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BENDROJI DALIS 

 

Pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai 2014 m. 

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, siekdama kokybiškai vykdyti 

pagrindines savo funkcijas – organizuoti Prienų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų 

bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, 2014 m. įgyvendino šiuos uždavinius: 

1. Formavo teigiamą įstaigos įvaizdį: kūrė bibliotekoje darbui, saviraiškai ir poilsiui 

malonią bendravimo aplinką, skleidė informaciją apie bibliotekos veiklą žiniasklaidoje bei interneto 

žiniatinkliuose. 

2.  Plėtojo tradicines paslaugas, gerino jų kokybę, didino prieinamumą bei užtikrino, kad 

kiekvienas bibliotekos lankytojas galėtų naudotis bibliotekos paslaugomis pagal individualius 

poreikius. 

3. Teikė informacines paslaugas bei užtikrino vartotojams laisvą interneto prieigą. 

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

rūpinosi šių informacinių išteklių sklaida. 

5. Formavo universalų dokumentų fondą atsižvelgdama į rajono tradicijas, ekonomikos ir 

kultūros plėtrą, demografinę situaciją, vartotojų poreikius. 

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

katalogo formavimą, diegė LIBIS posistemius kaimo struktūriniuose padaliniuose. 

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

renginius, skirtus 2014-iesiems – Kristijono Donelaičio, Teatro, Vaikų sveikatos metams. 

8.  Dalyvavo Kultūros tarybos, Europos Komisijos skelbiamuose projektų konkursuose 

įvairių programų finansavimui gauti.  

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

komplektavo dokumentų fondą bibliotekininkystės klausimais. 

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

1. Bibliotekų skaičius. 

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

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

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 

Klebiškio biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Jiestrakio biblioteka 

10.  Veiverių seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Veiverių biblioteka 
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Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Skriaudžių biblioteka 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

Mozūriškių biblioteka 

2. Tinklo pokyčiai. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir jos struktūriniai padaliniai veikia 

Prienų mieste, Jiezno mieste, visose kaimiškose seniūnijose. Bibliotekos paslaugos yra prieinamos 

skaitytojams ir informacijos vartotojams, tenkina rajono gyventojų poreikius. 2014 m. rajono 

bibliotekų tinklas nepakito.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka            Viešosios bibliotekos filialas

 

3. Nestacionarinis aptarnavimas.  

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje bibliotekinių punktų bei bibliobusų nėra. 

Knygnešių skaičius. 

Biblioteka 
Knygnešių skaičius 

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 15 23 24 26 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 
50 50 22 24 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos kaimo bibliotekos (22 kaimo 

bibliotekos) 
130 148 155 122 

Iš viso 195 221 201 172 

 

 

   

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 organizavimas. 

Biblioteka 
Aptarnauta 

skaitytojų 

Išduota 

dokumentų 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 32 2358 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 49 631 

Kaimo bibliotekos (22 bibliotekos) 221 23319 

Iš viso 302 26308 

 

2014 m. namuose buvo aptarnaujami 302 neįgalieji ir senyvo amžiaus skaitytojai. Padidėjo 

neįgaliesiems ir senyvo amžiaus skaitytojams išduodamų dokumentų skaičius – nuo 2369 fiz. vnt. 

2013 m. iki 2638 fiz. vnt. 2014 m. 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 nuneša į namus, skaitytojams pageidaujant – skaitytojų apsilankymo pas medikus 

dienomis nuneša į pirminius sveikatos priežiūros centrus.  

5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai. 

2014 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūra nekito.  
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ADMINISTRACIJA 

Direktorius / Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  

Metodininkas /  Vyriausiasis buhalteris /  Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 

DOKUMENTŲ KATALOGAVIMO IR KMPLEKTAVIMO SKYRIUS 

Mainų fondas  /   Atsarginis fondas 

APTARNAVIMO SKYRIUS 

Abonementas /  Skaitykla  

 

INFORMACIJOS SKYRIUS 

Interneto skaitykla 

 

 
VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS 

ŪKIO DALIS 

23 STRUKTŪRINIAI PADALINIAI  
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II. FONDO FORMAVIMAS 

1. Fondo būklė. 

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

 2013 M. 2014 M. 

Biblioteka 
Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai 

Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
39712 39385 39867 26343 

Miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 
12342 12120 9109 8880 

Kaimo bibliotekos 105399 23654 98598 23260 

Iš viso savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 
157453 28107 147574 28706 

 

Palyginus su 2013 m., 2014 m. fondas sumažėjo 9879 fiz. vnt. Neigiamą pokytį lėmė tai, 

kad nurašyta fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu gauta.  

 

 

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

Biblioteka 

2013 2014 m. 

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 21204 18 proc. 21402 19 proc. 

Miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 
8228 7 proc. 6573 6 proc. 

Kaimo bibliotekos  88574 75 proc. 82914 75 proc. 

Iš viso grožinės literatūros fiz. 

vnt. / dalis proc. nuo bendro 

dokumentų fondo 

118006 74,9 proc. 110889 75,1 proc.  

 

Prienų VB 
27% 

Jiezno bibl. 
6% Kaimo bibl. 

67% 

Regiono fondas 
Regiono fonde yra 147574 fiz. vnt. 

dokumentų. 27 proc. sukaupta Prienų 

Justino Marcinkevičiaus viešojoje 

bibliotekoje, 6 proc. Jiezno bibliotekoje. 

22 kaimo bibliotekose yra 98598 fiz. vnt. 

dokumentų. Tai sudaro 67 proc. viso 

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

Biblioteka 

2013 m. 2014 m. 

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Fiziniai 

vienetai 
Procentai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

18508 47 proc. 18465 50,3 proc. 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 4114  10 proc. 2536 6,9 proc. 

Kaimo bibliotekos  16825   43 proc. 15684 42,7 proc. 

Iš viso šakinės literatūros fiz. vnt. / 

dalis proc. nuo bendro dokumentų 

fondo  

39447 25 proc. 36685 24,9 proc. 

 

 

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

Biblioteka 

2013 m. 2014 m. 

Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai  

Fiziniai 

vienetai 
Pavadinimai  

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

4972 48 4662 35 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 390 16 267 6 

Kaimo bibliotekos  3890 14 4085 4 

Iš viso savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 

9252 52 9004 38 

2. Aprūpinimas dokumentais. 

2.1. vienam gyventojui tenka dokumentų – 5,2 fiz. vnt., iš jų: 

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

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

19% 

6% 

75% 

Grožinė literatūra 

Prienų VB Jiezno biblioteka
Kaimo bibliotekos

50% 

7% 

43% 

Šakinė  literatūra 
Prienų VB

Jiezno
biblioteka

Kaimo
bibliotekos

2014 m. grožinės literatūros dalis nuo viso 

bibliotekos dokumentų fondo sudaro sudro 

75,1 proc. (2013 m. – 74,9 proc.) 

2014 m. škinės literatūros dalis nuo 

viso bibliotekos dokumentų fondo 

sudaro sudro 24,9 proc. (2013 m. – 25 

proc.) 
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2.2. vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,28 fiz. vnt., iš jų: 

2.2.1. miesto biblioteka – 0,21 fiz. vnt.; 

2.2.2. kaimo bibliotekos – 0,33 fiz. vnt. 

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

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

2.3.2. kaimo bibliotekos – 0,0 

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

2.4.1. miesto biblioteka – 0; 

2.4.2. kaimo bibliotekos – 0. 

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

2.5.1. miesto biblioteka – 9,9 fiz. vnt.; 

2.5.2. kaimo bibliotekos – 19,4 fiz. vnt. 

2.6. vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,8 fiz. vnt.; iš jų: 

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

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

3. Dokumentų gavimas. 

3.1. Iš viso per metus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka įsigijo 7887 fiz. 

vnt., 1104 pav. dokumentų. 2014 m. dokumentų gauta 1888 fiz. vnt. mažiau, negu 2013 m. Šiais 

metais ypač didelę paramą knygomis skyrė UAB ,,Naujoji Rosma‘‘, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas. Prie bibliotekos fondo atnaujinimo prisidėjo Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija, Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis, UAB „Tyto alba“, UAB „Jotema“, 

UAB „Alma Littera“, Augustinas Rakauskas. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka per 

metus gavo 1510 fiz. vnt., t. y. 2725 fiz. vnt. mažiau, negu 2013 m. 54 proc. gautų dokumentų 

sudarė grožinė literatūra, 46 proc. – šakinė. Jiezno biblioteka gavo 773 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 132 

fiz. vnt. daugiau, negu 2013 m. 

Per metus vienai kaimo bibliotekai vidutiniškai teko 255 fiz. vnt. dokumentai, t. y. 42 fiz. 

vnt. daugiau, negu praėjusiais metais. Daugiausiai dokumentų skirta Balbieriškio bibliotekai – 666 

fiz. vnt., Veiverių bibliotekai – 509 fiz. vnt., Stakliškių  bibliotekai – 441 fiz. vnt., Pakuonio 

bibliotekai – 305 fiz. vnt.  

3.2. Grožinės literatūros per metus įsigyta 4099 fiz. vnt., 1766 pav., iš jų: 

3.2.1. VB – 646 fiz. vnt., 518 pav.;  

3.2.2. miesto biblioteka – 390 fiz. vnt., 360 pav.; 

3.2.3. kaimo bibliotekos – 3063 fiz. vnt., 479 pav.  
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3.3. Šakinės literatūros per metus įsigyta 3788 fiz. vnt., 934 pav., iš jų: 

3.3.1. VB – 864 fiz. vnt., 434 pav.;  

3.3.2. miesto biblioteka – 383 fiz. vnt., 201 pav.; 

3.3.3. kaimo bibliotekos –2541 fiz. vnt., 204 pav.  

3.4. Per metus vidutiniškai gavo VB 1510 fiz. vnt., 952 pav. 

3.5. Per metus vidutiniškai gavo miesto biblioteka 773 fiz. vnt., 561 pav. 

3.6. Per metus vidutiniškai gavo viena kaimo biblioteka 255 fiz. vnt., 34 pav.  

3.7. Periodinių leidinių per metus gauta 1595 fiz. vnt., 40 pav., iš jų: 

3.7.1. VB – 517 fiz. vnt., 34 pav.; 

3.7.2. vidutiniškai gavo miesto biblioteka – 95  fiz. vnt., 6 pav.; 

3.7.3. vidutiniškai gavo kaimo biblioteka –32 fiz. vnt., 4 pav. 

Periodikai įsigyti savivaldybės skirtos lėšos sudarė 27 000 Lt. Iš šių lėšų taip pat buvo  

užsakyti periodiniai leidiniai bibliotekoms 2015 m. pirmam ketvirčiui. Todėl periodinių leidinių 

gavimas 2014 m. šiek tiek sumažėjo. 

3.8. SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 5,3 proc.: 

3.8.1. VB – 3,8 proc.; 

3.8.2. miesto biblioteka – 8,5  proc.; 

3.8.3. kaimo bibliotekos – 5,7 proc. 

