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BENDROJI DALIS 

 

Veiklos tikslai ir uždaviniai 2016 m. 

 

2016-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskelbęs Bibliotekų metais, 

Bendruomenių metais, Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus metais. Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, organizuodama bendruomenės bibliotekinį aptarnavimą, siekė 

įprasminti šias reikšmingas Lietuvos kultūrinio, visuomeninio bei socialinio gyvenimo vertybes bei 

tenkinti gyventojų pažintinius, kultūrinius, švietimo ir informacinius poreikius. 

2016  m. biblioteka siekė jai prieinamomis priemonėmis didinti vietos bendruomenių 

įtrauktį į kultūrą, skatinti kiekvieno tos bendruomenės nario poreikius bei formuoti įpročius 

naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis gyvenimo kokybei gerinti.  

Šio tikslo buvo siekiama įgyvendinant numatytus uždavinius: 

1. Stiprinti bibliotekos ir vietos bendruomenių ryšius, kurti bibliotekoje darbui, saviraiškai 

ir poilsiui malonią bendravimo aplinką. 

2. Užtikrinti bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą visoje savivaldybės teritorijoje 

plėtojant tradicines bei diegiant inovatyvias informacinėmis technologijomis pagrįstas paslaugas, 

atitinkančias bibliotekos vartotojų kultūrinius, pažintinius bei komunikavimo poreikius. 

3. Ugdyti Prienų krašto gyventojų skaitymo įgūdžius, kūrybines galias, stiprinti skaitymo 

svarbos suvokimą organizuojant literatūros sklaidos, kultūrinės edukacijos veiklas, užtikrinti jų 

kokybę. 

4. Plėtoti bibliotekoje kraštotyros veiklą, ugdant vietos bendruomenių narių pilietiškumą, 

tautinę ir kultūrinę savimonę bei savigarbą.  

5. Ugdyti bibliotekininkų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant stiprinti jų 

gebėjimus bei kvalifikaciją didinti bendruomenių kultūrinį aktyvumą bei kultūrinę įtrauktį. 

6. Dalyvauti Kultūros tarybos, Kultūros ministerijos ir kitų institucijų skelbiamuose 

projektų konkursuose įvairių programų finansavimui gauti.  
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

Prienų rajono teritorijoje yra 10 seniūnijų, jose veikia Prienų Justino Marcinkevičiaus 

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

Bibliotekos ir jos padalinių aptarnaujama bendruomenė – 28 394 Prienų rajono savivaldybės 

gyventojai, 16 827 iš jų gyvena kaimiškose vietovėse.  

2016 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 

Vyšniūnų biblioteka 

9.  Šilavoto seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Šilavoto biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 
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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 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
23 24 26 27 28 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešosios bibliotekos miesto biblioteka 

(Jiezno biblioteka) 
50 22 24 32 22 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešosios bibliotekos kaimo bibliotekos 

(22 kaimo bibliotekos) 
148 155 122 167 114 

Iš viso 221 201 172 226 164 

 

 

   

javascript:cb_showModalDialog('/popup.php?ru=bS9tX2ltYWdlcy9hZG1pbi9mX2ltZ19wcmV2aWV3X3BvcHVwLnBocA==&show_big_img=1&m_images_id=2095', 1278, 953);void(0);
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4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo namuose organizavimas. 

Biblioteka 

Aptarnauta 

skaitytojų 

Išduota dokumentų 

 

2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 
33 

 
33 

2562 

 
2630 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 65 42 1035 980 

Kaimo bibliotekos (22 bibliotekos) 
484 

 
196 

10235 

 
5614 

Iš viso 582 271 13832 9224 

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. Bibliotekos struktūra. 

2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūra nekito.  
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II. FONDO FORMAVIMAS 

1. Fondo būklė. 

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

              2016 M. 

Biblioteka Fiziniai vienetai Pavadinimai 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
40795 229483 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 10688 9875 

Kaimo bibliotekos 98801 89182 

Iš viso savivaldybės viešojoje bibliotekoje 150284 30186 

 

Palyginus su 2015 m., 2016 m. fondas padidėjo 2216 fiz. vnt. Dokumentų gauta daugiau 

dėl fizinių ir juridinių asmenų paramos ir periodinių leidinių prenumeratos. 

 

 

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

Biblioteka 
            2016 m. 

Fiziniai vienetai Procentai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 20419 16 proc. 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 
6909 5 proc. 

Kaimo bibliotekos  46499 25 proc. 

Iš viso grožinės literatūros fzn. vnt. / dalis 

proc. nuo bendro dokumentų fondo 
93827  46 proc.  

 

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

Biblioteka            2016 m. 

1
29%

2
8%

3
63%

Regiono fondas
Regiono fonde yra 150284 fiz. vnt. 

dokumentų. 29 proc. sukaupta Prienų 

Justino Marcinkevičiaus viešojoje 

bibliotekoje, 10688 fiz. vnt. 8 proc. 

Jiezno bibliotekoje. 22 kaimo 

bibliotekose yra 89182 fiz. vnt. 

dokumentų. Tai sudaro 63 proc. viso 

regiono fondo.  
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Fiziniai vienetai Procentai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 20376 15 proc. 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 3779 3 proc. 

Kaimo bibliotekos  32302 36 proc. 

Iš viso šakinės literatūros fzn. vnt. / dalis proc. nuo 

bendro dokumentų fondo  

56457 54 proc. 

 

 

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

Biblioteka 
           2016 m. 

Fiziniai vienetai Pavadinimai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 644 38 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 277 10 

Kaimo bibliotekos  4014 6 

Iš viso savivaldybės viešojoje bibliotekoje 4935 40 

 

2. Aprūpinimas dokumentais. 

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

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

2.1.2. kaimo biblioteka – 5,9 fiz. vnt.          

2.2. vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,42 fiz. vnt., iš jų: 

2.2.1. miesto biblioteka – 0,23 fiz. vnt.; 

2.2.2. kaimo bibliotekos – 0,55 fiz. vnt. 

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

VB grožinė
16%

Jieno b-ka 
grožinė

5%

Kaimo b-kos 
grožinė

36%

VB šakinė 
15%

Jiezno b-ka 
šakinė

3%

Kaimo b-kos 
šakinė

25%
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2.3.1. miesto biblioteka – 0,0 fiz. vnt.; 

2.3.2. kaimo bibliotekos – 0,0 fiz. vnt. 

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

2.4.1. miesto biblioteka – 0 fiz. vnt.; 

2.4.2. kaimo bibliotekos – 0 fiz. vnt. 

2.5. vienam vartotojui tenka dokumentų – 14,5 fiz. vnt., iš jų: 

2.5.1. miesto biblioteka – 15,4 fiz. vnt.; 

2.5.2. kaimo bibliotekos – 19,8 fiz. vnt. 

2.6. vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų – 1,2 fiz. vnt.; iš jų: 

2.6.1. miesto biblioteka – 0,5 fiz. vnt.; 

2.6.2. kaimo bibliotekos – 1,9 fiz. vnt. 

3. Dokumentų gavimas. 

3.1. Iš viso per metus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka įsigijo 12053 

fiz. vnt. 1217 pav. dokumentų. 2016 m. dokumentų gauta 3282 fiz. vnt. daugiau negu 2015 m. Šiais 

metais ypač didelę paramą knygomis skyrė labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ – 1079 

fiz. vnt., UAB „Tyto alba“ – 119 fiz. vnt., bibliotekos globėja Lietuvos Respublikos Seimo narė 

Rasa Budbergytė – 87 fiz. vnt., UAB „Briedis“ – 45 fiz. vnt. Prie bibliotekos fondo atnaujinimo 

prisidėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Kauno 

apskrities viešoji biblioteka, klimatologė Audronė Galvonaitė, dailininkė, rašytoja Sigutė Ach, 

„Aušros“ leidykla, projektas „Metų knyga“. 

3.2. Grožinės literatūros per metus įsigyta 5725 fiz. vnt., 1314 pav., iš jų: 

3.2.1. VB – 739 fiz. vnt., 694 pav.;  

3.2.2. miesto biblioteka – 588 fiz. vnt., 412 pav.; 

3.2.3. kaimo bibliotekos – 4398 fiz. vnt., 637 pav.  

3.3. Šakinės literatūros per metus įsigyta 6328 fiz. vnt., 1008 pav., iš jų: 

3.3.1. VB – 1005 fiz. vnt., 914 pav.;  

3.3.2. miesto biblioteka– 407 fiz. vnt., 312 pav.; 

3.3.3. kaimo bibliotekos –4916 fiz. vnt., 346 pav.  

3.4. Per metus vidutiniškai gavo VB 1744 fiz. vnt., 910 pav. 

3.5. Per metus vidutiniškai gavo miesto biblioteka 995 fiz. vnt.,635 pav. 

3.6. Per metus vidutiniškai gavo viena kaimo biblioteka 423  fiz. vnt., 49  pav.  

3.7. Periodinių leidinių per metus gauta 4935 fiz. vnt., 40 pav., iš jų: 

3.7.1. VB – 644 fiz. vnt., 38 pav.; 

3.7.2. vidutiniškai gavo miesto biblioteka – 277  fiz. vnt., 10 pav.; 
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3.7.3. vidutiniškai gavo kaimo biblioteka –  182  fiz. vnt., 4 pav. 

Periodikai įsigyti savivaldybės skirtos lėšos sudarė 10 000 Eur. Iš šių lėšų taip pat buvo  

užsakyti periodiniai leidiniai bibliotekoms 2017 m. pirmam ketvirčiui. 

3.8. SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 8,0 proc.: 

3.8.1. VB – 4,3 proc.; 

3.8.2. miesto biblioteka – 9,3 proc.; 

3.8.3. kaimo bibliotekos – 9,4 proc.; 

4. Lėšos dokumentams įsigyti: 

4.1. iš viso gauta lėšų – 37348,12 tūkst. Eur; 

4.2. Kultūros ministerijos – 21 444 tūkst. Eur; 

4.3. Savivaldybės lėšos – 10 000 tūkst. Eur; 

4.4. kiti šaltiniai – 5 904,12 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 – 0,75 Eur; 

4.5.3. Savivaldybės skirtų lėšų – 0,35 Eur; 

4.5.4. kiti šaltiniai – 0,20 Eur.  

5. Dokumentų nurašymas. 

2016 m. SVB iš viso nurašyta – 9837 fiz. vnt., 893 pav. Fondai sistemingai tvarkomi bei 

atnaujinami, nurašant susidėvėjusius, aktualumą praradusius dokumentus, dubletus. 2016 m. SVB 

nurašyta 1560 fiz. vnt. dokumentų daugiau nei 2015 m.  

Nurašyta 2016 m. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka (VB) 

2031 fiz. vnt.,  

285 pav. 

Jiezno biblioteka (miesto biblioteka)  111 fiz. vnt.,  

104 pav. 

Kaimo bibliotekos 7695 fiz. vnt.  

504 pav.  

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

dokumentai. 

6. Fondo panaudojimas. Fondo apyvartos rodiklis 2015–2016 m.  

Biblioteka 
Bendras fondo apyvartos rodiklis 

2015 m. 2016 m. Skirtumas  

Savivaldybės viešoji biblioteka (SVB) 1,60 1,62 +0,11 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 1,78 1,73 +0,42 
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Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos miesto biblioteka(Jiezno biblioteka) 
2,54 1,88 -0,66 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos kaimo bibliotekos (22 kaimo 

bibliotekos) 

1,44 1,49 +0,05 

Fondo panaudojimo koeficientas 
1,60 1,62 +0,02 

 

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 2016 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 2016 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. 2016 m. fondo apimtis padidėjo fiz. 2216 vnt. Tai lėme 

fizinių ir juridinių asmenų parama, valstybės ir  savivaldybės lėšų padidinimas. 

Pagrindinis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos fondo finansavimo 

šaltinis yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšos. Savivaldybė finansuoja periodinių 

leidinių prenumeratą.  

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

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. 2016 m. 

Regiono gyventojų skaičius 32 048 29 853 29 853 28 132 27932 28398 

Gyventojų sutelktumo procentas 

iš viso 
29,8 27 28,1 35,51 35,84 35,25 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
32,2 24 27,5 44,76 45,19 47,64 

Miesto biblioteka (Jiezno 31,1 44,7 40,3 41,23 41,29 40,94 
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biblioteka) 

Kaimo bibliotekos 28,2 26,9 27,4 29,85 30,07 29,64 

Vidutinis gyventojų skaičius, 

tenkantis vienai bibliotekai 

mieste 

kaime 

 

2551 

864,6 

 

1778 

827,6 

 

1778 

791,7 

 

 

1700 

774,45 

 

 

1700 

765,36 

 

 

1700 

764,86 

2. Vartotojų skaičius. 

Biblioteka 

Vartotojų skaičius 

2011 m. 
2012 

m. 
2013 m.  

2014 2015 

m. 

2016 

m. 

Vartotojų skaičius iš viso 9540 8059 8409 9992 10011 10385 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
3376 2368 2712 

4205 4245 4701 

Miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 
794 795 716 

701 702 696 

Kaimo bibliotekos  5370 4896 4981 5086 5064 4988 

3. Vartotojų sudėties pokyčiai. 

2016 m., lyginant su 2015 m., sumažėjo vartotojų vaikų skaičius nuo 2309 iki 1557, t. y 

32,57 proc. Tam daro įtaką 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. 2016 m. 

Apsilankymų skaičius iš 

viso 
153222 131227 138901 156421 147247 144808 

Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 

56010 37881 43353 54401 45875 49436 

Miesto biblioteka  (Jiezno 

biblioteka) 
17007 17083 15533 15722 15488 15001 

Kaimo bibliotekos 80205 76263 80015 86298 85884 80371 

2016 m. palyginus su 2015 m. apsilankymų skaičius sumažėjo 2439. Šį sumažėjimą lėmė 

sumažėjęs bendras registruotų vartotojų skaičius ir net trečdalius sumažėjęs registruotų vaikų iki 14 

m. vartotojų skaičius.  

Lankomumas. 

 Biblioteka 

Lankomumas   

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 

2014 m. 2015 m.  2016 m.  

Bendras lankomumo rodiklis 16,1 16,2 16,5 15,65 14,7 13,9 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

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

10,5 

Miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 
21,4 21,5 21,6 22,4 22,06 

21,5 

Kaimo bibliotekos 14,9 15,6 16 16,9 16,9 16,1 
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5. Išduotis. 

Biblioteka 

Išduotis 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 
2014 m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

Regione išduota dokumentų iš viso 

(fiz. vnt.) 
235 064 207 224 215597 220176 238132 244606 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
65 580 49 608 53672 54258 73298 70949 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 31 567 31 739 25255 22837 24908 26066 

Kaimo bibliotekos 137 917 125 877 136670 143081 139926 147591 

 

5.1. Grožinė literatūra. 

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

2014 m. 2015 m.  2016 m.  

Grožinės literatūros išduotis regione 77307 35,11% 69509 46,9 80640 33 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
26179 48,2% 14191 36,7 28141 39,7 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 5093 22,3% 5575 22,4 4430 17 

Kaimo bibliotekos 46035 32,1% 49743 51,2 48069 32,6 

 

5.2.Šakinė literatūra. 

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

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Išduota šakinės literatūros regione 78166 35,5 84877 57,3 76755 31,4 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 27538 50,75 24425 63,3 27788 39,16 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 17744 77,7 19333 77,6 21636 83 

Kaimo bibliotekos  32884 23 41119 42,3 27331 18,5 

 

5.3.Periodiniai leidiniai. 

