apie Nemuno kilpų regioninį parką, Prienų Kristaus 

Apsireiškimo bažnyčią, Prienų krašto muziejų, rajono istorinius įvykius, vietovardžius ir gamtos 

paminklus. 

http://prienai.naxosmusiclibrary.com/recentadditions.asp
http://prienai.naxosmusiclibrary.com/recentadditions.asp
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5. Internetas. 

2015 metais bibliotekos vartotojai buvo individualiai mokomi ir konsultuojami naudotis 

kompiuteriu ir internetu. Vartotojų mokymams iš viso rajone skirta 3451 val.  

Interneto skaitykloje iš viso yra 1172 viešosios prieigos unikalūs vartotojai. 2015 metais 

naujai užregistruoti 102 unikalūs vartotojai. 

6. Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas.  

Seansų skaičius – 36444, iš jų: viešosios interneto prieigos – 3068; 

Viešos interneto prieigos bendra seansų trukmė – 4940 val. 05 min.  

Viešos interneto prieigos vidutinė seanso trukmė – 00 val. 25 min. 00 sek. 

Atmestų seansų skaičius –  

Atsisiųstųjų dokumentų skaičius – 2863; 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius –65351; 

Virtualių apsilankymų skaičius –29317.  

7. Kraštotyros veikla. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje, formuojant kraštotyros fondą, atsižvelgiama į 

kraštotyrinės informacijos kiekį ir vertę. Prioritetai teikiami dokumentams, atspindintiems įvairias 

žinias apie Prienų kraštą ir jo istoriją, žymių kraštiečių išleistiems leidiniams bei leidiniams apie 

žymius kraštiečius. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai 2015 metais 

atsakė į 1273 kraštotyrinio pobūdžio užklausas. Užklausas dažniausiai pateikdavo vyresniųjų klasių 

moksleiviai ir studentai. Atsakant į šio pobūdžio užklausas buvo derinami keli informacijos šaltiniai 

– tradiciniai (katalogai, kartotekos, spausdinti dokumentai) ir internetas, duomenų bazės. Sukaupta 

kraštotyrine medžiaga dažnai naudojosi rajono pedagogai, ruošdamiesi pamokoms ar rengdami 

metodines priemones bei projektus krašto pažinimui, Nemuno kilpų regioninio parko specialistai, 

ruošdami turistinius maršrutus ekskursijoms po Prienų rajoną. Moksleiviai ir studentai kraštotyrine 

medžiaga naudojosi rašydami referatus, kursinius darbus gimtojo krašto ar kultūros paveldo temomis, 

bei visi kiti, besidomintys mūsų krašto istorija ir kultūra. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus biblioteka LIBIS Analizinės bibliografijos posistemėje 

aprašo rajono periodinių leidinių „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto vitrina“ straipsnius ir jų 

bibliografinius įrašus siunčia į LNB NBDB. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kraštotyriniame fonde 2015 metais 

buvo 788 fiz. vnt. dokumentų (2014 m. – 738, 2013 m. – 715 fiz. vnt.). Per metus šis fondas pasipildė 

40 fiz. vnt. dokumentų. Minėtini svarbiausi 2015 metais išleisti leidiniai: Prienų rajono moksleivių 

kūrybos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ 14 knyga, Eglės Aukštakalnytės-Hansen „Mamahuhu“, 

Nijolės Raižytės „Vietos užimtos“, Donaldo Kajoko „Apie vandenis, medžius ir vėjus“, Aldonos 
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Ruseckaitės „Verčiau (ne) užmiršti“ ir „Žemaitės paslaptis“. 

