PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios bibliotekos direktoriaus
2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-6
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau – VB) yra
juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti visoje Kėdainių rajono savivaldybės
teritorijoje.
Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos
savivaldos, Bibliotekų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais, kitais teisės aktais ir VB nuostatais.
Pagrindiniai VB veiklos tikslai:
• tenkinti ir ugdyti Kėdainių miesto bei rajono gyventojų informacinius, edukacinius,
kultūrinius, skaitymo, komunikacinius poreikius;
• ugdyti ir plėtoti informacinę-žinių visuomenę, prisidėti prie socialinės sanglaudos,
bibliotekų veikloje diegti demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į žinias, informaciją ir kultūros
atvirumo vertybes;
• užtikrinti rajono gyventojams lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją,
dokumentus, naudotis bibliotekų paslaugomis, savarankiškai mokytis, bendrauti ir visapusiškai
dalyvauti kultūriniame gyvenime, pažinti Kėdainių krašto, Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros
paveldą, fiksuotą įvairiose laikmenose.
2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio
planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja
Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą,
svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo
dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą. Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą,
svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt.
2019 m. gruodžio 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-270 patvirtintas Kėdainių
rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis planas.
Savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio
planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau
– Plėtros planas) tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus
Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos
prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir
nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų
priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.
Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus
gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos
stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.
2020 m. vasario 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės
2020 m. biudžetas.
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programos Kultūros veiklos plėtra tikslų, uždavinių, priemonių, už kurias atsakinga VB
įgyvendinimą, detalizuojantis dokumentas, parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2020 m. biudžete
VB skirtus asignavimus. Jis parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti
finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos
stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.
MISIJA
Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono
vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.
VEIKLOS PRIORITETAI
I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros,
sporto paslaugas.
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
05 Kultūros veiklos plėtra
VEIKLOS APŽVALGA
2019 metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas darbo efektyvumo ir kokybės gerinimui,
bendradarbiavimo su Kėdainių rajono įstaigomis ir organizacijomis atnaujinimui, naujų
bendradarbiavimo ryšių užmezgimui. Atlikti remonto darbai miesto „Jaunystės“ ir „Liepos“
filialuose, taip pat Vikaičių, Pernaravos, Krakių, Pelėdnagių, Nociūnų Sirutiškio, Kalnaberžės
kaimų filialuose. Į suremontuotas patalpas perkeltas Kunionių filialas (patalpos nuomojamos).
Gudžiūnų filialas perkeltas iš antrojo aukšto į pirmajame aukšte suremontuotas mokyklos patalpas.
„Jaunystės“ ir „Liepos“, Vikaičių, Pernaravos, Gudžiūnų, Kunionių filialuose nupirktos naujos
lentynos. Vykdant projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“, Vaikų ir jaunimo skyrius aprūpintas 4
kompiuteriais, projektoriumi, liečiamu terminalu, daugiafunkciu įrenginiu. „Jaunystės“ filialas – 5,
„Liepos“ filialas – 5, Vilainių filialas – 6 kompiuteriais. Visi šie filialai aprūpinti projektoriais ir
daugiafunkciais įrenginiais. Likusiuose filialuose sutvarkyti seni kompiuteriai, visi vartotojų
kompiuteriai prijungti prie VRSS. Įveiklinta Viešosios bibliotekos stiklinė arka – rengiamos
kilnojamosios parodos. Vainikų ir Keleriškių filialuose įrengti pandusai. Vaikų ir jaunimo skyriuje
įmontuotas išmanusis ekranas, naudojamas renginių metu, jame viešinama bibliotekos lankytojams
svarbi informacija. Visos VB tinklo bibliotekos dirba Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos
sistemoje (LIBIS). Visose bibliotekose yra viešos interneto prieigos (toliau – VIP), 40 bibliotekų –
žaislotekos. Dvi tinklo bibliotekos (Miegėnų ir Okainių) vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas.
Dvi (Pajieslio ir Pagirių) dirba daugiafunkciuose centruose.
2019 m. pasiekti VB veiklos plane numatyti rezultatai. Bibliotekos paslaugomis naudojosi
27,2 proc. (2018 m. – 25,55 proc.) visų Kėdainių rajono gyventojų. Iš jų: 21,5 proc. miesto (2018
m. – 18,95 proc.) ir kaimo 32,9 (2018 m. – 32,19 proc.) gyventojų. Vartotojų grupės: rajono
moksleivių 78,85 proc. (2018 m. – 70,89 proc.), rajono vaikų iki 14 m. amžiaus 59,74 proc. (2018
m. – 54,22 proc.), visų rajono senjorų 13,68 proc. (2018 m. – 13,11 proc.), visų rajono bedarbių 39
proc. (2018 m. – 33,82 proc.), 11,51proc. rajono neįgaliųjų (2018 m. – 15,86 proc.). Konkretūs
vartotojų grupių pokyčiai 2018-2019 metais pateikti A grafike. 2019 m. VB perregistruoti arba
naujai užregistruoti 12 477 vartotojai (2018 m. – 11 916). VB ir tinklo bibliotekos aptarnavo
233780 lankytojus (2018 m. – 227159 lankytojus), kuriems išdavė 442 609 dokumentus arba jų
kopijas (2018 m. – 455 141 dokumentą). Bibliotekos tinklapis per 2019 m. aplankytas 102 197
kartus (2018 m. – 95 877 kartus).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija finansavo Pajieslio filialo bibliotekininkės
parengtą projektą: „Biblioteka – kultūros vartai“, Europos Sąjungos struktūriniai fondai – projektą
„Drauge saugiau“.
2020 m. sausio 1 d. VB fonde buvo 318 037 fiziniai vnt. dokumentų. 2019 m. fondas
papildytas 16 670 fiziniais vnt. 2019 m. VB ir filialų lankytojams buvo išduota 442 609 dokumentai
(2018 m. – 455 141 fiziniai vienetai ). Išduoties sumažėjimą įtakojo filialuose vykę remontai. 2019
m. VB ir filialuose apsilankė 233 780 lankytojai. Vykdant projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu“, apmokyta 511 miesto ir rajono gyventojų.
VB svetainėje, pritaikytoje išmaniesiems įrenginiams, teikiamos ne tik virtualios, bet ir
interaktyvios 70 Lietuvos bibliotekų paslaugos. VB Facebook lankytojai informuojami apie VB
vyksiančius renginius, knygų ir skaitymo naujienas. Bibliotekos svetainėje www.kedainiai.rvb.lt
patalpintame suvestiniame bibliotekos kataloge ir visatekstėje straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą,
įstaigas, žmones duomenų bazėje 2020 m. sausio 1 dieną buvo 202 218 įrašai, iš jų 70 713, t. y. kas
2,85 – su knygos turinio arba straipsnio tekstu. 2019 metais VB tinklapyje pasilankė 102 197 (2018
m. – 95 877) lankytojai. Iš VB duomenų bazės jie atsisiuntė 22 144 (2018 m. – 16 766)
dokumentus, 21 132 (2018 m. – 28 756) įrašus. Išaugęs dokumentų atsisiuntimo skaičius atspindi
konsultavimo, kai naudotis bibliotekos visatekste duomenų baze, įtaką.
Viešų interneto prieigų (VIP) paslaugomis 2019 metais naudojosi 4 995 (2018 m. – 4 812)
vartotojų, t. y. 11 proc. (2018 m. – 10,32 proc.) visų Kėdainių rajono gyventojų. Arba 40 proc. visų
VB ir filialuose registruotų vartotojų. Šio skaičiaus padidėjimą lėmė projekto „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis internetu“ vykdymas. Mokymų metu apmokyta 511 miesto ir rajono
gyventojų. Per 2019 metus 60 858 (2018 m. – 70 755) VIP lankytojams suteikta 7 773 (2018 m. – 7
600) konsultacijų. 62 asmenys individualiai mokyti dirbti kompiuteriu, 260 VIP lankytojų stebėjo
vaizdo transliacijas. Nuo 2019 m. vasaros visi filialuose esantys kompiuteriai priregistruoti VRSS ir
buvo griežtai pareikalauta vartotojams registruotis per VRSS. Tai sumažino lankytojų (seansų)
skaičių, bet patikslino seansų apskaitą.
2019 m. VB vyko 2 583 (2018 m. – 2 017) renginiai, juose apsilankė 65 112 (2018 m. – 71
016) lankytojų. Bibliotekininkės organizavo edukacinius užsiėmimus, vedė ekskursijas-pamokas.
Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programą „Taikomosios informacijos kultūra“ (TIK),
dalyvavo 13 vaikų.
2019 metais VB 59,75 pareigybėse dirbo 72 darbuotojas. 34 darbuotojų išsilavinimas
aukštasis, 31 – aukštesnysis, 7 – kitas. 23 bibliotekininkės dirbo ne visą darbo dieną. 57 darbuotojai
pakėlė savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose (16 pagrindinės bibliotekos, 4 miesto ir 37 kaimo
filialų darbuotojai), užsiėmimų trukmė 1 460 val. 21 bibliotekos darbuotojas apsilankė Knygų
mugėje. Dvi bibliotekininkės lankė Latvijos Respublikos bibliotekas, kurių veiklos pritaikytos
asmenims, turintiems negalią. Bibliotekos direktorė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Pokyčių
revoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI) International conference „Evolution of changes in libraries:
(AI) and (EI)“, šešios bibliotekininkės dalyvavo seminare „Emocinio intelekto ugdymas ir
„Kimochis“ žaislai“, „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“.
VB iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto gavo 808 600 Eur. Fizinių ir juridinių asmenų
parama – 1 856,33 Eur. Projektai, programos – 7 959,00 Eur. Mokamos paslaugos – 2549,20 Eur.
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 684 400 Eur. Kultūros ministerijos
naujų knygų įsigijimui skirta 39 501 Eur. Kaimo filialų remontams (Vikaičių, Pernaravos, Krakių,
Pelėdnagių, Nociūnų, Sirutiškio, Kalnaberžės) – 44 226,47 Eur. Miesto „Jaunystės“ ir „Liepos“
filialų remontams – 19 966,05 Eur ES struktūrinių fondų lėšų. Pandusų atnaujinimui (Vainikų ir
Keleriškių filialuose) – 8 538 Eur. „Jaunystės“ , „Liepos“, Vikaičių, Pernaravos, Gudžiūnų,
Kunionių filialams, VB nupirktos lentynos – 26 979,30 Eur. Dalinai atnaujinti bibliotekiniai baldai
VB, Kunionių filiale – 2 502,73 Eur. Nupirkta garso įrangą Vaikų ir jaunimo skyriui – 1943,54 Eur.
Įsigyti daugiafunkciai įrenginiai (2) – 602,58, stalo žaidimai žaislotekoms – 345,62 Eur.
Įgyvendinant Savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros
veiklos plėtra“ Kėdainių rajono savivaldybė M. Daukšos viešoji biblioteka dalyvauja įgyvendinant
01 tikslo „Tobulinti ir plėsti kultūrinės informacijos paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės

Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekoje, siekiant didinti jų prieinamumą“ 01 uždavinio
„Užtikrinti efektyvią Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos
veiklą“ priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekos
bei jos filialų veiklą.
02 Atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialų
informacinių technologijų įrangą, žaislotekas, įsigyti baldų/įrangos užimtumo centrams.
NUMATOMI REZULTATAI
1. Patenkinti Kėdainių miesto bei rajono gyventojų edukaciniai, informaciniai,
komunikaciniai ir kultūriniai poreikiai:
1.1. vartotojams išduotų dokumentų ar jų kopijų skaičius >400000;
1.2. viešosios bibliotekos ir jos filialų lankytojų skaičius >200000;
1.3. viešosios bibliotekos paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičius >12000;
1.4. vaikų iki 14 m. amžiaus, besinaudojančių viešosios bibliotekos paslaugomis, proc.>40;
1.5. internetu besinaudojančių VB vartotojų skaičius >4000;
1.6. gyventojams suteiktų konsultacijų skaičius >5000;
1.7. renginių skaičius >900.
2. Atlikta VB struktūrinių padalinių, vykdančių bibliotekos funkcijas, veiklos analizė.
3. Papildytas fondas naujais dokumentais >10000 fiz. vnt.
4. Papildyta VB duomenų bazė >7000 įrašų.
5. Bibliotekų, LIBIS dalyvių, skaičius 40.
SUSIJĘ DOKUMENTAI
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa, Lietuvos
Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos kaitos gairės,
Regionų kultūros plėtros 2012–2020 m. programa.
Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama).
_______________________
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Iš viso uždaviniui
Iš viso tikslui
Iš viso programai

914620

Iš viso programoms vykdyti

914620

Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB

869500
867400

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP

2100

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Skolintos lėšos SK
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
KITOS LĖŠOS

45120

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES
Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT

45120

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios bibliotekos 2020 m.
veiklos plano priedas
VEIKLŲ PLANAS
Eil. Nr.
Veiklos pavadinimas
1.
Užtikrinti VB tinklo bibliotekų aplinkos aptarnavimą
1.1.
Organizuoti, vykdyti aplinkos aptarnavimą VB tinklo bibliotekose
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

5.2.

Vykdymo vieta
Ūkio skyrius,
bibliotekos

39

VB

Vykdymo terminas
tinklo Sausio–gruodžio mėn.