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

2014 m. 2015 m.  2016 m. 

Išduota periodinių leidinių regione  116974 53,12 121127 81,8 120077 49 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 21277 33,7 21371 55,3 24080 34 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 17952 78,6 19791 79,5 21147 81 

Kaimo filialas  77745 54,3 79965 82,2 74850 50,7 
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6. Skaitomumas.  

Biblioteka 

Skaitomumas  

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m.  

2014 

m. 

2015 m.  2016 m.  

Regione 24,6 25,7 25,6 22,03 23,78 23,55 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

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

15,09 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 39,6 39,9 35,3 32,57 35,48 37,45 

Kaimo filialas 24,1 25,7 27,4 28,13 27,63 29,6 

 

7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. 

Biblioteka 
Darbo vietos  

2011 

m. 
2012 m. 2013 m. 

2014 m. 2015 m.  2016 m.  

Iš viso regione 239 218 218 218 218 230 

Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
44 32 32 32 32 32 

Miesto filialas (Jiezno 

biblioteka) 
14 14 10 10 10 9 

Kaimo filialas 181 172 176 176 176 189 

 

8. Vartotojams skirtų automatizuotų darbo vietų skaičius. 

Biblioteka 
Darbo vietos  

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m.  

Darbo vietų skaičius  iš viso 104 108 101 101 101 101 

Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 

17 18 18 

18 18 18 

Miesto filialas (Jiezno 

biblioteka) 
8 8 4 

4 4 4 

Kaimo filialas  79 82 79 79 79 79 

 

9. TBA. TBA problemos. Neigiami atsakymai. 

2016 m. TBA paslaugomis nebuvo naudotasi.  

10.  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; 
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2014 m. SVB – 803, iš jų parodos 404; 

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

2016 m. SVB – 1239, iš jų parodos 345. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje renginių skaičius (įskaitant ir 

virtualius): 

2012 m. – 104, iš jų parodos – 54; 

2013 m. – 155, iš jų parodos – 75; 

2014 m. – 148, iš jų parodos – 66; 

2015 m.  – 157, iš jų parodos – 84; 

2016 m. – 208, iš jų parodos 66. 

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; 

2016 m. – 65, iš jų parodos 2. 

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; 

2016 m. – 966, iš jų parodos 277. 

2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje organizuojamuose 

renginiuose dalyvavo 6630 lankytojai. Kaimo bibliotekose – 8761, miesto bibliotekoje Jiezne – 447 

Iš viso bibliotekoje ir jos padaliniuose renginius aplankė 15838 lankytojai. 

11. 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. 2016 m. 

bibliotekoje ir jos padaliniuose vyko 138 edukaciniai renginiai, juose dalyvavo 2619 bibliotekos 

lankytojų. 

Susitikimai, knygų pristatymai, kiti renginiai. 

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis 2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose įvyko 229 renginiai, juose dalyvavo 7170 lankytojų. 
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Bibliotekose buvo organizuojami knygų pristatymai, susitikimai su krašto ir šalies kultūros ir meno 

atstovais, tiesiogiai stebimos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vykstančių 

renginių transliacijos, taip pat Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtos tiesiogiai 

transliuojamos kultūrinės, informacinės, šviečiamosios laidos. Daugelis bibliotekų yra užmezgę 

draugiškus ryšius su vietos bendruomenėmis, bibliotekininkai dažnai yra aktyvūs vietos 

bendruomenių nariai, todėl bibliotekose vyksta ir vietos bendruomenių organizuojami renginiai. 

Gyventojai nuolat naudojasi bibliotekos teikiamomis nemokamomis viešųjų interneto prieigų 

paslaugomis. Kaimo vietovėse esančiose bibliotekose daug lako praleidžia iš mokyklos grįžę vaikai, 

ypač tie, kurie neturi galimybės namuose naudotis kompiuteriu ir internetu. Įvairių amžiaus grupių 

vietos bendruomenių narių poreikių pažinimas bei jų tenkinimas, bibliotekos ir bendruomenių ryšių 

stiprinimas yra ir išlieka vienas svarbiausių bibliotekų veiklos prioritetų. 

Atsižvelgdama į bibliotekos paslaugų vartotojų kultūrinius, pažintinius bei komunikavimo 

poreikius, 2016 m. biblioteka siekė užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą visoje savivaldybės 

teritorijoje. Įdiegta ir toliau plėtojama nauja paslauga – tiesioginės transliacijos, kurios šio metu jau 

yra prieinamos ne tik bibliotekos lankytojams, bet ir visais mobiliaisiais įrenginiais, sukurtas 

transliacijų archyvas, o tai bibliotekai užtikrina galimybes plačiau skleisti informaciją apie 

teikiamas paslaugas bei apie biblioteką.  

Bibliotekoje buvo suorganizuojami literatūriniai renginiai, knygų pristatymai, susitikimai 

su kūrėjais, žymiais visuomenės veikėjais. 2016 m. su Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos lankytojais susitiko Sigutė Ach, Selemonas Paltanavičius, Aldona Ruseckaitė, 

Rimvydas Stankevičius, Renata Šerelytė, Arnas Ališauskas ir Giedrė Kazlauskaitė (Justino 

Marcinkevičiaus kūrybos rinktinės „Viešpatie, nejaugi neprašvis“ sudarytojai), Vydas Astas 

(„Amžinoji kryžkelė – prieš 600 metų ir dabar“), Kęstutis Ptakauskas („Ryto rasos sodas. Japoniška 

kultūra, dzeno sodai, arbatos ceremonija ir tradicijos, bonsų estetika ir menas“), Inga Liutkevičienė 

(,,15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“), Ramunė Sakalauskaitė („Gyvenimas, koks 

jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“), Birutė Jonuškaitė („Maranta“), Birutė 

Mar („Gėlininkė“), Elena Kurklietytė, Birutė Grižienė, Rasa Budbergytė. 
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Siekdama skatinti krašto bendruomenės susidomėjimą skaitymu, o biblioteka – kaip 

kultūrinio gyvenimo erdve, 2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

bendruomenė įsijungė ir aktyviai dalyvavo visose šalies mastu vykstančiose skaitymo skatinimo 

akcijose: „Nacionalinė bibliotekų savaitė“, „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, „Vasara su knyga“, 

„Lietuva skaito“. „Šekspyras gyvas bibliotekose“, „Metų knygos rinkimai“, „Knygų Kalėdos“. 

Vyko trečiasis meninio skaitymo konkursas suaugusiems, išleista penkiolikta rajono mokinių 

kūrybos knyga „Prienų krašto vyturiai“, ketvirtus metus buvo vykdomas kultūrinės edukacijos 

projektas mokyklinio amžiaus vaikams „Draugų ratas“, bibliotekos komanda „Dzindzakė“, kurią 

sudarė bibliotekininkai bei bibliotekos partnerių – savivaldybės, kitų kultūros, švietimo įstaigų, 

darbo biržos –  atstovai antrą kartą dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ organizuojamame 

„Bibliomūšyje“, bibliotekos komanda dalyvavo pirmą kartą organizuojamoje Bibliotekų 

olimpiadoje ir laimėjo II vietą bei vertingą prizą – fotoaparatą.  

Knygos mylėtojų klubas nuolat rinkosi į diskusijas, vykstančias Aptarnavimo skyriuje. 

Skaitytojai, ypač senjorai, mėgsta tokias popietes, kuriose kalbama, diskutuojama apie perskaitytas 

lietuvių ir užsienio šalių autorių knygas. Popiečių „Skaitantiems – visas pasaulis“, „Laikas gyvena 

knygose“ metu buvo pristatyta ir aptarta Kristinos Sabaliauskaitės, Valdo Papievio, Kęstučio 

Navako, Paulo Coelho, Jodi Picoult, Marlo Morgan, Jo Nesbo, Javier Sierra, Alessandro Baricco ir 

daugelio kitų autorių knygos. Labai populiarios ir poezijos popietės: „Poezija – mano tarmė“, 

„Poezija – savotiška vienatvės išraiška“, kurių metu skaitoma ir sava kūryba. Vyko ir teminės 

literatūros popietės: „Žvilgsnis į tikėjimo esmę“, „Pajuskime Velykų šviesą“, „Kalėdos eina per 

žemę“.  

2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka inicijavo Prienų krašto himno 

konkursą, kuris vyksta bendradarbiaujant su partneriais – Prienų rajono savivaldybe, rajono 

kultūros, švietimo įstaigomis bei žymiais kraštiečiais rašytoju Vytautu Bubniu, muzikos prodiuseriu 

Mariumi Matulevičiumi. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir jos prieigų erdvės pritaikomos vis 

įvairesnėms kultūrinėms bendruomenės veikloms. Projekto lėšomis įsigyta įgarsinimo įranga 

naudojama renginių tiek bibliotekoje, tiek bibliotekos kiemelyje metu, nupirktas skaitmeninis 

pianinas. Tai sudaro puikias sąlygas bibliotekoje organizuoti platesnio spektro kultūrinius renginius 

– koncertus, literatūrinius-muzikinius vakarus ir kt. Baigiantis 2016-iesiems metams bibliotekoje 

vyko jaunų dainuojamosios poezijos atlikėjų kūrybos vakaras, kuris parodė, kad biblioteka, įsigijusi 

įvairioms veikloms kokybiškai organizuoti reikalingų priemonių, gali būti viena iš originaliųjų 

viešųjų erdvių kultūrinių veiklų įvairovei reikštis.  
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Kaip vieną iš originalių viešųjų kultūrinių erdvių bibliotekos lankytojai, prieniečiai ir 

miesto svečiai jau pamėgo bibliotekos kiemelį, kuriame vasarą organizuojami renginiai tiek 

vaikams, tiek suaugusiems. Čia vyko „Pagalvėlių vakarėliai“, akcijos „Vasara su knyga“ renginiai, 

bibliotekos šventė bendruomenei, skaitytojai labai laukia literatūrinių vakarų, kiemelyje pasodinta 

projekto „Bibliotekos pažangai2“ obelaitė. Biblioteka gauna daug pasiūlymų šioje bibliotekos 

lankytojų jau pamėgtoje erdvėje įkurti ir poeto Justino Marcinkevičiaus, kurio vardu biblioteka 

pavadinta, atminimo ženklus.  

Bibliotekoje, atsižvelgiant į mokytojų ir auklėtojų pageidavimus, rengiamos literatūrinės, 

skaitymo skatinimo, etnokultūros, pilietiškumo ugdymo edukacinės programos. Daugiausiai 

edukacinių veiklų buvo skirta Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų 

įvairaus amžiaus mokiniams. Edukacinėje programoje „Justinas Marcinkevičiaus. Nuo ištakų iki 

šiandienos“, kuri yra parengta kelioms amžiaus grupėms – jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, 

vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems – dalyvavo mokinių grupės iš Alytaus, Kauno bei 

suaugusiųjų grupė – mokytojai lituanistai iš Kauno rajono. Bibliotekoje vykdomos edukacinės 

programos papildo bendrojo ugdymo mokyklų dalykų programas, ugdo edukacinių veiklų dalyvių 

kultūrinę, socialinę, komunikavimo ir kt. kompetencijas. 

Įdomūs, bibliotekos lankytojų poreikius atitinkantys kultūriniai, informaciniai, pramoginiai 

renginiai didina susidomėjimą skaitymu, bibliotekos prestižą bendruomenėje, skatina bibliotekos 

lankomumą. 

Ašmintos bibliotekoje vyko popietės „Atmintis gyva...“ / Sausio 13-osios aukoms atminti, 

„Bėga istorijos puslapiai, bėga...“ / Vasario 16-ajai paminėti, „Lietuva – gražiausias žemės 

paveikslas“ / Lietuvos nepriklausomybės dienai, „Blynai, silkės, lašiniai – ką tai reiškia ar žinai“ / 

Užgavėnėms, „Iš visos širdies Tau, Mama“ / Motinos dienai, „Prisiminkim pirmąjį mokytoją“ / 

Mokytojo dienai, „Te angelo sparnai apgaubs nuo nerimo“ / Adventinė popietė. 

Balbieriškio biblioteka kartu su partneriais – Kunigiškių ir Sūkurių bibliotekomis, 

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centru – minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, 

surengė poezijos ir muzikos valandą „Ant marškinių baltos dienos“. Programą atliko aktorė Dalia 

Jankauskaitė ir birbynininkas Kastytis Mikiška. Bendradarbiaujant su Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos mokiniais ir mokytojais, kasmet organizuojama 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. Vyko skaitymai „Vasara su knyga“, organizuotos 

kūrybinės euro-eko-dirbtuvės, kuriose dalyvavo socialinių paslaugų centro vaikai, Balbieriškio 

pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai. Surengta viktorina, kurios metu vaikai turėjo puikią 



      

19 

2016 m. veiklos tekstinė ataskaita 

 
 

progą susipažinti su Europos Sąjungos valstybėmis ir jų sostinėmis, žemėlapyje surasti Europos 

Sąjungai priklausančias šalis ir pagaminti Europos Sąjungos vėliavas. Vyko edukacinės kūrybinės 

popietės, kaip pasidaryti Kalėdų vainiką, papuošti namus. Kūrybinėse dirbtuvėse „Žiemos pasaka“ 

biblioteka kartu Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytoja ir ketvirtos klasės mokiniais gamino 

šventinius atvirukus lankėsi Smiltelės senelių globos namuose. Vaikai padovanojo seneliams savo 

rankų darbo atvirukus bei pasveikino su Šv. Kalėdom. Balbieriškio bibliotekoje vyko penktasis 

Prienų socialinių paslaugų centro prevencinės programos ,,Linas“ užsiėmimas. Jame dalyvavo 

vaikai iš Balbieriškio, Naujosios Ūtos ir Šilavoto seniūnijų. Užsiėmimo tema – draugystė, vienatvė 

ir liūdesys. Balbieriškio biblioteka bendradarbiauja ir su Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros 

centru. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje bibliotekininkės su knygomis lankosi kartą ar du 

per savaitę, pagal skaitytojų pageidavimą. Bibliotekoje buvo vykdomas projektas „Inovatyvi 

komunikacija – naujos galimybės vartotojams“. 

Išlaužo bibliotekoje vyko knygų apžvalga „Gyvenimo neįsivaizduoju be gamtos“, skirta 

Selemono Paltanavičiaus 60-osioms gimimo metinėms, Juozo Apučio knygų apžvalga „Žvelgiu į 

pasaulį pro prapūstą langą“, knygų apie tremtį apžvalga „Per Sibiro gūdumas – su Lietuva širdy“. 

Knygų apžvalgos leidžia giliau „prisiliesti“ prie knygų – jas gali vartyti, skaityti ištraukas, 

anotacijas, diskutuoti, dalintis nuomonėmis. Tai – lankytojui priimtiniau, nei parodinėje lentynoje 

stovinti knyga. Išlaužo bibliotekoje lankytojai žiūrėjo 23 internetines transliacijas ir vieną 

dokumentinį filmą „Vilties galia“. Kartu su Išlaužo seniūnijos, kultūros darbuotojais biblioteka 

minėjo Kovo 11-ąją, liepos 1 dieną dalyvavo Žvejo šventėje, liepos 6 dieną kartu su bendruomenės 

nariais giedojo Lietuvos himną, rugsėjo 24 dieną dalyvavo Rudens šventėje Prienų Laisvės aikštėje, 

spalio 13 dieną dalyvavo popietėje, skirtoje Išlaužo bažnyčios statytojui kunigui Vytautui 

Gurevičiui atminti, spalio 21 dieną dalyvavo seniūnijos šventėje „Rudens kraitė“. 