4. Lėšos dokumentams įsigyti: 

4.1. iš viso gauta lėšų – 121,1 tūkst. Lt; 

4.2. Kultūros ministerijos – 66,0 tūkst. Lt; 

4.3. Savivaldybės lėšos – 27,0 tūkst. Lt; 

4.4. kiti šaltiniai – 28,8 tūkst. Lt. 

4.5. lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti: 

4.5.1. iš viso SVB – 4,26  Lt; 

4.5.2. Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 2,33 Lt; 

4.5.3. Savivaldybės skirtų lėšų – 0,95 Lt; 

4.5.4. kiti šaltiniai – 0,97 Lt.  

5. Dokumentų nurašymas. 

2014 m. SVB iš viso nurašyta – 17766  fiz. vnt., 505 pav. Fondai sistemingai tvarkomi bei 

atnaujinami, nurašant susidėvėjusius, aktualumą praradusius dokumentus, dubletus. Trylika 

bibliotekų – Stakliškių, Užuguosčio, Šilavoto, Naujos Ūtos, Skriaudžių, Kašonių, Vyšniūnų, 

Kunigiškių, Klebiškio, Mozūriškių, Pieštuvėnų, Sūkurių, Vėžionių – įjungtos į vieningą LIBIS 

katalogo kūrimą – perkatalogavimą. Dėl šios priežasties nepaklausi ir susidėvėjusi literatūra buvo 
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atrinkta ir nurašyta. 2014 m. SVB nurašyta 2500 fiz. vnt. dokumentų mažiau, nei 2013 m.  

 

 

 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Prienų Justino 

Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

4653 fiz. vnt. 

429 pav. 

1236 fiz. vnt.  

122 pav. 

1355 fiz. vnt.,  

404 pav. 

Jiezno biblioteka  0 fiz. vnt. 

0 pav. 

1429 fiz. vnt.  

1168 pav. 

4006 fiz. vnt.,  

3801 pav. 

Kaimo bibliotekos 6247 fiz. vnt. 

648 pav. 

17601 fiz. vnt. 

2433 pav. 

12405 fiz.vnt. 1148 

pav.  

Visi dokumentai nurašyti kaip susidėvėję ir vartotojų sugadinti. 

6. Fondo panaudojimas.  

Biblioteka 
Bendras fondo apyvartos rodiklis 

2012 m. 2013 m. 2014 m. Skirtumas  

Savivaldybės viešoji biblioteka (SVB) 1,23 1,37 1,49 +0,12 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
1,35 1,35 1,36 +0,1 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos miesto biblioteka (Jiezno 

biblioteka) 

2,41 2,04 2,50 +0,40 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos kaimo bibliotekos (22 kaimo 

bibliotekos) 

1,06 1,30 1,45 +0,15 

Fondo panaudojimo koeficientas 0,23 0,37 1,49 +0,12 
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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 2014 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 2014 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. Fondo apimtis sumažėjo, tačiau svarbiau yra ne fondo 

dydis, o jo atitikimas vartotojų reikmėms.  

Pagrindinis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos fondo finansavimo 

šaltinis yra Kultūros ministerijos lėšos. Savivaldybė finansuoja periodinių leidinių prenumeratą. 

Ypatingai šiais metais daug įvairių leidinių dovanojo fiziniai ir juridiniai asmenys. Bet 

nepakankamas finansavimas trukdo operatyviai atnaujinti Viešosios bibliotekos ir jos padalinių 

fondus.  

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

1. Vartotojų telkimas. 

Biblioteka 
Gyventojų sutelktumo procentas 

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

Regiono gyventojų skaičius 32 048 29 853 29 853 28 132 

Gyventojų sutelktumo procentas  

iš viso 
29,8 27 28,1 

35,51 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
32,2 24 27,5 

44,76 

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

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

Vidutinis gyventojų skaičius,  

tenkantis vienai bibliotekai 

mieste 

kaime 

 

2551 

864,6 

 

1778 

827,6 

 

1778 

791,7 

 

1700 

774,45 

2. Vartotojų skaičius. 

Biblioteka 
Vartotojų skaičius 

2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 

Vartotojų skaičius iš viso 9540 8059 8409 9992 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
3376 2368 2712 

4205 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 794 795 716 701 

Kaimo bibliotekos  5370 4896 4981 5086 
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3. Vartotojų sudėties pokyčiai. 

2014 m. vartotojų vaikų iki 14 m. buvo 2392 (2013 m. – 2613). Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vartotojų vaikų iki 14 metų 2014 m. – 702 (2013 m. buvo 

764), miesto filiale – 174 (2013 m. – 184), kaimo bibliotekose 2014 m., palyginus su 2013 m., 

skaitytojų vaikų iki 14 m. sumažėjo nuo 1665 vartotojų 2013 m. iki 1516 vartotojų 2014 m. Skaičiui 

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

skaičius. 

4. Apsilankymų skaičius.  

Biblioteka 
Apsilankymų skaičius 

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

Apsilankymų skaičius iš viso 153222 131227 138901 156421 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
56010 37881 43353 54401 

Miesto biblioteka  (Jiezno 

biblioteka) 
17007 17083 15533 15722 

Kaimo bibliotekos 80205 76263 80015 86298 

 

2014 m. apsilankymų skaičiaus didėjimą lėmė tai, kad bibliotekose nevyko renovacijos 

darbai, bibliotekos dirbo įprastu ritmu, skaitytojams buvo sudarytos geros sąlygos naudotis 

bibliotekos paslaugomis. 

5. Lankomumas. 

 Biblioteka 
Lankomumas  

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

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

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

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

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

6. Išduotis. 

Biblioteka 
Išduotis  

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

Regione išduota dokumentų iš viso (fiz. 

vnt.) 
235 064 207 224 215597 220176 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
65 580 49 608 53672 54258 

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

Kaimo bibliotekos 137 917 125 877 136670 143081 

6.1. Grožinė literatūra. 

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

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Grožinės literatūros išduotis regione 67969 33,17% 75885 35% 77307 35,11% 



      

14 

2014 m. veiklos tekstinė ataskaita 

 
 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
18890 39,4% 22235 41% 26179 48,2% 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 8981 68% 5370 21% 5093 22,3% 

Kaimo bibliotekos 40094 26,89% 48280 35% 46035 32,1% 

6.2. Šakinė literatūra. 

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

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Išduota šakinės literatūros regione 77159 31,35 79460 37% 78166 35,5 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 27676 52,1 29437 55% 27538 50,75 

Miesto biblioteka (Jiezno biblioteka) 22464 71 19885 79% 17744 77,7 

Kaimo bibliotekos  27019 26,7 30138 22% 32884 23 

6.3. Periodiniai leidiniai. 

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

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Išduota periodinių leidinių regione  118962 49,02 124450 58% 116974 53,12 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 26485 51,25 26232 49% 21277 33,7 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 23261 73 20236 80% 17952 78,6 

Kaimo filialas  69216 59,7 77982 57% 77745 54,3 

7. Skaitomumas.  

Biblioteka 
Skaitomumas  

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

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

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

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

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

8. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. 

Biblioteka 
Darbo vietos  

2011 m. 2012 m. 213 m. 2014 m. 

Iš viso regione 239 218 218 218 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 
44 32 32 32 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 14 14 10 10 

Kaimo filialas  181 172 176 176 
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9. Vartotojams skirtų automatizuotų darbo vietų skaičius. 

Biblioteka 
Darbo vietos  

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

Darbo vietų skaičius  iš viso 104 108 101 101 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 
17 18 18 

18 

Miesto filialas (Jiezno biblioteka) 8 8 4 4 

Kaimo filialas  79 82 79 79 

10. TBA. TBA problemos. Neigiami atsakymai. 

2014 m. TBA paslaugomis nebuvo naudotasi.  

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

bibliotekose.  

Bendras renginių skaičius: 

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

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

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

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. 

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. 

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. 

2014 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje organizuojamuose 

renginiuose dalyvavo 9888 lankytojai. Kaimo bibliotekose – 9280. Iš viso bibliotekoje ir jos 

padaliniuose renginius aplankė 19285 lankytojai. 

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

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

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

seminarai, tiesioginės transliacijos, garsiniai skaitymai, edukaciniai užsiėmimai ir kt.  
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Nacionalinė bibliotekų savaitė. 

Lietuvos bibliotekininkų draugija jau 14 kartą skelbė Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios 

šūkis buvo – „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų...“. Visose bibliotekose savaitė prasidėjo 

balandžio 23 dieną 12 valandą vidudienio literatūriniais skaitymais „Valanda su Kristijonu 

Donelaičiu“. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyrius savaitės 

metu organizavo akciją „Padovanok naują knygą bibliotekai“. Skaitytojai bibliotekai padovanojo 20 

egz. naujų knygų. Bibliotekoje vyko ir daugiau renginių: literatūrinė popietė „Knyga mano sielai“, 

naujų knygų paroda „Atrask savo knygą“. Veikė knygų mainų lentyna „Jas skaitė kelios kartos, 

paskaityk ir tu!“, kurią lankytojai labai pamėgo. 

Balbieriškio bibliotekoje Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo bendru renginiu 

„Valanda su Kristijonu Donelaičiu“, skirtu jo kūrybos skaitymams. Dalintasi mintimis apie poetą, jo 

asmenybę bei kūrybą. Viena diena buvo skirta mažiesiems skaitytojams. Renginys „Skaityk garsiai 

iš mažens“ buvo puiki proga praleisti dieną bibliotekoje – kartu žaisti, vartyti, skaityti knygeles, 

atrasti bendravimo džiaugsmą, knygų išmintį bei naudą. Tądien bibliotekoje lankėsi Balbieriškio 

pagrindinės mokyklos pirmokėliai su mokytoja Ramute Švediene. Visą savaitę vyko vaikų piešinių 

ir literatūros paroda „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“ bei akcija „Padovanok bibliotekai 

naują knygą“. 

Vaikų literatūros skyriuje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo organizuota Šeimos 

diena „Paskaitykim, mama, tėti“. Ašmintos bibliotekoje vyko popietė „Knyga – žinių šaltinis“. 

Išlaužo bibliotekoje balandžio 23 dieną vyko naujai gautų knygų pristatymas, Donelaičio „Metų“ 

įrašo klausymas. Klebiškio bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, minint Kristijono 

Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, vyko popietės, kurių metu buvo skaitomos Kristijono  

Donelaičio pasakėčios, klausomasi aktoriaus Rolando Kazlo skaitomų „Metų“ ištraukų. Mozūriškių 

biblioteka organizavo Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtą skirtukų gamybos konkursą 

„Padovanok skirtuką bibliotekai“. Vaikai piešė skirtukus ant šilko, juos laminavo ir dovanojo 

bibliotekoms. Pakuonio bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai su suaugusiais „Valanda su 

Donelaičiu“ ir teminė popietė šeimai „Diena bibliotekoje“. Pieštuvėnuose – Marcelijaus Martinaičio 

literatūros paroda, virtuali edukacinė biblioteka, kurioje studentai skaitė K. Donelaičio „Metus“. 

