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2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
ĮVADAS
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ( toliau –
Biblioteka) programa yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu,
raidos

Valstybės

ilgalaikės

strategijos

nuostatomis,

strategijos,

IFLA

ir

Lietuvos

UNESCO

informacinės

Viešųjų

bibliotekų

visuomenės

plėtros

manifeste

(1994)

apibrėžtomis gairėmis, Skaitymo skatinimo programomis, Bibliotekos nuostatais ir nusako
Bibliotekos plėtotės tikslus, kryptis, apibrėžia veiklos rezultatus. VB veiklos programa numato
uždavinius ir priemones Bibliotekos tikslams pasiekti ir juos įgyvendinti.
Biblioteka teikia gyventojams kultūros, informacijos ir viešosios interneto prieigos
paslaugas, vykdo kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio
raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir
projektus. Šalia tradicinių Bibliotekos paslaugų – bendruomenės aprūpinimo informacija ir
dokumentais, knygų ir periodinių leidinių skolinimo, kultūrinių renginių organizavimo, itin
svarbios yra Bibliotekos kultūrinės, edukacinės ir socialinės paslaugos socialiai jautriems ar
pasižymintiems savitumu bendruomenės sluoksniams: senjorams, neįgaliesiems, jaunimui,
rizikos šeimoms ir kt.
Biblioteka,
visuomeninėmis,

bendradarbiaudama

verslo

organizacijomis,

su

savivaldybės

užtikrina

įstaigos

socialinėmis,
paslaugų

švietimo,

prieinamumą

įvairiausioms bendruomenės grupėms. Siekiant kuo profesionaliau tenkinti klientų užklausas
interneto, elektroninės informacijos, mobiliųjų įrenginių, įvairių kitų informacijos kanalų
klausimais, bibliotekos darbuotojai nuolat skatinami tobulinti informacinius gebėjimus ir
kompetencijas. Šių dienų Biblioteka neapsiriboja tradicinėmis Bibliotekos paslaugomis – ji
ugdo, padeda, moko, sudaro sąlygas turiningai leisti laisvalaikį ir yra skirta bendruomenės
poreikiams.
Įgyvendindami šią metinę programą užtikrinsime Tauragės rajono savivaldybės
bendruomenės ir bibliotekos darbuotojų poreikius, teikiamų paslaugų kokybę, informacijos ir
fondų prieinamumą, sąlygas visiems bendruomenės nariams įgyti žinių, skaityti, šviestis,
turiningai leisti laisvalaikį. Biblioteka sudarys sąlygas ir toliau naudotis kompiuteriais ir
internetu ne tik miesto, bet ir kaimo gyventojams, vyks specialistų ir vartotojų apmokymai,
elektroninio raštingumo konsultacijos bei mokymai. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai
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teiks informaciją vartotojams apie prieinamas paslaugas ir mokymosi programas, padės
žmonėms rasti ir gauti e. valdžios paslaugas, išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu,
užpildyti pajamų bei turto el. deklaracijas. Bibliotekos žmogiškieji ištekliai užtikrins viešosios
įstaigos funkcionalumą ir prieinamumą.

