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2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
ĮVADAS
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ( toliau –
Biblioteka) veiklos programa yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatymu, Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros strategijos nuostatomis, IFLA ir UNESCO Viešųjų bibliotekų 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,
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verslo

organizacijomis,
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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
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internetu ne tik miesto, bet ir kaimo gyventojams, vyks specialistų ir vartotojų apmokymai,
elektroninio raštingumo konsultacijos bei mokymai. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai
teiks informaciją vartotojams apie prieinamas paslaugas ir mokymosi programas, padės
žmonėms rasti ir gauti e. valdžios paslaugas, išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu.
Bibliotekos žmogiškieji ištekliai užtikrins viešosios įstaigos funkcionalumą ir prieinamumą.

1. PLĖTROS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
Bibliotekos 2021 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 2021 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“;
- 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. 2021 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 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 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“.
2021 m. bus vykdomi nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai, pristatomas 3D
spausdintuvas, skatinamas vartotojų naudojimasis elektroninėmis knygomis.
Metodikos skyrius organizuos pasitarimus, dalinsis patirtimi, teiks metodinę pagalbą,
rinks ir kaups medžiagą apie bibliotekas, darbuotojus, konsultuos darbuotojus pasitarimų,
individualių konsultacijų metu, organizuos rajono bibliotekininkams kvalifikacijos tobulinimo
keliones. Rajono bibliotekininkai dalyvaus Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo, Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekų organizuojamuose mokymuose ir kt.
Svarbiausi 2021 m. renginiai: ,,Poezijos pavasaris“, tradicinis renginys „Prie garažų“,
,,Padėkos vakaras“, konkurso „Tauragės metų knyga 2021“ organizavimas, Nacionalinės
bibliotekų savaitės renginiai, vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga“, Knygų Kalėdų
renginiai. 2021 m. bus rūpinamasi bibliotekos įvaizdžio formavimu – pateikiama informacija
apie bibliotekos veiklą vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose,
televizijoje, radijuje.
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2021 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
Priemonės
Veiklos pavadinimas
Proceso/indėlio vertinimo kriterijų
Atsakingi
Įvykdymo
Skirti
kodas
pavadinimas
vykdytojai
terminas
asignavimai
pavadinimas
reikšmė
(ketvirčiais)
(Eur)
01.08 Sporto ir kultūros ugdymo programa
01
Rajono
bibliotekose
850
Rajono
I – IV
Tikslas:
Formuoti
organizuojamų
renginių
bibliotekų
ketvirčiai
rajono
skaičius,1
darbuotojai
kultūrinį
Iš jų - parodų
340
savitumą,
Veiklos, skirtos suaugusiems
400
Skaitytojų
I – IV
didinti kultūros
vartotojams
aptarnavimo
ketvirčiai
vartotojų
skyriaus vedėja,
aktyvumą
rajono
bibliotekų
darbuotojai
Veiklos, skirtos vaikams ir
450
Vaikų literatūros
I – IV
1
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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

jaunimui
–
kultūros,
edukacinių ir informacinių
renginių skaičius, tarp jų ,,Batuoto katino“ lėlių teatro
spektakliai
Edukacinių renginių skaičius
Įtrauktų į Kultūros paso
programą bibliotekos
edukacinių
programų skaičius
Kompiuterizuotos darbo
vietos vartotojams ir
darbuotojams su interneto
prieiga
Lietuvos integralios
bibliotekų informacinės
sistemos (LIBIS) naudojimas
ir kūrimas (funkcijų „Knygų
užsakymas ir rezervavimas“,
„Periodikos registravimas ir
išdavimas“ tęstinis diegimas)
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

skyriaus vedėja,
Rajono
bibliotekų
darbuotojai

ketvirčiai

184

BPA inžinierius

I – IV
ketvirčiai

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

Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografės

I – IV
ketvirčiai

200
3

30000 paieškų
450

2500 įrašų
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Aprašyti kraštotyrinę
informaciją iš respublikinių
periodinių leidinių ir interneto
Skaitmeninti autografuotų
knygų viršelius ir autografus
Papildyti elektroninį katalogą
konvertuotais kraštotyros
kartotekos aprašais
Atrinkti, šifruoti bei kurti
metaduomenis bibliotekoje
saugomiems kultūros paveldo
objektams, juos skaitmeninti
Informacinės užklausos
iš jų - elektroninėmis
priemonėmis
Vartotojų mokymo naudotis
paslaugomis, kompiuterine
įranga ir kt. valandų skaičius
Suteikti mokamų paslaugų
(eurais)
01.01.01

Priemonė:
Kultūros
įstaigų veiklos
užtikrinimas

Įstaigų skaičius:
Viešoji biblioteka
Filialai
Etatų skaičius
Aptarnauti gyventojų %