Vyko knygos „Raudonkepuraitė“ aptarimas ir inscenizavimas su Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo 

grupe. Šilavoto bibliotekoje vaikai artimiau susipažino su lietuvių literatūros pradininku, patys 

skaitė jo kūrinius, žiūrėjo skaidres. Stakliškių bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Knyga mus 

jungia“, vyko literatūros valandėlė vaikams ,,Pasibelskime į knygos širdį“. Strielčių biblioteka 

bendruomenės narius kvietė paminėti Nacionalinę bibliotekų savaitę skaitant, klausantis, 

prisimenant, mėgaujantis unikaliu Kristijono Donelaičio kūrybos skambesiu. 
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Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyrius kasmet 

dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose, kurie vyksta lapkričio mėnesį. Pagrindinė 

šventės idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą. 2014 m. tema – „Troliai šiaurėje“. Šviesos 

ir žodžio šventės suaugusiems metu buvo skaitoma ištrauka iš Stefan Spjut knygos „Stallo“. 

Savaitės metu veikė paroda „Pažinkime Šiaurės šalių literatūrą“. Vaikų literatūros skyriuje veikė 

literatūros parodėlė ,,Žiema šiaurėje“, vyko skaitymai balsu prie žvakių šviesos iš Tuve Janson 

knygos ,,Troliai Mumiai“.  

Ašmintos bibliotekoje Šviesos ir žodžio šventė surengta trolių palapinėje, kurioje visi 

dalyviai patogiai įsitaisę ant pagalvėlių klausėsi ištraukų „Monstrų kivirčas“ ir „Tėtis ir jūra“. 

Lapkričio 12 dieną vaikai bibliotekoje iš tešlos lipdė trolius. Jaunieji bibliotekos skaitytojai savaitę 

užbaigė tikru trolių sujudimu: sukūrė ir inscenizavo keletą vaizdelių iš trolių gyvenimo, vaidino 

mažiukus troliukus, sprendė trolių šeimos problemas ir iškylavo su šiais mielais ir paslaptingais 

šiaurės šalių gyventojais.  

Balbieriškio bibliotekoje vyko kūrybinė valandėlė vaikams, literatūros ir vaikų piešinių 

paroda „Mažieji Troliai Mumiai“. Visą savaitę bibliotekoje rytais 10 val. buvo skaitomi Lanos 

Hansen Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler, Rakel Helmsdal tekstai vaikams. 

Išlaužo biblioteka šiame projekte dalyvauja vienuoliktą kartą. Lapkričio 10 dieną 10 

valandą bibliotekoje Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centro vaikams buvo 

skaitomas privalomas tekstas iš T. Janson knygos „Troliai Mumiai. Tėtis ir jūra“. Vėliau vaikai 

gėrėjosi troliukų statulėlių ir skandinavų rašytojų knygų paroda „Troliai šiaurėje“, dalijosi 

įspūdžiais apie perskaitytas knygas. Lapkričio 12 dieną bibliotekos lankytojams buvo skaitoma R. 

Lidberg knyga „Trolio istorijos“. Vyko viktorina „Troliai šiaurėje“. Už geriausius atsakymus vaikai 

buvo apdovanoti projekto atsiųstais plakatais. 

Stakliškių biblioteka septintą kartą dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. Vyko 

tradicinė Šviesos ir Žodžio šventė, buvo parengta spaudinių ir nuotraukų paroda „Nepakartojama 

Norvegija“. Klebiškio bibliotekoje veikė literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojai – vaikams“. 

Vyko garsinis skaitymas „Pasakiškas trolių pasaulis“. Žvakių šviesoje buvo skaitomos pasakos, 

vaikai žiūrėjo animacinius filmukus „Ledo šalis“, „Troliai ir Mumiai“, „Trolių medžiotojai“.  

Šilavoto biblioteka organizavo viktoriną, parodą, bibliotekoje apsilankę vaikai gamino trolius, 

skaitė pasiūlytus tekstus. Strielčių bibliotekoje visą savaitę vyko skaitymai balsu, parodos, 

edukaciniai užsėmimai. „Auštant“ – renginys mažiausiems. Vyko garsinis skaitymas vaikams Tove 

Jansson „Troliai Mumiai. Mažieji Troliai ir didysis potvynis“, vaikų darbelių paroda „Troliai 

Šiaurėje“, knygų ir suvenyrų paroda „Linksmieji Troliai“. 
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Metų knygos rinkimai.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kiekvienais metais dalyvauja „Metų 

knygos rinkimuose“. Pateikus paraišką buvo gautas knygų komplektas suaugusiems. Akcijos metu 

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

medžiaga apie knygų rinkimus. Pokalbių, popiečių metu buvo aptartos visos Metų knygos 

rinkimuose dalyvaujančios knygos, skaitytojai supažindinti ir raginami skaityti bei balsuoti už 

labiausiai patikusią. Bibliotekos skaitytoja Anarsija Adamonienė nuolat dalyvauja Recenzijų 

konkurse, kurį skelbia Metų knygos rinkimų organizatoriai. Konkursui pristatytos Rasos Aškinytės 

„Žmogus, kuriam nieko nereikėjo“ ir Paulinos Pukytės „Bedalis ir labdarys“ knygų recenzijos. 

Rezultatai bus skelbiami ir laureatai apdovanojami Knygų mugės metu 2015 m. vasario mėnesį. 

Vaikų literatūros skyriuje veikė paroda „Renkame Metų knygą“, vyko susitikimas su rašytoja 

Neringa Vaitkute, Metų knygos ,,Titnago plunksna“ autore. 

Pakuonio bibliotekoje, dalyvaujant Metų knygos rinkimų akcijoje, vyko teminė popietė 

„Knygos intriga“, skirta suaugusiųjų knygų penketuko apžvalgai. Veikė knygų, dalyvavusių 

akcijoje „Metų knygos rinkimai 2014“, paroda. 

Stakliškių biblioteka, pateikusi paraišką, laimėjo knygų penketuką paaugliams. 

Bibliotekoje buvo organizuoti renginiai, skirti Metų knygos rinkimams: popietė ,,Metų knygos 

paaugliams“, valandėlė ,,Knygelės mūsų laukia...“ ir kt. 

Literatūros ir dokumentų parodos.   

Visus metus bibliotekoje ir jos padaliniuose veikė parodos, skirtos įvairioms valstybinėms, 

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

skyrius surengė parodas: „Vasario 16-osios aktas: nenutrūkstamas ryšys tarp praeities ir dabarties“, 

„Tėvyne, ties tavim kaip ties versme skaidria...“, „Tėvynę reikia visą laiką lipdyt ir kurti...“, 

„Baltijos kelias – mūsų laisvės kelias“, „Jau pavasaris atėjo ir Velykos atskubėjo...“, „Šventą 

Kalėdų rytmetį“, „Palaimink žodį, gyvastį suteikdamas...“, „Sudie, sudie, Tėvyne numylėta“, „Širdį, 

lyg čiulbantį paukštį, į tavo sodą nešu...“. Veikė teminės lentynos „Sveikame kūne – sveika siela“, 

„Teatras – Publika – Kritika“, „2014-ieji – Vengrų literatūros metai“ ir kt. Paminėtinos ir 

rašytojams, poetams, literatūros tyrinėtojams skirtos parodos: „...Kad Donelaitis tilptų širdyje...“, 

„Kaip teka laikas...“, „Ignas Šeinius: prozininkas, dramaturgas, politikas, „Eilėraščių rinkiniuose 

mėginu pažinti... savo moteriškąjį silpnumą“, „Ir gluosniais mes virtom prie didelio kelio...“, 

„Kalba – tai archyvas“. Taip pat veikė Elenai Bukelienei, Kęstučiui Navakui, Alfonsui Maldoniui, 

rusų poetui Michailui Lermontovui, prancūzų rašytojams Žorž Sand ir Aleksandrui Diuma skirtos 

literatūros parodos. 



      

19 

2014 m. veiklos tekstinė ataskaita 

 
 

Vaikų literatūros skyrius rengė Kristijono Donelaičio, Vytauto Misevičiaus, Sigutės Ach 

jubiliejams paminėti skirtas literatūros parodas: ,Jau saulelė vėl..“, ,,Kaip aš viską žinojau...“, 

,,Tartum angelo sparnais plevena“. Visus skaitytojus ir net rašytojus sudomino vaikų darbelių 

parodėlė ,,Mano knygelė“ – originali, spalvinga, labai įvairių temų ir piešinių priešmokyklinukų 

sukurtų knygučių paroda, kurią surengė rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai.  

Ašmintos bibliotekoje vyko parodos: „Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros 

pradininkas“ / Kristijono Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms, ,„Širdis – pilna lietuviškų 

žodžių“ / Naujausių knygų paroda, skirta Knygnešio dienai, „Kuo mums įdomi Juozo Baltušio 

asmenybė“ / Juozo Baltušio 105-osioms gimimo metinėms, „Mums Lietuva yra šventovė“ / 

Lietuvos atkūrimo dienai, „Aleksandras Diuma – nuotykinių romanų autorius“ / Aleksandro Diuma 

190-osioms gimimo metinėms, „Duonos riekelėj – žiemkenčio kelias“ / Duona lietuvių tautosakoje 

ir kt. 

Klebiškio bibliotekoje visus metus veikė literatūros paroda „Didysis Lietuvių tautos 

dainius“ / K. Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti. Poetės S. Juršienės 80-tmečiui paminėti 

veikė literatūros paroda „Dar galiu priglust prie žodžio“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – 

paroda „Niekas niekada negali nežinoti, kas yra laisvė“. Taip pat veikė parodos rašytojų J. 

Paukštelio, P. Cvirkos, J. Baltušio, J. Mačiukevičiaus, J. Tumo-Vaižganto, E. Mieželaičio, S. Neries 

jubiliejinėms datoms paminėti. Knygų Kalėdoms buvo skirta literatūros paroda „Kalėdinių švenčių 

papročiai ir tradicijos“. 

Mozūriškių bibliotekoje vyko literatūros parodos rašytojų jubiliejams paminėti: 

„Kristijonui Donelaičiui – 300“, „Teofiliui Tilvyčiui – 110“, „Juozui Paukšteliui – 115“, „Jonui 

Biliūnui – 135“, „Viljamui Šekspyrui – 450“, „Aleksandrui Diuma – 190“, „J. Tumui-Vaižgantui – 

145“, „Mykolui Sluckiui – 85“, „Simonui Daukantui – 220“, „Kaziui Binkiui – 120“, „Violetai 

Palčinskaitei – 70“, „Vincui Kudirkai – 155“.  