Jiezno biblioteka surengė tradicine tapusią Jiezno šeimininkių šventę „Konservavimo 

fabrikėlis namuose. Morkos“. Į Kultūros ir laisvalaikio centro salę susirinkę jiezniškės dalyvavo 

bibliotekininkių Vilmos ir Sigutės bei etnografinio ansamblio „Jieznelė“ programoje, degustavo 

valgius. Moterų pateiktais įdomiais receptais buvo papildyta „Jiezno šeimininkių receptų“ knyga, 

pasidalinta virtuvės meno paslaptimis ir patirtimi. Biblioteka organizuoja „Kultūros trečiadienius“ 

Jiezno PSPC slaugos skyriuje. Kiekvieną mėnesį bibliotekos darbuotojos rengia susitikimus su 

Jiezno PSPC slaugos skyriuje gyvenančiais ligoniais. Garsinio skaitymo, knygų pristatymo, 

meninių renginių ciklas „Kultūros trečiadieniai“ sėkmingai gyvuoja jau antrus metus. Ruošiant 

šiuos susitikimus, bendradarbiaujama su Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro meno kolektyvais, 

seniūnijos socialiniais darbuotojais. Jiezno bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas su Prienų 
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krašto dailininke Vilija Čiapaite. Gėlių žiedus lieti akvarele mokėsi Jiezno žmonių su negalia 

sąjungos nariai. 

Kunigiškių bibliotekoje buvo suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės su kaimo bendruomene 

„Dūmė“, ruošiant kalėdinius aksesuarus. Vyko popietė „Pyragų niekada nebūna per daug“, kurios 

metu moterys vaišinosi savo keptais pyragais ir dalinosi receptais. Jau tradicine tapo Atvelykio 

popietė su margučių ridenimu. Į biblioteką žmonės rinkosi stebėti tiesiogines transliacijas iš Prienų 

Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, kurių metu klausė įvairių paskaitų, stebėjo renginius. 

Naujosios Ūtos bibliotekoje vyko renginiai Laisvės gynėjų, Valstybės atkūrimo, Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo bei Gedulo ir vilties dienai paminėti. Kaip ir kiekvienais metais 

bibliotekos lankytojai aktyviai dalyvavo kompleksiniame renginyje, kuris buvo skirtas 

Užgavėnėms. Bibliotekų ir vietos bendruomenių metams paminėti buvo surengta popietė „Kolegų 

valanda“, skaitytojai smagiai pabendravo susitikime su kraštiete poete Galina Popieriene, jaunieji 

bibliotekos lankytojai aktyviai dalyvavo „Knygų Kalėdoms“ skirtame renginyje. Taip pat didelį 

įspūdį dalyviams paliko akcija „Vasara su knyga“, kurios metu buvo surengtos dvi skaitymų 

valandėles bei baigiamasis renginys, kurio metu buvo aptartos akcijos metu perskaitytas knygos. 

2016 m. lankytojai bibliotekoje turėjo galimybę stebėti aštuoniolika transliuojamų renginių. 

Pakuonio bibliotekoje vyko literatūrinis susitikimas su pačia Bibliotekų metų paskelbimo 

iniciatore, poete, kultūros ir visuomenės veikėja Dalia Teišerskyte ir jos naujausios knygos apie 

tremtį „Ir aš ten buvau...“ pristatymas. Biblioteka dalyvavo akcijoje „Lietuva skaito“. Akcijos metu 

vyko literatūrinis susitikimas su rašytoju Rimantu Marčėnu tema „Seniai iškeliavusių, bet amžinai 

su mumis liekančių protėvių prakalbinimas“. Renginio metu buvo pristatyta nauja rašytojo knygą 

„Gyvieji skydai“. Vyko susitikimas su Nemuno kilpų regioninio parko edukologe Roma 

Milušauskiene ir teminė popietėje „Pakeliaukime po Prienų kraštą“, literatūrinis susitikimas su 

poetu kraštiečiu Gintautu Dabrišiumi, dailininku Petru Lincevičiumi ir Prienų kūrėjų klubo 

„Gabija“ prezidente Rasa Zdanevičiene, Vaido Šeferio knygos „Mano tėvynė – prie jo širdies“ 

pristatymas ir šioje knygoje spausdinamų Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraščio ir 

laiškų Jonui Basanavičiui garsiniai skaitymai. 

Purvininkų bibliotekoje 2016-aisiais metais skaitytojams buvo suorganizuota išvyka į Kauno 

muzikinį teatrą, į operetę ,,Balius Savojoje“, vyko popietė ,,Prisiminkime H. K. Anderseną“, 

paskaita ,,Alavijo nauda sveikatai, Nacionalinio diktanto rašymas, stebėtos internetinės transliacijos. 

Šilavoto biblioteka organizavo Sausio 13-ajai skirtą atminimo valandą „Buvom. Esam. 

Būsim“, Europos Sąjungos dienai skirtas eurodirbtuves, istorinę viktoriną „Vieningi Baltijos 

kelyje“, A. Šlepiko knygos „Mano vardas Marytė“ aptarimą, kraštietės poetės, rašytojos Aldonos 
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Ruseckaitės „Laikas iš visur parveda į tėviškę“ kūrybos popietę. Bibliotekos lankytojai stebėjo 17 

tiesioginių transliacijų. 

Stakliškių bibliotekoje vyko Knygnešio dienos popietė. Bibliotekininkė D. Potelienė ir soc. 

darbuotoja A. Jurkonienė pakvietė vaikus apžiūrėti parodą „Lietuvos knygnešiai – tautos 

žadintojai“, žiūrėjo J. Trukano filmą „Knygnešys“, uždegė atminimo žvakutes ant knygnešių kapų 

Stakliškių kapinėse. Įgyvendinant projektą ,,Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės 

vartotojams“ Stakliškių bibliotekoje vyko tiesioginės transliacijos iš Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešosios bibliotekos. Bibliotekos lankytojai stebėjo transliacijas ,,Praktiškoji ir populiarioji 

psichologija“, ,,Sėkmingo gyvenimo formulė“, ,,Nemokama teisinė pagalba gyventojams“, 

,,Skydliaukė. Mitai ar tikrovė“, ,,Kaip padėti savo stuburui“, ,,Kaip išsaugoti sveiką širdį“ ir kt. 

Vyko transliacijos – susitikimai su poetu Rimvydu Stankevičiumi, rašytojomis Birute Mar ir Birute 

Jonuškaite, poete Aldona Ruseckaite, transliacija ,,15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko 

nutylėta?“ ir kt. buvo galima buvo stebėti rajono skaitovų meninio konkurso transliaciją. Vyko 

knygos apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską pristatymas ir kt. Vyko diskusijų valanda 

,,Biblioteka – šiandien ir rytoj“, knygų aptarimai, akcijos ir kt. 

Srielčių bibliotekos lankytojai turėjo galimybę stebėti 18 transliacijų iš Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos, taip pat Prienų Justino Marcinkevičius 

viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių transliacijas. Vyko popietė, skirta R. Skučaitės 85-

čiui paminėti. Vaikai įdėmiai klausė bobutės sekamos „Sniego pasakos“ iš R. Skučaitės knygos 

„Pasaką skaitau, pasaką piešiu“. Ją išklausę vaikai tapo dailininkais, nes ši pasaka – be iliustracijų. 

Vaikai su dideliu užsidegimu piešė, spalvino, o paskui savo piešinukus suklijavo į knygą. Koks 

buvo mažųjų džiaugsmas, kai jie išvydo galutinį rezultatą – savo piešiniais iliustruotą pasaką. 

Strielčių bibliotekos vaikų klubo „Lietutis“ nariai minėjo „Vaikiškos knygos dieną“ dalyvaudami 

renginyje „Rašytojai vaikams iš viso pasaulio“. Renginio metu buvo klausomasi H. K. Anderseno 

rašyto laiško, skirto savo knygų skaitytojams – vaikams, buvo menamos mįsles, linksminamasi su 

padūkėle Pepe Ilgakojine. Renginio metu buvo paskelbtos geriausios vaikų literatūros skaitytojos. 

Jomis tapo Radvilė Grigaitė ir Kristina Dabrišiūtė. Strielčių bibliotekoje vyko Europos dienos 

šventė „Nuostabus dėlionių pasaulis“. Šventės metu vaikučiai gamino vėliavėles, dėliojo dėliones, 

susipažino su Vilijos Mozurienės knygute „Sveika, Europa“. Vaikų darželio kiemelyje vyko „Šeimų 

ir Sekminių šventė“. Nuotaikinga, sportiška, jaunatviška kaimo šventė bendruomenę subūrė į vieną 

didelę šeimą. Pirmąją Advento savaitę Strielčių bibliotekoje vyko edukacinė popietė „Pasigamink 

Kalėdų žvakutę pats“, kurios metu užsiėmime dalyvavusius bitininkė Lina Klėgerienė bibliotekos 

lankytojus supažindino su gryno vaško žvakių liejimo tradicijomis, mokė lieti žvakes. Vyko 

Kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Strielčių bibliotekoje taip pat buvo suorganizuoti šie renginiai: 
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„Atmintis gyva, nes liudija“ – edukacinė neužmirštuolių gamyba, „Lašininį palydėti – Kanapinį 

pasitikti“ – Užgavėnių kaukių gamyba, „Rieda margi margučiai“ – edukacinė kiaušinių marginimo 

pamokėlė, „Knyga laukia tavęs, ieškok jos“ – knygos skirtukų gamyba, vaikų teatro „Lietutis“ 

edukaciniai užsėmimai kartą per savaitę. 

Sūkurių bibliotekoje vyko jau tradicinėmis tapusios gegužinės.  

Tartupio bibliotekoje vyko popietės „Tai – Lietuva“, „Knygnešys“, „Susipažinkime su 

knyga“, „Atostogos su knyga“, viktorinos „Lietuvos istorija“, „Europa – tai mes“, „Gedulo ir vilties 

diena“, „Saugus internetas“,  edukacinis užsiėmimas „Advento vainiko gamyba iš senų knygų“.  

Užuguosčio bibliotekoje vyko edukacinė pramoginė stovykla „Jaunasis žurnalistas“, 

kurioje  aktyviai dalyvavo vaikai, jaunimas, suaugusieji. Vyko susitikimas su kariais, filmų 

vakaronė, lauko kino filmai „Knygnešys“, „ Pakeleivis“, edukacinės ir pažintinės popietės „Išeik su 

klausimu, sugrįžk su atsakymu“, „Kaip pasigaminti skirtuką“, „Užuguosčio praeitis užkoduota 

bažnyčios istorijoje“, popietė su dronu „Užuguostis iš aukštai“, atvirutės gamyba, koncertinė 

popietė, kurioje dalyvavo profesionalūs Kauno muzikinio dramos teatro klasikinės muzikos 

atlikėjai, vyko kelionė dviračiais „Užuguostis – Aukštadvaris, Aukštadvaris – Užuguostis“, kur 

ekskursijos dalyvius maloniai priėmė Aukštadvario regioninio parko kultūrologė Rita Balsevičiūtė. 

Stovyklą iniciavo jaunimo iniciatyvų klubas. Taip pat vyko popietė „Skarota – dūšia bagota“,  

edukacinė popietė suaugusiems „Akmens užkalbėjimas“, Vaikų gynimo diena Užuguosčio 

bibliotekoje su Stakliškių seniūnijos socialinėmis darbuotojomis, Kalėdų popiečių ciklas „ Kalėdų 

belaukiant“, informacinė popietė „Verslumas kaimišose vietovėse“, popietė „Joninių Kupolė“, 

Origami paroda. Bibliotekų metams bibliotekoje susikūręs teatras „Veidrodis“ pastatė spektaklius 

pagal Antono Čechovo kūrinius. Mono spektaklį „Apie tabako žalą“, „Piršlybos“ , „ Jubiliejus“. 

Spektakliai pristatyti krašto bendruomenei bei už rajono ribų. 

                    

 

Veiverių biblioteka organizavo patriotinio eilėraščio „Čia Lietuva“ konkursą, bibliotekos 

skaitytojų močiutės Vilytės Stelmokienės eilės  ir anūkės Gabrielės Stelmokaitės dailės ir keramikos 

darbeliai papuošė projektą „Knygoje mano gimtinė, knygoje mano šalys“. Paroda vyko Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centre. Į renginį „Gyvenimo grožio esu apsvaigintas“ Veiverių bibliotekoje 
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susirinkę meno mylėtojai galėjo prisiliesti prie dailininko, Veiverių seminaristo Antano 

Žmuidžinavičiaus kūrybos, susipažinti su Lietuvos peizažo meistro biografija, stebėti interaktyvią 

parodą. Renginio kulminacija tapo tapybos pamoka. 

Vyšniūnų biblioteka, bendradarbiaudama su Želkūnų ir Vyšniūnų bendruomenėmis, 

Stakliškių seniūnijos socialinėmis darbuotojomis organizavo renginį „Mano šeima – mano 

pasaulis“. Vyko renginys „Mano kaimo medžiai“, kurio metu bibliotekininkė su vaikais keliavo po 

bibliotekos apylinkes, tyrinėjo ir įvardijo medžius, suskaičiavome Vyšniūnų alėjos liepas. 

Renginyje „Koks tu draugas?“ seniūnijos socialinė darbuotoja Alma Jurkonienė po kūrinio apie 

draugystę skaitymo su vaikais diskutavo jiems rūpimomis temomis. Bibliotekoje vyko susitikimas 

su Prienų rajono savivaldybės administracijos vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatore 

Raimonda Račkyte. Ji bibliotekoje pristatė projektą „Atrask save“, skirtą pristatyti daugiau 

galimybių jaunimui, ieškančiam savo kelio.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir daugelis jos padalinių aktyviai įsijungė 

į visoje šalyje gegužės 7-ąją, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vykusią akciją 

„Visa Lietuva skaito“. Antrus metus vykstančioje akcijoje Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys 

lietuviai skaitė žymiausių lietuvių rašytojų ir poetų kūrinius. Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriuje skaitymo šventę „Lietuva skaito“ pradėjo prozininkė, 

eseistė, fotografė, žurnalistė Sara Poisson (Rasa Čergelienė) ir kraštietis poetas Gintautas Dabrišius. 

Sara Poisson skaitė savo eilėraščius ir ištraukas iš naujos, dar tik ruošiamos spaudai knygos – esė 

„Labai saldi kmynų arbata“. Mokytoja Anarsija Adamonienė, aptardama mąsliam skaitytojui skirtą 

viešnios kūrybą, įteikė autorei laišką – esė ir puokštę tulpių iš savo sodo. Romualda Bartulienė 

pristatė romaną „Šabaš“, kurį Sara Poisson parašė kartu su Mari Poisson. Stefa Juršienė deklamavo 

Marcelijaus Martinaičio ir savo eilėraščius. Renginio metu koncertavo jaunosios muzikantės Eligija 

ir Alvita Radzevičiūtės. Jų muzikavimas įkvėpė diskusijoms ir vertė dar giliau pažvelgti į 

šiuolaikinės prozos ir poezijos pasaulį.  

