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Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios bibliotekos direktoriaus
2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V- 05
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS 2019-TŲJŲ 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, reglamentuojantis 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.
2019 m. kovo 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-2 patvirtintas Savivaldybės
2019-2021 m. strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas,
detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą, kuris sudarytas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir
žmogiškuosius išteklius. VB įgyvendina Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2021 metų I
prioriteto Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo užtikrinimas
tikslą: sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos,
kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.
Savivaldybės 2019–2021 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 rengimo procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.
2019 m. kovo 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-3 patvirtintas
Kėdainių rajono savivaldybės 2019 m. biudžetas.
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programos Kultūros veiklos plėtra tikslų, uždavinių, priemonių, už kurias atsakinga VB
įgyvendinimą, detalizuojantis dokumentas, parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2019 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
STRATEGINIS TIKSLAS
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos
apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Kultūros veiklos plėtra
VEIKLOS APŽVALGA
VB įgyvendindama Savivaldybės strateginio veiklos plano programą, realizuoja Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas.
VB 2019 metų veiklos planas skirtas nuostatuose nurodytų funkcijų įgyvendinimui. Jis
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo, biudžeto
sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo įstatymu, valstybės tarnybos
įstatymu.
Kėdainių miesto ir rajono gyventojus aptarnauja Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinė
biblioteka ir 39 filialai. 2 filialai (Miegėnų ir Truskavos) vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas. 2
filialai (Pagirių ir Pajieslio) dirba daugiafunkciniuose centruose. 3 filialai dirba nuomojamose
patalpose. Visose tinklo bibliotekose yra 59,75 etato. Dirba 71 darbuotojas: 29 pagrindinėje, 5
miesto filialuose, 37 kaimo filialuose.
Visos VB tinklo bibliotekos dirba Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje
(LIBIS). Visose bibliotekose yra viešos interneto prieigos (toliau – VIP), 40 bibliotekų –
žaislotekos.
2018 m. gruodžio 7 d. rekonstruotame buvusios „Saulutės“ pastate atidarytas Vaikų ir
jaunimo skyrius; suremontuotos Aristavos, Lančiūnavos, Mantviliškio ir Šlapaberžės filialų
patalpos, nupirktos lentynos, atnaujinti būtini baldai; Lančiūnavos, Mantviliškio, Skaistgirių
filialuose įrengti takeliai neįgaliesiems.
Per 2018 m. VB vartotojais persiregistravo arba naujai užsiregistravo 11916 asmenų (2017
m. – 11910).
VB tinklo bibliotekose vartotojai apsilankė 227159 kartus (2017 m. – 225236 kartus).
Bibliotekos tinklapis www.kedainiai.rvb.lt per 2018 m. aplankytas 95877 kartus (2017 m. – 88251
kartą).
2019 m. sausio 1 d. VB fonde buvo 315635 fiziniai dokumentų vnt. 2018 m. įsigyta
17313 dokumentų. Vartotojams išduoti 455141dokumentas (2017 m. – 441415 dokumentų).
Įgyvendintas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos paremtas Pajieslio filialo
bibliotekininkės parengtas projektas „ Su knyga – nebūsi vienišas“.
2018 m. VB vyko 2017 (2017 m. – 1900) renginių, kuriuose apsilankė 71016 (2017 m. –
63738) lankytojų, iš jų 27699 vaikai ir jaunimas. Organizuota: 14 profesionalių menininkų
parodų,134 mėgėjų meno parodos, 754 įvairūs renginiai bendruomenei, 1115 spaudinių parodų.
Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programą „Taikomosios informacijos kultūra“
(TIK), dalyvavo 17 vaikų.
VB dalyvavo vasaros „Skaitymo iššūkyje“, akcijoje „Knygų Kalėdos“. Vykdytos
edukacinės programos, skirtos skaitymo skatinimui, kultūros paveldui, kalbai, informacinėms
technologijoms, meninei saviraiškai ir verslumui: „Kaip atgyja pasakos“, „Valanda su knyga“,