2015 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka rengė kraštotyrines parodas, 

skirtas kraštiečiams: Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui skirtą parodą „Justino 

Marcinkevičiaus žemė“, „Istorijoj tarsi upėj mes tiltais atsispindėsim“ (Justinas Marcinkevičius), 

skirta kalbininko Jono Kazlausko 85-osioms metinėms, „Mato Šalčiaus pėdsakas mūsų istorijoje“, 

Lietuvių keliautojo, žurnalisto, rašytojo, visuomenės veikėjo Mato Šalčiaus 125-osioms metinėms, 

„Viskas pasaulyje yra giliau nei žodžiai...“, poetės, rašytojos, muziejininkės Aldonos Ruseckaitės 65-

mečiui, „Prelato Mykolo Krupavičiaus pėdsakai Prienų krašto ir Lietuvos istorijoje“, pedagogo, 

valstybės ir visuomenės veikėjo, kunigo prelato Mykolo Jeronimo Krupavičiaus 130-osioms 

metinėms, Žodžio medaus kopinėtojas“, poeto Gintauto Dabrišiaus 65-mečiui, „Pėdos tėviškės 

žemėje“, Seimo nario Juozo Palionio 65-osioms metinėms paminėti. Taip pat visus metus veikė 

parodos „Prienų krašto vyturiai“, „Prienų kraštas: istorija, žmonės, darbai, kūryba“. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka skelbė naujienas, informavo apie vykusius 

renginius bibliotekos žiniatinklyje www.prienubiblioteka.lt, viešųjų bibliotekų interaktyvių 

elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos Facebook puslapyje https://www.facebook.com/pages/Prien%C5%B3-Justino-

Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka/145660368958107, rajoniniuose laikraščiuose 

„Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto vitrina“. Iš viso parengta 300 publikacijų.  

 

V. METODINĖ VEIKLA 

 

2015 m. didelis dėmesys buvo skiriamas bibliotekininkų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimui, bibliotekininkų kūrybingumo, savarankiškumo, atsakomybės už savo 

darbą ugdymui, naujoms darbo formoms – inovatyvioms nuotolinėms paslaugoms bibliotekose. 

Bibliotekos veiklos kokybei lemiamą reikšmę turi darbuotojo išsimokslinimas, nuolatinis 

kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime. Visi Prienų 

Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkai dalyvavo mokymuose, 

organizuojamuose įgyvendinant projektą „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės 

vartotojams“ ir išklausė 2 dienų (16 akad. val.) kursą bibliotekininkams „Nuotolinės elektroninės 

paslaugos bibliotekoje“. Jų metu bibliotekai tobulino savo gebėjimus atstovauti bibliotekai, 

reklamuoti jos veiklą bei teikti elektronines paslaugas. Pirma mokymų dalis buvo skirta ugdyti 

bibliotekininkų kompetenciją pozicionuoti bibliotekos veiklą įvairioms tikslinėms auditorijomis ir 

kurti su jomis efektyvią komunikaciją, suteikti žinių ir įgūdžių formuojant bibliotekos viešuosius 

ryšius. Mokymus vedė Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, organizacijų konsultantė įmonės 

http://www.ibiblioteka.lt/
https://www.facebook.com/pages/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka/145660368958107
https://www.facebook.com/pages/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka/145660368958107
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įvaizdžio, viešųjų ryšių, bendravimo su žiniasklaida, lyderystės, komandos formavimo klausimais. 

Antroje mokymų dalyje bibliotekininkai tobulino dalykines kompetencijas, įgijo teorinių ir 

praktinių žinių, kaip teikti elektronines nuotolines paslaugas. Mokymus vedė Laura Juchnevič, 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doktorantė, Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovė.  

Bibliotekininkai taip pat dalyvavo mokymuose „Skaitmeninimas ir regiono bibliotekos“, 

„Poveikio vertinimas“, „Kaip bendrauti su sudėtingo būdo vartotojais“, „Kūrybiškos idėjos ir jų 

įgyvendinimas bibliotekoje“, dalyvavo keturių savaičių anglų kalbos mokymuose nuotoliniu būdu 

ir kt. 

                              

Atsižvelgiant į individualius bibliotekininkų poreikius, bibliotekos darbuotojų pasitarimų 

metu ar bibliotekininkėms atvykus į Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąją biblioteką 

bibliotekininkai buvo konsultuojami įvairiais bibliotekos darbo organizavimo klausimais: 

vartotojų, apsilankymų bei dokumentų išduoties apskaitos, elektroninio dienoraščio pildymo, 

parodų rengimo, bibliografinio informacinio darbo organizavimo bei apskaitos, fondų tvarkymo 

bei LIBIS diegimo klausimais.  