Akcijos metu Pakuonio visuomenė susitiko su rašytoju, istoriku, pedagogu, humanitarinių 

mokslų daktaru Rimantu Marčėnu. Jiezno biblioteka lankytojus pakvietė į susitikimą-diskusiją 

„Spauda: vakar, šiandien ir rytoj“. Renginyje dalyvavo trijų kartų žurnalistai – kraštietis Juozas 

Pugačiauskas, dvidešimt aštuonerius metus dirbęs Lietuvos radijuje ir televizijoje, Vaclovas 

Sinkevičius, laikraščio „Krašto vitrina“ ir portalo kvitrina.com įkūrėjas, savininkas ir žurnalistas, 

bei jaunieji gimnazistai, išleidę į gyvenimą mokyklos laikraštį „Jieznelė“. Balbieriškio biblioteka 

kartu su partneriais – Kunigiškių ir Sūkurių bibliotekomis, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 

centru, Balbieriškio pagrindine mokykla – gegužės 7 d., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 
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dieną, surengė poezijos ir muzikos valandą „Ant marškinių baltos dienos“ Balbieriškio kultūros ir 

laisvalaikio centre. 

Lietuvos bibliotekininkų draugija jau 16 kartą skelbė Nacionalinę bibliotekų savaitę, 

kurios tema 2016 m. – „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. Savaitė buvo neeilinė, nes 2016-

ieji šalyje paskelbti Bibliotekų metais. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Aptarnavimo skyriuje organizuota savaitės akcija „Padovanok įdomią knygą bibliotekai“ paskatino 

lankytojus padovanoti knygų bibliotekai. Skaitytojai Danutė Olsevičienė, Romualda Bartulienė, 

Alberta Matukaitienė, Zina Dzencevičienė atnešė naujų knygų. Surinkta per 40 egz. knygų. Vyko ir 

daugiau renginių. Literatūros popietės „Laikas gyvena knygose“ metu lankytojai dalijosi mintimis 

apie skaitytas knygas, rašantys skaitė savo kūrybą, buvo pristatyta naujų knygų paroda „Nauja 

knyga, susipažink!“, veikė knygų mainų lentyna „Perskaitei – pasidalink su kitais”, kurią lankytojai 

jau spėjo pamėgti. 

Balbieriškio bibliotekoje Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu vyko garsiniai 

skaitymai „Skaitykime kartu“. Vaikai bibliotekoje dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Gydome 

knygeles“.  

Išlaužo bibliotekoje lankytojai dalyvavo viktorinoje „Kas buvo Šekspyras?“, pildė plakatą 

„Aš skaitau, nes...“. Seniūnijos salėje veikė fotografijų paroda „Skaitantis žmogus yra gražus“. 

Jiezne bibliotekoje buvo surengta fotografijų paroda „Iš bibliotekos gyvenimo...“, vyko 

akcija „Atnešk negrąžintas knygas – jos reikalingos kitiems“. Individualių mokymų metu senjorai 

buvo supažindinami su informacijos paieškos būdais internete. Balandžio 26 d. susipažinti su 

biblioteka, jos veikla atėjo Jiezno gimnazijos 2 klasės mokiniai ir jų mokytoja Danutė Acuvienė. 

Balandžio 28 d. literatūrinėje valandoje „Aš nerašau nusaldintų eilių“ buvo paminėtos V. Šekspyro 

400-osios mirties metinės, buvo skaitomi poeto sukurti sonetai.  

Klebiškio biblioteka pakvietė bibliotekos lankytojus į popietes „Knyga–geriausias mano 

draugas“, „Skaitau ir augu“, buvo parengta literatūros paroda „Knyga – žinių šaltinis“, vyko 

renginys, skirtas paminėti  400-ąsias Viljamo Šekspyro mirties metines.  

Mozūriškių biblioteka organizavo Šeimų „Protmūšį“, skirtą Nacionalinei bibliotekų 

savaitei ir Bendruomenių metams paminėti. Viktorinoje varžėsi šešios šeimos. Laimėjusiai šeimai 

prizą įsteigė bendruomenė „Draugystė“ – padovanojo nemokamą galimybę kartu su bendruomene 

pakeliauti po Anykščių kraštą. 

Pakuonio bibliotekoje vyko Šekspyro sonetų garsiniai skaitymai ir meninio filmo 

„Hamletas“ peržiūra, Stakliškių bibliotekoje organizuoti du renginiai – vaikams ,,Susitikimas su 

knygelėmis“ ir suaugusiems ,,Netikėti ir nauji pasimatymai su knyga“. 
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16-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Strielčių bibliotekoje vyko popietė 

„Šekspyras gyvas bibliotekose“, kurios metu skaitytojos Marytė Janušauskienė ir Danutė 

Marčiulionienė skaitė daugiau kaip 400 metų senumo dramos „Romeo ir Džiuljeta“ ištraukas. 

Įsijungdama į Bibliotekų metų programą Strielčių biblioteka aktyvino savo veiklą, skatino 

bendruomenės narių skaitomumą, balandžio 23 d. organizavo susitikimą su vietos verslininkais. 

„Stipri biblioteka – Stipri bendruomenė“. Gegužės 7 d. bibliotekos skaitytojai rinkosi į popietę 

„Laikas bibliotekai“, popietės metu buvo pristatytos skaidrės iš bibliotekos gyvenimo, siekiama 

atkreipti bendruomenės dėmesį į biblioteką, pagerbti skaitančiuosius. 

Veiverių bibliotekoje vyko renginys „Sonetų skambesys“, skirtas V. Šekspyro  

400-osiosms mirties metinėms paminėti. Renginio metu buvo pristatyti garsaus dramaturgo 

svarbiausi biografijos faktai, trumpai supažindinta su jo kūrybos laikotarpiais. Renginyje Veiverių 

Tomo Žilinsko gimnazijos I–IV g kl. mokiniai skaitė V. Šekspyro sonetus anglų ir lietuvių 

kalbomis. Veiverių A. Kučingio meno mokyklos mokiniai praturtino renginį nuostabiais muzikos 

garsais.  

Lapkričio 14 dieną visus Prienų Justino Marcinkevičius viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių lankytojus suvienijo šiaurietiška knyga, nes biblioteka kasmet organizuoja Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės renginius. Pagrindinė šventės idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą. 

2016 m. tema – „Ateitis Šiaurės šalyse“. Emmi Iterantos „Vandens skonis“ – ateities romanas, kurio 

ištrauka buvo skaitoma Aptarnavimo skyriuje bei kitose bibliotekos padaliniuose, pristatyta ir 

aptarta šiaurietiška literatūra, veikė knygų paroda „Šiaurės šalių literatūros naujienos“. Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės atidarymo šventė vyko ir Vaikų literatūros skyriuje. Joje dalyvavo Prienų 

lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikai ir jų auklėtoja Loreta. Buvo skaitomas rašytojos Stian Hole 

tekstas „Garmano vasara“, vaikai piešė pasakas. 

Ašmintos bibliotekoje be skaitymo vyko ir vaikų piešinių paroda „Kaip aš įsivaizduoju 

savo ateitį“. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė buvo užbaigta viktorina „Ką aš žinau apie Šiaurės 

šalis“. 

Balbieriškio biblioteka Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje dalyvauja nuo 2004 m. Kadangi 

biblioteka bendradarbiauja su Balbieriškio pagrindine mokykla, Šviesos ir žodžio šventė vyko 

mokykloje, ketvirtos klasės mokiniai skaitė ištrauką iš Stiano Hūlės „Germano vasara“, vyko 

viktorina „Šiaurės šalių rašytojų literatūra vaikams“. Bibliotekoje buvo surengta literatūros ir vaikų 

piešinių paroda „Pakeliaukim po Šiaurės šalis“. 

Išlaužo biblioteka šiame projekte dalyvavo tryliktą kartą. Lapkričio 15 dieną vaikai skaitė 

privalomą tekstą ir žiūrėjo skaidres „Germano vasara“. Lapkričio 16 dieną vykusioje popietėje 

„Laiškas į ateitį“ Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centro lankytojai rašė 
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laiškus, iš saldaininių raidelių dėliojo šalių pavadinimus, personažus, knygų autorius, atsakinėjo į 

klausimus apie vėliavų spalvas, spėliojo, apie kokią šalį rašo vienas ar kitas autorius. Lapkričio 18 

dieną vykusiame renginyje dalyvavę vaikai susipažino su bibliotekoje parengta skandinavų 

literatūros paroda „Lobis ateičiai“, skaitė knygeles, narpliojo žodžių grandinėles. Visi dalyviai buvo 

apdovanoti projekto atvirukais. 

Klebiškio biblioteka pakvietė mažuosius skaitytojus skaityti norvegų rašytojo 

Stian Hole knygelės „Germano vasara“. Jaukiai degant žvakėms, vaikai dalinosi mintimis apie savo 

baimes ir džiaugsmus, visi kartu svajojo apie saugią ir šviesią pasaulio ateitį. Suaugusieji skaitytojai 

taip pat susirinko į renginį į renginį „Temstant“, skirtą Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. Buvo 

skaitoma ištrauka iš suomių rašytojos Emmi Itaranta romano „Vandens skonis“, diskutuojama apie 

2016 m. plakatą, kurį sukūrė suomių iliustratorius Ville Tietavainen.  

Vyšniūnų bibliotekoje vaikai, perskaitę tekstą, lipdė Trolius Mumius. Renginiai, skirti 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, vyko Mozūriškių, Stakliškių, Strielčių ir kt. bibliotekose.   

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kiekvienais metais dalyvauja Metų 

knygos rinkimuose. Šios akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių 

literatūros kūrinius – vaikų ir suaugusiųjų knygų kategorijose. Bibliotekos Aptarnavimo skyriuje 

veikė literatūros paroda „Renkame Metų knygą“, kurioje – visos siūlomos knygos, kita medžiaga 

apie knygų rinkimus. Pokalbių, popiečių metu buvo aptartos visos knygos, skaitytojai supažindinti 

ir raginami skaityti bei balsuoti už labiausiai patikusią. Kai kas balsavo už Kęstučio Navako „Vyno 

kopiją“, Eugenijaus Ališankos „Stuburo tik punktyrai“, kiti – už Manto Balakausko „Romą“ ar 

Stasio Eidrigevičiaus „Giedanti gaidžio galva“. Mūsų skaitytoja Anarsija Adamonienė rašė knygų 

recenzijas, jos buvo išsiųstos į rajoninę spaudą, paskelbtos bibliotekos svetainėje internete.     

Pakuonio bibliotekoje vyko teminė knygų, nominuotų „Metų knygos rinkimams 2016“,  

paroda, skirta suaugusiųjų penketuko apžvalgai, ir knygų aptarimas „Metų knygos rinkimams 

pasibaigus“. Stakliškėse Metų knygos rinkimams organizuota poezijos popietė ,,Kalba, kuri sukelia 

jausmus“. Strielčių bibliotekos mažieji skaitytojai geriausia metų knyga vaikams išrinko Savickytės 

Ramunės knygą „Adelės dienoraštis. Ruduo“, vaikų klubo „Lietutis“ nariai paruošė knygos „Adelės 

dienoraštis. Ruduo“ pristatymą. 

Biblioteka kasmet dalyvauja Europos Komisijos organizuojamame projektų, skirtų 

Europos dienai, konkurse ir organizuoja šiai dienai skirtus renginius krašto bendruomenei. 2016 m.  

didelis, gražus renginys „Esu ir aš! Esu – dėl ateities!“, skirtas Europos dienai, vyko gegužės 9 

dieną. Jis prasidėjo vėliavos pakėlimu, vadovų ir svečių sveikinimu, šventės metu buvo leidžiami 

balionai, grojo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras. Tądien buvo skaitoma paskaita 

„Klimato kaita, ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai ir migrantai“. Paskaitą skaitė klimatologė dr. 
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Audronė Galvonaitė, veikė euroinfokioskas, kuriame – įvairi medžiaga apie Europos Sąjungą, 

paroda – „Europos Sąjunga – galimybių bendrija visiems“. Bibliotekos lankytojai galėjo 

savarankiškai dalyvauti Europos egzamine.  

                     

 

Vaikų litertūros skyriuje vyko kūrybinės ekodirbtuvės ,,Kita forma bibliotekoje“. Dalyvavo 

Prienų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ vaikai, kurie gamino 

skirtukus knygoms, skirtus Europos dienai; 2016 m. balandžio 21 d. būrelis Veiverių Tomo 

Žilinsko gimnazijos 4a, 5, 6, 7 klasės mokinių kartu su psichologe N. Burduliene ir socialine 

pedagoge I. Žiobaite lankėsi bibliotekoje ir dalyvavo ,,Eko dirbtuvėse“, kur iš antrinių žaliavų 

gamino knygų skirtukus. Gegužės 5 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Rūšiuoju atliekas – saugau 

gamtą“. Užsiėmime dalyvavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 3-čių klasių mokiniai (mokytojos 

Laima Vaitulevičienė ir Rima Juodsnukienė). Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro specialistė 

Kristina Lastauskienė pradinukams pasakojo apie atliekas, jų susidarymą ir tvarkymo būdus. 

Paaiškino vaikams, kodėl reikia rūšiuoti atliekas ir kaip teisingai jas rūšiuoti. Renginio pabaigoje 

patys aktyviausi moksleiviai buvo apdovanoti simboliniais ARATC suvenyrais. Vyko VšĮ „RV 

Agentūra“ įgyvendinamo projekto „Kita forma bibliotekose“ renginys, kurio metu rajono 

bibliotekininkams, socialiniams darbuotojams, mokytojams lektorės Vaida Griškevičienė (VšĮ „RV 

Agentūra“, direktorė), Liepa Vaitkevičiūtė (VšĮ „RV Agentūra“) skaitė paskaitas apie atliekų 

perdirbimą, pakuočių mažinimą, pakartotiną daiktų panaudojimą „Rūšiuoti – tai nesudėtinga“ ir 

„Kita forma, kitoks požiūris į aplinką“, Rūta Mikalonytė (VšĮ „RV Agentūra“) kūrybinėse 

ekologinio dizaino dirbtuvėse mokė iš tekstilės ir popieriaus atliekų sukurti knygos aplankalą.  

Renginį bibliotekoje VšĮ „RV Agentūra“ organizavo kartu su VšĮ „Žaliasis taškas“. 

Prienų Justino Marcinkvičius viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose nuolat 

organiuojamos įvairių menininkų darbų parodos. Bibliotekos fojė buvo surengtos ir ilgą laiką 

veikė įvairios parodos: Rositos Ulinskienės tapybos darbų paroda „Atokvėpis“, Vilijos Čiapaitės 

tapybos darbų paroda „Žydinčios gėlės“. Vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuojama Sigutės Ach 

piešinių paroda „Vaikų kambarys“, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 5–8 klasių mokinių dailės darbų 

paroda „Metų laikai“, vaikų kūrybinių darbų, piešinių parodos „Užgavėnių kaukės“, „Gražiausias 

žiedas Lietuvai“, „Ried ried margučiai per Velykų kalną“, „Mėgstamiausia H. K. Anderseno 
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pasaka“, „Metų laikai“, „Geltonu rudenio taku“, „Tau Mokytojau“; „Knyga – tai indas, kuris mus 

pripildo, bet pats netuštėja“, „Eglė žalčių karalienė“; „Advento vainikas“; „Kalėdų džiaugsmai“. 

Skaitytojus, svečius sudomino vaikų darbelių parodėlė ,,Mano pirmoji knygelė“ – originali, 

spalvinga ir labai įvairių temų ir piešinių priešmokyklinukų sukurtų knygučių paroda, surengta 

rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogių. 