„Skaitau ir kuriu“, „Tėviškės varsos ir varsnos“, „Senoji kaimo architektūra ir kulinarinis paveldas
Pajieslio krašte“, „Tau mirksi korio akelė“, „Knygos suburia veiklai“ ir kt.
VB svetainėje, pritaikytoje išmaniesiems įrenginiams, teikiamos ne tik virtualios, bet ir
interaktyvios 70 Lietuvos bibliotekų paslaugos. VB Facebook-o 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 2019 m. sausio 1 dieną buvo 194629 įrašai. 67476 iš jų, t.y. kas
2,88 – su knygos turinio arba straipsnio tekstu. 2018 metais Iš VB duomenų bazės vartotojai
atsisiuntė 16766 (2017 m. – 3146) dokumentus, 28756 (2017 m. – 12335) įrašus.
Nacionaliniame bibliografijos duomenų banke patalpinti 51145 VB paruoštų straipsnių
apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas, žmones įrašai. 2018 m. bankas papildytas 2878 (2017 m. – 2884)
įrašais.
Viešų interneto prieigų (VIP) paslaugomis 2018 metais naudojosi 4812 (2017 m. – 5016)
vartotojų, t.y. 10,32% visų Kėdainių rajono gyventojų. Per 2018 metus 70755 (2017 m. – 4806)
VIP lankytojams suteikta 7600 (2017 m. – 6376) konsultacijų. 23 asmenys individualiai mokyti
dirbti kompiuteriu.
2018 metais 22 VB darbuotojai pakėlė savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose,
užsiėmimų trukmė 214 val.
2018 m. VB iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto gavo 700200,00 eurų. Fizinių ir
juridinių asmenų parama – 336,10 eurų. Projektai, programos – 13924,00 eurų. Mokamos paslaugos
– 1704,26 eurai.
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 607200,00 Eur, t. y. 86,7%
biudžeto lėšų. Naujų knygų įsigijimui – 40568,60 Eur (iš jų 39862,00 – Kultūros ministerijos tam
skirtų lėšų). Periodinių leidinių prenumeratai – 16992,81 Eur. Vaikų ir jaunimo skyriaus įrengimui
– 50000,00 Eur, pandusų atnaujinimui filialuose išleista 6990,00 Eur, filialų ir viešosios bibliotekos
remontams – 44999,80 Eur.
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programą „Kultūros veiklos plėtra“ biblioteka įgyvendina 01 tikslo „Gerinti viešosios kultūrinės
informacijos teikimą ir prieinamumą“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią Mikalojaus Daukšos
viešosios bibliotekos veiklą“ priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti VB tinklo bibliotekų veiklą.
02 Atnaujinti VB tinklo bibliotekų IT įrangą, žaislotekas, įsigyti baldų.
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 >11000;
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 2011–2019 metų programa, Lietuvos
Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos kaitos gairės,
Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programa.
Veiklų planas pateikiamas priede.
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Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios bibliotekos 2019 m.
veiklos plano priedas
VEIKLŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

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

5.2.

Veiklos pavadinimas
Užtikrinti VB tinklo bibliotekų aplinkos aptarnavimą
Organizuoti, vykdyti aplinkos aptarnavimą VB tinklo bibliotekose

Vykdymo vieta
Ūkio skyrius, 39 VB tinklo
bibliotekos

Vykdymo terminas

Data

Sausio–gruodžio mėn.

Organizuoti ir užtikrinti VB darbuotojų darbą
Organizuoti VB skyrių ir struktūrinių-teritorinių padalinių,
VB administracija, skyrių ir VB
Sausio–gruodžio mėn.
vykdančių 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 inSkaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
formacijos išteklius (dokumentus, tekstus, duomenų bazes ir kt.)
filialai
Aprūpinti VB vartotojus reikalinga informacija, dokumentais
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
komplektavimo bei skaitytojus
aptarnaujantys skyriai, filialai
Teikti elektronines VB knygų užsakymo bei rezervavimo
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
paslaugas
filialai
Plėsti VB paslaugomis, internetu bei VIP besinaudojančių Kėdainių rajono gyventojų ratą
Skatinti ir kitus jau esamų VB vartotojų šeimų narius tapti VB
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
vartotojais
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
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
atitinkantį, knygų ir kitokių dokumentų fondą
komplektavimo bei skaitytojus
aptarnaujantys skyriai, filialai
Detaliai atskleisti kiekvieno naujai gauto dokumento turinį, formą, Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
autorystę, sąsajas su Kėdainių kraštu
komplektavimo bei skaitytojus

5.3.