Organizuoti ir užtikrinti VB darbuotojų darbą
Organizuoti VB skyrių ir struktūrinių-teritorinių padalinių, vykdančių VB administracija, skyrių ir VB Sausio–gruodžio mėn.
bibliotekos funkcijas, darbuotojų darbą
tinklo bibliotekų darbuotojai
Pagerinti Kėdainių rajono gyventojų galimybes jų darbo, mokymosi ir gyvenamose vietose naudotis biblioteka, savarankiškai mokytis
visą gyvenimą
VB vartotojų poreikių tenkinimui panaudoti visus prieinamus informacijos Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
išteklius (dokumentus, tekstus, duomenų bazes ir kt.)
filialai
Aprūpinti VB vartotojus reikalinga informacija, dokumentais
Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
bei
skaitytojus
aptarnaujantys
skyriai, filialai
Teikti elektronines VB knygų užsakymo bei rezervavimo paslaugas
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
filialai
Plėsti VB paslaugomis, internetu bei VIP besinaudojančių Kėdainių rajono gyventojų ratą
Skatinti ir kitus jau esamų VB vartotojų šeimų narius tapti VB vartotojais
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
filialai
Propaguoti VB veiklą, teikiamas paslaugas, renginius
VB administracija, Skyriai, filialai
Sausio–gruodžio mėn.
Pristatyti VB fonde esančios informacijos formų, kūrinių įvairovę
VB administracija, Skyriai, filialai
Sausio–gruodžio mėn.
Kaupti universalų, VB tinklo bibliotekų vartotojų poreikius atitinkantį, spaudinių ir kitokių dokumentų fondą, atskleisti jų turinį,
organizuoti kaip atvirą žinių sistemą ir pateikti vartotojams
Formuoti vieningą, VB tinklo bibliotekų vartotojų poreikius atitinkantį, Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
knygų ir kitokių dokumentų fondą
bei
skaitytojus
aptarnaujantys
skyriai, filialai
Detaliai atskleisti kiekvieno naujai gauto dokumento turinį, formą, autorystę, Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
sąsajas su Kėdainių kraštu
bei
skaitytojus
aptarnaujantys
skyriai, filialai

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Prenumeruoti paklausiausius, plačiam skaitytojų ratui įdomius, ugdančius,
periodinius leidinius
Patikslinti VB saugotinų periodinių leidinių sąrašą bei kiekvieno jame
esančio leidinio saugojimo trukmę pagal per paskutinius metus išduotų
dokumentų skaičių bei dokumentų naudojimo periodą. Formuoti vieningą,
periodinių leidinių fondą
Užtikrinti saugomų periodinių ir tęstinių leidinių komplektų pilnumą.
Papildyti turimus komplektus trūkstamais leidiniais
Užsakinėti tiktai naujus grožinės literatūros kūrinius, tuos kurių neturime

Knygų tvarkymo ir komplektavimo, Sausio–gruodžio mėn.
Skaitytojų skyriai, filialai
Knygų tvarkymo ir komplektavimo, Sausio–gruodžio mėn.
Skaitytojų skyriai, filialai

Knygų tvarkymo ir komplektavimo, Sausio–gruodžio mėn.
Skaitytojų skyriai, filialai
Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
bei
skaitytojus
aptarnaujantys
skyriai, filialai
Organizuoti vartotojams atvirus fondus: patraukliai, tinkamai pateikti juose Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
esančius dokumentus
bei
skaitytojus
aptarnaujantys
skyriai, filialai
Likviduoti išduotų skaityti namuose dokumentų įsiskolinimus
Skaitytojų ir Vaikų skyriai, filialai
Sausio–gruodžio mėn.
Iš karto el. paštu informuoti Knygų tvarkymo ir komplektavimo skyriaus VB darbuotojai
Sausio–gruodžio mėn.
vedėją apie kiekvieną VB vartotojo, lankytojo ieškotą, bet nerastą
dokumentą
Ruošti suvestinį visų VB tinklo bibliotekose esančių, dokumentų katalogą, prieinamą kiekvienam interneto vartotojui
Redaguoti suvestinį VB tinklo bibliotekų katalogą, papildyti jį naujai gautų Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
dokumentų įrašais
skyrius
Skenuoti naujai gautų knygų turinius ir papildyti turinių tekstais suvestinio Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
katalogo įrašus
skyrius
Skenuoti kūrinių rinkinių turinius ir papildyti turinių tekstais suvestinio Knygų tvarkymo ir komplektavimo Sausio–gruodžio mėn.
katalogo įrašus
skyrius
Teikti kokybiškas Kėdainių rajono gyventojams reikalingas informacines, komunikacines, ugdymo, kultūrines ir kitokias paslaugas,
gerinti prieigą ir aplinką
Teikti dokumentų skolinimo skaityti ir kitas VB paslaugas 5–6 dienas per Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
savaitę
filialai
Plėtoti virtualias VB paslaugas www.kedainiai.rvb.lt ir VB facebook‘e
VB administracija, skyriai ir filialai Sausio–gruodžio mėn.
Kurti visatekstę straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas, žmones Ūkio, Bibliografijos ir informacijos Sausio–gruodžio mėn.
duomenų bazę www.kedainiai.rvb.lt
skyriai
Teikti viešų interneto prieigų paslaugas
VB tinklo bibliotekos
Sausio–gruodžio mėn.
Organizuoti įvairią edukacinę veiklą vaikams ir suaugusiems
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.

7.7.

8.
8.1.
8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.
8.1.11.
8.1.12.
8.1.13.

8.1.14.
8.1.15.