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro salėje buvo atidaryta Jiezno bibliotekos suorganizuota 

prienietės menininkės Vilijos Čiapaitės tapybos darbų paroda „Pabraidyti po žolynus, pasidžiaugti 

žiedynais“. Meninę programą renginiui paruošė bibliotekininkės Vilma ir Sigutė kartu su Jiezno 

kultūros centro vokaliniu ansambliu. Jiezno bibliotekoje buvo pristatyta Ievos Anelauskaitės-

Motiejauskės kurtų lėlių paroda, kurią apžiūrėjo Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio skyrių vaikai bei pradinių klasių mokiniai. Ieva papasakojo vaikams, kaip gimsta 

žaisliukai, parodė savo darbo įrankius ir medžiagas, iš kurių ji siuva, neria, mezga ir velia lėlytes. 

Vyšniūnų bibliotekoje buvo eksponuojama ir sulaukė susidomėjimo iš Užuguosčio 

bibliotekos atkeliavusi Tohir Khudoyorov 3D paveikslų, atliktų origamio technika, paroda. 

Išlaužo bibliotekoje veikė paroda „Užgavėnių kaukės“, seniūnijos salėje veikė fotografijų 

parodos „Mūsų dienos kaip šventė“, „Skaitantis žmogus yra gražus“, Romualdos Bartulienės 

tapybos darbų paroda. 

Pakuonio bibliotekoje suorganizuotos septynios dailininkų tapybos ir fotografijos parodos: 

kraštiečio Jono Račicko fotografijos paroda „Prie Nemuno“, profesionalaus dailininko Mindaugo 

Pauliuko (Jurbarkas), kauniečių Kristinos Čivilytės ir Jolantos Mikolėnienės (tautodailė), Rositos 

Ulinskienės (Birštonas), kraštiečių Aurelijos Kleizienės ir Petro Lincevičiaus tapybos darbų 

parodos. Trys šių parodų autoriai – Jonas Račickas, Petras Lincevičius ir Aurelija Kleizienė – 

dalyvavo oficialiuose savo parodų pristatymuose, susitiko su pakuoniškiais, taip pat su Pakuonio 

pagrindinės mokyklos mokiniais ir jų dailės mokytoju Kęstučiu Grigoniu.     

Veiverių bibliotekoje vyko Vaivos Nainienės veltų kūrinių paroda „Gyvybės ratas“. 

Parodos atidaryme menininkė pristatė ne tik darbus, bet ir harmonijos kupiną savo požiūrį į 

gyvenimą. Skriaudžių karšyklos šeimininkas Eugenijus Majus papasakojo apie amato istoriją. Vyko 

paroda „Atvirukas Velykei“. Ši senovinių atvirukų paroda žmonėms sužadino daug šiltų 

prisiminimų. Parodos metu bibliotekos lankytojai savo linkėjimais papuošė Velykų medį. Parodoje 

„Gimtinės ilgesys“ buvo pristatyti Sigito Kabišaičio kaimo sodybos maketas, kuriame  gyvenamasis 

namas, svirnas, šulinys ir malūnas pagaminti iš ekologiškų atliekų, ir Veiverių A. Kučingio meno 

mokyklos mokinių piešiniai. Vyko piešinių paroda „Mamos šypseną širdy nešiojam“. 

Bibliotekoje ir jos padaliniuose nuolat rengiamos literatūros ir dokumentų parodos 

įvairioms tautinėms, kitoms šventėms, rašytojų, poetų, kitų žymių žmonių jubiliejams paminėti. 
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Aptarnavimo skyrius 2016 m. surengė parodas „Skausmingi istorijos puslapiai“ / Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai, „Tautos istoriją prisiminus...“ / Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui, „Tėvyne, tu 

mūsų žemės kelio aukuras didysis“ / Lietuvos valstybės dienai, „Einu per Lietuvą ne kartą 

apraudotą“ / Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai, „Pavasario virsmas. Velykos“ / Velykoms, 

„Žymiausi Lietuvos kalbininkai“ / Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, „O praeitie, kur 

skausmas nerašytas atgulęs kryžiais...“ / Gedulo ir vilties dienai, „Gyvenime esi viena tik, mama“ / 

Motinos dienai. Veikė teminės lentynos „Augalai – sveikatos ir energijos šaltinis“, „Paslaptingasis 

genijus“ / Austrų kompozitoriui Volfgangui Amadėjui Mocartui – 260 ir kt. Minėtinos ir 

rašytojams, poetams, literatūros tyrinėtojams skirtos parodos „Aš peržengiau mirties ir gyvybės 

slenkstį“ / Rašytojui Baliui Sruogai – 120, „Peržengti save, ištirpti tautos istoriniame likime...“ / 

Marcelijui Martinaičiui – 80, „Tragiškos lemties, apnuogintos širdies poetas“ / Vytautui Mačerniui 

– 95, „Duobėtas poeto dangus“ / Gintarui Patackui – 65, „Lietuvos politikui, visuomenės ir kultūros 

veikėjui, gydytojui, publicistui Kaziui Griniui – 150“, „Viljamas Šekspyras – anglų rašytojas, 

poetas ir dramaturgas“  ir kt. 

Vaikų literatūros skyriuje vyko rašytojų jubiliejinėms datoms paminėti skirtos literatūros 

parodos „Gamtos stebuklai“ / Selemonui Paltanavičiui – 60; „Antano Vaičiulaičio pasaulis“, 

„Kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis“ / Ramutei Skučaitei – 85, naujų knygų parodos 

„Skaityti kartu smagu“, „Biblioteka – knygų ir mano namai“, „Pabūk su manim“; „Esu laimingas, 

nes skaitau“ ir kt. 

Ašmintos bibliotekoje veikė parodos „Gamta mūsų namai“ / Salemonui Paltanavičiui – 60, 

„Ir valandėlė kiekviena mums bus gražiausia dovana“ / Zitai Gaižauskaitei – 65, „Vingiuotais 

knygnešio keliais“ / Knygnešio dienai, „Spaudos ir knygos kelias“ / Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai, „Antanui Vaičiulaičiui – 110“, „Vaikų rašytojai Hanai Doskočilovai – 80“, 

„Romutei Skučaitei – 85“. 

Išlaužo bibliotekoje veikė veikė spaudinių paroda, skirta Viljamo Šekspyro 400-sioms 

mirties metinėms „Paslaptingasis viduramžių genijus“, Laisvės gynėjų dienai paminėti buvo skirta  

literatūros paroda „Sausio 13-oji tautos atmintyje“, Vasario 16-ajai – „Sunkiu keliu į laisvę“. 

Knygnešio Jurgio Bielinio – 170 metinėms paminėti buvo parengta literatūros paroda „Prasminga 

knygnešio dalia“, poeto Marcelijaus Martinaičio 80-mečiui – literatūros paroda „Tu numegzk man, 

mama, kelią“, Motinos dienai – „Tu esi vienintelė mano“, Kalbos ir knygos dienai – „Kalba – tavo 

veidrodis“, Poeto Vytauto Mačernio – 95 gimimo metinėms paminėti – „Po ūkanotu nežinios 

dangum“, Gedulo ir vilties dienai suruošta literatūros paroda „Tremtinio dalia“. Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai – „Istorija mena didingą Lietuvos praeitį“, partizanų vado Juozo 

Lukšos-Daumanto 95-osioms gimimo metinėms – „Partizanų takais“, dramaturgo Juozo Grušo 115-
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osioms gimimo metinėms – „Dramaturgui, prozininkui, vertėjui Juozui Grušui – 115“, tarpukario 

Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms metinėms paminėti buvo parengta literatūros 

paroda „Kaziu Griniui –150“ ir kt. 

Pakuonio bibliotekoje vykę parodos buvo skirtos žymių rašytojų ir poetų, menininkų, 

visuomenės veikėjų jubiliejinėms datoms pažymėti. Reikšmingesnės parodos: „Tarp filosofijos, 

kultūros, istorijos“, „Prezidentas Kazys Grinius ir jo laikmetis“, „Alvydas Šlepikas: kūrėjo 

universalumas“, „Antano Vaičiulaičio sugrįžimai“, „Atgijusi žodžių šviesa“, skirta poeto 

Marcelijaus Martinaičio 80-mečiui. 

Veiverių bibliotekoje buvo parengtos parodos „Prie motinos gamtos širdies prigludus...“ / 

Selemonui Paltanavičiui – 60, „Atvirukas Velykei“ / Senovinių atvirukų paroda, „Gyvenimo ir 

kūrybos keliu“ / Gabrielei Petkevičiaitei-Bitei – 155, „Stikliniam laše“ / Marcelijui Martinaičiui – 

80, „Stratfordo bardas“ / Viljamui Šekspyrui – 400, „Laiko upė“ / Česlovui Milošui – 105, „Kazys 

Grinius – Ministras Pirmininkas ir Prezidentas“ / Kaziui Griniui –150 ir kt. Bibliotekos lankytojai 

galėjo apžiūrėti interaktyvias parodas „Neužmirš tauta savo didvyrių“, „Žodžio šviesa“, „Spalvų 

paletė“. 

2016 m. bibliotekoje ir jos padaliniuose buvo suorganizuota daug renginių vaikams. 

Vaikų litaratūros skyriuje vyko įgyvendinamo projekto „Draugų ratas kiTOKS“ 

edukaciniai užsiėmimai su dailininke ir rašytoja Sigute Ach. Bibliotekos kiemelyje vyko akcijos 

„Vasara su knyga“ renginiai. Atidarymo šventėje „ĮJUNK ATOSTOGAS SU KNYGA!“ koncertavo 

lopšelio darželio „Saulutė“ vaikai ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai. Renginio metu vaikai 

šoko, dainavo, piešė ant asfalto, papuošė pievutę savo rankų darbo gėlytėmis, vyko vaikų piešinių 

paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Akcijos pabaigos šventėje „Atostogos baigėsi. 

Skaitymas tęsiasi!“ dalyvavo gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, vaikams rašantis 

prozininkas Selemonas Paltanavičius.  

      

 

Bibliotekoje vaikams organizuojamos ekskursijos „Kur gyvena knygos“. Ekskursijose 

2016 m. dalyvavo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai su auklėtoja Sandra Leonavičiene, 

lopšelio-darželio „Pasaka“ Boružiukų grupė, Pakuonio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniai, 
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Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2 klasės mokiniai su mokytoja Odeta Stadaliene, Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazijos 3 klasės mokiniai su mokytoja Alma Liutkiene. Lankydamiesi bibliotekoje vaikai 

susipažįsta ir su Vaikų literatūros skyriuje esančiais turtais, kuriais galima įvairiai naudotis, įdomiai 

praleisti laisvalaikį. 

Vaikų literatūros skyriuje vyko kūrybos popietė „Advento vainikas“, kurioje dalyvavo 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ vaikai. 

Apie Advento prasmę ir papročius papasakojo bibliotekoje praktiką atliekanti „Revuonos“ 

pagrindinės mokyklos produktyviojo mokymo 10 klasės mokinė Viktorija Vitunskaitė, o Advento 

vainikus pinti mokė floristė Rūta Bekešienė. 

Ašmintos bibliotekoje vyko popietė „Vaikystė su knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos 

dienai, akcija „Gydom knygeles“, atsisveikinimo su mokykla popietė „Mokyklėle, lik sveika“, 

šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Saugokim vaikystę“, mokslo metų pradžios šventė 

„Rugsėjis – įžanga į didįjį susikaupimą prie knygų“, rudens šventė „Eina rudenėlis takučiu“, 

kūrybinės dirbtuvės „Mažuose dalykuose – didelės staigmenos“, Kalėdinės eglutės šventė „Kalėdų 

nakties paslaptis“  

Išlaužo bibliotekoje bendradarbiaujant su Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės vaikų 

dienos centro lankytojais ir jų auklėtojomis vyko garsiniai skaitymai, knygų apžvalgos, viktorinos. 

Biblioteka surengė 28 renginius vaikams. Juose apsilankė 389 lankytojai. Biblioteka, atsiliepdama į 

LR Seimo nario A. Palionio kvietimą dalyvauti projekte „Čia Lietuva“, trečius metus iš eilės 

skatino jaunesnius bibliotekos lankytojus kurti, rašyti, skaityti. Pažymint 2016-uosius Bibliotekų 

metus, vaikai piešė piešinius tema „Knygoje mano gimtinė, knygoje – mano šalis“. Popietės 

„Knygų pasaulio keliu“ metu vaikai skaitė ištraukas iš naujai gautų knygų, džiaugėsi LR Seimo 

nario A.Palionio padėkomis ir dovanėlėmis už piešinius. Vaikų knygos dieną vyko garsiniai 

skaitymai „Augu skaitydamas“, vyko viktorina „Kas ką rašė?“, popietė, skirta Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai „Ką šnara knygų lapai?“. Šios popietės metu vaikai kalbėjo apie pasakų 

svarbą, žaidė atvirukų žaidimus „Klausimai – atsakymai“, klausė sekamų pasakų. Popietėje „Ką 

gali pasakos?“ skaitė Selemono Paltanavičiaus knygą „Kur išskrido pasakėlė“, atsakinėjo į 

klausimus iš įvairių pasakų. Kūrybinės valandėlės „ES šalys ir mes“ metu vaikai žiūrėjo vaizdinę 

medžiagą su ES šalių kontūrais, prisiminė, kuo ta šalis ypatinga, ką apie ją žino, gamino vėliavėles. 

Birželio 1 dieną vyko skaitymų „Vasara su knyga“ atidarymo šventė. Renginio dalyviai žiūrėjo 

tiesioginį teletiltą „Įjunk vasarą su knyga“, sprendė kryžiažodžius, dalyvavo klausimų – atsakymų 

rungtyse. Bibliotekoje vaikai gamino skirtukus knygoms, skaitė patikusius kūrinėlius, vartė naujai 

gautas knygas. Knygų apžvalgoje „Juoktis iki ašarų“ minėjo rašytojo Roald Dahl 100-ąsias gimimo 

metines, apžvelgė jo kūrybą, skaitė ištraukas iš jo knygų. Išlaužo pagrindinės mokyklos antrokai 
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rytmetyje „Knygų keliu“ domėjosi naujai gautomis knygomis, jų autoriais bei personažais. 

Kūrybinė valandėlė „Rekomenduoja skaitytojai...“ buvo skirta pokalbiams apie mylimus autorius, 

mėgstamiausius personažus. Vyko knygų apžvalga „Taip noriu su savim pabūti“ Ramutės Skučaitės 

85-čiui paminėti, literatūros rytmetis-pamoka „Ar draugauji su knyga?“, kurios metu mokytoja 

Aušra pristatė skaitymo dienoraščius, o bibliotekininkė skaitė knygas, skirtas antrokams. Vyko 

Lauros Sintijos Černiauskaitės knygų apžvalga „Mane supras tik tie, ugniniai“. Vaikai skaitė knygą 

„Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“ ir kt. 

Jiezno bibliotekininkė prasidedant vasarai pakvietė vaikus į šventę „Šypsokitės visi – atėjo 

vasara!“. Visus, ateinančius į Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kiemelį, pasitiko linksma 

muzika, besišypsanti saulutė ir įvairiaspalviai balionai. Šventėje, skirtoje Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai ir skaitymų „Vasara su knyga“ atidarymui, dalyvavo Jiezno gimnazijos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo skyrių vaikai su auklėtojomis, prisijungė Globos namų auklėtiniai su 

direktore Jūrate Žukauskiene, atėjo ir atostogauti pradėję vyresniųjų klasių mokiniai. Kol 

bibliotekininkės raikė ir dalino tortą, šventės dalyvius liaudies dainomis džiugino Jiezno KLC vaikų 

etnografinis ansamblis „Jieznelė“ su vadove Ingrida Valentiene. Jiezno bibliotekoje vaikams vyko 

popietė – edukacinis užsiėmimas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai. Renginį organizavo Jiezno 

bibliotekos darbuotojos Sigutė ir Vilma, Jiezno seniūnijos socialinė darbuotoja Gintarė. Edukacinį 

užsiėmimą vedė Ieva Anelauskaitė-Motiejauskė. Į edukacinį užsiėmimą bibliotekoje „Mano draugė 

bulvė“ susirinko mažieji jiezniečiai su socialine darbuotoja Bena Astroviene. Jie gamino antspaudus 

iš bulvių ir jais kūrė ornamentus. Vaikams buvo surengta edukacija „Rudens turtų mandala“. 