Prenumeruoti paklausiausius, plačiam skaitytojų ratui įdomius,
ugdančius, periodinius leidinius

5.4.

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

5.5.

aptarnaujantys skyriai, filialai
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
komplektavimo, Skaitytojų skyriai,
filialai
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
komplektavimo, Skaitytojų skyriai,
filialai
Knygų tvarkymo ir
komplektavimo, Skaitytojų skyriai,
filialai
Knygų tvarkymo ir
komplektavimo bei skaitytojus
aptarnaujantys skyriai, filialai
Knygų tvarkymo ir
komplektavimo bei skaitytojus
aptarnaujantys skyriai, filialai
Skaitytojų ir Vaikų skyriai, filialai
VB darbuotojai

Sausio–gruodžio mėn.

5.6.

Užsakinėti tiktai naujus grožinės literatūros kūrinius, tuos kurių
neturime

5.7.

Organizuoti vartotojams atvirus fondus: patraukliai, tinkamai
pateikti juose esančius dokumentus

5.8.
5.9.

Likviduoti išduotų skaityti namuose dokumentų įsiskolinimus
Sausio–gruodžio mėn.
Iš karto el. paštu informuoti Knygų tvarkymo ir komplektavimo
Sausio–gruodžio mėn.
skyriaus 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
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
naujai gautų dokumentų įrašais
komplektavimo skyrius
Skenuoti naujai gautų knygų turinius ir papildyti turinių tekstais
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
suvestinio katalogo įrašus
komplektavimo skyrius
Skenuoti kūrinių rinkinių turinius ir papildyti turinių tekstais
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
suvestinio katalogo įrašus
komplektavimo 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
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
dienas savaitėje
filialai
Plėtoti virtualias VB paslaugas www.kedainiai.rvb.lt ir VB
VB administracija, skyriai ir
Sausio–gruodžio mėn.
facebook‘e
filialai

6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

7.3.
7.4.
7.5.
7.7.

8.1.
8.1.1.

Kurti visatekstę straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas,
žmones duomenų bazę www.kedainiai.rvb.lt
Teikti viešų interneto prieigų paslaugas
Organizuoti įvairią edukacinę veiklą vaikams ir suaugusiems
Ruošti straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą įstaigas, žmones įrašus
Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui

Organizuoti vaizdinius renginius:
„Dvasinės išminties mokytojas“, skirta amerikiečių rašytojo
Jerome David Salinger 100-osioms gimimo metinėms
8.1.2. „Iš pūgų, speigų, sniegų – kelkis pasaka vaikų“, skirta skaitymo
skatinimui
8.1.3. „Laisvės kaina“, skirta Laisvės gynėjų dienai
8.1.4. „Besipriešinantis gyvenimui „rojuje“, skirta kraštiečio žurnalisto
Vytauto Žutauto 70-osioms gimimo metinėms
8.1.5. „Jie kasmet atgyja neužmirštuolės žiede“, skirta Laisvės gynėjų
dienai
8.1.6. „Kelias į padangę“, skirta kraštiečio aviacijos pradininko
Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus 210-osims gimimo metinėms
paminėti
8.1.7. „Žuvęs už Tėvynę“, skirta Pirmojo Lietuvos kariuomenės
kareivio, žuvusio už Lietuvos nepriklausomybę Povilo Lukšio
žūties 100-osioms metinėms paminėti
8.1.8. „Kūrinio suvokimo ir perteikimo virtuozė“, skirta vertėjos,
humanitarinių m. dr. Violetos Tauragienės 75-osioms gimimo
metinėms
8.1.9. „Krakių valsčiaus šviesuolis“, skirta gydytojo, knygnešio
kraštiečio Mikalojaus Kuprevičiaus 155-osioms gimimo metinėms
paminėti
8.1.10. „Ką žinai apie Lietuvos istoriją“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai
8.1.11. „Visi, kaip vienas, stokim už tėvynę!“, skirta Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo

Ūkio, Bibliografijos ir
informacijos skyriai
VB tinklo bibliotekos
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai,
filialai
Knygų tvarkymo ir
komplektavimo, Bibliografijos ir
informacijos skyriai

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

Skaitytojų sk.