1. PLĖTROS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
Bibliotekos 2020 m. veiklos programos tikslai:
- Dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas;
- Prieigos prie vietos ir pasaulio viešų informacijos šaltinių suteikimas visoms
gyventojų grupėms, gyventojų informacinio raštingumo didinimas;
- Visuomenės švietimui, asmenybės ugdymui reikalingos informacijos ir paslaugų
tiekimo užtikrinimas;
- Galimybės vartotojams naudotis Viešosios bibliotekos, jos filialų ir kitų Lietuvos
bibliotekų fondais suteikimas;
- Bendradarbiavimas su ugdymo, kultūros, bendruomeninėmis, jaunimo ir kitomis
organizacijomis.
- Su bibliotekų veikla susijusių kultūrinių, literatūrinių ir edukacinių renginių
organizavimas.
Bibliotekos 2020 m. veiklos programos uždaviniai:
- Dalyvauti ir įsisavinti Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partnerių
inicijuotus projektus: „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ ir asociacijos „Langas į ateitį“ projektą „Prisijungusi
Lietuva“. Bibliotekoje ir jos filialuose bus įrengtos arba pagerintos viešosios interneto prieigos
už 280 tūkst. Eur;
- Atnaujinti bibliotekos filialų patalpas, suteikiant vartotojams galimybę patogiai,
laisvai dirbti, mokytis, ilsėtis;
- Dalyvauti, formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bei tobulinant LIBIS;
- Didinti bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą visoje savivaldybės teritorijoje
plėtojant tradicines bei diegiant inovatyvias, informacinėmis technologijomis pagrįstas,
paslaugas, atitinkančias bibliotekos vartotojų poreikius;
- Tirti gyventojų poreikius dėl viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų;
- Gerinti bibliotekos įvaizdį, palaikyti glaudų ryšį su visuomene;
- Rūpintis rajono bibliotekų darbuotojų profesionalumo ugdymu, kvalifikacijos kėlimu.
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2. VYKDOMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS
Bibliotekoje ir jos filialuose bus organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai ir parodos,
vykdomi projektai. Taip pat žodiniai ir vaizdiniai renginiai, skirti valstybinėms, tautinėms
šventėms, žymių visuomenės veikėjų jubiliejams paminėti. 2020 m. bus rengiami susitikimai su
žymiais visuomenės veikėjais, rašytojais, kraštiečiais, skatinamas rajono bibliotekų darbuotojų
bendradarbiavimas su bendruomenėmis, vaikų dienos centrais, Trečiojo amžiaus universitetu.
Numatoma toliau skatinti visų amžiaus grupių vartotojų skaitymą, ugdyti jų saviraišką,
kūrybą, individualumą, sudaryti palankias sąlygas šviestis, mokytis, gauti reikiamą informaciją,
tenkinti kultūrinius, mokymosi, švietimo poreikius.
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius ir toliau sistemingai komplektuos
bibliotekos vartotojų poreikius atitinkančius spaudinius bei kitus dokumentus, viešosios
bibliotekos ir filialų darbuotojai vykdys dokumentų atranką, nurašys aktualumą praradusius,
susidėvėjusius dokumentus, užtikrins dokumentų saugumą. Naudojantis LIBIS suvestiniu
katalogu ir Tauragės VB elektroniniu katalogu, vartotojams bus teikiama informacija apie naujai
gautas knygas bei kitus dokumentus, esančius mūsų ir kitose šalies bibliotekose, esant reikalui,
literatūra bus užsakoma iš kitų šalies bibliotekų.
Informacijos skyrius ir toliau plėtos informacines paslaugas, ugdys bendruomenės
informacinę kompetenciją, sieks efektyviai valdyti informacinius išteklius, suteiks galimybę
bibliotekoje saugoma kraštotyros informacija naudotis nutolusiems vartotojams, dalyvaus
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos vykdomame projekte „Krašto gidas“.
2020 m. bus vykdomi nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai, įstaigose
pristatomas 3D spausdintuvas, skatinamas vartotojų naudojimasis elektroninėmis knygomis.
Metodikos skyrius organizuos seminarus, dalinsis patirtimi, bendradarbiaus su kitų
žinybų bibliotekomis, teiks metodinę pagalbą švietimo sistemos bibliotekoms, rinks ir kaups
medžiagą apie bibliotekas, darbuotojus, organizuos rajono bibliotekininkams kvalifikacijos
tobulinimo keliones. Rajono bibliotekininkai dalyvaus Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo,
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekų organizuojamuose mokymuose ir kt.
Svarbiausi 2020 m. renginiai: ,,Poezijos pavasaris“, tradicinis renginys „Prie garažų“,
,,Padėkos vakaras“, konkurso „Tauragės metų knyga 2019“ organizavimas, Nacionalinės
bibliotekų savaitės renginiai, vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga“, Knygų Kalėdų
renginiai. 2020 m. bus rūpinamasi bibliotekos įvaizdžio formavimu – pateikiama informacija
apie bibliotekos veiklą vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose,
televizijoje, radijuje.
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2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
Asignavimų valdytojas