filialai
Ruošti straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą įstaigas, žmones įrašus Knygų tvarkymo ir komplektavimo, Sausio–gruodžio mėn.
Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui
Bibliografijos
ir
informacijos
skyriai
Propaguoti, visokeriopai skatinti skaitymą, naudojimąsi informacija, įvairiais jos šaltiniais. Organizuoti įvairių formų renginius
Organizuoti vaizdinius renginius:
„Bendraminčiai“, skirta poetės, prozininkės, redaktorės Reginos Pranciškos Bibliografijos ir informacijos sk.
Sausio 5 d.
Liubertaitės 70-ies ir fotomeninko, žurnalisto, rašytojo Algimanto Žižiūno
80-ies metų sukaktims
„Baisiai gera eiti vienam prieš audrą...“, skirta rašytojo Kazio Borutos 115- Skaitytojų sk.
Sausio 6 d.
osioms gimimo metinėms
„Negęsta atminimo ugnis“, skirta Laisvės gynėjų dienai
Skaitytojų sk.
Sausio 9 d.
„Lietuvių lobis- sutartinės“, skirta UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje Skaitytojų sk.
Sausio 9 d.
metams
„Tą baisiąją naktį“, skirta Laisvės gynėjų dienai
Vaikų ir jaunimo sk.
Sausio 9 d.
„Knyga – tai tylus ir patikimas draugas“, skirta skaitymo skatinimui
Vaikų ir jaunimo sk.
Sausio 10 d.
„Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu“, skirta rašytojo Antano Skaitytojų sk.
Sausio 17 d.
Baranausko 185-osioms gimimo metinėms
„Per kryžiaus medį Dievo ašara nurieda/ Henrikas Nagys/, skirta UNESCO Bibliografijos ir informacijos sk.
Sausio 24 d.
Pasaulio paveldo Lietuvoje metams ir kryždirbio Vinco Svirskio 185-osioms
gimimo metinėms
„Gyvenimas darnoje su bitelėmis, gamta ir supančia aplinka“, skirta Bibliografijos ir informacijos sk.
Vasario 3 d.
agronomo, bitininko, hab. biomedicinos m. dr. Jono Balžeko 80-osioms
gimimo metinėms
„Gyvenimo pinklintojas ir didis poetas“, skirta poeto Vytauto Bložės 90- Skaitytojų sk.
Vasario 7 d.
osioms gimimo metinėms
„Gimtosios žemės poetas“, skirta poeto Antano Miškinio 115-osioms Skaitytojų sk.
Vasario 11 d.
gimimo metinėms
„Lietuviais esame mes gimę“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
Vaikų ir jaunimo sk.
Vasario 14 d.
„Vaikų knygos, gerai žinomos ir suaugusiems“, skirta garsiausios XX a. Vaikų ir jaunimo sk.
Vasario 15 d.
norvegų vaikų rašytojos Anne-Catharinos Vestly 100-oioms gimimo
metinėms
„Ar vingri kalbos gaida?“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Vaikų ir jaunimo sk.
Vasario 15 d.
„Ateikit į istoriją kaip vandenys į šulinius“/ Justinas Marcinkevičius/, skirta Bibliografijos ir informacijos sk.
Vasario 18 d.

8.1.16.
8.1.17.

8.1.18.
8.1.19.
8.1.20.
8.1.21.
8.1.22.
8.1.23.
8.1.24.
8.1.25.

8.1.26.
8.1.27.
8.1.28.
8.1.29.
8.1.30.
8.1.31.
8.1.32.
8.1.33.

religinės literatūros rengėjams Jonui Božimovskiui (vyresniajam), Jonui
Božimovskiui (jaunesniajam), Samueliui Nerlichui
„...kalba gimtoji lūposna įdėta...“ (J. Degutytė), skirta tarptautinei gimtosios
kalbos dienai
„Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus”, skirta 425 metų sukakčiai, kai
1595 m. Mikalojus Daukša iš lenkų kalbos išvertė jėzuito Jokūbo Ledesmos
(Jakob Ledesma) katekizmą
„Nepriklausomybė –siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
„Skaitykite, mokykitės mintinai ir ...neskubėkite užaugti“, skirta Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms
„Su šviesos ryšuliu ant pečių“, skirta Knygnešių dienai
„Gymnasium Illustre“, skirta Mokyklų bendruomenių metams ir Kėdainių
šviesiosios gimnazijos 395 metų sukakčiai
„Poezija – tai sielos kalba“, skirta Pasaulinei poezijos dienai
„Lietuvos Respublikos Steigiamasis Seimas – pirmasis moderniųjų laikų
Lietuvos parlamentas“, skirta Steigiamojo Seimo 100-mečiui
„Debesėlius ganau, knygelę skaitau“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai
„Adelė Dirsytė – dvasinės stiprybės mokytoja“, skirta mokytojos
ateitininkės, tremtinės, pasaulyje žinomos Sibiro kalinių maldaknygės
„Marija, gelbėk mus“ autorės 111-osioms gimimo metinėms ir Ateitininkų
metams
„Šv. Velykos eilėraščių posmuose“, skirta Šv. Velykų šventei
„Ich bin Keidaner“, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų metams
„Liaudies menininkai – tautos vertybių puoselėtojai“, skirta Tautodailės
metams
„Kepurę laikau – kiaušinio prašau“, skirta Šv. Velykoms
„Margas Aidos Janonytės kūrybos pasaulis“, skirta dailininkės Aidos
Janonytės 50-mečiui
„Magdeburgo miesto kodas“, skirta Kėdainiams suteiktų Magdeburgo teisių
430 m. sukakčiai
„Žemė skrenda erdvėj be pastogės...“, skirta poeto Henriko Radausko 110osioms gimimo metinėms
„Mama – gyvenimo saulė“, skirta Motinos dienai

Skaitytojų sk.

Vasario 20 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Kovo 2 d.

Skaitytojų sk.

Kovo 5 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Kovo 10 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Bibliografijos ir informacijos sk.

Kovo 12 d.
Kovo 16 d.

Skaitytojų sk.
Skaitytojų sk.

Kovo 19 d.
Balandžio 1 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Bibliografijos ir informacijos sk.

Balandžio 1 d.
Balandžio 2 d.

Skaitytojų sk.
Bibliografijos ir informacijos sk.
Skaitytojų sk.

Balandžio 3 d.
Balandžio 6 d.
Balandžio 7 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio 10 d.
Balandžio 10 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Balandžio 15 d.

Skaitytojų sk.

Balandžio 21 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio 30 d.

8.1.34.
8.1.35.
8.1.36.
8.1.37.
8.1.38.

8.1.39.
6.1.40.
8.1.41.
8.1.42.
8.1.43.
8.1.44.
8.1.45.
8.1.46.
8.1.47.
8.1.48.
8.1.49.
8.1.50.
8.1.51.
8.1.52.