 

VI. PROJEKTŲ RENGIMAS 

2015 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka gavo dalinį finansavimą ir 

įgyvendino 4 projektus: „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“ (Nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija) „Inovatyvių elektroninių paslaugų sklaida Prienų rajone“ (Lietuvos kultūros taryba), 

„Poeto Justino Marcinkevičiaus jubiliejiniai renginiai jo vardo bibliotekoje“ (Lietuvos kultūros 

taryba), Europos savaitė „Ateitį kuriame kartu! Prisidėk ir tu!“ (Europos komisija). Laimėjus 

konkursus, šiems projektams įgyvendinti buvo gauta 44374,70 Eur. Projektus rėmė Prienų rajono 

savivaldybė. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai laimėjus Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

iš dalies finansuojamą projektą „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“, buvo 

įsigyta naujos įrangos ir sukurta nauja paslauga vartotojams – tiesioginės bibliotekoje vykstančių 
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renginių transliacijos į Stakliškėse, Jiezne, Balbieriškyje, Veiveriuose ir Pakuonyje esančius 

bibliotekos padalinius. Įgyvendinant projektą „Inovatyvių elektroninių paslaugų sklaida Prienų 

rajone“, įsigyti 6 planšetiniai kompiuterių, organizuoti mokymai bendruomenei, sukurtas filmas apie 

lankytinas Prienų ir rajono vietas. Projekto „Poeto Justino Marcinkevičiaus jubiliejiniai renginiai jo 

vardo bibliotekoje“ metu parengta kilnojamoji paroda, suorganizuota konferencija, skirta poeto 85-

osiosms gimimo metinėms. Europos savaitės metu bibliotekoje vyko renginiai bendruomenei. 

 

VII. PERSONALAS 

1. Darbuotojų skaičius. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų skaičius – 50, iš jų 

profesionalių bibliotekininkų – 42. 

Profesionalių bibliotekininkų: 
SVB VB 

Miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

dirbančių ne visą darbo dieną 9 0 0 10 

su aukštuoju išsilavinimu 22 10 2 11 

Su aukštesniuoju išsilavinimu 18 6 0 12 

 

2. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai (vartotojų ir lankytojų skaičius 1 

bibliotekininkui, išduotis (fiz. vnt.) 1 darbuotojui. 

Veikla 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  

Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui 232,6 206,6 215,6 243,7 238,3 

Apsilankymų (lankytojų) skaičius 1 

bibliotekininkui  
3737,1 3364,8 3561,6 3815,1 3505,8 

Dokumentų išduotis (fiz. vnt.) 1 

bibliotekininkui 
5733,3 5313,4 5528,1 5370,1 5669,8 

 

VII. MATERIALINĖ BAZĖ 

Techninis aprūpinimas.  

2015 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka įsigijo įrangą tiesioginėms 

transliacijoms: filmavimo kamerą, įgarsinimo aparatūrą, 5 kompiuterius, 5 projektorius, 5 ekranus, 6 

planšetinius kompiuterius. Bibliotekose įrengtos 143 kompiuterizuotos darbo vietos, vartotojams 

skirtos 101 kompiuterizuotos darbo vietos, darbuotojams – 42. Miesto padalinyje (Jiezno 

bibliotekoje) iš viso yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos, vartotojams – 4, kaimo padaliniuose iš viso 

yra 104 kompiuterizuota darbo vieta, iš jų vartotojams – 82. 
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Viešojoje bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose nuo 2010 m. vartotojai gali naudotis viešos 

interneto prieigos paslaugomis. 

Iš viso bibliotekoje ir jos padaliniuose veikia 27 tiesiogiai prieinami vartotojams 

fotokopijavimo aparatai, iš jų: Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – 2, miesto 

padalinyje (Jiezno bibliotekoje) – 1, kaimo padaliniuose – 24. 

Bendras biblioteka patalpų plotas – 2571 m
2
, naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti 

– 2231 m
2
, iš viso fondų lentynų metrų skaičius – 2644 m., atviro fondo lentynų metrų skaičius – 

2494 m. 