Sausio 2 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Sausio 4 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
I-oji šakinės literatūros salė

Sausio 7 d.
Sausio 9 d.

Skaitytojų sk.

Sausio 10 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Sausio 18 d.

I-oji šakinės literatūros salė

Vasario 4 d.

III-oji šakinės literatūros salė

Vasario 4 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Vasario 8 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Vasario 11 d.

Skaitytojų sk.

Vasario 12 d.

8.1.12.
8.1.13.
8.1.14.
8.1.15.

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.

metams
„Vaikystės aistra – skaitymas“, skirta rašytojo E. Kestnerio 120osioms gimimo metinėms
„Buvęs arti kaimo žmogaus“, skirta rašytojo Juozo Paukštelio 120osioms gimimo metinėms
„Lašininis ir Kanapinis“, skirta Užgavėnių šventei
„Gimtosios kalbos meilės pradžiamokslis“, skirta Mikalojaus
Daukšos išverstos ir išleistos J. Vujeko „Postilės“ 420 metų
sukakčiai
„Saugai gamtą, saugai save“, skirta Žemės dienai
„Poezija – tai kalba, kuri sukelia jausmus“ /U.Eco/, skirta
Pasaulinei poezijos dienai
„Profesoriaus Juozo Tonkūno paveldas“, skirta agronomo
kraštiečio 125-osioms gimimo metinėms
„Vaikystės pašaukta , atbėga pasvaigus knyga“, skirta Tarptautinei
vaikų knygos dienai
„Romanų apie meilę pradininkas lietuvių literatūroje“, skirta
rašytojo Igno Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms
„Lietuvių muzikos patriarchas“, skirta vargonininko,
kompozitoriaus , pedagogo ir choro dirigento Juozo Naujalio 150osioms gimimo metinėms
„Vidinio balso vedina“, skirta kraštietės chemikės, poetės,
pedagogės Vitalijos Bogutaitės-Keblienės 85-osioms gimimo
metinėms
„Medžio giesmėje“ – įamžinti kūrėjo darbai“, skirta kraštiečio
skulptoriaus, tautodailininko Vytauto Ulevičiaus 85-osioms
gimimo metinėms
„Kepurę laikau – kiaušinio prašau“, skirta Šv. Velykoms

8.1.25. „Viskas sava, kas tautiška“, skirta 100-osioms metinėms, kai
pirmuoju Lietuvos valstybės prezidentu tapo (1919) Antanas
Smetona
8.1.26. „Kai kalba širdis“. Kėdainių krašto literatų kūryba, skirta Motinos
dienai

Vaikų ir jaunimo sk.

Vasario 23 d.

Skaitytojų sk.

Kovo 1 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
I-oji šakinės literatūros salė

Kovo 1 d.
Kovo 4 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Skaitytojų sk.

Kovo 15 d.
Kovo 18 d.

III-oji šakinės literatūros salė

Kovo 29 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio 0 d.

Skaitytojų sk.

Balandžio 2 d.

Skaitytojų sk.

Balandžio 8 d.

I-oji šakinės literatūros salė

Balandžio 8 d.

Balandžio 8 d

II-oji šakinės literatūros salė

Balandžio 12 d.

Balandžio 12
d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio 15 d.

Skaitytojų sk.

Balandžio 25 d.

Balandžio 15
d.
Balandžio 25
d.