„Nieko nieko brangesnio neturiu už tave“, skirta Motinos dienai
„...o, mūs šventas lietuviškas žodi...“ (B. Brazdžionis), skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai
„Biblioteka. Kelias. Šimtas. Praeitis“, skirta Kėdainių Mikalojaus Daukšos
viešosios bibliotekos 100-mečiui
„Rašytojystė yra ne tik amatas, bet ir Dievo dovana“, skirta rašytojos
Renatos Šerelytės 50-osioms gimimo metinėms
„Martynas Mažvydas – lietuviškos tapatybės simbolis“, skirta pirmosios
lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo 510-osioms gimimo
metinėms
„Vaikystės juokas“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai
„Mano knygos – mano biografija“, skirta rašytojos Žemaitės 185-osioms
gimimo metinėms
„Gyvenimas muzikos ritmu“, skirta pedagogo, chorvedžio Petro Labeckio
70-ties metų sukakčiai
„Biblioteka. Kelias. Šimtas. Dabartis“, skirta Kėdainių Mikalojaus Daukšos
viešosios bibliotekos 100-mečiui
„Kėdainių metraštininkas“, skirta dailėtyrininko, kraštotyrininko, Kėdainių
kultūros premijos laureato Jono Jucevičiaus 90-ies metų sukakčiai
„Narkotikai! Nebūk madingas, būk gyvas“, skirta Tarptautinei kovos su
narkomanija dienai
„...išmokyk mane mažų žingsnelių meno...“, skirta prancūzų rašytojo
Antoine de Saint-Exupery 120-osioms gimimo metinėms
„Didysis epochų sandūros poetas“, skirtas viduramžių poeto Dantės 755osioms gimimo metinėms
„Vasarą labai smagu su knyga pabūt kartu“, skirta skaitymo skatinimui
„Neliūdėkime, kad nėra – džiaukimės , kad jie buvo“, skirta Valstybės
(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai
„Jūra muzikoje ir vaizduojamajame mene“
„Iš lino, iš medžio, iš molio – išeik, pasirodyk...“/ Justinas Marcinkevičius/,
skirta Tautodailės metams
„Visa savo sielą atsidavęs teatro menui“, skirta poeto dramaturgo Petro
Vaičiūno 130-osioms gimimo metinėms
„...kur kontraforsai, remiantys sunkybę šimtmečių...“/ Judita Vaičiūnaitė/,

Vaikų ir jaunimo sk.
Skaitytojų sk.

Balandžio 30 d.
Gegužės 4 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Gegužės 11 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Gegužės 11 d.

Skaitytojų sk.

Gegužės 26 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Skaitytojų sk.

Birželio 1 d.
Birželio 2 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Birželio 2 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Birželio 3 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Birželio 18 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Birželio 22 d.

Skaitytojų sk.

Birželio 26 d.

Skaitytojų sk.

Liepos 1 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.

Liepos 1 d.
Liepos 2 d.

Skaitytojų sk.
Bibliografijos ir informacijos sk.

Liepos 2 d.
Liepos 2 d.

Skaitytojų sk.

Liepos 8 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Liepos 20 d.

8.1.53.

8.1.54.
8.1.55.
8.1.56.
8.1.57.
8.1.58.
8.1.59.
8.1.60.
8.1.61.
8.1.62.

8.1.63.

8.1.64.
8.1.65.

8.1.66.
8.1.67.
8.1.68.
8.1.69.

skirta Kėdainių gotikinei šv. Jurgio bažnyčiai (1460–1480 m.)
„Europinio garso istorikas“, skirta katalikų kunigo, teologo, istoriko,
Kėdainių krašto garbės piliečio Pauliaus Rabikausko 100-osioms gimimo
metinėms
„Istorijai nėra senaties termino“, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų
istorijos metams
„Prancūzų literatūros meistras“, skirtas rašytojo Gide Mopasano 170-osioms
gimimo metinėms
„Tvirtai įaugęs į Lietuvos kultūrinį gyvenimą“, skirta vokiečių rašytojo
Tomo Mano 65-oioms mirties metinėms
„Kalbos kultūros ąžuolas“, skirta kalbininko, lietuvių bendrinės kalbos
ugdytojo Kazio Ulvydo 100-osioms gimimo metinėms
„Vasarėle, lik sveika, mokyklėle, labas“, skirta Mokslo ir žinių dienai
„Knygos atsakančios į šimtus klausimų“, skirta Mokslo ir žinių dienai
„Kraštotyros ir vietovardžių takais“, skirta kraštotyrininko Ryto Tamašausko
60-mečiui
„Amžinai, amžinai neramus“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms
gimimo metinėms
„Kaip Dievas didysis kūrėjas, taip žmogus mažas kūrėjėlis“ / Adomas
Jakštas/, skirta kunigo, literatūros kritiko, poeto, visuomenės veikėjo
Aleksandro Dambrausko-Jakšto 160-osioms gimimo metinėms
„Nepaprastas žmogus ir netradicinis kūrėjas“, skirta dailininko ir
kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 145-osioms gimimo
metinėms
„Sparnuotai ir nerimtai“, skirta dailininkės Sigutės Ach kūrybai
„Darbe įdomiausia atrasti kažką seną“/ Eligijus Juvencijus Morkūnas/, skirta
istoriko, muziejininko Eligijaus Juvencijaus Morkūno 75-osioms gimimo
metinėms
„Grįžtu saulėlydžio keliu atgal...“/ Henrikas Nagys/, skirta poeto Henriko
Nagio 100-osioms gimimo metinėms
„Ir pareiga, ir gyvenimo prasmė“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai
„Vaikščiojanti legenda iš Tauragnų“, skirta žiniuonės, žolininkės
mokslininkės Eugenijos Šimkūnaitės 100-mečiui
„Žmogaus dvasinio pasaulio žinovas“, skirta prancūzų rašytojo Fransua

Bibliografijos ir informacijos sk.

Rugpjūčio 3 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Rugpjūčio 3 d.

Skaitytojų sk.

Rugpjūčio 4 d.

Skaitytojų sk.

Rugpjūčio 11 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Rugpjūčio 24 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.
Bibliografijos ir informacijos sk.

Rugpjūčio 27 d.
Rugpjūčio 29 d.
Rugsėjo 2 d.

Skaitytojų sk.

Rugsėjo 3 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Rugsėjo 8 d.

Skaitytojų sk.

Rugsėjo 17 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Bibliografijos ir informacijos sk.

Rugsėjo 18 d.
Rugsėjo 21 d.

Bibliografijos ir informacijos sk.

Rugsėjo 28 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Skaitytojų sk.

Spalio 2 d.
Spalio 2 d.

Skaitytojų sk.

Spalio 5 d.

8.1.70.
8.1.71.
8.1.72.
8.1.73.
8.1.74.
8.1.75.
8.1.76.
8.1.77.

8.1.78
8.1.79.
8.1.80.

8.1.81.
8.1.82.
8.1.83.
8.1.84.
8.2.
8.2.1
8.2.2.
8.2.3.