Pakuonio bibliotekoje surengta 19 parodų, dažniausiai skirtų žymių rašytojų ir poetų, 

menininkų, visuomenės veikėjų jubiliejinėms datoms pažymėti. Visus metus veikė ir pastoviai 

naujais leidiniais buvo papildoma paroda „Kalbėtis su Donelaičiu“, skirta literatūros klasiko 300-

osioms metinėms. Kitos reikšmingesnės parodos: „Prozos didmeistris. 75 metai rašytojui 

Romualdui Granauskui“, „Išėjęs sugrįžti“, „Ieškoti savo paskirties ir rolės būtyje“, „Poetinis 

Salomėjos Nėries ruduo“, „Prezidentui Antanui Smetonai – 140“, „Kino ir teatro legendai Donatui 

Banioniui – 90“ ir kt.  

Pieštuvėnų bibliotekoje literatūros parodos buvo skirtos K. Donelaičio, J. Marcinkevičiaus, 

M. Martinaičio, K. Sajos, J. Tumo-Vaižganto, S. Daukanto, J. Grušo jubiliejinėms datoms paminėti.  
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Stakliškių bibliotekoje vyko literatūros parodos: ,,Knygnešiai – lietuvių tautos Prometėjai“ 

/ Knygnešio dienai, ,,Aš dar kartą grįžtu“ / Ignui Šeiniui – 125, ,,Juozui Paukšteliui –115“ ir kt. 

Bibliotekos lankytojai taip pat galėjo susipažinti su parodomis, skirtomis žymioms datoms 

paminėti: ,,Atgimimo aušros pašaukti“, ,,Lietuva mano širdyje“, ,,Gintaro laše – mano Lietuva“. 

Strielčių bibliotekoje vyko parodos „Kristionas Donelaitis ir jo Metai“, „Kokią Lietuva regiu?“, 

„Knygnešių gadynė“, „Ant tavo rankų supasi gerumas“, „Kelias į mokyklą – kelias į pasaulį, „Su 

Aušra atėjęs“, „Dramatiškų lūžių poetė“. Užuguosčio biblioteka surengė parodas „Putodams sniegs 

į nieką pavirto“, „Kai mes nutilom, dainas pabaigę, prabilo siela...“, „Laimingą valandą beaistrę, 

erškėtis numeta spyglius“, „Ką mes paliksim prie rugių?“, „Dienos bėgo, tekino mane“, „Kad 

matytų kapas sodžių“, „Mumyse plaka žemės širdis“, „Juozas Tumas Vaišgantas“, „Neramūs 

laikai“, „Žiūrėk, – mums saulė kelią vaivorykštėm nudažo“. Vyko vaikų piešinių paroda „Paukščių 

40 atskrido“, „Bundančio pavasario spalvos“, Kalėdinių piešinių paroda. 

Veiverių bibliotekoje surengta 11 parodų, iš jų – Kristijonui Donelaičiui skirta paroda „Ak, 

šloving Dieve, kaip dyvins tavo sutaikyms!“, nuotraukų paroda, skirta Prienų rajono garbės 

piliečiui, buvusiam Veiverių parapijos klebonui ir rimorystės muziejaus įkūrėjui Kazimierui Skučui, 

Motinos dienai skirta rankdarbių paroda „Ant tavo rankų supasi gerumas“ ir kt. 

Susitikimai, knygų pristatymai, kiti renginiai. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje 2014-aisiais metais vyko daug gražių, įdomių 

ir įsimintinų renginių. Prasmingai paminėtas grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. 

Pirmą kartą bibliotekoje surengtas meninio skaitymo konkursas ne tik mokiniams, bet ir 

suaugusiems „Privalom iš savęs kažką išmesti, kad Donelaitis tilptų širdyje“. Tai kompleksinis 

renginys, organizuotas kartu su Prienų švietimo centru, Švietimo skyriumi, rajono mokyklomis. 

Vyko ir kitokių renginių, skirtų Kristijonui Donelaičiui. Vienas iš jų – metodinė valandėlė 

bibliotekos darbuotojams, kurios metu buvo kalbama apie autoriaus asmenybę, jo gyvenimo ir 

kūrybos vingius, skaitomos pasakėčios, nagrinėjami hegzametro ypatumai. 

Gegužės 5–9 dienomis vyko didelis renginys „Ateik – Dalyvauk! Sužinok – Dalinkis!“, 

skirtas Europos dienai, Lietuvos narystės ES dešimtmečiui paminėti. Laimėjus Europos Komisijos 

finansavimą visą savaitę buvo rengiami įvairiausi užsiėmimai: paskaitos – „Praktiški patarimai 

keliaujantiems“, „Kodėl reikia balsuoti Europos Parlamento rinkimuose?“, akcijos – „Būk aktyvus! 

Pareikšk savo nuomonę“, „Ateik į biblioteką ir užsisakyk Europos sveikatos draudimo kortelę 

internete“, edukacinis žaidimas „Europa. Keliaudami pažinkime Europą“, Europos gimtadienio 

šventė Prienų miesto aikštėje, kuri prasidėjo Europos vėliavos pakėlimu, sveikinimais, eurodebatais, 

veikė EUROinfoKIOSKAS, o baigėsi šventiniu koncertu (dalyvavo aktorius ir dainininkas Andrius 

Kaniava). Bibliotekoje visus metus veikė teminė lentyna „Lietuva – margoje Europos mozaikoje“ / 
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10 metų Lietuvos narystei Europos Sąjungoje. 

Prienų Justino Marcinkevičius viešojoje bibliotekoje 2014 m. vyko naujų knygų 

pristatymai, susitikimai su autoriais. Bibliotekos skaitytojai susitiko su knygos „Paaukota Lietuva“ 

autoriumi žurnalistu Česlovu Iškausku. Diplomuota medikė, mokslininkė Alma Mieliauskienė 

pristatė savo knygą „Valgau ir lieknėju“. Susidomėję šia knyga galėjo užsiregistruoti į autorės 

seminarus, įsigyti knygų. Skaitytojai, ypač senjorai, pamėgo popietes, kuriose kalbama, 

diskutuojama apie skaitytas knygas. Jie mielai diskutavo popietėse „Knyga mano sielai“, „Apie 

literatūrą ir dar kai ką...“, dalinosi įspūdžiais apie Kristinos Sabaliauskaitės „Silva rerum“. Popietėje 

„Rudenio skaitiniai“ įdomus pašnekesys vyko apie filosofo Antano Maceinos gyvenimą ir kūrybą, 

gyvenimą Prienuose. Buvo organizuotos teminės popietės apie tremtinius ir jų gyvenimus, apie 

žmogaus santykį su Dievu, apie reinkarnaciją, eutanaziją ir kt. Popietėje „Skaityk – diskutuok“ 

buvo aptartos Knygų penketuko knygos. Renkamos knygos buvo pristatytos Knygų mugėje, 

vykusioje gruodžio 3 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Mugės metu buvo skaitomos 

ištraukos, siūloma balsuoti.  

Prienų bibliotekos suburta komanda „Dzindzakė“ sėkmingai dalyvavo protų mūšyje 

„Bibliomūšis“. Užimta aukšta vieta: iš 120 dalyvavusių komandų, „Dzindzakė“ – antrame 

dešimtuke. Visus vienijo gera nuotaika, šilta bendravimo atmosfera, įdomūs klausimai ir netikėti 

atsakymai.  

Vyko paskaitos, seminarai, ekskursijos po biblioteką (Kauno pedagogų viešnagė, Veiverių 

Tomo Žilinsko gimnazijos moksleivių ekskursija, Alytaus profesinio rengimo centro mokinių 

ekskursija). Biblioteka dalyvavo įvairiose akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“ / Laisvės gynėjų 

dienai, „Skaitytojau, ragauk Užgavėnių blyną“ / Užgavėnėms ir kt. 

Balbieriškio bibliotekoje vyko Juozo Palionio knygos „Čia Nemunas vingiuoja“ pristatymas. 

Balbieriškiečiams buvo pristatyta knygos „Žmonės ir darbai. Prienų ir Birštono krašto šviesuoliai“ 

II dalis. Pristatyme dalyvavo knygos sudarytoja Valė Petkevičienė ir LR Seimo Andrius Palionis. 

Vyko kraštietės mokytojos – poetės Danutės Zieniūtės, kilusios iš Mackių kaimo, mirties 40-čio 

minėjimas ir poezijos knygos „Nedaug iš gyvenimo paėmiau“ pristatymas. Į knygos pristatymą 

atvyko poetės studijų draugai, humanitarinių mokslų daktaras A. Balašaitis, kultūros istorikas, 

filologas B. Kondrotas. Balbieriškio bibliotekos skaitytojai susitiko su kraštiečiu, žurnalistu, 

politikos apžvalgininku Česlovu Iškausku. Renginio metu pristatyta tknyga „Paaukota Lietuva“. 

Knygą pristatė visuomenininkas R. Sidaravičius. Balbieriškio biblioteka bendradarbiauja su 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais, kasmet organizuoja daug prasmingų 

renginių, populiarinančių knygą, skaitymą, rašytojų kūrybą. Vyksta knygų pristatymai ir aptarimai, 

garsiniai knygelių skaitymai, literatūrinės ir teminės popietės, rytmečiai, rengiamos spaudinių, 
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moksleivių piešinių, darbelių parodos ir kt. Vyko lietuvių kalbos pamoka, skirta Kristijono 

Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti. Mokiniai plačiau susipažino su biografija ir 

kūryba, vyko garsinis pasakėčių skaitymas. Veikė literatūros paroda ,,Mano metus skaičiuos 

kūryba“. Tarptautinė vaikų knygos diena minima kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano 

Anderseno (1805–1875) gimtadieniu – balandžio 2-ąją. Šiai dienai paminėti buvo skirtas renginys 

,,Vaikystė su knyga“ ir geriausių vaikiškų knygų paroda. Šventės tikslas – įkvėpti, paskatinti vaiko 

meilę knygai, atkreipti daugiau dėmesio į vaikų literatūrą. Vykdydami savarankiško skaitymo 

ugdymo projektą „Skaitymo skrynią atvėrus“, Balbieriškio pradinės mokyklos mokiniai lankėsi 

miestelio bibliotekoje, domėjosi Dzūkijoje kūrusių poetų ir rašytojų knygomis. Pasirinkę A. 

Matučio, M. Vainilaičio knygeles, vaikai jas skaitė, susipažino su kūrinių temomis, veikėjais. 

Klausėsi vieni kitų garsiojo skaitymo, aiškinosi negirdėtus žodžius. 

Balbieriškio biblioteka bendradarbiauja su socialinių paslaugų centro darbuotoja ir vaikais, 

kuriems teikiamos socialinės paslaugos. Vyko kūrybinė valandėlė „Belaukiant Šv. Kalėdų“. Vaikai 

gamino kalėdinius atvirukus. Juos prieš šventes įteikė Balbieriškio PSPC palaikomojo gydymo ir 

slaugos bei globos skyriaus pacientams. Vaikai piešė, klijavo, karpė ir rašė palinkėjimus ligoniams, 

buvo surengta vaikų darbelių paroda. 