Sužinoję, kas yra mandala, kaip ir kodėl ji kuriama, bei sugalvoję savo norus, vaikai ir juos lydėję 

socialinės darbuotojos Bena ir Gintarė kartu su bibliotekininkėmis kūrė mandalas iš rudenį surinktų 

gamtos gėrybių.  

Klebiškio bibliotekoje vaikams vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės ir Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės renginiai, Europos dienai paminėti skirta literatūros paroda „Mūsų Europa“ ir 

popietė „Pažink Europą“. Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti – literatūros paroda „Knyga – 

žinių šaltinis“ ir popietė „Skaitau pasakėles bibliotekoje“. Parengta literatūros paroda Velykoms 

„Velykos, Velykos“. Birželio 1 d. vaikus ir jaunimą biblioteka kvietė įjungti atostogas su knyga ir 

dalyvauti įspūdingame „Vasara su knyga: nuo saulėtekio iki saulėlydžio“ atidaromajame renginyje, 

klausytis skaitomos geriausios 2015 m. jaunimo knygos – Rebekos Unos „Atjunk“. Su mažaisiais 

skaitytojais surengti garsiniai skaitymai „Skaityk knygą su draugais“. Buvo skaitoma Salomėjos 

Pečiulaitės knygelė „Noriu šuniuko“, pasakėlė „Avinėli, pasipurtyk“, „Sekė zuikis pasakaitę“. 

Poetės, vaikų rašytojos Ramutės Skučaitės  85-mečiui paminėti buvo parengta literatūros paroda 

„Kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis“. Knygų Kalėdoms buvo surengta popietė 
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„Atverskime Kalėdinių pasakų skrynelę“ . Labai noriai mažieji lankytojai klausėsi Kalėdinių pasakų 

ir laukė Kalėdų Senelio su dovanomis. 

Mozūriškių bibliotekoje balandžio 1 dieną vykęs renginys „Skaitai knygas – kaupi žinias“, 

skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti, į biblioteką sukvietė jaunuosius skaitytojus. Šio 

renginio metu buvo apdovanoti daigiausia knygų 2016 metais perskaitę skaitytojai vaikai: Vika 

Sandė, Aistė Sandė, Deividas Kuklierius. Atkeliavus pavasariui su juo į biblioteką atkeliavo ir 

Velykų Bobutė. Ji mokė vaikus marginti kiaušinius su vašku, žolelėmis, šiaudais. Nudažytus 

kiaušinius vaikai rideno. Išrinktas ir apdovanotas gražiausiai marginęs ir daugiausiai kiaušinių 

laimėjęs vaikas. Kiekvienais metais į kaimo bendruomenės namus atvyksta Kalėdų Senis. Ypač 

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

vaidinimas. Už įdėtą triūsą Kalėdų Senelis apdovanoja saldainiais. Bibliotekoje vyko Knygų Kalėdų 

popietės – kūrybinės dirbtuvės su vaikais  „Per advento tamsą į Kalėdų šviesą“. Vaikai, padedami 

bibliotekininkės, iš tualetinio popieriaus kartoninių ritinėlių gamino snaiges, iš kankorėžių 

kalėdinius eglutės žaisliukus. Didelio susidomėjimo tarp vaikų, kaip ir kasmet, sulaukė edukaciniai 

užsiėmimai: Užgavėnių kaukių gamyba, akvarelės liejiniai, kalėdinių žaisliukų gamyba ir kt. 

Mozūriškių biblioteka 2016 m. dalyvavo „Naisių vasaros“ organizuotame konkurse „Vaikų 

velykėlės“. Vaikai gamino ir margino didįjį margutį (2 m aukštis, 1 m plotis). Jis buvo marginamas 

istoriniais margučių marginimo raštai. Mozūriškių biblioteka 2016 m. savo veikla pažymėjo 

istorines ir tautines šventes, rašytojų jubiliejus. Didžiausio dėmesio sulaukė renginiai: Užgavėnių 

šventė, Velykų popietė, Kalėdinė vakaronė ir visi edukaciniai užsiėmimai. Visų renginių metu 

sulaukta apie 250 žmonių. Visus renginius finansuoja Juodbūdžio kaimo bendruomenė 

„Draugystė“, bendruomenė noriai leidžia naudotis jų patalpomis. 

Pakuonio bibliotekos jaunieji skaitytojai dalyvavo akcijoje „Vasara su knyga“ ir jos metu 

vykusiuose renginiuose „Mažas žmogus – didelis pasaulis“ (literatūrinės inscenizacijos), Vytauto 

Mačernio poezijos garsiniuose skaitymuose su jaunimu, vaikų piešinių parodoje „Vasara su knyga“. 

Taip pat vyko vaikų viktorina „Su Lietuva širdy“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai, ir kūrybinės dirbtuvės su vaikais „Šventų Kalėdų belaukiant“. 

Pieštuvėnų bibliotekoje vyko Velykų šventė, kiaušinių ridenimas, pažintinė popietė 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikams „Knygų namai“, P. Mašioto pasakos „Vištelė“ skaitymas 

ir aptarimas, mokslo ir žinių dienos minėjimas, animacinių filmų peržiūros. 

Stakliškių bibliotekoje mažieji skaitytojai susipažino su bibliotekoje parengta knygelių 

paroda ,,Susitikimas su knygelėmis“, jiems skirtų renginių metu su dideliu susidomėjimu klausėsi 

bibliotekininkės pasakojimų apie bibliotekoje sukauptas knygas. Atėję į bibliotekoje vykstančius 

renginius, vaikai žaidžia žaidimus ,,Atspėk pirmą raidę‘‘, ,,Kas ką dirba‘‘, mena mįsles, klausosi 
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pamokėlių apie raideles bei ,,Abėcėlės dainelės“, vyksta animacinių filmų peržiūros. Jaunieji 

bibliotekos lankytojai dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Velykos – pavasario šventė“, Margučių 

marginimo popietėje. Bibliotekoje vaikams vyko renginys su Alytaus apsk. Prienų r. policijos 

komisariato pareigūnėmis K. Banioniene ir J. Sinkevičiene. Jos su vaikais kalbėjo apie saugų eismą, 

supažindino, kaip elgtis su nepažįstamais asmenimis. Vaikams buvo įteiktos saugaus eismo 

užduotėlės ir atšvaitai. Jaunieji bibliotekos lankytojai noriai rinkosi į popietę ,,Kad knygelės 

neliūdėtų“, literatūros valandėlę  ,,Knygelės kalba, šypsosi ir ...verkia“, skirtą Zitai Gaižauskaitei, 

literatūros popietę  ,,Vaikystės pašaukta – skuba pas vaikus knyga‘‘ ir kt. Vaikai taip pat dalyvavo 

akcijoje ,,Vasara su knyga“, įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, Metų knygos rinkimuose ir kt. 

Strielčių bibliotekoje vyko 12 renginių vaikams, juose dalyvavo 300 lankytojų vaikų. 

Bibliotekoje veikia vaikų klubas „Lietutis“, kuriame vaikai susipažįsta su teatru, mokosi laisvumo. 

Klubo nariai aktyviai dalyvauja bibliotekos, seniūnijos ir bendruomenės renginiuose. Bibliotekoje 

vyksta jau tradiciniais tapę renginiai: akcija „Atmintis gyva, nes liudija“,  „Užgavėnių šurmulys“, 

„Vaikiškos knygos diena“, „Europos dienos šventė“. Dažni bibliotekos svečiai – Strielčių 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kiškučių“  grupės vaikučiai, kurie ypač pamėgę garsinius 

knygučių skaitymus, animacinius filmukus, edukacines pamokėles. 

Tartupio bibliotekoje vaikams vyko garsiniai skaitymai tema „Knyga – raktas į pasakų 

pasaulį“, Hanso Cristiano Anderseno pasakų skaitymas. Motinos dienos proga buvo piešiami 

atvirukai. Vasarą vyko vasaros skaitymai „Vasara su knyga“, „Paskaitykime kartu“, „Ar pažįsti 

pasakų pasaulį“. Vyko viktorina „Saugus internetas“. Su vaikais buvo gaminami kalėdiniai 

papuošimai.  

Veiverių biblioteka kartu su Prienų krašto muziejaus padaliniu Veiverių krašto istorijos 

muziejumi vedė edukacinių renginių ciklą, skirtą valstybinėms šventėms paminėti. Užsiėmimai 

vyko Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje. Edukacijose  dalyvavo 1–7 klasių mokiniai. Edukacinis 

renginys „Lietuva, meilė, laisvė“ buvo skirtas Laisvės gynėjų dienai. Renginio metu 7 klasės 

gimnazistė skaitė savo kūrybos eilės, o pirmų klasių moksleiviai pynė trispalvės juostelės, kurias 

galima panaudoti kaip knygų skirtukus arba draugystės apyrankes.  Taip pat vyko edukacija Vasario 

16 d. paminėti – trispalvių juostelių pynimas bei knygų skirtukų gamyba. Veiverių biblioteka su 

Prienų krašto muziejaus padaliniu Veiverių krašto istorijos muziejumi 2016 m. pradėjo edukacinių 

renginių ciklą „Tremties vaikai“. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniai klausėsi LPKTS 

Prienų filialo pirmininkės D. Raslavičienės prisiminimų. Muziejuje mokiniams buvo pristatyti 

pirmieji eksponatai: vaikai gulėjo ant narų (gultas), sėdėjo ant kaladžių, gėrė „Sibiro“ arbatą su 

džiovinta duonele. Dainavo tremtinių dainas. Renginio metu buvo eksponuojama tremtinių 

rankdarbių paroda, išgyventų akimirkų nuotraukos. 
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Vyko popietės vaikams „Knygelė – mano geriausia draugė“, „Tyliai plaukia baltos burės“ ir kt. 

Bibliotekos paslaugų modernizavimas  

2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įgyvendinant projektą 

„Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“ buvo įdiegta nauja elektroninė paslauga 

– tiesioginės bibliotekoje vykstančių renginių transliacijos bibliotekos padaliniuose kaimiškose 

vietovėse.  

2016 m. įvyko 12 transliacijų literatūrinėmis temomis, populiariosios psichologijos, 

sveikatinimo, teisinės pagalbos, elektroninių paslaugų gyventojams temomis. Šias transliacijos 

rajono bibliotekose stebėjo 2347 gyventojų. Elektroninių paslaugų sistemos plėtra bibliotekoje 2016 

m. buvo tęsiama įgyvendinant projektą „Nuotolinių elektroninių palukų sklaida ir viešinimas Prienų 

rajone“, kurio metu buvo atnaujinta bibliotekos svetainė internete, pritaikant ją neįgaliesiems 

vartotojams  ir mobiliesiems įrenginiams, todėl ateityje bibliotekoje vykstantys ir tiesiogiai 

transliuojami renginiai bus pasiekiame ne tik iš kompiuterių rajono bibliotekose, bet ir visais 

mobiliaisiais įrenginiais – planšetiniais kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais. Taip bus užtikrintas 

paslaugos prieinamumas neatsižvelgiant į paslaugos vartotojo geografinį nutolimą nuo bibliotekos, 

užtikrinamas paslaugos prieinamumas riboto mobilumo vartotojams, neįgaliesiems, socialinę 

atskirtį dėl įvairių priežasčių patiriantiems gyventojams. 

Biblioteka aktyviai prisideda prie gyventojų skaitmeninio raštingumo didinimo. 2016 m. 

Prienų Justino Marcinkevičius viešojoje bibliotekos ir jos padaliniuose skaitmeninio raštingumo 

mokomuosiuose renginiuose dalyvavo 356 gyventojai, skaitmeninio raštingumo užklausas pateikė ir 

buvo konsultuoti 3516 bibliotekos lankytojų. 

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 publikuota 101 

straipsnis. Iš jų: 25 bibliotekos darbuotojų, 76 žurnalistų ir skaitytojų straipsniai rajoniniuose 

laikraščiuose „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“. Be to, apie bibliotekų veiklą informacija skelbiama 

bibliotekos interneto puslapyje www.prienubiblioteka.lt, bibliotekos paskyroje socialiniam tinkle 

Facebook bei internetiniuose puslapiuose www.prienai.lt, www.prieniskis.lt, kvitrina.com  

Pakuonio biblioteka apie savo veiklą paskelbė 7 straipsnius rajoniniuose laikraščiuose 

„Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“ ir interneto svetainėje kvitrina.com: „Pakuonio bibliotekoje – 

profesionalaus tapytojo paroda“ apie Mindaugo Pauliuko tapybos parodą, „Jonas Račickas: 

ūkininkas ir fotografas“, „Skaitėme Šekspyrą“, „Skaitymo skatinimas su istoriniu atspalviu“, 

„Poezijos pavasaris“ su Dalia Teišerskyte“, „Kūrėjų sąskambis Pakuonyje“, „Mano tėvynė – prie jo 

širdies“ ir kt.  

http://www.prienubiblioteka.lt/
http://bibliotekos/
http://www.prienai.lt/
http://www.prieniskis.lt/
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Apie Jiezno biblioteką paskelbti straipsniai  „Negandas įveikti padeda bendradarbiavimas 

ir kūryba“, „Ieva Motiejauskė: „Kurti – reiškia dalinti džiaugsmą“, „Šypsokitė visi – atėjo vasara“, 

„Piešti gali kiekvienas!“, „Vilijos Čiapaitės parodos atidarymas Jiezno KLC“, „Tegul niekada 

neužgęsta viltis“. 

Veiverių bibliotekoje vykę renginiai buvo aprašyti straipsniuose  „Lietuva, meilė, laisvė“, 

„Stratfordo bardas“, „Gyvenimo ratas“ Veiverių bibliotekoje“ „Gyvybės ratas“ Veiverių 

bibliotekoje“, „...elektroninės knygos yra tiesiog šaltas daiktas“. Straipsniai paskelbti rajoniniuose 

laikraščiuose „Naujasis Gėlupis“, „Gyvenimas“  

Mokamos paslaugos. Paslaugų nomenklatūros pokyčiai ir apimtys. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose teikiamos 

mokamos paslaugos – dokumentų spausdinimas, kopijavimas, skenavimas. Per 2016 m. 

bibliotekose vartotojams padaryta 5752 kopijų. Tai 24,66 proc. daugiau, negu 2015 m. Šiomis 

paslaugomis vartotojai naudojasi norėdami gauti kopijas iš periodinių leidinių ir kitų bibliotekos 

dokumentų, spausdina mokslui, darbui reikalingą medžiagą ir kt. 

 

III. INFORMCINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kaupė, saugojo ir perteikė informacijos 

išteklius apie Prienų kraštą, įžymius žmones, rūpinosi informacijos sklaida. Taip pat teikė 

informacines paslaugas, mokė bendruomenę naudotis informacija bei interaktyviomis 

technologijomis, organizavo skaitmeninio raštingumo mokymus, stengėsi pritraukti naujus 

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

skatino neformalų vartotojų bendravimą, socialinę ir skaitmeninę integraciją bendruomenėje. 