I-oji šakinės literatūros salė

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

8.1.27. „Viena saulė danguje“, skirta Motinos dienai
8.1.28. „Kalbos ir žodžio daktaras“, skirta kalbininko, vertėjo Aleksandro
Žirgulio 110-osioms gimimo metinėms
8.1.29. „Tikrovės konservuotojas“, skirta prancūzų rašytojo Honorė de
Balzac 220-osioms gimimo metinėms
8.1.30. „Jonas Vaitkus: „Be abejonės esu svajotojas“, skirta kraštiečio
režisieriaus 75-osioms gimimo metinėms
8.1.31. „Kėdainietis, pakerėjęs...Paryžių“, skirta kraštiečio dailininko
Vitalijaus Čepkausko 55-osioms gimimo metinėms
8.1.32. „Žaismingi vaikų pasaulio dailininkė“, skirta dailininkės Sigutės
Ach kūrybai
8.1.33. „Klajūnas“ arba „<... maža žvaigždė tarp milijardo didžių dangaus
žibintų...> (iš M. Bavarsko eil. „Mažos žvaigždės mirtis“)“, skirta
kraštiečio rašytojo, poeto Medardo Bavarsko 85-osioms gimimo
metinėms
8.1.34. „Atmintis kibirkščiuoja kaip laužas“, skirta rašytojo Grigorijaus
Kanovičiaus 90-osioms gimimo metinėms
8.1.35. „Daina – tikra, jeigu ji veržiasi iš širdies“, skirta kraštiečio
kompozitoriaus Vygando Telksnio 85-osioms gimimo metinėms
8.1.36. „Narkotikai! Nebūk madingas, būk gyvas“, skirta Tarptautinei
kovos su narkomanija dienai
8.1.37. „Senovė įdomi ir šiandien“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai
8.1.38. „Lietuvos karūna, nusagstyta eilėmis“, skirta Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai
8.1.39. „Dailininko darbai – tarsi sugautos ir sudėliotos sapnų nuotrupos“,
skirta kraštiečio dailininko Gintauto Adukausko 55-osioms gimimo
metinėms
8.1.40. „Liūdnojo veido riteris“ skirta poeto Jono Aisčio 115-osioms
gimimo metinėms
8.1.41. Iliustracijų paroda „Rugpjūtis – rugių pjūties metas“

Vaikų ir jaunimo sk.
III-oji šakinės literatūros salė

Gegužės 2 d.
Gegužės 3 d.

Gegužės 2 d.
Gegužės 3 d.

Skaitytojų sk.

Gegužės 17 d.

Gegužės 17 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Gegužės 20 d.

Gegužės 20 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Birželio 3 d.

Birželio 3 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Birželio 3 d.

Birželio 3 d.

III-oji šakinės literatūros salė

Birželio 6 d.

Birželio 6 d.

8.1.42. ,Eilinis jūreivis ir žinomas rašytojas“, skirta amerikiečių rašytojo
Herman Melville 200-osioms gimimo metinėms

Skaitytojų sk.

Skaitytojų sk.

Birželio 17 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Birželio 21 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Birželio 26 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Liepos 1 d.

Skaitytojų sk.

Liepos 1 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Liepos 5 d.

Skaitytojų sk.

Liepos 8 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Rugpjūčio
d.
Rugpjūčio
d.

1
1

8.1.43. „Kiekvienas esame kūrėjas“, skirta kraštietės laidų vedėjos,
žurnalistės, kulinarinių knygų autorės Beatos Čičkauskaitės
Nicholson 40-ies metų sukakčiai
8.1.44. „Branginantys šaulio vardą ir Lietuvos garbę“, skirta Lietuvos
šaulių sąjungos 100 metų sukakčiai
8.1.45. „Visą gyvenimą aš pats sau buvau svetimas“, skirta rašytojo Jono
Mačiukevičiaus 80-osioms gimimo metinėms
8.1.46. „Teisė būti laimingiems“, skirta Mokslo ir žinių dienai

I-oji šakinės literatūros salė

Rugpjūčio
d.

I-oji šakinės literatūros salė

Rugsėjo 2 d.

Skaitytojų sk.