Moriako 135-osioms gimimo metinėms
„Biblioteka. Kelias. Šimtas. Ateitis“, skirta Kėdainių Mikalojaus Daukšos Bibliografijos ir informacijos sk.
viešosios bibliotekos 100-mečiui
„Kėdainių unija: nuo Lenkijos prie Švedijos“, skirta Kėdainių sutarties 365- Bibliografijos ir informacijos sk.
osioms metinėms
„Tautodailės darbai kartų kartoms išliks“, skirta Tautodailės metams
Vaikų ir jaunimo sk.
„Disputas su universumu ir savimi“. Skirta kompozitoriaus Antano Jasenkos Bibliografijos ir informacijos sk.
55-erių metų sukakčiai
„Iš gimtinės ilgesio visa mano kūryba“, skirta rašytojos Alės Rūtos (Elenos Skaitytojų sk.
Nakaitės-Arbačiauskienės) 105-osioms gimimo metinėms
„Gyvenimas švelniai atsisuka į tave“. Skirta žurnalistės Zitos Zokaitytės 70- Bibliografijos ir informacijos sk.
ties metų sukakčiai
Adventas - ramybės, paslapties ir mistinis laikas
Skaitytojų sk.
„Senieji, su Kėdainiais susiję dokumentai, esantys kitose Lietuvos Bibliografijos ir informacijos sk.
Respublikos bibliotekose“, skirta Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios
bibliotekos 100-mečiui
„Kurėno kapitonas“, skirta laivybos istoriko Romaldo Adomavičiaus 65- Bibliografijos ir informacijos sk.
osioms gimimo metinėms
„Kuriu protu ir širdimi“, skirta poetės Vytautės Žilinskaitės 90-sioms Bibliografijos ir informacijos sk.
gimimo metinėms
„Aš visada labai norėjau, kad žmogus, atėjęs į biblioteką, pasijustų tarsi Bibliografijos ir informacijos sk.
šventovėje“, skirta Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos 100mečiui ir ilgametės bibliotekos direktorės Janinos Matulienės 85-erių metų
sukakčiai paminėti
„Pasaulin žvelgęs akimis Ventos...“, skirta poeto Stasio Anglickio 115- Skaitytojų sk.
osioms gimimo metinėms
„Belaukiant Šv. Kalėdų stebuklo“
Vaikų ir jaunimo sk.
„Metų knygos“, skirta 2020 metų knygos rinkimams
Skaitytojų sk.
Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ teminė lentyna
Skaitytojų sk.
Meno, fotografijos, taikomosios dailės, tautodailės, vaikų piešinių ir kt. parodos:
Kraštiečių menininkų darbų paroda „Baltos šventos Kalėdos“
Renginių salė, 3 a.
Tautodailininko Viliaus Sirotavičiaus (Kėdainiai) šviestuvų paroda Renginių salė, 3 a.
„Vakaras“
Kompozitoriaus, KTU docento kraštiečio Antano Jasenkos tapybos paroda Vaikų ir jaunimo sk.

Spalio 13 d.
Spalio 14 d.
Lapkričio 3 d.
Lapkričio 3 d.
Lapkričio 12 d.
Lapkričio 18 d.
Lapkričio 30 d.
Lapkričio–gruodžio mėn.
Gruodžio 1 d.
Gruodžio 10 d.
Gruodžio 14 d.

Gruodžio 17 d.
Gruodžio 21 d.
Lapkričio–gruodžio mėn.
Birželio–rugpjūčio mėn.
Sausio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio 18 d.

8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12
8.2.13.
8.2.14.
8.2.15.
8.2.16.
8.2.17.
8.2.18
8.2.19.
8.2.20.
8.2.21.
8.2.22.
8.2.23.
8.2.24.
8.2.25.

„Pradžioje nebuvo nieko“
Dailininko Rimanto Daugino (Šiauliai) tapybos paroda „Lietuvos peizažas“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
„Biblioteka – tai pasaulis, pasiekiamas ranka“/ Genovaitė Raguotienė/
Albinos Mackevičienės karpinių paroda. Edukacinis renginys „Karpymo
menas“
Dailininkės Rolandos Mikalauskienės floristinių kompozicijų paroda „Metų
laikai“
Kauniečio skulptoriaus Sigito Straigio ir dailininko Ginto Velykio paroda
„Žaliakalnio Žvilgsniai“
Tarptautinio FAI piešinių konkurso „Skrydžio vakardiena ir rytojus“
nacionalinio turo darbų paroda
Kraštiečio Algio Augustaičio tapybos paroda, skirta Kovo 11-ajai
Atvirukų paroda „Knyga mano. Meile mano“ /Miguel A. Fernandez-Pacheco
Ornitologo, fotografo Boriso Belchevo paroda „10 metų laukinėje gamtoje“
Dailininko Ginto Adukausko (Kėdainiai) tapybos darbų paroda
Viačeslavo Čerenkovo (Kėdainiai) tapybos darbų paroda
Dailininkės, knygų iliustratorės, architektės Violetos Žaltauskaitės (Kaunas)
akvarelių paroda
Reginos Jasinskienės fotografijų paroda „Gyvenimas bibliotekoje“, skirta
bibliotekos 100-mečiui
Kasmetinio tradicinio dainuojamosios poezijos festivalio „Ant Nevėžio
kranto“ archyvinių fotografijų paroda
Rašytojo, žurnalisto dr. Ramūno Čičelio (Jonava) fotografijų paroda „Siena“
Dailininkės Sigutės Ach darbų paroda
Grafikės Urtės Jasenkaitės (Vilnius) darbų paroda
„Knyga, biblioteka ir aš“, paroda skirta Mikalojaus Daukšos viešosios
bibliotekos 100-čiui
Moksleivių piešinių konkurso, skirto Mikalojaus Daukšos bibliotekos 100čiui paroda ir apdovanojimai
Dailininkės Justinos Puidokaitės (Vilnius) tapybos darbų paroda
„Kvepia eglutė žaliuoju mišku“ (Neformalaus vaikų švietimo programos
„Taikomosios informacijos kultūra“ dalyvių darbeliai)
Kasmetinė tradicinė kraštiečių menininkų darbų paroda „Baltos šventos

Parodų erdvė, 2 a.

Vasario 7 d.

Parodų erdvė „Arka“
Renginių salė, 3 a.

Vasario 10 d.
Vasario 11 d.

Renginių salė, 3 a

Vasario 11 d.

Renginių salė, 3 a

Vasario 13 d.

Parodų erdvė, 2 a.

Kovo 7 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Parodų erdvė „Arka“
Vaikų ir jaunimo sk.
Parodų erdvė, 2 a.
Parodų erdvė, 2 a.
Parodų erdvė, 2 a.

Kovo 7 d.
Kovo 16 d.
Kovo 18 d.
Balandžio 3 d.
Gegužės 7 d.
Birželio 18 d.

Parodų erdvė, 2 a.

Liepos 9 d.

Parodų erdvė „Arka“

Liepos 17 d.

Parodų erdvė, 2 a.
Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.

Rugsėjo 17 d.
Rugsėjo 18 d.
Rugsėjo mėn.
Spalio 1 d.

Parodų erdvė, 2 a.

Spalio 3 d.

Parodų erdvė, 2 a.
Vaikų ir jaunimo sk.

Lapkričio 7 d.
Gruodžio 15 d.

Parodų erdvė, 2 a.

Gruodžio 18 d

8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
8.3.6.
8.3.7.
8.3.8.
8.3.9.
8.3.10.
8.3.11.
8.3.12.

8.3.13.
8.3.14.
8.3.15.