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka, 18820968

1. Bendroji dalis
1.1. Tikslai, misija, vizija
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji (toliau – biblioteka) – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos
tikslai nustatyti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Tauragės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-4
„Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“, kurių siekdama biblioteka formuoja universalų
dokumentų fondą, organizuoja gyventojų bibliotekinį, informacinį, kultūrinį aptarnavimą ir neformalųjį švietimą.
Bibliotekos misija - teikti kultūrines, informacines paslaugas, užtikrinti kokybiškos informacijos sklaidą ir prieinamumą visoms visuomenės
grupėms, puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese, siekiant prisidėti prie nuolatinio gyventojų
mokymosi ir tobulėjimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo.
Bibliotekos vizija - profesionalus, patikimas, atviras, modernus ir turtingas paslaugomis bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas
tobulėjimui, savišvietai bei laisvalaikio praleidimui
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiklos pavadinimas

01.08 Sporto ir kultūros ugdymo programa
01
Tikslas:
Formuoti
rajono
kultūrinį
savitumą,
didinti kultūros
vartotojų
aktyvumą

1

Proceso/indėlio vertinimo kriterijų
pavadinimas
reikšmė

Rajono
bibliotekose
organizuojamų
renginių
skaičius,1
Iš jų - parodų
Veiklos, skirtos suaugusiems
vartotojams

2019 m. Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos renginių planas, p. 9

1000

400
500

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

Skaitytojų
aptarnavimo
skyriaus vedėja,
rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

Skirti
asignavimai
(Eur)
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01.01

Uždavinys:
Didinti
kultūros
įstaigų veiklos
įvairovę,
užtikrinant
kultūros
paslaugų
kokybę ir jų
prieinamumą

Informacinių
ir
kultūrinių paslaugų
kokybės,
prieinamumo visoms
gyventojų grupėms
gerinimas

Veiklos, skirtos vaikams ir
jaunimui
–
kultūros,
edukacinių ir informacinių
renginių skaičius, tarp jų ,,Batuoto katino“ lėlių teatro
spektakliai
Kompiuterizuotos
darbo
vietos
vartotojams
ir
darbuotojams su interneto
prieiga
Lietuvos
integralios
bibliotekų
informacinės
sistemos (LIBIS) naudojimas
ir kūrimas
Duomenų
bazių
administravimas
Bibliotekos
el.
katalogo
naudojimas
Pildyti elektroninį katalogą
anotuotais
naujų
informacinių, mokomųjų ir
kraštotyros
leidinių
bibliografiniais aprašais
Kurti
rajono
laikraščių
straipsnių
anotuotus
bibliografinius
įrašus
siuntimui
į
Nacionalinį
bibliografijos duomenų banką
Aprašyti
kraštotyrinę
informaciją iš respublikinių
periodinių leidinių ir interneto
Skaitmeninti
autografuotų
knygų viršelius ir autografus
Papildyti elektroninį katalogą

500

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja,
Rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

190

BPA inžinierius

I – IV
ketvirčiai

27 rajono
bibliotekos

LIBIS
administratorė

I – IV
ketvirčiai

16 duomenų bazių

Informacijos
skyriaus vedėja
Rajono
bibliotekininkės
Informacijos
skyriaus vedėja,
vyr. bibliografė

I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai

2000 įrašų

Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografės

I – IV
ketvirčiai

100 įrašų

Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografė
Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografės
Informacijos

I – IV
ketvirčiai

25000 paieškų
400

25 skaitmeninti
dokumentai
100 kortelių

I – IV
ketvirčiai
I – IV
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konvertuotais
kraštotyros
kartotekos aprašais
Dalyvauti
Virtualios
elektroninio paveldo sistemos
kūrimo projekte. Aprašyti,
šifruoti ir suskaitmeninti
bibliotekoje
saugomų
kraštotyrinių
nuotraukų
kolekciją.
Informacinės užklausos
iš jų - elektroninėmis
priemonėmis
Vartotojų mokymo naudotis
paslaugomis,
kompiuterine
įranga ir kt. valandų skaičius
Naujų technologijų, tarp jų 3D spausdintuvo pristatymai,
programavimo savaitė
Suteikti mokamų paslaugų
(eurais)
01.01.01