8.1.47. „Savosios, lietuviškos visuomenės tarnas“, skirta rašytojo Juozo
Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms
8.1.48. „Skaitome Rebeką Uną“, skirta rašytojos Rebekos Uno kūrybai
8.1.49. „Gyvenimas, tapęs legenda“, skirta kraštietės gydytojos Teklės
Bružaitės 110-osioms gimimo metinėms
8.1.50. „Žydų tema grožinėje literatūroje“, skirta Lietuvos žydų genocido
dienai
8.1.51. „Ir pareiga, ir gyvenimo prasmė“
8.1.52. „Galimybė kurti“, skirta Kėdainių dailės mokyklos 30-ies metų
sukakčiai
8.1.53. „Vardas, kuris skambėjo ir spindėjo Nepriklausomos Lietuvos
gyvenime“, skirta kraštiečio kompozitoriaus Juliaus Štarkos 135osioms gimimo metinėms
8.1.54. „Kito gyvenimo aš neturiu...", skirta rašytojo Raimondo Kašausko
85-osioms gimimo metinėms
8.1.55. „Iš kančios tveriami pasauliai“, skirta airių rašytojo Oscar Wilde
135-osioms gimimo metinėms
8.1.56. „Tautiškumas ir autentika“, skirta stomotologo, kino studijos
„Mėgėjas“ režisieriaus kraštiečio Vitolio Laumakio 90-osioms
gimimo metinėms
8.1.57. „Dienų ir metų bėgime niekada nepamiršęs savo šaknų“, skirta
istorijos mokslų dr. Stanislovo Stašaičio 85-osioms gimimo
metinėms
8.1.58. „Sveika mityba – sveikatos pagrindas“, skirta Europos sveikos
mitybos dienai

Skaitytojų sk.

Rugpjūčio 14
d.
Rugpjūčio 29
d.
Rugsėjo 18 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
II-oji šakinės literatūros salė

Rugsėjo 20 d.
Rugsėjo 20 d.

Skaitytojų sk.

Rugsėjo 20 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
I-oji šakinės literatūros salė

Spalio 1 d.
Spalio 4 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Spalio 4 d.

Skaitytojų sk.

Spalio d.

Skaitytojų sk.

Spalio 15 d.

II-oji šakinės literatūros salė

Spalio 22 d.

I-oji šakinės literatūros salė

Lapkričio 1 d.

Skaitytojų sk.

Lapkričio 4 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

2

8.1.59. „Lietuvių kalbos mokslo kūrėjas“, skirta kalbininko Kazimieros
Būgos 140-osioms gimimo metinėms
8.1.60. „Nuėjusi tėvo pėdomis“, skirta teatro ir kostiumų dailininkės
Gražinos Konstancijos Remeikaitės 85-osioms gimimo metinėms
8.1.61. „ Archeologas jaučiasi tarsi detektyvas“ /Algirdas Juknevičius/,
skirta archeologo Algirdo Juknevičiaus 65-ių metų sukakčiai
8.1.62. „Metai už stalo“, skirta Kėdainių krašto kulinariniam paveldui
8.1.63. „Rašytojai – Nobelio premijos laureatai“, skirta Nobelio dienai
8.1.64. „Kristinos Gudonytės knygų pasaulyje“, skirta rašytojos Kristinos
Gudonytės kūrybai
8.1.65. „Kalėdos – saulės sugrįžimo šventė“, skirta, skirta Šv. Kalėdoms ir
jų laukimo laikotarpiui
8.1.66. „Metų knygos“, skirta 2019 metų knygos rinkimams

Skaitytojų sk.

Lapkričio 5 d.

II-oji šakinės literatūros salė
I-oji šakinės literatūros salė

Lapkričio 25
d.
Gruodžio 3 d.

II-oji šakinės literatūros salė
Skaitytojų sk.
Vaikų ir jaunimo sk.

Gruodžio 9 d.
Gruodžio 9 d.
Gruodžio 9 d.

Skaitytojų sk.

Gruodžio 9 d.

Teminės knygų lentynos
Organizuoti meno, tautodailės ir rankdarbių parodas:
Kraštiečių menininkų darbų paroda „Baltos šventos Kalėdos“
Šiaulietės dailininkės Reginos Rudienės tapybos darbų
paroda
8.2.3. Kėdainiečio Arvydo Kantauto fotografijų paroda „Lietuvos
peizažai“
8.2.4. Kraštiečių menininkų darbų paroda „Margos Velykos“
8.2.5. Kauniečio dailininko, juvelyro Gvido Latako darbų paroda
8.2.6. Fotografijų paroda iš dainuojamosios poezijos festivalio „Ant
Nevėžio kranto“ archyvų
8.2.7. Kėdainiečio dailininko Ginto Adukausko tapybos paroda, skirta
55-erių metų jubiliejui
8.2.8. Kaunietės dailininkės Violetos Židonytės akvarelių paroda
8.2.9. Papuoškime eglutę savo pasigamintais žaislais (Vaikų, lankančių
Neformalaus vaikų švietimo programą „Taikomosios informacijos
kultūra“, darbelių paroda
8.2.10. Meno parodos parodų erdvėje.