200 įrašų

Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografė
Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografė
Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografės
Informacijos
skyriaus
darbuotojos

I – IV
ketvirčiai

11550
1200

Rajono
bibliotekininkės

I – IV
ketvirčiai

900

Rajono
bibliotekininkės

I – IV
ketvirčiai

1420

Rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

1
26
61
22

Direktorė

I – IV
ketvirčiai

Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

25 skaitmeninti
dokumentai
150 kortelių
200 objektų

Vartotojų skaičius

9000

Lankytojų skaičius

140 000

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

I – IV
ketvirčiai
I – IV
ketvirčiai
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Lankomumas
Dokumentų išduotis
(Fiz. vnt.)
Skaitomumas

01.01.03

Priemonė:
Viešųjų
renginių

10

145000

16

Įsigyti naujų dokumentų
(fiz. vnt., Kultūros
ministerijos skiriamos lėšos)

4169

Užsakyti periodinių leidinių
pavadinimų

87

Vykdyti metodinę veiklą
(išvykų skaičius)
Pasitarimų skaičius, iš jų - 4
nuotoliniu būdu
Seminarų skaičius

65

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;

8
1

Pagal LNB
projektą
0
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Rajono
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

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

Respublikiniam Kultūros
rėmimo fondui

5
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2021 m. Viešosios bibliotekos renginių planas2
Data
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Metų
eigoje
Sausis

2

Renginio pavadinimas
Susitikimas – knygos pristatymas su
rašytoju Arkadijumi Vinokuru (knyga
„Mes nenužudėme“)
Susitikimas su kraštiete, ,,MK Drama
Queen“ mados namų įkūrėja Kotryna
Armonaitė
„Susipažinkite – mūsų kraštiečiai“
virtualūs pokalbiai su Egidiju Stanciku,
Alvidu Lukošaičiu, Egidijumi
Knispeliu, autorių 55 m. jubiliejų proga
„Pašnekesiai“ – pokalbių ciklas su
jaunosios kartos rašytojais, menininkais,
kūrėjais: M. Lucka, K. Zylė, S.
Vasiliauskas, J. Tumasonytė
Knygų (interaktyvių) pristatymai,
susitikimai su knygų autoriais ir
iliustruotojais
Lėlių teatro „Batuotas katinas“
kūrybiniai užsiėmimai (Pagal situaciją,
gali būti virtualūs)
„Kamishibai“ teatro edukaciniai
užsiėmimai, garsiniai skaitymai. (Pagal
situaciją gali būti virtualūs)
Virtualus kultūrinės edukacijos video
laidų kūrimas „Aš ir Tu su Labaiteatru“
Sausio-13 minėjimas, pasikviečiant
Tauragės Šaulių atstoves (virtualus)
„Vaikai + knyga= biblioteka“
Bibliografiniai užsiėmimai vaikams
Mokomasis, švietėjiškas seminaras su
Vilniaus teatru „Lėlė“
Mokomasis, švietėjiškas seminaras su
Kauno valstybiniu lėlės teatru
Virtuali filmų peržiūra, jos sklaida su
kūrybinėmis dirbtuvėlėmis
Lėlių teatro festivalis „Džiugena“
Vaikų kūrybos parodos
Virtualios viktorinos
2021 – Juozo Lukšos-Daumanto metai

Biblioteka pasilieka teisę keisti renginių planą.

Renginio
apibūdinimas
Renginys

Organizatorius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Renginys

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Virtualus renginys

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Virtualus renginys Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Virtualūs renginiai

Vaikų literatūros
skyrius

Renginys (gali
būti virtualus)

Vaikų literatūros
skyrius

Renginys (gali
būti virtualus)

Vaikų literatūros
skyrius

Renginys (gali
būti virtualus)
Renginys (gali
būti virtualus)
Renginys (gali
būti virtualus)
Renginys (gali
būti virtualus)
Renginys (gali
būti virtualus)
Virtualus renginys

Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Muzikos ir meno
skaitykla

Renginys (gali
būti virtualus)
Parodos (gali būti
virtualios)
Virtualūs renginiai
Paroda
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Sausis
Sausis