Priemonė:
Kultūros
įstaigų veiklos
užtikrinimas

Įstaigų skaičius:
Viešoji biblioteka
Filialai
Etatų skaičius
Aptarnauti gyventojų %

ketvirčiai

300 objektų

skyriaus vyr.
bibliografės
Informacijos
skyriaus vedėja

13000
400

Rajono
bibliotekininkės

I – IV
ketvirčiai

900

Rajono
bibliotekininkės

I – IV
ketvirčiai

20

SAS vyr.
bibliotekininkė

I – IV
ketvirčiai

2000

Rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

1
26
61
22

Direktorė

Vartotojų skaičius

9000

Lankytojų skaičius

140 000

Lankomumas

15

Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono

I – IV
ketvirčiai

I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
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Dokumentų išduotis
(Fiz. vnt.)
Skaitomumas
Įsigyti naujų dokumentų
pavadinimų (Fiz. vnt.)

01.01.03

Priemonė:
Viešųjų
renginių
organizavimas

180000

18

11000

Užsakyti periodinių leidinių
pavadinimų

80

Vykdyti metodinę veiklą
(išvykų skaičius)
Pasitarimų skaičius

70

Seminarų skaičius

1

Profesinę kvalifikaciją už
bibliotekos
ribų
kėlusių
darbuotojų skaičius
Rajono bibliotekų techninės
įrangos atnaujinimas

30

Įstaigos įsiskolinimų metų
pabaigoje likutis (eurai)
Pateikti projektų
Savivaldybės Kultūros
renginių rėmimo fondui;
Respublikiniam Kultūros

8

Pagal LNB
projektą
500

15

bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyriaus vedėja
Dokumentų
komplektavimo
ir tvarkymo
skyriaus vedėja

I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai

Metodikos
skyriaus vedėja
Metodikos
skyriaus vedėja
Metodikos
skyriaus vedėja
Direktorė

I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Vyr. buhalterė

I – IV
ketvirčiai

Projektų vadovė

I – IV
ketvirčiai

Gruodis

8

savivaldybės
teritorijoje
SUDERINTA:
Tauragės rajono savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėja Danutė Naujokienė

rėmimo fondui

4
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2020 m. viešosios bibliotekos renginių planas2
Data

Renginio pavadinimas

I ketvirtis

Susitikimas – knygos pristatymas su
rašytoju Arkadijumi Vinokuru (knyga
„Mes nežudėme“)
Knygų pristatymai,
susitikimai su
knygų autoriais ir iliustruotojais
Mini ekspozicijos-priminimai

Metų
eigoje
Metų
eigoje
I ketvirtis

Renginio
apibūdinimas
Renginys

Parodos

Renginiai

Vaikų literatūros
skyrius
Meno ir muzikos
skaitykla
Informacijos skyrius

Sausis

2020 – Tautodailės metai

Sausis

Literatui, verslininkui, sveiko gyvenimo
būdo propaguotojui ir knygos ,,Poemos,
kitoniškos nuo šio svieto raštų“ autoriui
Tomui Norgelui – 140
Knygų skaitymai VDC „Mes esame“ ir
VDC „Esi laukiamas“
Susitikimai su knygų vaikams kūrėjais

Virtuali paroda

Aldona Elena Puišytė – poetė, eseistė,
vertėja 90 m. „Ką gyvenimas įrašė“
Susitikimas su Budistų vienuoliu
Kęstutčiu Marčiulynu
Antonui Čechovui – rusų rašytojui 160
m. „Gyvenimo normalumo beieškant“
Pedagogui literatūros tyrinėtojui,
prozininkui, humanitarinių m. dr. Juozui
Jasaičiui – 90
Prisiminimų vakaras, skirtas gydytojai
Aldonai Pavalkytei atminti

Paroda

Sausis
Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris
2

Virginijos Kulvinskaitės knygos ,,Kai aš
buvau malalietka“ pristatymas (Sausis –
vasaris)
Pranė Dundulienė – etnologė,
habilituota humanitarinių mokslų
daktarė (110 m.)
Motiejui Gustaičiui – poetui, vertėjui,
literatūros ir kultūros tyrinėtojaui 150
m. „Dzūkijos dainius“
Eugenijai Šimkūnaitei - gydytojai,

Biblioteka pasilieka teisę keisti renginių planą.