LIBIS PĮ (programinė įranga) diegimas. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje LIBIS PĮ įdiegta 2004 m. 

Elektroniniame kataloge – 35743 bibliografinių įrašų (BĮ). 2016 m. parengta 1881 BĮ.  

Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos).  

Bibliotekos Informaciniame fonde 2016 m. buvo 5684 fiz. vnt. Tai – žodynai, žinynai, 

rodyklės, enciklopedijos, vadovai. Fonde taip pat yra kaupiami įvairių mokslo šakų informacinio 

pobūdžio dokumentai. Didžiausio populiarumo susilaukė šie leidiniai: „Ypatinga Lietuva: 

keliaujame po gražiausias Lietuvos vietoves“, „Didieji pasaulio stebuklai“, „Keliautojo atlasas“, 

„Lietuvos klimato atlasas“, „Išradimai, pakeitę pasaulį“.  
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Paslaugų vartotojai 2016 m. viešojoje interneto prieigoje bibliotekoje turėjo galimybę 

naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis INFOLEX (teisinė duomenų bazė), NAXOS 

Music Library (išsami muzikos duomenų bazė), EBSCO Publishing  (elektroninė visatekstė 

serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė anglų kalba). 

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 kortelių katalogai nebepildomi nuo 2005 metų. Jie yra suredaguoti ir užšaldyti.  

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas. 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešojoje bibliotekoje ir 2016 metais buvo viena iš pagrindinių bibliotekos, kaip informacijos 

įstaigos, funkcijų. Pagrindinė bibliografinio aptarnavimo rūšis – nuolatinis bibliografinis 

informavimas ir konsultavimas, atsakant į vartotojų pateiktas užklausas. 2016 metais gauta 18919 

užklausos, iš jų – 49 gautos elektroninėmis priemonėmis. Įvykdyta užklausų – 18678, 

elektroninėmis priemonėmis atsakyta 31 užklausa. Atrankinė informacija teikta apie poetus Justiną 

Marcinkevičių, Stefą Juršienę, Birutę Grižienę, rašytojus Vytautą, Bubnį, Vincą Mykolaitį – Putiną, 

Aldoną Ruseckaitę, Donaldą Kajoką, Juozą Marcinkevičių, dramaturgą Kostą Ostrauską, 

tautosakininką Kostą Algirdą Aleksyną, tautodailininką Algimantą Sakalauską, operos solistą 

Gediminą Maciulevičių, 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. 

Internetas. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekai dalyvavimas projekte „Bibliotekos pažangai“ 

garantavo informacinių paslaugų plėtrą ir kokybę. Lankytojai ir 2016 m. nemokamai naudojosi 

internetu, pagerėjo prieiga prie elektroninio turinio ir paslaugų, vis daugiau vartotojų naudojasi 

galimybe naudotis el. bankininkystės, elektroninės valdžios, nuotolinio mokymosi, darbo paieškos 

paslaugomis. Taip pat vartotojai turėjo galimybę bendrauti su artimaisiais ir draugais visame 

pasaulyje, pasitelkus elektronines priemones: elektroninį paštą, interneto telefoniją, interneto 

pokalbių programas.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai laimėjus „Bibliotekos pažangai 2“ iš 

dalies finansuojamo projektą „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“, atsivėrė 

naujos galimybės – 2015 m. viešoji biblioteka įsigijo įrangą ir pradėjo tiesiogines viešojoje 

bibliotekoje vykstančių renginių transliacijas į Stakliškėse, Jiezne, Balbieriškyje, Veiveriuose ir 
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Pakuonyje esančius padalinius, jas tęsė ir 2016 metais. 

2016 metais skaitmeninio raštingumo užklausas pateikė 3516 gyventojai, skaitmeninio 

raštingumo renginiuose dalyvavo 356 gyventojai, vartotojų mokymams naudotis paslaugomis, 

kompiuterine įranga ir kt. valandų skaičius – 2216. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje iš viso yra 6426 viešosios prieigos 

unikalūs vartotojai. Per 2016 m. viešojoje interneto prieigoje užregistruoti 342 nauji unikalūs 

viešosios prieigos vartotojai. 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas.  

Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iš viso – 6426 

Viešosios interneto prieigos seansų skaičius – 22212 

Viešos interneto prieigos bendra seansų trukmė – 21059 val.14 min. 48 sek.  

Viešos interneto prieigos vidutinė seanso trukmė – 00 val. 45 min. 41 sek.  

Atsisiųstųjų dokumentų skaičius –6124; 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 69292; 

Virtualių apsilankymų skaičius – 38794.  

 

IV. 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 2016 metais 

atsakė į 1552 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 dalyvauja Nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos LIBIS Analizinės bibliografijos posistemėje, aprašo rajono periodinių leidinių 

„Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“ straipsnius ir jų bibliografinius įrašus siunčia į LNB NBDB. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekos Informacijos skyriuje 2016 metais 



      

39 

2016 m. veiklos tekstinė ataskaita 

 
 

buvo 801 fiz. vnt. (2015 m. – 788, 2014 m. – 738 fiz. vnt. ) kraštotyros dokumentų, per 2016 m. jų 

gauta 13 fiz. vnt. Svarbiausi 2016 metais kraštotyros fondą papildę leidiniai: Prienų rajono 

moksleivių kūrybos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ 15 knyga, Justino Marcinkevičiaus 

„Viešpatie, nejaugi neprašvis?“ ir „Vėlyvo vėjo vėliavos“, istorijos mokytojo (dirbo Prienų 

„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje) Romo Vilčinsko knyga  „Prienų alaus bravoras 1868–1944 

m.“, Rūtos Baškytės ir Almanto Kulbio „Didžiosios Nemuno kilpos“, Scholastikos Kavaliauskienės 

„Kur sruvena Vidupis…“, Lietuvos bibliotekininkų kūrybos rinktinė „Pasidalinkim ilgesį perpus“. 

Taip pat kraštotyros fondą papildė keletas vaizdo įrašų: „Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių“ 

[Garso įrašas – Filmas] / Birgelis Sigitas. - 2011. - 1 garso diskas (CD) UDK: 791 ir „Baladė apie 

Rimvydą ir Žaibą“ [Vaizdo įrašas] / Birgelis Sigitas. - 2015. - 1 vaizdo kasetė (1 val. 20 min.) 

UDK: 791.43/45.  

2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka rengė kraštotyrines parodas, 

skirtas kraštiečiams: Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui skirtą parodą „Poeto gyvenimas 

tautoje amžinas“, poeto, dramaturgo, prozininko Juozo Marcinkevičiaus 70-mečiui paminėti – 

„Tarp mūsų „vasaros ir žodžiai, ir tėviškės negilūs lietūs...“ (J. Marcinkevičius), dramaturgo Kosto 

Ostrausko 90-mečiui – „Kūryba – kaip žaidimas“, Kęstučio Orino 70-mečiui – „Čia mano pievos ir 

arimai, čia mano medžiai prie kelių“, Lietuvos tautosakininko, tekstologo, humanitarinių mokslų 

daktaro Kosto Algirdo Aleksyno 80-mečiui – „Tautosakos turtų saugotojas“, dainininko, Kauno 

muzikinio teatro vadovo Gedimino Maciulevičiaus 60-mečiui – „Laikas – svarbiausias scenos 

herojus“, aktorės, rašytojos Eglės Aukštakalnytės-Hansen 45-mečiui – „Išmokau vertinti akimirkos 

grožį...“, „Juozui Lukšai-Daumantui atminti“ – minint jo gimimo 95-ąsias ir mirties 55-ąsias 

metines, fotografo Stanislovo. Žvirgždo 75-mečiui – „Įsimylėjęs lietuvišką peizažą“, poetės, 

mokytojos Birutės Grižienės 85-mečiui paminėti „Mano gyvenimas dabar – tai nuolatinis 

ieškojimas žodžių savo gražiausiam eilėraščiui“. 

Taip pat visus metus veikė paroda „Prienų krašto vyturiai“ bei Prienų krašto istorijai, 

kultūrai, žmonėms ir jų darbams bei kūrybai pažinti skirta paroda „Prienų krašto praeitis, dabartis, 

ateitis“, „Prienų kraštas: istorija, žmonės, darbai, kūryba“. Kilnojama paroda „Justinas 

Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“ keliavo po įvairias Lietuvos bibliotekas, buvo 

eksponuojama Lietuvos Respublikos Seime.  

2016 m. vyko Prienų rajono mokinių kūrybos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ 

keturioliktosios knygos pristatymas, kuriame susitiko jau ne pirmus metus kuriantys moksleiviai ir 

tie, kurių kūryba pirmą kartą pateko į almanachą. Įžanginį žodį 14-ajam almanachui parašė kraštietė 

poetė ir rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė. Justino Marcinkevičiaus memorialiniame 

kambaryje vyko jau trečius metus organizuojamas meninio skaitymo konkursas suaugusiems 
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skaitovams. Konkurse ir šiais metais dalyvavo gausus būrys literatūros ir gimtosios kalbos 

mylėtojų. Kiek anksčiau šiame kambaryje vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 

rajoninis etapas, kuriame eiles skaitė Prienų rajono mokyklų ir gimnazijų 5–12 klasių moksleiviai. 

Jau tradicija tapusi minima Poeto diena. Ji kasmet kovo 10-ąją – mūsų garbaus kraštiečio 

gimtadienio dieną – minima Justino Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje. 2016 m. 

biblioteka pakvietė pasiklausyti Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos daugiafunkcio centro 

mišraus choro „Gimtinė“ parengtos literatūrinės muzikinės kompozicijos „Tik nesumindžiokit 

širdies“ bei susipažinti su bibliotekoje atidaryta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 

Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus parengta 

fotografijų paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Dar vienas renginys, 

skirtas poetui Justinui Marcinkevičiui – birželio 3 d. bibliotekoje vykęs Justino Marcinkevičiaus 

poezijos rinktinės „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo knygos 

sudarytojas, poetas Arnas Ališauskas, poetė, kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ redaktorė 

Giedrė Kazlauskaitė, Justino Marcinkevičiaus asmenybės ir kūrybos gerbėjai. 

Visada smagu, kai mūsų biblioteką aplanko buvę prieniečiai. Vienas tokių susitikimų 

įvyko kovo pabaigoje, kai Prienuose lankėsi Europos Sąjungos Audito rūmų narė Rasa Budbergytė. 

Ji bendravo ir su Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos skaitytojais, mielai atsiliepė į 

bibliotekos direktorės Daivos Čepeliauskienės kvietimą dalyvauti akcijoje „Atrask vaikystės 

biblioteką“ ir tapti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos globėja. Bibliotekoje buvo 

įrengta ir Globėjo knygų lentyna, kurioje sudėtos ir pirmojo susitikimo metu Rasos Budbergytės 

padovanotos knygos.  

Bibliotekos svetainėje ir rajoniniuose laikraščiuose publikuojamos mokytojos Anarsijos 

Adamonienės recenzijos apie kraštiečių ir kitų rašytojų kūrybą, kraštiečio kalbininko Kosto 

Aleksyno straipsniai kalbotyros tema. Visų renginių ir apie juos parašytų straipsnių neįmanoma 

išvardinti, tačiau Informacijos skyriaus darbuotojos visus metus rinko ir kaupė medžiagą aplankui 

„Bibliotekos renginiai rajono spaudoje. 2016 metai“. Kaip ir kasmet nauja medžiaga papildė 

Justinui Marcinkevičiui, Vytautui Bubniui, Vincui Mykolaičiui-Putinui ir kitiems žymiems 

kraštiečiams skirtus aplankus. 

 

V. METODINĖ VEIKLA 

 

Siekiant užtikrinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę viena iš 2016 m. metodinės 

veiklos krypčių buvo – motyvuoti bibliotekininkus bei sudaryti jiems sąlygas ugdytis bendrąsias 
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ir dalykines kompetencijas, stiprinti gebėjimus didinti bendruomenių kultūrinį aktyvumą bei 

kultūrinę įtrauktį. 

Bibliotekos darbuotojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

1. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje (EKA) kartu su Europos Parlamento 

informacijos biuru Lietuvoje (EPIB)  organizuotame kasmetiniame koordinaciniame susitikime, 

skirtame apžvelgti 2016 m. Europos Sąjungos aktualijas, ES programas, EK atstovybės ir 

Europos Parlamento informacijos biuro Lietuvoje veiklas bei planuojamus Europos dienos 

renginius Lietuvoje.  

2. VšĮ RV agentūros ir VšĮ „Žaliasis taškas“ edukaciniame aplinkosauginiame 

seminare RV Agentūros „Kita forma bibliotekose“.  

3. Dailininkės Sigutės Ach edukaciniame seminare „Vaizduotės lavinimas“. 

4. Tarptautiniuose mokymuose „E-knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“. 

5. Viešojo kalbėjimo įgūdžių stiprinimo konsultacinio seminaro „Kaip laimėti daugiau 

palankumo mūsų vykdomai neformalaus švietimo veiklai?“ mokymų „Klientų patirties valdymas 

veiklos procesuose organizacijoje“ kursai. 

6. Tarptautinėje konferencijoje  „READING SOCIETY: A PARADIGM SHIFT IN 

THE 21ST CENTURY“.  

7. Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymuose „Virtuali bendruomenė kuria realias 

bendruomenes. Socialinių tinklų panaudojimas“. 

8. Mokymuose „Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės“.   

9. Mokymuose-seminare „Virtuali bendruomenė kuria realias bendruomenes. 

Socialinių tinklų panaudojimas“. 

10. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje mokymuose „Renginių organizavimas“. 

11.  Strateginio planavimo sesijoje. 

12. Patirties dalijimosi seminare „VARTOTOJAI – PARTNERIAI – BIBLIOTEKOS – 

SAVIVALDYBĖ“. 

13. Mokymuose „Design thinking“ galimybės bibliotekoje“. 

14. Metinėje Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijoje. 

15. Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ baigiamojoje konferencijoje. 

16. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos įgyvendindamo Lietuvos 

kultūros tarybos dalinai finansuojamo projekto pagal programos „Atminties institucijos 

(muziejai, bibliotekos, archyvai) V finansavimo veiklą „Tarptautinio ir tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo projektai ir su jais susiję Atminties institucijų leidžiami leidiniai, publikacijos“ 
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tarptautinis gerosios bibliotekų patirties susitikimai „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“ 

Suomijos bibliotekose. 

17. Seminaruose „Darbas su apskaitos programa LABBIS“, „Darbas su Bonus 

programa“, „Metinės finansinės atskaitomybės parengimas pagal VSAFAS, įkėlimas į VSAKIS, 

2016 m.“, „Darbo santykių reguliavimo pokyčiai“. 

18. 2016 m. bibliotekininkai kultūrines bei dalykines kompetencijas tobulinimo 

metodinėse išvykose. Metodinė išvyka po Suvalkiją buvo skirta paminėti Prezidento Kazio 

Griniaus metus. Bibliotekininkai aplankė Prezidento Kazio Griniaus paminklą, Vinco Kudirkos, 

Jono Basanavičiaus, Salomėjos Nėries tėviškes. Baigiantis Bibliotekų metams Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkai buvo nuvykę į Lietuvos nacionalinę 

Martyno Mažvydo biblioteką, kur susitiko su kolegomis, dalijosi patirtimi, kaip tobulinti 

vartotojų aptarnavimą, diegti naujas paslaugas vartotojams. Lankydamiesi Vilniuje, 

bibliotekininkai taip pat aplankė poeto Justino Marcinkevičiaus, kurio vardu pavadinta 

biblioteka, kapą Antakalnio kapinėse.  