Jiezno biblioteka 2014 m. minėjo 75 metų jubiliejų įkūrimo jubiliejų. Šia proga biblioteka 

sulaukė daug svečių. Bibliotekininkėms Vilmai Trabuševskienei, Aušrai Mineikienei ir buvusioms 

darbuotojoms Janinai Bunikienei, Adai Pranckevičienei, Elenai Butkevičienei, Marijonui 

Butkevičiui, Marytei Valatkienei ir Irenai Valatkienei dėkojo Prienų rajono savivaldybės meras 

Vytas Bujanauskas, linkėdamas, „kad neišnyktų židinys, nešantis šviesą ir tiesą“. Kultūros, sporto ir 

jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis pasidžiaugė jiezniškių darbais, mažais upeliais 

įsiliejančiais į rajono kultūrinį gyvenimą. Bibliotekos darbuotojas, savo gyvenimą paskyrusias 

knygai, dovanomis, gėlės žiedu pagerbė LR Seimo narys Andrius Palionis. Darnia bibliotekos 

komanda pasidžiaugė seniūnas Algis Bartusevičius. Su gražiu jubiliejum bibliotekos kolektyvą 

sveikino Jiezno parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas, Savivaldybės tarybos narys Alvydas 

Vaicekauskas, rašytojas Petras Žemkauskas, kolegės iš Vėžionių ir Kašonių bibliotekų, gimnazijos 

bendruomenė, kraštietis, žurnalistas Juozas Pugačiauskas ir kiti svečiai.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė įteikė 

Kultūros ministro Šarūno Biručio padėkas bibliotekininkėms Vilmai ir Aušrai ir dėkojo visiems, 

prisidėjusiems prie šventės organizavimo. 

 

 

 

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro darbuotajai dovanojo meno 

kolektyvų pasirodymą. Skambant dainoms knygos mylėtojai dalijosi 

atsiminimais apie praeitį, šnekėjo apie dabartį. Istorinę medžiagą 

surinko ir pranešimą paruošė Vytautas Kuzmickas. 
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Jiezno biblioteka 2014 m. vykdė edukacinę programą „Snaigių šokis lange“. Surengė viktoriną 

vaikams „Skaitai knygas – kaupi žinias“. Viktorinos metu vaikai sužinojo apie lietuvių autorius, jų 

knygas, minė mįsles, sprendė kryžiažodį. Susipažino su Metų knygos rinkimuose dalyvaujančiomis 

vaikų knygomis. 

Mozūriškių biblioteka 2014 m. savo veikla pažymėjo istorines ir tautines šventes, 

rašytojų jubiliejus. Didžiausio dėmesio sulaukė Užgavėnių šventė, Velykų popietė, Šeimos diena, 

Kalėdinė vakaronė. Šių renginių metu sulaukta apie pusantro šimto žmonių. Visus renginius 

finansuoja Juodbūdžio kaimo bendruomenė „Draugystė“. Bendruomenė noriai leidžia naudotis jų 

patalpomis bibliotekos renginiams organizuoti 

Pakuonio bibliotekoje vyko susitikimas su LR Seimo nariu Andriumi Palioniu ir jam 

remiant išleistos knygos „Žmonės ir darbai. Prienų ir Birštono krašto šviesuoliai“ II dalies 

pristatymas (knygoje yra penkios Pakuonio bibliotekos bibliotekininkės Marytės Žaromskienės 

publikacijos). Kartu su Prienų viešąja biblioteka, Prienų švietimo centru ir Švietimo skyriumi 

suorganizuota teminė paskaita „Skaitymas kaip bendravimo forma“. Paskaitos lektorė – KTU 

doktorantė, lektorė, skaitymų tyrinėtoja Audronė Lapienienė. Vyko susitikimas su rašytoju 

Stanislovu Abromavičiumi ir jo knygos „Sugrįžimas į nuskendusį slėnį“ pristatymas, dokumentinių 

filmų Nemuno užtvenkimo ir Kauno marių suformavimo tema peržiūra. Renginyje dalyvavo Kauno 

marių regioninio parko direktorė Nijolė Eidukaitienė.  

Šilavoto bibliotekoje surengta literatūros popietė su poete J. Venckūniene. Poetė pristatė 

naują knygą „Svajos vedina“.  

Strielčių biblioteka stiprino skaitymo svarbos suvokimą, populiarino skaitymo idėjas, 

organizavo 2014-iesiems – Kristijono Donelaičio, Teatro, Dainų šventės metams skirtus renginius. 

Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo skaitymais „Valanda su Donelaičiu“. Vyko diskusija 

„Ateities biblioteka. Kokia – ji?“, poezijos ir muzikos šventė „Skaitome Donelaitį“, Tarptautinės 

vaikų knygos dienos šventė „Paslaptis knygoje, knyga – paslaptis“, Helovyno vakarėlis, garsiniai 

siaubo knygos E. Ibbotson „Kuri ragana pikčiausia“ skaitymai. Šiaurės šalių bibliotekų savaitei 

buvo skirta Žodžio ir šviesos šventė „Toliai šiaurėje“, vyko kūrybinės dirbtuvės „Linksmieji troliai 

bibliotekoje“. Knygų kalėdoms buvo skirti renginiai „Mažais žingsneliais Kalėdos ateina“, „Knygų 

Kalėdos“, „Donelaičio metus palydint“. Bibliotekoje veikė vaikų klubas „Lietutis“, kuriame vaikai 

mokėsi teatro suvokimo, laisvumo, požiūrio į teatrą. 2014 m. buvo pastatyta R. Skučaitės pjesė 

„Viens, du, trys“.  

Sūkurių bibliotekoje 2014 metais vyko 39 renginiai, 9 iš jų – literatūros parodos, skirtos 

valstybinėms šventėms ir rašytojų bei poetų jubiliejams. Gegužės mėnesį vyko jau tradicinėmis 
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tapusios gegužinės, liaudies dainų vakaronė, skirta Tarmių metams paminėti. Vakaronėje dalyvavo 

Balbieriškio KLC direktorė N. Senavaitytė ir vokalinis ansamblis „Ringelė“.  

Užuguosčio biblioteka organizavo poezijos skaitymo popietę vaikams „Paukšteli padangių 

skrajūne“, vyko kompleksinis renginys „Lietuvai iš visos širdies“, piešimo popietė „Bundančio 

pavasario spalvos“. Donelaičiui buvo skirta popietė „Prie arbatos puodelio – apie Donelaitį“, 

Motinos dienai – „Širdies spalvoti žodžiai – motinoms“. Vyko edukacinė popietė „Gerumo 

sklaida“, „Koks stiprus Tu, mano Tėti“, piešimas gamtoje „Nerūpestinga vaikystės vasara“, Irenos 

Buivydaitės knygos „Ramiais advento vakarais“ pristatymas, popietė šeimoms „Nupiešiu Kalėdų 

pasaką“. Veiverių bibliotekoje bendradarbiaujant su LPKTS organizuota popietė, skirta knygnešio 

dienai „Knygnešio dalia“. Vyko poezijos dienai paminėti skirtas susitikimas su krašto poetėmis 

Vilyte Stelmokiene ir Janina Venckūniene „Eilės iš širdies“. Susitikimo su rašytoju Algimantu 

Kaminsku metu buvo pristatyta knyga „Žemės žiūrėjimas“. Dokumentinėje poemoje pasakojama 

apie 1935 metų Suvalkijos ūkininkų streiką, prasidėjusį Veiverių turgaus aikštėje. Minint K. 

Donelaičio jubiliejų, poemos „Metai“ skaitymai vyko atviroje erdvėje – meno mokyklos kiemelyje. 

Vyko susitikimas su tailandietiško medicininio masažo ekspertu Deiviu Petrušiu „Gyvenk 

džiaugdamasis“. Renginio metu svečiai surengė parodą. Bendradarbiaujant su Veiverių KLC ir 

Veiverių bendruomenės centru vyko Veiverių seniūnijos vasaros šventė „Ir suskamba dainos ąžuolų 

paunksmėje“, Bendruomenių sąskrydis (bibliotekininkės dalyvavo viktorinos „Proto mūšis ir 

keramikos dirbinių pamokėlės-konkurso organizavime). Veiverių seniūnijos jaunųjų šviesuolių 

pagerbimo šventėje VIA VERA Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka apdovanojo 

geriausius 2013 m. Veiverių bibliotekos skaitytojus. Popietė „Advento preliudai“ organizuota 

bendradarbiaujant su Antano Kučingio meno mokyklos mokiniais ir mokytojais.  

Įvairų menininkų darbų parodos. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje 2014 m. surengtos parodos: Romos 

Turauskaitės karpinių paroda, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės mokytojų Rasos 

Uleckienės auklėtinių grafikos paroda „Lai ateina šventės žiburiuotos“ ir Aušros Deltuvienės 

mokinių darbų paroda „Gyvybės medis“. Skaitykloje buvo eksponuota Prienų rajono moksleivių 

kūrybos darbų (atvirukų) paroda „Pasveikinkim vieni kitus“, skirta Vasario 16-ajai. Poeto Justino 

Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje buvo pristatyta paroda „Subtiliausiam dirigento mostui 

paklūstantis choras“, skirta Kauno Valstybinio choro 45-mečiui ir kt. 

Vaikų literatūros skyriuje veikė jau tradicine tapusi paroda ,,Paskubėkite, vaikučiai, jau 

Velykos, kur margučiai?“, kasmet organizuojama po susitikimo su margučių margintoja Onute 

Merkevičiene. Rudeninių puokščių parodą, kaip ir ankstesniais metais, padėjo surengti floristė Rūta 

Bekešienė. 
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Išlaužo bibliotekoje buvo eksponuojami išlaužietės Veronikos Songailienės kryželiu 

siuvinėti paveikslai, vyko dailininko Olego Karavajevo dailės studijos pleneras, kurio dalyviai 

jaukiai leido laiką gryname ore tapydami rudenėjantį Išlaužą, fotografuodami, bendraudami. 

Pakuonio bibliotekoje suorganizuotos šešios dailininkų tapybos ir fotografijos parodos: 

kauniečio Alberto Švenčionio fotografijų ant drobės paroda „Lietuvos piliakalniai“; Vilniaus Dailės 

akademijos Kauno fakultetų studentų darbų paroda „Tapyba“, kauniečių Irenos Mikuličiūtės-Mikos 

ir Romano Averincevo tapybos darbų, kaunietės Dainoros Ramanauskienės tapybos ir rankų darbo 

lėlių paroda, Vilijos Čiapaitės akvarelės natiurmortų paroda, garliaviškio Gito Markučio tapybos 

paroda „Tvirtovės ir pilys“. Trys šių darbų autoriai – Dainora Ramanauskienė, Vilija Čiapaitė ir 

Gitas Markutis – dalyvavo savo parodų pristatyme, susitiko su Pakuonio pagrindinės mokyklos 

mokiniais ir jų dailės mokytoju Kęstučiu Grigoniu.     

Veiverių bibliotekoje Vilijos Čepaitės akvarelės parodą organizavo Veiverių 

bendruomenės centras, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras ir Veiverių biblioteka. 

Renginiai vaikams. 