Vaikų literatūros
skyrius
Informacijos skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

I ketvirtis

I ketvirtis

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Renginys

Susitikimas su MK Drama Queen
mados namų įkūrėja, kraštietė Kotryna
Armonaitė
Organizuoti Saugaus interneto dienas

I –II
ketvirčiai
I –II
ketvirčiai
Sausis

Organizatorius

Paroda

Renginiai
Renginiai

Renginys
Paroda
Virtuali paroda

Renginys

Renginys

Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Informacijos skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo,
Informacijos skyriai
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Meno ir muzikos
skaitykla

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
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Gegužė

Kovas balandis

Kovas

Kovas

žolininkei, etnografei, habilituotai
gamtos mokslų daktarei 100 m.
„Didžioji Lietuvos „žiniuonė“
Tauragės metų knygos 2019 rinkimai
Parodų ciklas „Tauragės istorijos
puslapiai“: 30 įsimintinų
Nepriklausomybės laikotarpio įvykių
Tauragės krašto spaudoje (1990–2020)
Organizuoti renginių ir akcijų ciklai
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
trisdešimtmečiui
Tarptautinė teatro diena

Balandis

Juozui Šikšneliui – prozininkui,
dramaturgui - 70 m. ,,Maloniausias
dalykas – kūrybos procesas“
Justinui Marcinkevičiui – poetui,
dramaturgui, vertėjui - 90 m. „Poetas,
kuris skleidė šviesą“
Parodų ciklas „Tauragės istorijos
puslapiai“: Knygos išleistos Tauragėje
Nepriklausomybės laikotarpiu (1990–
2020)
Parodų ciklas
„Tauragės krašto
šviesuoliai“: chorvedžiui, pedagogui,
muzikologui, humanitarinių m. dr.
Boleslovui Zubrickui – 90
Tarptautinė vaikų knygos diena

Balandis

Šv. Velykos

Balandis

Nacionalinė
bibliotekų
savaitė:
susitikimai, akcijos: skaitytojai su
pažymėjimais kavinėje ResPublika
vaišinami nemokamai
Emiliui Zolia – prancūzų rašytojui -180
m. „Emilis Zolia – 180“
Henrikui Radauskui – poetui, vertėjui
110 m. „ Iš tikrovės į pasaką...“
Jurgiui Savickiui – rašytojui, diplomatui
130 m. „Amžinas emigrantas“
Vytautui Petkevičiui – prozininkui,
dramaturgui, politikui - 90 m. „O
laisvės be tiesos nėra!...“
Poezijos pavasaris
Akcija Vasara su knyga „Skaitymo
iššūkis“
Kraštiečio dr. Justino Stonio knygos
„Senovinės technikos muziejus
Smalininkuose. 15 metų“ pristatymas,
skirtas autoriaus 80-mečiui

Kovas

Kovas

Balandis

Balandis

Balandis
Balandis
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Birželis rugpjūtis
Birželis

Virtuali paroda ir
renginys
Paroda

skyrius,
Meno ir muzikos
skaitykla
Informacijos skyrius
Informacijos skyrius

Renginių ir akcijų
ciklai

Viešoji biblioteka

Paroda

Meno ir muzikos
skaitykla
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Informacijos skyrius

Paroda

Informacijos skyrius

Renginiai

Vaikų literatūros
skyrius
Meno ir muzikos
skaitykla
Rajono bibliotekų
darbuotojai