Kalėdos“
Žodiniai, muzikiniai renginiai :
Poetės, rašytojos Erikos Striogaitės (Kaunas) knygos „Žmonės“ pristatymas
ir filmo, sukurto pagal poetės eiles, peržiūra
Susitikimas su keliautoja, rašytoja Gabriele Štaraite ir jos knygos „Apie
Afrikos žmones ir žvėris“ pristatymas
Kompozitoriaus, KTU dėstytojo kraštiečio Antano Jasenkos elektroakustinės
autorinės muzikos koncertas
Kraštietės tautodailininkės Albinos Mackevičienės knygos „Karpykime
kartu“ pristatymas – edukacinis užsiėmimas
Josvainių kultūros centro Pernaravos skyriaus dramos kolektyvo spektaklis
vaikams ir jaunimui „Širšė“, režisierė Erika Usevičiiūtė
Vinilinių plokštelių perklausa
Susitikimas su kosmoenergetike Egle Gleščinskiene ir jos knygos
„Aiškiaregė“ pristatymas
Etnomuzikologės, lituanistės Rūtos Vyšnios muzikinės knygos-filosofinės
pasakos „Vandenynas ir Žaliamėlė“ vaikams ir suaugusiems pristatymas
Edmundo Janušaičio istorinio (1938–1944 m.) būsenų romano „Vileišio
aikštė-šnabždesių ABC“ pristatymas
Deivinos Orchidės (Jūratės Gembutienės) knygos „Paliesti angelo sparnu“ ir
kraštietės Rimos Petriliavičienės poezijos pristatymas
Susitikimas su Nijole Koskiene, knygų „Špylkos ir šlepetės“, „Kanarėlė
persike“ autore
Latvijos rašytojos Noros Ikstenos knygų „Motinos pienas“ ir „Gyvenimas
yra gyvenimas“ pristatymas. Dalyvaus knygų vertėjos literatūrologės Laura
Laurušaitė ir Veronika Adamonytė
Algio Augustaičio knygos „Kitur yra manyje“ (papildytas leidimas)
pristatymas
Tarptautinio FAI piešinių konkurso „Skrydžio vakardiena ir rytojus“
nacionalinio turo baigiamasis renginys
Knygos-albumo pristatymas „Adolfas Ramanauskas Vanagas fotografijose“.
Dalyvaus knygos sudarytoja Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.
Režisierės Danguolės Bunikienės kino juostos „Nužudytas bet nenugalėtas“
peržiūra

Renginių salė, 3 a.

Sausio 10 d.

Renginių salė, 3 a.

Sausio 17 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Sausio 18 d.

Renginių salė, 3 a.

Sausio 23 d

Vaikų ir jaunimo sk.

Sausio 24 d

Renginių salė, 3 a.
Renginių salė, 3 a.

Sausio 24 d
Sausio 25 d.

Renginių salė, 3 a.

Vasario 7 d.

Renginių salė, 3 a.

Vasario 13 d.

Renginių salė, 3 a.

Vasario 18 d.

Renginių salė, 3 a.

Vasario 21 d.

Renginių salė, 3 a.

Vasario 29 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Kovo 7 d.

Renginių salė, 3 a.

Kovo 7 d.

Renginių salė, 3 a

Kovo 12 d.

8.3.16.
8.3.17.
8.3.18.
8.3.19.
8.3.20.

8.3.21.
8.3.22.
8.3.23.

8.3.24.
8.3.25.
8.3.26.
8.3.27.

8.3.28.
8.3.29.
8.3.30.
8.3.31.
8.3.32.
8.3.33.
8.3.34.

Žurnalo „Gimtoji kalba“ redaktorės Ritos Urnėžiūtės paskaita „Metų žodis ir
Metų posakis Lietuvoje ir svetur“
Renginys „Knygnešiai“, skirtas Knygnešio dienai
Knygos „Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“ pristatymas su geriausio
krepšininko rinkimais
Baigiamasis lietuvių kalbos dienų renginys. Paskaita „Naujųjų skyrybos
taisyklių aptarimas“, lektorius doc. dr. Albinas Drukteinis
Poeto, muziejininko Alfo Pakėno knygos „Poezijos pavasario laureato
Pauliaus Širvio eilėraščiai“ pristatymas. Dalyvaus P.Širvio žmona Birutė,
aktorius Petras Venslovas
„Jazz academy“ (Kaunas) dėstytojų ir studentų koncertas
Dramaturgo Mindaugo Valiuko humoristinės poezijos ir dainų vakaras
Liudvikos Didžiulienės knygos „Lietuvos gaspadinė, arba pamokinimai, kaip
prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“ pristatymas. Dalyvaus Anželika ir
Rimvydas Laužikai
Susitikimas su rašytoju Kęstučiu Kasperavičiumi, autoriaus knygų
iliustracijų parodos „Dailininkas su teptuku“ pristatymas
Susitikimas su žurnalistu, rašytoju Andriumi Užkalniu ir jo knygos „Minčių
srautas“ pristatymas
Dr. Dariaus Kučinsko paskaita ir koncertas, skirtas M. K. Čiurlionio 109osioms mirties metinėms
Rimantės Landsbergienės knygos „Nesuterštasis miestas“ pristatymas.
Živilės Vaičiukynienės juvelyrinių darbų paroda. „Jazz academy“ (Kaunas)
dėstytojų ir studentų koncertas
Susitikimas su humanitare, rašytoja Aukse Šiugždiniene ir jos knygų „Būti
su ragana“, „Meilėje kaip kare“, ir „Tapk ragana (jei nori)“ pristatymas
Edukacinis renginys su interaktyvia lenta „Draugystė su knyga“, skirtas
Bibliotekų savaitei.
Edukacinis renginys „Gėlės mamai“
Valstybinio lėlių teatro spektaklis
Susitikimas su kalbininke, žurnaliste Vaiva Radikaite-Žukiene ir kalbininke
dr. Rita Miliūnaite, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
Edukacinis renginys su interaktyvia lenta „Kelionė po Lietuvą“
Rašytojo Tado Žvirinsko kūrybos vakaras

Renginių salė, 3 a.

Kovo 13 d.

Renginių salė, 3 a.
Vaikų ir jaunimo sk.

Kovo 17 d.
Kovo 20 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Kovo 20 d.

Renginių salė, 3 a.

Kovo 26 d.

Renginių salė, 3 a.
Renginių salė, 3 a.
Renginių salė, 3 a.

Kovo mėn.
Balandžio 3 d.
Balandžio 4 d

Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio 7 d.

Renginių salė, 3 a.

Balandžio 9 d.

Renginių salė, 3 a.

Balandžio 10 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio 17 d.

Renginių salė, 3 a.

Balandžio 23 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio 24 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė, 3 a.

Balandžio 30 d.
Gegužės 5 d.
Gegužės 6 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė, 3 a.