Prienų Justino Marcinkevičius viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje su 

mažaisiais skaitytojais susitiko Vytautas Račickas. Susitikimo metu rašytojas skaitė ištraukas iš 

savo naujausių knygų, diskutavo su renginio dalyviais apie skaitymą, jo reikšmę ir svarbą, 

prisipažino, kad labiausiai mėgsta rašyti apie teigiamus išdykėlius. Daugelis jo knygų sukurtos 

pagal tikras istorijas iš mokyklinio gyvenimo. Mažieji skaitytojai buvo labai aktyvūs ir smalsūs, 

uždavė daug klausimų, o labiausiai juos domino knyga ,,Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su 

sliekais“, dalyvavusi Metų knygos rinkimuose. 

,,Nuotykinga kelionė į neatrastųjų žemių pasaulį“ – į tokią kelionę vaikus pakvietė rašytoja 

Neringa Vaitkutė su knyga ,,Titnago plunksna“ – viena iš penkių, pretenduojančių tapti Metų 

knyga. Tai jau antroji rašytojos trilogijos ,,Vaivorykščių arka“ knyga. Knygose vertinama 

draugystė, pasiaukojimas, rašytoja savo knygose moko branginti draugus, nes kai prireiks pagalbos, 

padėti galės tik draugai. Rašytoja noriai atsakinėjo į visus skaitytojams rūpimus klausimus.  

Kaip visada linksmai, nuotaikingai vyko susitikimas su rašytoju, dailininku daugelio 

knygelių autoriumi Kęstučiu Kasparavičiumi. Vaikai klausinėjo, kaip atsirado knygelės, kas pirma – 

knyga ar piešinys? Kartu su vaikais rašytojas piešė didžiulę žirafą, išrinko jai vardą. 

Bibliotekoje vaikai gali ne tik skaityti knygas, žurnalus, žaisti, naršyti internete, bendrauti, 

dirbti įvairius darbelius, bet ir pamatyti vaikų lėlių teatro spektaklius. Bibliotekos skaitytojams 

nuotaikingą lėlių teatro spektaklį ,,Zuikių margučiai“, muzikinį lėlių spektaklį ,,Jūratė ir Kastytis“ 

parodė ,,Ąžuolo“ progimnazijos 3 klasės mokiniai (mokytoja Rima Lyberienė). 

Projekto „Draugų ratas „kiTOKS“ metu kovo–lapkričio mėn. Prienų Justino 
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Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko dramos, dailės užsiėmimai, socialinio pedagogo 

konsultacijos, grupinės terapijos užsiėmimai. Projekto dalyviams buvo suorganizuota kelionė po 

Klaipėdos kraštą, kuris yra Mažosios Lietuvos, kur kūrė Kristijonas Donelaitis, dalis. Projekto 

dalyviai, vykdami maršrutu Prienai– Rusnė–Kintai–Priekulė–Klaipėda–Nida–Prienai susipažino su 

šio etnografinio regiono ypatumais, tarme, čia gyvenusiais ir kūrusiais žymiais rašytojais. 

Klaipėdoje aplankė pirmąjį Lietuvoje paminklą Donelaičiui. Projekte dalyvavę vaikai turėjo 

galimybę geriau pažinti Donelaičio kūrybą. Vaikai skaitė Donelaičio pasakėčias, kūrė ir gamino 

lėles bei dekoracijas, jau įkurtame lėlių teatre buvo pastatytas spektaklis Donelaičio pasakėčių 

motyvais. Be to, į lėlių spektaklio kūrimą buvo įtraukiami ir tėveliai, kurie dalyvaudami bendrose 

su vaikais veiklose, geriau pažino vieni kitus, patyrė bendravimo su savo vaikais džiaugsmą. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje bei 

bibliotekos padaliniuose vyko renginiai vaikams, skirti Europos dienai bei Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą 10-mečiui paminėti. Eurodirbtuvėse apsilankę rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai spalvino ES žemėlapį, susipažino su Europos 

Sąjungos valstybėmis, žaidė edukacinius žaidimus, žiūrėjo informacinius filmukus bei gaminosi 

Europos Sąjungos vėliavėles, kuriomis nešini gegužės 9 d. atvyko į Prienų miesto Laisvės aikštę, 

kur 10.30 val. buvo keliama Europos Sąjungos vėliava ir vyko šventinis koncertas Europos dienai 

paminėti. Kūrybinėse Eurodirbtuvėse Vaikų literatūros skyriuje ir bibliotekos 

padaliniuose apsilankė daugiau kaip 400 vaikų iš Prienų miesto lopšelių-darželių „Saulutė“, 

„Pasaka“, „Gintarėlis“, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, 

Jiezno, Veiverių gimnazijų, Stakliškių vidurinės mokyklos, Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, 

Šilavoto, Naujosios Ūtos pagrindinių mokyklų, Kunigiškių, Ašmintos pradinio ugdymo skyrių. 

Ašmintos bibliotekoje vaikai dalyvavo Tarptautinei vaikų knygos dienai skirtoje šventėje 

„Aš mažasis knygelių skaitytojas“, atsisveikinimo su mokykla šventėje „Jau vasarai ranką tiesiu“, 

Vaikų gynimo dienos minėjime „Kasdien vis augu ir tvirtėju“, Rugsėjo pirmosios šventėje „Skubu į 

mokyklą“, Rudenėlio šventėje „Ant rudens delno visos gėrybės“, Kalėdinės eglutės šventėje 

„Sveikas, Kalėdų seneli“, vyko akcija „Gydom knygeles“. Mažiausieji bibliotekos lankytojai buvo 

pakviesti į šventę „Versiu knygą nematytą“. 

Kartu su Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės vaikų dienos centro lankytojais ir jų 

auklėtojomis Išlaužo bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai, knygų pristatymai, viktorinos. Per 

metus surengta 12 renginių vaikams. Juose apsilankė 209 lankytojai.  

Klebiškio bibliotekoje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės ir Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitės renginiai vaikams. Europos dienai paminėti veikė literatūros paroda „Lietuva margoje 

Europos mozaikoje“. Lankytojai buvo supažindinti su Europos Parlamento veikla ir vartotojų 
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teisėmis. Mažieji bibliotekos lankytojai žaidė edukacinius žaidimus. Vyko literatūros parodėlė 

rugsėjo 1-ajai, poetės S. Nėries 110 metinėms paminėti skirta popietė „Per lūžtantį ledą“, garsinis 

skaitymas „Atverskime knygos lapelį“, popietė „Kalėdų pasakos“.  

Mozūriškių bibliotekoje popietės „Gaminame Užgavėnių kaukę“ metu vaikai gamino 

kaukes, surengė parodą. Gražiausios kaukės savininkas buvo apdovanotas. Kaukės buvo panaudotos 

kaimo Užgavėnių šventėje „Žiema žiema, šliūkšt iš kiema“. Atkeliavus pavasariui, su juo į 

Mozūriškių biblioteką atkeliavo ir Velykų Bobutė. Ji mokė vaikus marginti kiaušinius su vašku, 

žolelėmis, šiaudais. Nudažytus kiaušinius vaikai rideno. Išrinktas gražiausiai marginęs ir 

daugiausiai kiaušinių laimėjęs vaikas. Kiekvienais metais į kaimo bendruomenės namus atvažiuoja 

Kalėdų Senis. Ypač mėgstama ir laukiama ši šventė jaunųjų skaitytojų. Belaukiant šventės, 

ruošiama programėlė-vaidinimas. Už įdėtą triūsą Kalėdų Senis apdovanoja saldainiais. Šie ir 

daugelis kitų renginių organizuojami Mozūriškių bibliotekai glaudžiai bendradarbiaujant su kaimo 

bendruomene „Draugystė“. 

Pakuonio bibliotekoje mokiniams vyko teminė-vaizdinė valandėlė „Prie Nemuno mano 

pasaulis“, kurios metu jaunieji skaitytojai susitiko su Nemuno kilpų regioninio parko kultūrologe 

Roma Milušauskiene, vyko teminė popietė „Diena bibliotekoje“, Europos savaitei skirtas renginys 

su pradinukais „Piešiame Europą“, tradiciniais tampantys garsiniai skaitymai ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir pradinukams, šias metais buvo skaitoma iš vaikiškų knygelių Kalėdų tema 

„Kalėdų stebuklo belaukiant“. 

Stakliškių biblioteka jaunuosius skaitytojus pakvietė į popietę ,,Snaigių sūkuriuos 

džiaugiamės žiemos linksmybėmis“, vyko atviručių ir darbelių paroda ,,Tau Mamyte‘‘, karpinių 

paroda ,,Žiemos langas“, ,,Valandėlė be kompiuterio. Sveikos knygelės!“ ir kt. 

Tartupio bibliotekoje vyko edukacinė popietė vaikams „Margučių marginimo menas“. 

Popietės metu buvo mokoma marginti kiaušinius įvairiomis priemonėmis. Vyko piešinių konkursas 

„Aš piešiu vasarą“, konkursas „Snaigių šokis“. Šio konkurso metu vaikai mokėsi karpyti snaiges, 

buvo išrinkta gražiausiai iškarpyta snaigė. 

Veiverių bibliotekoje vyko pamoka, skirta Europos dienai. Bibliotekininkės Veiverių T. 

Žilinsko gimnazijos pradinės klasės moksleiviams pasakojo apie ES įkūrimą, šalis nares. Vaikai 

spalvino ES žemėlapius ir gamino ES vėliavėles. Edukacinis užsiėmimas vyko Pasaulinei baltosios 

lazdelės dienai. Bibliotekininkės Veiverių T. Žilinsko pradinių klasių mokinius supažindino su 

neregiams skirta literatūra, pasakojo apie Pasaulinės baltosios lazdelės dienos atsiradimo istoriją. 

Surengta paroda, skirta šiai dienai paminėti. Teatro metams buvo skirta popietė. Joje dalyvavo  

vaikai – knygų mylėtojų klubo „De legi gojo“ nariai. Bibliotekininkės pasakojo apie teatro 

atsiradimą ir įvairias teatro formas. Kartu su vaikais improvizavo, kūrė pasaką, pritaikytą lėlių 
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teatrui.  

Kompiuterinio raštingumo kursai gyventojams.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 2014 metais kompiuterinio raštingumo 

kursų grupėms neorganizavo, tačiau visus metus vyko individualūs mokymai pagal vartotojų 

poreikius, kurių metu gyventojai įgijo ar pagilino skaitmeninio raštingumo žinias ir gebėjimus. 

Besimokantieji pajuto ir socialinę bei ekonominę naudą: išmoko naudotis kompiuteriu ir internetu, 

elektroninėmis viešosiomis ir verslo paslaugomis, atrado galimybes plėsti akiratį, mokytis ir 

bendrauti. 

Mokamos paslaugos. Paslaugų nomenklatūros pokyčiai ir apimtys. 

Vartotojams padaryta 2836 kopijos (1605 kopijomis daugiau, lyginant su 2013 m.) už 704 

litus. Mokamomis paslaugomis daugiausia naudojasi pagyvenę žmonės, norėdami gauti kopijas iš 

periodinių leidinių, kiti – interneto vartotojai – spausdina reikalingą medžiagą mokslui, darbui ir kt.  