2016 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 45 bibliotekos darbuotojai. 

2016 m. bibliotekoje buvo vykdoma tiriamoji veikla. Atliktas bibliotekininkų mokymų  

„Nuotolinės elektroninės paslaugos bibliotekoje“ trumpalaikio poveikio vertinimas, elektroninė 

apklausa „Bibliotekos skaitytojų, lankytojų nuomonės tyrimas apie nuotolines elektronines 

paslaugas bibliotekoje ir jų plėtrą“, kokybinis tyrimas – fokusuotų grupių diskusijos apie 

bibliotekos teikiamas nuotolines paslaugas. 

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.  

Darbo pasitarimų metu metodininkė pristatė bibliotekininkams Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro įsakymu patvirtintas Bibliotekų plėtros strategines kryptis 2016−2022 metams, 

vyko diskusija apie strateginių krypčių įgyvendinimo galimybes Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešojoje bibliotekoje, organizuojant darbą grupėse, diskutuota apie įstaigos misiją ir viziją, 

bibliotekos veiklą įgyvendinant Prienų rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strateginiame plane 

2016–2019 m. keliamus uždavinius bibliotekai bei jų įgyvendinimo galimybes.  
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VI. PROJEKTŲ RENGIMAS 

 

2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka gavo dalinį finansavimą ir 

įgyvendino 4 projektus: „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“, „Nuotolinių 

inovatyvių elektroninių paslaugų kūrimas, sklaida ir viešinimas Prienų rajone“, „Draugų ratas 

kiTOKS: pažink–priimk–dalinkis! Būk toks, koks esi!“, Europos savaitė „ESu ir aš! ESu – dėl 

ateities!“. Laimėjus konkursus, šiems projektams įgyvendinti buvo gauta 13202,30 eur. Projektus 

rėmė Prienų rajono savivaldybė. 

2016 m. baigtas įgyvendinti projektas „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės 

vartotojams“, iš dalies finansuotas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto  

„Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. Bendra projekto 

sąmatinė vertė – 29 012 eurų (22563 eurai – LR kultūros ministerijos ir LNB projekto „Bibliotekos 

pažangai 2“ lėšos, 1610 eurų – Savivaldybės dalinis finansavimas, 720 eurų – VšĮ Rašytojų klubas 

įnašas natūra, 400 eurų – VšĮ Prienų ligoninė įnašas natūra, 200 eurų – Prienų PPT įnašas natūra, 

3519 eurų – Viešosios bibliotekos įnašas natūra). 

Iš projekto lėšų biblioteka įsigijo įrangą, reikalingą tiesioginėms renginių transliacijoms 

vykdyti: 6 nešiojamus kompiuterius, 5 ekranus, 5 projektorius, filmavimo kamerą, įgarsinimo 

įrangą. 2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka surengė 12  nuotolinių kultūrinių, 

informacinių, edukacinių ir švietėjiškų renginių transliacijų  į Balbieriškio, Jiezno, Pakuonio, 

Stakliškių, Veiverių bibliotekas: VšĮ Prienų ligoninės specialistų skaitomas paskaitas „Kaip 

išsaugoti sveiką širdį“, „Kaip padėti savo stuburui“,  „Praktiškoji ir populiarioji psichologija“, 

„Skydliaukė. Mitai ir tikrovė“, Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų paskaitų ciklą 

„Sėkmingo gyvenimo formulė“,  VšĮ Rašytojų klubo surengtą susitikimą su poetu Rimvydu 

Stankevičiumi, Prienų rajono savivaldybės specialistų paskaitas „Elektroninės valdžios paslaugos 

Prienų rajone“, „Nemokama teisinė pagalba gyventojams“. Taip pat buvo surengtos trys  projekte 

nenumatytų renginių tiesioginės transliacijos: kaimo bibliotekų lankytojai galėjo stebėti tradicinį 

kasmet bibliotekoje organizuojamą Meninio skaitymo konkursą suaugusiems bei Ramunės 

Sakalauskaitės knygos apie mons. Kazimierą Vasiliauską „Gyvenimas, koks jis buvo“ ir Ingos 

Liutkevičienės knygos „ 15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ pristatymus. 

Tiesiogines Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vykusių renginių 

transliacijas 5 teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose kaimuose (Stakliškėse, Jiezne, 

Veiveriuose, Balbieriškyje, Pakuonyje) stebėjo 1472 vietos bendruomenių narių, 875 bibliotekos 

lankytojų renginius stebėjo kituose kaimiškų vietovių padaliniuose. Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešojoje bibliotekoje renginiuose dalyvavo 1018 miesto gyventojai ir svečiai. 
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Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kartu su partneriais, siekdama skatinti 

Prienų krašto bendruomenės aktyvumą, bendruomeniškumą ir domėjimąsi Europos Sąjungos 

aplinkos ir klimato kaitos politika, įtraukti vietos bendruomenes į veiklas ir diskusijas apie Lietuvos 

(ir kiekvieno piliečio atskirai) galimybę prisidėti prie Europos Sąjungos raidos procesų, ekologiško 

tvaraus augimo ir vystymosi, organizavo Europos savaitę „ESu ir aš! ESu – dėl ateities!“. Savaitės 

metu bibliotekoje veikė Euroinfokioskas, paroda „Europos Sąjunga – galimybių bendrija visiems“, 

vyko kūrybinės Euro-Eko-dirbtuvės, paskaita „Aplinkosaugos naujovės Europos Sąjungoje“, 

edukacinis užsiėmimas „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“, susitikimas su klimatologe, fizinių 

mokslų daktare Audrone Galvonaite. Baigiamieji Europos savaitės renginiai – gegužės 9 d. Europos 

dienos šventė Prienų miesto Laisvės aikštėje ir paskaita-diskusija „Klimato kaita ir ekstremalūs 

meteorologiniai reiškiniai ir migrantai“ Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje.  

Europos dienos minėjimo šventėje dalyvavo Prienų miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, miesto gyventojai, Prienų rajono savivaldybės 

vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Andrius Palionis ir Vytautas Kamblevičius. Lietuvos 

kariuomenės karinių oro pajėgų orkestras (vadovas kapitonas Ričardas Kukulskis), meninio 

lavinimo sudija „Ramunėlė“ (vadovė Ramunė Liutvynskienė) padovanojo Prienų miesto 

gyventojams ir svečiams šventinį koncertą. 

Projektas „Nuotolinių inovatyvių elektroninių paslaugų kūrimas, sklaida ir viešinimas 

Prienų rajone“, dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos ir Prienų rajono savivaldybės, užtikrino nuotolinių inovatyvių elektroninių paslaugų 

kokybę ir plėtrą bei didino jų prieinamumą Prienų rajono gyventojams ir svečiams. Modernizuota ir 

atnaujinta bibliotekos interneto svetainė nuo šiol pasiekiama mobiliaisiais įrenginiais, pritaikyta 

neįgaliesiems vartotojams bei užsieniečiams (anglų kalba).  Sukurtas virtualus renginių kalendorius 

ir virtuali galerija „Prienų kraštas“, kurioje nuotoliniu būdu, naudojantis mobiliaisiais įrenginiais, 

galima susipažinti su Prienų krašto lankytinomis vietovėmis (gamtos paminklais, skulptūromis, 

parkais, aikštėmis, statiniais, paminklais, įžymiais žmonėmis). Vartotojai taip pat gali mobiliaisiais 

įrenginiais stebėti tiesiogines Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos renginių vaizdo 

transliacijas, iš bibliotekos serverio jas pateikiant bibliotekos interneto svetainėje; naudotis 

integruota virtualia mediateka (vaizdo transliacijų archyvu, kuriame visas skaitmeninis turinys bus 

pateiktas tekstu, vaizdu, garsu); RSS (prenumeratos) pagalba sekti naujienų srautą; įvertinti 

inovatyvių nuotolinių elektroninių paslaugų naudą, kokybę naujai įdiegtoje vartotojų apklausos 

anketoje. Iki gruodžio 22 d. anketą peržiūrėjo 71, o užpildė 47 vartotojai.78,3 proc. apklaustųjų 

naudojasi elektroninėmis nuotolinėmis paslaugomis bibliotekoje, 21,7 proc. – ne bibliotekoje. 93,5 

proc. respondentų dalies bibliotekos paslaugų perkėlimą į virtualią erdvę vertina teigiamai  ir tik 6,5 
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proc. neigiamai. Žmonės džiaugiasi, kad paslaugos sutelkiamos vienoje vietoje (41,9 proc.), kad 

taupomas jų laikas (32,3 proc.), kad nuotolinėmis elektroninėmis paslaugomis galima naudotis visą 

parą (25,8 proc.). Taigi, darytina išvada, kad bibliotekos nuotolinės elektroninės paslaugos yra 

populiarios, naudingos ir plačiai naudojamos. 

Įgyvendinant tęstinį kultūros edukacijos projektą „Draugų ratas kiTOKS“, 2016 m. 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje įkurtos erdvės – „Kūrybinės dirbtuvėlės“ ir „Draugų Ratas“, 

kuriose  kovo–lapkričio mėn. vyko dramos, dailės, muzikos, užsiėmimai.  Erdvėms įrengti buvo 

nupirkta suoliukų, sėdmaišių, priemonių dailės ir kt. kūrybiniams užsiėmimams, mobili lentyna 

kūrybinių darbų ar skaitomų knygų parodų eksponavimui. Projekto dalyviams buvo suorganizuota 

kelionė maršrutu Prienai–Marijampolė–Vilkviškis–Ožkabaliai–Alvitas–Marijampolė–Selema–

Prienai, vyko susitikimai su su rašytoja dailininke Sigute Ach, vaikų rašytoju Selemonu 

Paltnavičiumi. Vyko Salomėjos Nėries eiliuotos tautosakinės pasakos „Eglė žalčių karalienė“ 

skaitymai. projekte dalyvaujantys vaikai – lėlių teatro artistai – aplankė Salomėjos Nėries namus 

Palemone, nuvyko į pajūrį, kūrė ir gamino lėles bei dekoracijas lėlių spektakliui. Vaikų literatūros 

skyriuje įkurtame lėlių teatre buvo pastatytas jau ketvirtas spektaklis – Salomėjos Nėries pasaka 

„Eglė žalčių karalienė“. Be to, į lėlių spektaklio kūrimą buvo įtraukti ir tėveliai, kurie dalyvaudami 

bendrose su vaikais veiklose, geriau pažino vieni kitus, patyrė bendravimo su savo vaikais 

džiaugsmą. Sukurtas lėlių spektaklis buvo parodytas Prienų bendruomenei baigiamojo projekto 

renginio metu. 

VII. PERSONALAS 

 

1. Darbuotojų skaičius. 

Prienų Justino Marcinkevičiau viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose dirba 42 

profesionalūs bibliotekininkai: 16 iš jų – įgiję bibliotekininkystės arba informacijos mokslų 

išsilavinimą, 26 yra įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje, 5 kvalifikuoti 

specialistai, 3 techniniai darbuotojai. 

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 
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VIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Techninis aprūpinimas.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Inovatyvi 

komunikacija – naujos galimybės vartotojams“ įsigijo įrangą tiesioginėms transliacijoms: 

filmavimo kamerą, įgarsinimo aparatūrą, 5 kompiuterius, 5 projektorius, 5 ekranus, kurie 2016 m. 

sėkmingai buvo naudojami didinti bibliotekos paslaugų prieinamumą ir kokybę. 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. 

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 m2, naudingas plotas bibliotekos funkcijoms 

atlikti – 2231 m2, iš viso fondų lentynų metrų skaičius – 2748 m., atviro fondo lentynų metrų 

skaičius – 2598 m. 

IX. FINANSAVIMAS 

 

1. Gauta lėšų (Eur): 

1.1. iš viso regione – 529843,76; 

1.2. iš savivaldybės – 458602; 

1.3. valstybės (KM lėšos komplektavimui) – 21444; 

1.4. už mokamas paslaugas – 240; 

1.5. juridinių ir fizinių asmenų parama – 6596,46; 

1.6. programų, projektų lėšos – 13203,3. 

2. Išlaidos (tūkst. Lt): 

2.1. darbo užmokesčiui – 306862; 

2.2. dokumentams įsigyti – 31444; 

2.2.1. elektroniniams dokumentams – 0,0; 

2.2.2. periodikos prenumeratai – 10000; 
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2.2.3. knygoms – 21444; 

2.3. kompiuterinei įrangai – 0; 

2.4. sklypams ir pastatams – 0; 

2.5. naujiems pastatams/renovacijai – 0; 

2.6. kitos – 171738. 

 

X. IŠVADOS 

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vis dar problema 

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

2016 m., lyginant su 2015 m., naujai užregistruotų vartotojų skaičius padidėjo 3,74 proc., tačiau 

naujai užregistruotų vartotojų vaikų iki 14 m. skaičius per metus sumažėjo net 32, 57 proc.  

Steigėjas neskiria papildomai lėšų knygoms įsigyti, todėl jaučiamas naujausios grožinės 

literatūros trūkumas, ypatingai kaimų bibliotekose. Vis dar trūksta lėšų periodinių leidinių 

įsigijimui, todėl vartotojų poreikiai nėra visiškai 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. 

2016 m. vyko gana sparti informacinėmis technologijomis pagrįstų paslaugų plėtra: 

biblioteka teikė inovatyvias elektronines nuotolines paslaugas – vykdė tiesiogines kultūrinių, 

informacinių, edukacinių renginių, konsultacijų transliacijas bibliotekos padaliniuose kaimiškose 

vietovėse. Atliktas kokybinis tyrimas – fokusuotų grupių diskusijos (6 grupės) – apie teikiamas 

nuotolines paslaugas, parodė, kad nuotolinės paslaugos yra paklausios, reikalingos, buvo gauta 

pasiūlymų plėsti nuotolinių renginių transliacijų tematiką. 

2016 m. intensyvi buvo bibliotekos projektinė veikla, kuri didino bibliotekos žinomumą, 

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

įgyvendintas projektas „Nuotolinių inovatyvių elektroninių paslaugų kūrimas, sklaida ir viešinimas 

Prienų rajone“ užtikrino inovatyvių bibliotekos paslaugų prieinamumą, kadangi projekto metu 

atnaujinus bibliotekos svetainę internete, nuotolinės bibliotekos paslaugos yra prieinamos visais 

mobiliaisiais įrenginiais, be to ir pati svetainė yra pritaikyta ir mobiliesiems įrenginiams, ir 

neįgaliesiems, ir užsieniečiams, kadangi dalis informacijos pateikiama anglų kalba.  

2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka prisijungė prie Prienų 

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos vykdomo projekto – produktyviojo mokymo modelio taikymo 

ugdymo procese ir tapo viena iš mokyklos partnerių, kur 9–10 produktyviojo mokymo klasės 
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mokiniai 3 mėnesius atlieka praktiką, t. y. 2 kartus per savaitę bibliotekoje susipažįsta su įstaigos 

veikla, „pasimatuoja“ bibliotekininko profesiją, įsivertina, ar turi šiai profesijai reikalingų gebėjimų. 

2016 m. bibliotekos direktorei Daivai Čepeliauskienei už aktyvią ir rezultatyvią bibliotekos 

veiklą, iniciatyvas kultūros srityje suteiktas Metų kultūros darbuotojo vardas.  

________________________________________ 

Ataskaitą rengė 

Direktorė Daiva Čepeliauskienė 

Metodininkė Dalia Bredelienė 

Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyriaus vedėja Aleksandra Žilinskienė 

Informacijos skyriaus vedėja Jolanta Butienė 

 

 