Skaitytojų sk.

Lapkričio–gruodžio
mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

Parodų erdvė
Parodų erdvė

Sausio mėn..
Vasario mėn.

Parodų erdvė

Kovo mėn.

Parodų erdvė
Parodų erdvė
Parodų erdvė

Balandžio mėn.
Birželio mėn.
Liepos mėn.

Parodų erdvė

Liepos mėn.

Parodų erdvė
Vaikų ir jaunimo sk.

Spalio mėn.
Gruodžio 15 d.

Parodų erdvė

Gegužės, rugsėjo,
lapkričio mėn.

8.1.67.
8.2
8.2.1.
8.2.2.

8.3.

Organizuoti žodinius renginius:

Skaitytojų sk.

Gruodžio 15 d

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.
8.3.16.

8.3.17.

8.3.18.
8.3.19.

Astos Ivaškevičiūtės paskaita ir knygos „Laisvė būti savimi“
pristatymas
Tomo Kavaliausko detektyvinio romano „Originalas“ pristatymas
Dr. Artūro Dabkevičiaus paskaita „Biolaukas“. Meditacijos
praktika su Vlada Butkiene
Susitikimas su vaikų poete Zita Gaižauskaite
Istoriko dr. Arvydo Anušausko knygos „Aš esu Vanagas“
pristatymas
Susitikimas su „Misija Sibiras 2018“ dalyviais
XXVII Knygos mėgėjų parengto Metraščio VI-ojo tomo
pristatymas
Žaliakalnio bruko poeto, prozininko, bardo Edmundo Janušaičio
kūrybos pristatymas
Knygos „Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“ pristatymas ir geriausio
krepšininko rinkimai
Paskaita „100 metų, kai Lietuvos prezidentu tapo Antanas
Smetona“. Lektorius istorikas Vaidas Banys
Kraštietės poetės Vilijos Šulcaitės prisiminimų vakaras
Kaunietės rašytojos Rebekos Uno knygų paaugliams pristatymas
„Skaityk su „Karjeros akademija“ ( Greitasis skaitymas) renginys
skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei
Popietė „Tavo knygų medis“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai
Kauniečio rašytojo Laimono Inio kūrybos pristatymas. Renginys
skirtas meilės deivės Mildos dienai
Kaunietės poetės Daivos Čepauskaitės knygos vaikams „Baisiai
gražūs eilėraščiai“ pristatymas. Renginys skirtas Tarptautinei
šeimos dienai
Konferencija ir moksleivių dailyraščio darbų paroda „...Dievas ir
pati prigimtis reikalauja kalbėti savąja kalba“/Mikalojus Daukša/.
skirta Mikalojaus Daukšos „Postilės“ 420-ies metų sukakčiai
Rašytojos Aldonos Ruseckaitės knygos „Dūžtančios formos.
Romanas apie Vytautą Mačernį“
Kauniečio poeto Gvido Latako kūrybos pristatymas

Renginių salė

Sausio mėn.

Renginių salė
Renginių salė

Sausio mėn.
Vasario mėn.

Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė

Vasario mėn.

Vasario 20 d

Renginių salė
Renginių salė

Kovo mėn.

Renginių salė

Kovo mėn.

Kovo 19 d.

Vaikų ir jaunimo sk.

Kovo 6 d.

Renginių salė

Balandžio mėn.

Renginių salė
Renginių salė
Vaikų ir jaunimo sk.

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio 24
d.
Gegužės 7 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė

Gegužės mėn.

Renginių salė

Gegužės mėn.

Renginių salė

Gegužės 7 d.

Renginių salė

Gegužės mėn.

Renginių salė

Birželio mėn.