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 2014 m. publikuota 

250 straipsnių. Iš jų: 6 bibliotekos darbuotojų, 78 žurnalistų ir skaitytojų straipsniai rajoniniuose 

laikraščiuose „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto vitrina“, vienas straipsnis „Savivaldybių 

žiniose“.  

Apie bibliotekų veiklą informacija taip pat skelbiama puslapiuose internete 

www.prienubiblioteka.lt, www.prienai.lt, www.prieniskis.lt, www.krastovitrina.lt, socialiniame 

tinkle https://www.facebook.com. 

IV. INFORMCINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kaupė, saugojo informacijos išteklius 

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

mokė bendruomenę naudotis informacija bei interaktyviomis technologijomis, 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. 

1. LIBIS PĮ (programinė įranga) diegimas. 

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

d.  Elektroniniame kataloge –30870 bibliografinių įrašų (BĮ). 2014 m. parengta 2269 BĮ.  

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

Viešosios bibliotekos informacinis fondas 2014 metų pradžioje buvo 5226 fiz. vnt. Tai – 

žodynai, žinynai, rodyklės, enciklopedijos, vadovai. Fonde taip pat yra kaupiami įvairių mokslo 

http://www.prienubiblioteka.lt/
http://www.prienai.lt/
http://www.prieniskis.lt/
http://www.krastovitrina.lt/
https://www.facebook.com/
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šakų informacinio pobūdžio dokumentai. Per 2014 metus gauta 60 fiz. vnt. Didžiausio populiarumo 

susilaukė „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ 25 tomas, „Lietuvos dvarai ir pilys“, „Lietuvos 

miestai ir miesteliai“,  „Atrask Lietuvą: turisto žinynas“, „Aiškinamasis aprangos terminų žodynas“, 

„Aiškinamasis medienos terminų žodynas“,  „Moters enciklopedija“,  „Dietų žinynas“,  „1001 

knyga, kurią privalai perskaityti“.  

Biblioteka prenumeravo LITLEX duomenų bazę, kuria naudojosi ne tik Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, bet ir padalinių vartotojai. 2014 metais šioje duomenų 

bazėje virtualių apsilankymų ir atsisiųstų dokumentų skaičius buvo 2790. Taip pat vartotojai 

naudojosi „Verslo žinių“ archyvu. Vartotojams ieškant informacijos, vis labiau populiarėja 

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. 

3. Katalogų ir kartotekų sistema. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacijos paieškos sistemą sudaro 

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

formuojamas elektroninis katalogas ir analizinės bibliografijos duomenų bankas, įrašai rengiami 

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

4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas. 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešojoje bibliotekoje 2014 metais buvo viena iš pagrindinių bibliotekos, kaip informacijos įstaigos, 

funkcijų. Pagrindinė bibliografinio aptarnavimo rūšis – nuolatinis bibliografinis informavimas ir 

konsultavimas, atsakant į vartotojų pateiktas užklausas. 2014 metais Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešojoje bibliotekoje gautos 19629, 170 iš jų gautos ir atsakytos elektroninėmis priemonėmis. 

Įvykdytų užklausų skaičius – 19417. Atrankinė informacija teikta apie poetus Justiną 

Marcinkevičių, Stefą Juršienę, rašytojus Vytautą Bubnį, Vincą Mykolaitį-Putiną, Aldoną 

Ruseckaitę, Donaldą Kajoką, tautodailininką Algimantą Sakalauską, Seimo narį Juozą Palionį, apie 

Nemuno kilpų regioninį parką, Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčią, Prienų krašto muziejų, 

rajono istorinius įvykius, vietovardžius ir gamtos paminklus. 

5. Internetas. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose veikia 

vieša interneto prieiga. Vis daugiau vartotojų naudojasi el. bankininkystės, elektroninės valdžios, 

nuotolinio mokymosi, darbo paieškos paslaugomis. Elektroninio pašto, interneto telefonijos, 

interneto pokalbių programos vartotojams padeda bendrauti su artimaisiais ir draugais visame 

pasaulyje.  

2014 metais Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje individualiai mokėsi ir 

buvo konsultuoti 2938 žmonės, jiems suteiktos 9573 konsultacijos. Vartotojų mokymams naudotis 
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paslaugomis, kompiuterine įranga panaudota 3644 valandų. 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas. 

Prienų Justino Marcinkevičius viešojoje bibliotekoje iš viso yra 5822 unikalūs viešosios 

prieigos vartotojai. 

Seansų skaičius – 46958 , iš jų: viešosios interneto prieigos – 34647;  

Viešos interneto prieigos bendra seansų trukmė –34597 val. 26 min. 05 sek.; 

Viešos interneto prieigos vidutinė seanso trukmė – 00 val. 48 min. 10 sek.; 

Atmestų seansų skaičius – 0 

Atsisiųstųjų dokumentų skaičius – 2860; 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 44835; 

Virtualių apsilankymų skaičius –28547. 

Elektroninėmis paslaugomis daugiausiai naudojosi moksleiviai, jaunimas, tačiau 

pastaraisiais metais vidutinio amžiaus asmenų bei senjorų domėjimasis informacinėmis 

technologijomis ir elektroninėmis paslaugomis yra padidėjęs.  

6. 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 Informacijos skyriaus 

darbuotojai 2014 metais atsakė į 1141 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, rengdami metodines priemones, projektus bei turistinius maršrutus 

ekskursijoms po Prienų rajoną. Moksleiviai ir studentai kraštotyrine medžiaga naudojosi rašydami 

referatus, kursinius darbus gimtojo krašto ar kultūros paveldo temomis. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus biblioteka dalyvauja Nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos LIBIS analizinės bibliografijos posistemėje, aprašo rajono periodinių leidinių 

„Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto vitrina“ straipsnius ir jų bibliografinius įrašus siunčia į 

LNB NBDB. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kraštotyriniame fonde 2014 metais 

buvo 738 fiz. vnt. (2013 m. – 715 fiz. vnt., 2012 m. – 695 fiz. vnt.). Per metus šis fondas pasipildė 

23 fiz. vnt. Minėtini svarbiausi 2014 metais išleisti leidiniai: Stefos Juršienės poezijos rinktinė 

„Atsigrįžimai“, Gintauto Dabrišiaus „Upė Jekaterinai“, Karolio Rimtauto Kašponio „Greimas arti ir 
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toli“, Kosto Ostrausko „Paskutinis kvartetas“, Aldonos Ruseckaitės „Kaip žaibas“, Česlovo 

Iškausko „Paaukota Lietuva“, Vytauto Bubnio „Suktinis su P.ROZA“, Prienų rajono moksleivių 

kūrybos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ 13 knyga, „Įsikūrę prie Nemuno“ (apie panemunės 

miestų ir miestelių praeitį), Vido Beitnaro „Subliūškę anekdotai“ ir kt. 

2014 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka rengė kraštotyrines parodas, 

skirtas kraštiečiams: „Dideli žmonės neišeina...“ / Poetui Justinui Marcinkevičiui, „Surankiojau aš 

nuotaikų šimtus. Ir į eilėraščius sudėjau...“ / Stefai Juršienei, „Šviesos spindulys Prienuose“ / 

Feliksui Martišiui,  „Laikas išryškina šviesios asmenybės palikimą“ / Angelei Vyšniauskaitei, 

„Prisilietusi prie istorijos randų“ / Antaninai Garmutei, „Tauta gyvena kalboje“ / Jonui Palioniui, 

„Tauraus gyvenimo puslapiai“ / Juozui Eidukevičiui, „Buvo dėmesingas kiekvienam...“ / Vincui 

Staniuliui, „Turėjau eiti šiuo keliu prigimties šauksmo vedinas...“ / Antanui Kučingiui, „Branginęs 

lietuvių kalbą ir būdą...“ / Antanui Lyberiui. 

Visus metus veikė paroda „Prienų krašto vyturiai“ (jaunųjų Prienų krašto kūrėjų kūrybai) 

bei Prienų krašto istorijai, kultūrai, žmonėms, jų darbams bei kūrybai pažinti skirta paroda „Prie 

Nemuno mūsų Prienai gimtieji“. Buvo surengta paroda „Reikėjo lakūnams Pociūnų dangaus...“, 

skirta Eksperimentinės sportinės aviacijos dirbtuvių Prienuose, išaugusių į AB „Sportinė aviacija“, 

45-mečiui, ir paroda „Čia medus midumi virsta...“, skirta Stakliškių midaus gamykloje pagamintos 

pirmosios lietuviškos midaus partijos (išradėjas Aleksandras Sinkevičius) 55-sioms metinėms 

paminėti. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka skelbė naujienas, informavo apie 

vykusius renginius bibliotekos žiniatinklyje www.prienubiblioteka.lt, bendroje viešųjų bibliotekų 

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

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

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

„Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto vitrina“. Iš viso parengta 250 straipsnių apie 

svarbiausius bibliotekos renginius ir kitus svarbius Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai 

bibliotekai įvykius. Taip pat buvo publikuoti straipsniai apie poetų Justino Marcinkevičiaus, Stefos 

Juršienės, „Amerikos pirtyje“ autoriaus Juozo Vilkutaičio-Keturakio, rašytojo Vytauto Bubnio 

kūrybą, kalbininko Antano Klimo bei kitų kraštiečių kūrybą, moksleivių ir mokytojų bei kitų krašto 

kūrėjų dailės kūrinių parodas mūsų bibliotekoje. Bibliotekos svetainėje ir rajoniniuose laikraščiuose 

publikuojamos mokytojos Anarsijos Adamonienės recenzijos apie kraštiečių ir kitų rašytojų kūrybą, 

kraštiečio kalbininko Kosto Aleksyno straipsniai kalbotyros tema. Informacijos skyriaus 

darbuotojai visus metus rinko ir kaupė medžiagą aplankui „Bibliotekos renginiai rajono spaudoje. 

2014 metai“. Kaip ir kasmet, nauja medžiaga buvo papildyti Justinui Marcinkevičiui, Vytautui 

http://www.ibiblioteka.lt/
https://www.facebook.com/pages/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka/145660368958107
https://www.facebook.com/pages/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka/145660368958107
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Bubniui, Vincui Mykolaičiui-Putinui ir kitiems žymiems kraštiečiams skirti aplankai.  

V. METODINĖ VEIKLA 

Organizuojant metodinę veiklą 2014 m., buvo siekiama sudaryti sąlygas 

bibliotekininkams gilinti profesines, informacines bei kultūrines žinias. Darbo pasitarimų metu 

bibliotekininkai buvo konsultuojami darbo apskaitos, bibliotekos fondo sudarymo, naudojimo ir 

apsaugos, skaitytojų aptarnavimo, elektroninio dienoraščio pildymo ir kitais klausimais. 