Gegužės 7 d.
Gegužės 7 d.

8.3.35.
8.3.36.
8.3.37.
8.3.38.
8.3.39.
8.3.40.
8.3.41.
8.3.42.
8.3.43.
8.3.44.
8.3.45.
8.3.46.
8.3.47.
8.3.48.

8.3.49.
8.3.50.
8.3.51.
8.3.52.

8.3.53.
8.3.54.
8.3.55.

Istoriko, publicisto, kraštiečio Juozo Brazausko knygos apie rašytoją,
diplomatą Jurgį Savickį pristatymas.
Respublikinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginys Kėdainiuose
Jazz academy“ (Kaunas) dėstytojų ir studentų koncertas
Garsiniai skaitymai (3) „Nė minutės be knygutės“
Tarptautinis seminaras „Post-sekuliarus būvis“, skirtas Nobelio premijos
laureatui Česlovui Milošui (kuratorė dr. Lina Vidauskytė)
Rašytojos, muziejininkės Nijolės Raižytės kūrybos vakaras. Dalyvauja
lituanistė, muziejininkė Regina Mazukelienė
Kasmetinis tradicinis dainuojamosios poezijos festivalis „Ant Nevėžio
kranto 2020“
Poeto Henriko Nagio kūrybos skaitymai, skirti poeto H. Nagio 100 metų
sukakčiai
Rašytojo, žurnalisto dr. Ramūno Čičelio (Jonava) filosofinė paskaita
„Daiktai- tarp unikalumo ir vartojimo“
Čiunės Sugiharos metams skirtas renginys. Dokumentinio filmo „Kaunas.
Sugiharos ir Japonijos ženklai“ pristatymas
Literatūrinis renginys „Bazilisko ambasada“, skirtas Europos kalbų dienai.
Lektorė Greta Ambrasaitė
Konferencija, skirta kalbininko Kazio Ulvydo 110-osioms gimimo metinėms
paminėti
Diskusija jaunimui iš „Pasaulinės lyderystės konferencijos“
Susitikimas su rašytojomis Gina Viliūne (Vilnius), Jolita Herlyn
(Hamburgas), Irena Buivydaitė-Kupčinskiene (Vilnius) ir jų kūrybos
pristatymas
Jazz academy“ (Kaunas) dėstytojų interaktyvi paskaita
Renginių ciklas „Metų knygos rinkimai“ (3)
Ispanų kultūros vakaras (literatūra, flamenko šokis, muzika)
Kompozitoriaus, KTU dėstytojo kraštiečio Antano Jasenkos elektroakustinės
autorinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Arkadijus Gotesmanas (mušamieji),
Arvydas Jakubėnas (saksofonas)
„Kalėdinių puošmenų dirbtuvėlės“
Jazz academy“ (Kaunas) dėstytojų ir studentų koncertas
Muzikinis-literatūrinis kraštiečių menininkų vakaras „Šventų Kalėdų

Renginių salė, 3 a.

Gegužės 13 d.

Renginių salė, 3 a.
Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė, 3 a.

Gegužės 29,30 d.
Gegužės mėn.
Birželio 11, 18, 25 d.
Birželio mėn.

Renginių salė, 3 a.

Birželio mėn.

Bibliotekos kiemelis, renginių salės

Liepos 17–19 d.

Renginių salė, 3 a.

Liepos–spalio mėn.

Renginių salė, 3 a.

Rugsėjo 18 d.

Renginių salė, 3 a.

Rugsėjo 24 d

Renginių salė, 3 a.

Rugsėjo mėn.

Renginių salė, 3 a.

Spalio 2 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė, 3 a.

Spalio 21 d.
Spalio 22 d.

Renginių salė, 3 a.
Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė, 3 a.
Vaikų ir jaunimo sk.

Spalio mėn.
Lapkričio 4, 22 29 d.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

Vaikų ir jaunimo sk.
Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė, 3 a.

Gruodžio 4 d.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

8.3.56.
8.3.57.
8.3.58.
8.3.59.
8.3.60.
8.3.61.
8.3.62.
8.3.63.
8.3.64.
8.3.65.
8.3.66.
8.3.67.
8.3.68.
8.3.69.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

belaukiant“
Susitikimas su rašytoja, žurnaliste Erika Umbrasaite
Renginių salė, 3 a.
Susitikimas su žurnaliste, rašytoja Lavija Šurnaite
Renginių salė, 3 a.
Susitikimas su rašytoja Laura Sintija Černiauskaite
Renginių salė, 3 a.
Susitikimas su rašytoja Kristina Sabaliauskaite
Renginių salė, 3 a.
Susitikimas su rašytoju Alvydu Šlepiku
Renginių salė, 3 a.
Kraštiečio poeto Valdo Daškevičiaus naujos knygos pristatymas
Renginių salė, 3 a.
Vinilinių plokštelių klausymo vakarai (7)
Renginių salė, 3 a.
Profesionalių teatrų spektakliai, koncertai (6)
Renginių salė, 3 a.
Filmų peržiūros ir susitikimai su jų kūrėjais (3)
Renginių salė, 3 a.
Kraštiečių literatų kūrybos vakarai (3)
Renginių salė, 3 a.
Sveikos gyvensenos ir saviugdos paskaitos (4)
Renginių salė, 3 a.
Meno terapijos paskaitos (3)
Renginių salė, 3 a.
Ekskursijos bibliotekoje (20)
Viešoji biblioteka
Edukaciniai užsiėmimai pagal Neformaliojo vaikų švietimo programą Vaikų ir jaunimo sk.
„Taikomosios informacijos kultūra“ (60)
Konkrečiose praktinėse veiklose ugdyti VB vartotojų ir darbuotojų komunikacinius, informacinius, darbo
šaltiniais, įranga gebėjimus
Skatinti ir kontroliuoti pagrindinės bibliotekos vartotojų naudojimąsi Skaitytojus aptarnaujantys skyriai ir
savitarnos įrenginiais. Teikti praktinę pagalbą
filialai
Naujai registruojamus vartotojus supažindinti su VB katalogu, kitomis Skaitytojus aptarnaujantys skyriai,
www.kedainiai.rvb.lt esančioms duomenų bazėmis
filialai
Patikslinti vartotojų duomenų bazės įrašus, papildyti juos perregistruojamų ir Knygų tvarkymo ir komplektavimo
naujai registruojamų vartotojų el. pašto adresais
bei
skaitytojus
aptarnaujantys
skyriai, filialai

________________________________________________

Rugsėjo–gruodžio mėn.
Rugsėjo–gruodžio mėn.
Rugsėjo–gruodžio mėn.
Rugsėjo–gruodžio mėn.
Rugsėjo–gruodžio mėn.
Rugsėjo–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
IV–V 15 val.
su įvairiais informacijos
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