Paroda
Renginiai

Paroda
Paroda
Paroda
Paroda

Renginiai
Akcija
Renginys

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Direktorė
Rajono bibliotekų
darbuotojai
Skaitytojų
aptarnavimo,
Informacijos skyriai
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Birželis
Birželis
Gegužė
Liepa
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Metų
eigoje

Metų
eigoje
Metų
eigoje

Spalis

Spalis
Spalis

Spalis

Spalis
Lapkritis

Žemaitei (Julijai BeniuševičiūteiParoda
Žymantienei) - lietuvių literatūros
klasikei 175 m. „Nerimstanti širdis“
Antuanui de Sent Egziuperi – prancūzų
Paroda
rašytojui 120 m. „Antuanas de Sent
Egziuperi: jo gyvenimas ir meilė“
Patefono muzikos garsai Tauragės dienų
Paroda
metu
Petras Vaičiūnas – poetas, dramaturgas,
Paroda
vertėjas 130 m. „Spalvinga asmenybė“
Poetų ir bardų vakaras ,,Prie garažų“
Renginys
Gi de Mopasanui – prancūzų rašytojui
Paroda
170 m. „Įžymus novelių kūrėjas“
Parodų ciklas „Tauragės istorijos
Paroda
puslapiai“: Tauragės krašto žydai
Baigiamasis „Skaitymo iššūkio“
Renginys
renginys
Pauliui Širviui – poetui, žurnalistui 100
Paroda
m. „Poetas iš Dievo malonės“
Agatai Kristi – anglų rašytojai 130 m.
Paroda
„Nusikaltimo karalienė“
„Vainikuotieji“ – susitikimų ciklas su
Renginiai
nacionalinės kultūros ir meno premijos
Laureatais:
Donaldu
Kajoku,
Kornelijumi Plateliu, Vanda Juknaite,
Mariumi Ivaškevičiumi
Vytauto Kandroto knygos „Pažink
Renginys
Prancūziją“
pristatymas
(bendradarbiaujant su Terra Publica
leidykla)
Susitikimas su Aurelijumi Zyku Renginys
japonologu, politikos mokslų daktaru,
keliautoju, vertėju, visuomenės veikėju,
mokslo
populiarinimo
publikacijų
autoriumi, knygos „Japonijos spalvos ir
skoniai“ pristatymas
Parodų ciklas „Tauragės krašto
Paroda
šviesuoliai“: dailininkei tapytojai
Jadvygai Lengvinaitei-Šitikovienei – 90
Tarptautinė muzikos diena. Paroda apie
Paroda
muzikos atlikėjus;
B. Baltrušaitytės 80-mečio renginiai: Renginiai, parodos
skaitymai, konferencija, plenerai
Henrikui Nagiui – poetui, literatūros ir
meno kritikui, vertėjui - 100 m.
„Nedaug mums buvo duota rinktis...“
Suaugusių mokymo savaitė
Parodų ciklas „Tauragės krašto
šviesuoliai“: gydytojai, žurnalistei,
kraštotyrininkei Nijolei

Paroda

Renginiai
Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Meno ir muzikos
skaitykla
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Direktorė
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Informacijos skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Informacijos skyrius

Meno ir muzikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo,
Informacijos skyriai
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Informacijos skyrius
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Gruodis

Michelkevičienei-Samoškaitei – 90
Ričardui Gaveliui, rašytojui 70 m.
„Pažinti R. Gavelį“
Raineriui Marijai Rilkei – austrų
rašytojui 145 m. „Ateities ideologijos
skelbėjas“
Parodų ciklas
„Tauragės
krašto
šviesuoliai“:
kraštotyrininkui,
mokytojui Jonui Bickai –120
Parodų ciklas „Tauragės istorijos
puslapiai“: Tauragės liaudies teatrui –
60: istorija afišose
Kalėdiniai knygų skaitymai

Gruodis

„Kalėdos - jausmas širdyje“

Paroda

Gruodis

Adventas, Kalėdos

Paroda

Lapkritis
Lapkritis

Gruodis

Gruodis

Paroda
Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Informacijos skyrius

Paroda

Informacijos skyrius

Renginiai

Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Meno ir muzikos
skaitykla