Metodinė pagalba, atsižvelgiant į individualius bibliotekininkų poreikius, buvo teikiama 

nuotoliniu būdu, konsultuojant individualiai bibliotekos darbuotojų pasitarimų metu ar 

bibliotekininkėms atvykus į centrinę biblioteką. Praktinė ir metodinė pagalba buvo teikiama 

bibliotekos darbo organizavimo klausimais: vartotojų, apsilankymų bei dokumentų išduoties 

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

LIBIS diegimo klausimais.  

2014 m., siekiant išsiaiškinti bibliotekos vartotojų poreikius, buvo atliktas kiekybinis 

tyrimas „Bibliotekos teikiamų paslaugų vartotojų poreikių analizė“.  

Tyrimo išvados: 

1. Tyrimo respondentai atstovauja įvairaus amžiaus, socialinės ir šeiminės padėties, 

išsimokslinimo Prienų rajono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje gyvenantiems gyventojams. 

Absoliuti dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų gyvena ne Prienų mieste, todėl 

apklausos metu gauti duomenys apie rajono gyventojų dalyvavimą bibliotekų veikloje, jų 

poreikius ir lūkesčius, gali reprezentuoti visų Prienų rajone kaimiškose vietovėse gyvenančių 

žmonių nuomonę. 

2. Informaciją apie bibliotekos veiklą ar bibliotekoje organizuojamus renginius 

bibliotekos lankytojai nori gauti tiek virtualioje erdvėje, tiek skelbimuose miestelių ar kaimų 

skelbimų lentose bei skelbimų lentose bibliotekose, bibliotekų skaityklose. 

3. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, galima daryti išvadą, kad pagrindiniai tikslai, 

kodėl respondentai lankosi bibliotekoje, yra knygų skolinimasis, lankymasis skaitykloje, 

naudojimasis nemokamu internetu bei kultūrinių renginių lankymas. 

4. Apibendrinus gautus duomenis, galima teigti, kad apklausoje dalyvavę respondentai 

yra pakankamai gerai susipažinę su bibliotekos veikla, jų nuomonė apie bibliotekoje teikiamas 

paslaugas gyventojams yra pagrįsta jų patirtimi, todėl gali būti laikoma patikima.  

5. Tyrimo duomenys rodo, kad aktualiausi renginiai bibliotekoje – susitikimai su 

žymiais žmonėmis, parodos, edukacinės programos ar paskaitos sveikatinimo, sveikos 

gyvensenos klausimais, kultūros, psichologinėmis temomis. 
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6. Gauti atsakymai parodė, kad dauguma respondentų sutiktų bibliotekose stebėti 

susitikimų su žymiais žmonėmis, edukacinių programų ar paskaitų, parodų atidarymų, įvairių 

konferencijų tiesiogines transliacijas, taip pat tiesioginių transliacijų būdu gauti specialistų 

konsultacijas el. bankininkystės, deklaravimo, įsidarbinimo ir kt. klausimais. 

7. Išanalizavus gautus duomenis, prieita prie išvados, kad vartotojams pasiūlius 

virtualias paslaugas – jų poreikius atitinkančių įvairaus pobūdžio renginių tiesiogines 

transliacijas, šie renginiai būtų paklausūs, tenkintų kultūrinius, pažintinius bei bendravimo 

bibliotekos lankytojų poreikius, didintų bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą, tuo pačiu 

darytų teigiamą įtaką kaimiškose vietovėse gyvenančių rajono žmonių socialinei kultūrinei 

aplinkai.  

8. Respondentai kaip vienus labiausiai pageidaujamų įvairių programų vykdytojų 

renkasi bibliotekininkus. Tai rodo, kad bibliotekininkas yra įgijęs pasitikėjimą bendruomenėje, 

turi kompetencijų organizuoti ir vykdyti įvairias veiklas bibliotekoje. 

Rekomendacijos: 

1. Siekiant užtikrinti kaimiškose vietovėse gyvenantiems bibliotekos vartotojams 

paslaugų prieinamumą bibliotekoms būtina aktyviau plėtoti virtualias paslaugas vartotojams. 

2. Virtualios paslaugos – įvairaus pobūdžio renginių tiesioginės transliacijos – turi 

tenkinti kultūrinius, pažintinius bei bendravimo bibliotekos lankytojų poreikius, daryti teigiamą 

įtaką kaimiškose vietovėse gyvenančių rajono žmonių socialinei kultūrinei aplinkai.   

3. Bibliotekininkai yra įgiję pasitikėjimą bendruomenėje, todėl būtina plėtoti 

bibliotekininkų kompetencijas organizuoti ir vykdyti įvairias veiklas bibliotekoje. 

VI. PROJEKTŲ RENGIMAS 

2014 m. biblioteka parengė ir įgyvendino šiuos projektus: „Prienų krašto vyturiai 2014“ 

(išleista 13-toji Prienų rajono mokinių kūrybos knyga), „Metų knygos rinkimai“ (gauti knygų 

komplektai suaugusiems, paaugliams ir vaikams), kultūrinės edukacijos projektą „Draugų ratas 

kiTOKS“, Europos Komisijos finansuotą projektą, skirtą Europos dienai paminėti „Ateik – 

Dalyvauk! Sužinok – Dalinkis!“. Buvo parengta paraiška Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) 

Metų nominacijai gauti. Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekai buvo skirta „Lietuviškiausios 

bibliotekos“ nominacija.  

VII. PERSONALAS 

1. Darbuotojų skaičius. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų skaičius – 48, iš jų 

profesionalių bibliotekininkų – 39. 

Profesionalių bibliotekininkų: SVB VB Miesto Kaimo 
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bibliotekoje bibliotekose 

dirbančių ne visą darbo dieną 10 0 0 10 

su aukštuoju išsilavinimu 19 7 2 10 

Su aukštesniuoju išsilavinimu 20 8 0 12 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų.  

2014 m. bibliotekininkai savo dalykinę kompetenciją tobulino aplankydami  Vilniaus 

knygų mugę, dalyvaudami mokymuose, kvalifikacijos tobulinimo seminaruose  „Parodos ir 

renginiai bibliotekoje“, „Elektroninės paslaugos bibliotekoje“, „Efektyvi komunikacija 

elektroninėje erdvėje“, „Kūrybiškumas bibliotekininko darbe“, „Regioninė atmintis ir paveldas“.  

Bibliotekininkai taip pat dalyvavo „Bibliotekos pažangai 2“ organizuotuose mokymuose „Vartotojų 

ir partnerių poreikių analizė ir inovacijų diegimas“, „Projektų inicijavimo teoriniai ir praktiniai 

mokymai“, „Viešinimas“, „Projektų valdymas“, „Atstovavimas ir fondoieška“, „Poveikio 

vertinimas“, „Viešieji pirkimai“. 

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

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

Veikla 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 

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

Apsilankymų (lankytojų) skaičius 1 

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

Dokumentų išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui 5733,3 5313,4 5528,1 5370,1 

 

VII. MATERIALINĖ BAZĖ 

Techninis aprūpinimas.  

2014 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose 

materialinės bazės pokyčių nebuvo. 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 101 kompiuterizuota darbo vieta, iš jų vartotojams – 79. 

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 bibliotekų patalpų plotas – 2571 m
2
, naudingas plotas bibliotekos funkcijoms 
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atlikti – 2231 m
2
, iš viso fondų lentynų metrų skaičius – 2780 m., atviro fondo lentynų metrų 

skaičius – 2630 m. 

VIII. FINANSAVIMAS 

1. Gauta lėšų (tūkst. Lt): 

1.1. iš viso regione – 1434,2 tūkst. Lt; 

1.2. iš savivaldybės – 1325,9 tūkst. Lt; 

1.3. valstybės (KM lėšos komplektavimui) – 66,0 tūkst. Lt; 

1.4. už mokamas paslaugas – 0,7 tūkst. Lt; 

1.5. juridinių ir fizinių asmenų parama – 28,1 tūkst. Lt; 

1.6. programų, projektų lėšos – 13,5 tūkst. Lt. 

2. Išlaidos (tūkst. Lt): 

2.1. darbo užmokesčiui – 840,6 tūkst. Lt; 

2.2. dokumentams įsigyti – 121,1 tūkst. Lt; 

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

2.2.2. periodikos prenumeratai – 27 tūkst. Lt; 

2.2.3. knygoms – 94,1 tūkst. Lt; 

2.3. kompiuterinei įrangai – 0 tūkst. Lt; 

2.4. sklypams ir pastatams – 0 tūkst. Lt; 

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

2.6. kitos – 472,5 tūkst. Lt. 

IX. IŠVADOS 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vis dar problema 

išlieka mažėjantis gyventojų skaičius, skaitytojų vaikų skaičiaus ir skaitomumo mažėjimas, 

nepakankamas dokumentų fondo atnaujinimas, periodikos sumažėjimas. Būtina atnaujinti 

kompiuterinę įrangą. 

2014 m., lyginant su 2013 m., augo vartotojų skaičius (nuo 8409 iki 9992), dokumentų 

išduotis, gerėjo fondo panaudojimo, fondo apyvartos rodikliai. Teigiamą pokytį lėmė tai, kad 

bibliotekos padaliniuose baigti remonto ar renovacijos darbai, kurie 2011 m., 2012 m. trikdė 

normalų bibliotekų darbą bei lėmė tai, kad kurį laiką buvo sumažėjęs skaitytojų skaičius, 

dokumentų išduotis bei kiti bibliotekų veiklos rodikliai.  

Kaip ir 2013 m., toliau išlieka bibliotekų finansavimo problema: steigėjo skiriamos lėšos 

periodiniams leidiniams yra nepakankamos, kad tenkintų bibliotekų vartotojų poreikius. Steigėjas 

neskiria papildomai lėšų knygoms įsigyti, todėl jaučiamas naujausios grožinės literatūros trūkumas, 

ypatingai kaimų bibliotekose. Vienam gyventojui tenkančių dokumentų skaičius mažėja. 2013 m. 
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vienam gyventojui teko dokumentų – 5,3 fiz. vnt., 2014 m. – 5,2 fiz. vnt. (mieste 2013 metais – 6,9 

fiz. vnt., 2014 metais – 4,4 fiz. vnt.; kaime vienam gyventojui tenkančių dokumentų skaičius 

nesikeitė – 5,8 fiz. vnt.). Naujai gautų dokumentų vienam gyventojui 2013 m. teko – 0,32 fiz. vnt., 

2014 m. – 0,28 fiz. vnt. (mieste 2013 m. – 0,36 fiz. vnt., 2014 m. – 0,21 fiz. vnt., kaimo 

bibliotekose šis skaičius augo: 2013 m. – 0,26 fiz. vnt., 2014 – 0,33 fiz. vnt.). 

2014 m. visose rajono bibliotekose įdiegta LIBIS komplektavimo ir katalogavimo 

posistemė, veikia vieša interneto prieiga. Bibliotekose organizuojami individualūs ir grupių 

gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai.  

__________________________________________ 

Ataskaitą rengė 

Direktorė Daiva Čepeliauskienė 

Metodininkė Dalia Bredelienė 

Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyriaus vedėja Aleksandra Žilinskienė 

Informacijos skyriaus vedėja Jolanta Butienė 