VIII. FINANSAVIMAS 

1. Gauta lėšų (Eur): 

1.1. iš viso regione – 492110,6; 

1.2. iš savivaldybės – 458602; 

1.3. valstybės (KM lėšos komplektavimui) – 26885,14; 

1.4. už mokamas paslaugas – 253,46; 

1.5. juridinių ir fizinių asmenų parama – 8015,44; 

1.6. programų, projektų lėšos – 25239,7. 

2. Išlaidos (tūkst. Lt): 

2.1. darbo užmokesčiui – 290146; 

2.2. dokumentams įsigyti – 35573,14; 

2.2.1. elektroniniams dokumentams – 0,0 tūkst. Lt; 

2.2.2. periodikos prenumeratai – 8688; 

2.2.3. knygoms – 26885,14; 

2.3. kompiuterinei įrangai – 0 tūkst. Lt; 

2.4. sklypams ir pastatams – 0 tūkst. Lt; 

2.5. naujiems pastatams/renovacijai – 0 tūkst. Lt; 

2.6. kitos – 159768. 

 

IX. IŠVADOS 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vis dar problema 

išlieka mažėjantis gyventojų skaičius, skaitytojų vaikų skaičiaus ir skaitomumo mažėjimas. 2015 m., 

lyginant su 2014 m., naujai užregistruotų vartotojų skaičius sumažėjo 19,44 proc., apsilankymų 

skaičius – 5,86 proc. naujai užregistruotų vartotojų vaikų iki 14 m. skaičius sumažėjo 3,47 proc., 

vartotojų vaikų iki 14 m. apsilankymų skaičius – 17,10 proc., išduoti vaikams – 3,43 proc. 

Steigėjas neskiria papildomai lėšų knygoms įsigyti, todėl jaučiamas naujausios grožinės 
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literatūros trūkumas, ypatingai kaimų bibliotekose. Vis dar trūksta lėšų periodinių leidinių įsigijimui, 

todėl vartotojų poreikiai nėra pilnai patenkinami.  

Visose rajono bibliotekose įdiegta LIBIS komplektavimo ir katalogavimo posistemė, veikia 

vieša interneto prieiga. Bibliotekose organizuojami individualūs ir grupių gyventojų skaitmeninio 

raštingumo mokymai, tačiau būtina atnaujinti kompiuterinę įrangą. 

2015 m. vyko gana spartus bibliotekos paslaugų modernizavimas: biblioteka pradėjo teikti 

inovatyvias elektronines nuotolines paslaugas – vykdyti tiesiogines kultūrinių, informacinių, 

edukacinių renginių, konsultacijų transliacijas bibliotekos padaliniuose kaimiškose vietovėse. 

Tenkinant bibliotekos vartotojų poreikius, biblioteka iš projekto lėšų įsigijo naujų planšetinių 

kompiuterių, vyko bibliotekos darbuotojų bei bibliotekos paslaugų vartotojų mokymai naudotis 

mobiliais įrenginiais. 

2015 m. intensyvi buvo bibliotekos projektinė veikla, kuri didino bibliotekos žinomumą, 

prestižą visuomenėje, prisidėjo prie krašto kultūrinio paveldo puoselėjimo ir sklaidos. Bibliotekos 

įgyvendintas projektas „Justino Marcinkevičius jubiliejinių metų renginiai jo vardo bibliotekoje“ , 

kurio metu buvo parengta kilnojamoji paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“ ir 

suorganizuota konferencija „Laiko negali pasirinkti“, buvo nominuotas Metų projekto nominacija, 

bibliotekos direktorei Daivai Čepeliauskienei įteiktas Prienų rajono savivaldybės apdovanojimas 

„Dėkingumas“ už Prienų vardo garsinimą.  

 

 

__________________________________________ 

Ataskaitą rengė 

Direktorė Daiva Čepeliauskienė 

Metodininkė Dalia Bredelienė 

Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyriaus vedėja Aleksandra Žilinskienė 

Informacijos skyriaus vedėja Jolanta Butienė 

 