8.3.20. Susitikimas-paskaita su jaunimo organizacijos „Žingsnis“
Renginių salė
dalyviais, skirtas Tarptautinei kovos su narkomanija dienai
8.3.21. Garsiniai skaitymai „Kai vėsu ir lietūs merkia, jus, vaikai, knygutės Vaikų ir jaunimo sk.
laukia“
8.3.22. Kasmetinis tradicinis dainuojamosios poezijos festivalis „Ant
Nevėžio kranto 2019“
8.3.23. Renginių ciklo „Kėdainiečių bakalaurų ir magistrų darbai“, skirti
Kėdainiams, startas - Edgaro Mažeikos bakalauro darbo
„Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinė“ pristatymas
8.3.24. Krašto literatų kūrybos skaitymai (Kėdainių miesto šventėje)
8.3.25. Akcijos „Vasara su knyga 2019“ baigiamasis renginys
8.3.26. Prisiminimų vakaras, skirtas kraštietei gydytojai Teklei Bružaitei
atminti
8.3.27. Kaunietės poetės Tautvydos Marcinkevičiūtės autorinių ir vertimų
knygų pristatymas, skirtas Europos kalbų dienai
8.3.28. Susitikimas su rašytoja Rebeka Uno
8.3.29. Susitikimas su poete, prozininke Violeta Židonyte
8.3.30. Kraštiečio Vitolio Laumakio kūrybos vakaras , skirtas 90-ties metų
jubiliejui
8.3.31. „Skaityti reikia mylinčios širdies ir matančių rankų“, renginys
skirtas Pasaulinei Baltosios lazdelės dienai
8.3.32. „Literatūrinis protmūšis“
8.3.33. Paskaita apie Lietuvos kariuomenės veiklą
8.3.34. Kauniečio poeto Viktoro Rudžiansko kūrybos vakaras
8.3.35. Renginių ciklas „Metų knygos rinkimai“

8.3.36. „Kalėdinių puošmenų dirbtuvėlės“
8.3.37. Muzikinis-literatūrinis kraštiečių vakaras „Šventų Kalėdų
belaukiant“

Birželio mėn.
Birželio 11 d.
Birželio 18 d.
Birželio 25 d.
Liepos 19-21
d.

Bibliotekos kiemelis, naujoji
bibliotekos scena, Rotušės
kiemelis, Evangelikų reformatų
bažnyčia
Renginių salė

Rugpjūčio mėn.

Bibliotekos kiemelis
Bibliotekos kiemelis
Renginių salė

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

Renginių salė

Rugsėjo mėn.

Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė
Renginių salė

Rugsėjo 27 d.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

Vaikų ir jaunimo sk.

Spalio 15 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė
Renginių salė
Vaikų ir jaunimo sk.

Spalio 23 d.

Vaikų ir jaunimo sk.
Renginių salė

Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio 4 d.
Lapkričio 22
d. Lapkričio
29 d.
Gruodžio 4 d.
Gruodžio mėn.

8.3.38.
8.3.39.
8.3.40.
8.3.41.

Vinilinių plokštelių klausymo vakarai
Profesionalių teatrų spektakliai, koncertai
Filmų peržiūros ir susitikimai su jų kūrėjais
Kraštiečių literatų kūrybos vakarai

Renginių salė
Renginių salė
Renginių salė
Renginių salė

Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.

8.3.42. Gyvosios meno dienos naujoje bibliotekos scenoje, terasoje
Bibliotekos scena
Sausio–gruodžio mėn.
(bendra praktinė dailininkų, muzikų , literatų veikla)
9.
Konkrečiose praktinėse veiklose ugdyti VB vartotojų ir darbuotojų komunikacinius, informacinius, darbo su įvairiais informacijos
šaltiniais, įranga gebėjimus
9.1.
Skatinti ir kontroliuoti pagrindinės bibliotekos vartotojų
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai Sausio–gruodžio mėn.
naudojimąsi savitarnos įrenginiais. Teikti praktinę pagalbą
9.2.
Naujai registruojamus vartotojus supažindinti su VB katalogu,
Skaitytojus aptarnaujantys skyriai, Sausio–gruodžio mėn.
kitomis www.kedainiai.rvb.lt esančioms duomenų bazėmis
filialai
9.3.
Patikslinti vartotojų duomenų bazės įrašus, papildyti juos
Knygų tvarkymo ir
Sausio–gruodžio mėn.
perregistruojamų ir naujai registruojamų vartotojų el. pašto
komplektavimo bei skaitytojus
adresais
aptarnaujantys skyriai, filialai
________________________________________________