Sausis
Sausis
Sausis

Sausis vasaris
Sausisvasaris
Vasaris

Vasaris
Vasaris
Vasaris

Vasaris

Kovas
Kovas

Kovas

Kovasbalandis

Selemono Paltanavičiaus virtualus
knygos pristatymas
Sausio 13 d. sovietų agresijos
30-osios metinės „1991 metų Sausio
įvykiai tauragiškių atsiminimuose“
Virtualus pokalbis su žurnalistu,
rašytoju Marijumi Gailiumi
„Amerikiečių literatūros
pasididžiavimas – Džekas Londonas“
„Nuostabiausia sielos muzika – tai
gerumas“ prancūzų rašytojui, Nobelio
literatūros premijos laureatui Romenui
Rolanui
Teatralizuoti garsiniai skaitymai „Metų
knygos rinkimai 2020“
Jolantos Onos Vitkutės „Kelionių
nuojauta” knygos pristatymas
Tarptautinė saugaus interneto diena,
užsiėmimas „Interneto nauda ir žala
vaikams“
Virtualus susitikimas su rašytoja,
žurnaliste Lina Ever (Neverbickiene)
Viktorina lietuvių kalbos dienai
„Didysis Aitvaras Balys Sruoga“
lietuvių poetui, prozininkui,
dramaturgui Baliui Sruogai
„Palikęs ryškų pėdsaką tautos ir
Bažnyčios istorijoje“ vyskupui,
rašytojui, švietėjui Motiejui Valančiui
„Poezija tamsoje“ performansas su
„nOrmaliu teatru“
„Darbščiosios Bitės rankos“ lietuvių
rašytojai, publicistei, visuomenės
veikėjai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei
Susipažinkite: kraštietis literatūrologas,
rašytojas, eseistas, kritikas, dr.
Regimantas Tamošaitis
Tauragės metų knyga 2020 rinkimai

Vaikų literatūros
skyrius
Virtuali paroda
Informacijos skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Virtualus renginys Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Paroda
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Paroda
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Renginys

Vaikų literatūros
skyrius
Virtualus renginys Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Renginys (gali
Vaikų literatūros
būti virtualus)
skyrius
Virtualus renginys

Virtualus renginys Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Virtualus renginys
Vaikų literatūros
skyrius
Paroda
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Renginys

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Paroda

Informacijos skyrius

Virtuali paroda ir
renginys

Balandis

2021 m. Nacionalinė bibliotekų savaitė
(edukaciniai užsiėmimai „Terapinis
rašymas“, tęstinis projektas
„Nerimstanti biblioteka“)

Renginiai

Balandis

„Petras Tinginys – poetas, menininkas,
muzikantas“
Susipažinkite: chorvedys, pedagogas,
muzikologas dr. Boleslovas Zubrickas
Poetų ir bardų renginių ciklas „Garažų

Virtuali paroda

Informacijos skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Informacijos skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Informacijos skyrius

Paroda

Informacijos skyrius

Renginiai

Direktorė

Balandis
Balandis
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Balandis
Balandis

Balandis
Gegužė
Gegužė
Gegužė

Gegužė birželis
Birželis
Birželis
Birželis
Birželis
Birželis

Birželis rugpjūtis
Birželisrugpjūtis
Birželis rugsėjis
Liepa
Liepa
Liepa
Liepa
Rugpjūtis

pradžia“ (D. Dirgėla, A. Zalieska, M.
Valiukas)
Tarptautinė vaikų knygos diena
„Spalvingos biografijos intelektualas“
poetui, prozininkui, vertėjui V. Sirijos
Girai
„Š. Brontė kūrybinė kelionė“ britų
rašytojai Šarlotei Bronte
Poezijos pavasaris
„Didžiojo bolševikų perversmo
liudininkas, teisėjas ir auka“ rusų
rašytojui Michailui Bulgakovui
„Ištikimas didžiai gyvenimo tiesai“
švedų rašytojui, Nobelio literatūros
premijos laureatui Perui Fabianui
Lagerkvistui
Susipažinkite: kraštietis Romas
Bernotas – sportininkas, pedagogas ir
poetas
Vytauto Mačernio poezijos skaitymai,
skirtas pažymėti Vytauto Mačernio 100ąsias gimimo metines
„Amžinai jaunas didelio talento poetas“
lietuvių poetui Vytautui Mačerniui
,,Kelionė į baisią nežinią: tauragiškiai
1941 metų birželio 14-osios tremtiniai“
Aktoriaus Beno Šarkos judesio
spektaklis
„Česlovas Milošas – kūrėjas, antrą kartą
įžengęs į laiko upę“ lenkų, lietuvių
poetui, rašytojui, Nobelio literatūros
premijos laureatui Česlovui Milošui
Vasaros stovykla „Pozityvumo tiltas 2“
„Skaitymo virusas plinta“
(pokalbiai po kupolu su E. Noreika, R.
Zemkausku, biblioterapiniai
užsiėmimai)
Vasaros skaitymo iššūkis „Vasara su
knyga“
Poetų ir bardų vakaras ,,Prie garažų“
„Tarp meno ir gyvenimo“ prancūzų
rašytojui Marseliui Prustui
„Pasaulinės literatūros satyrikas“ anglų
rašytojui Viljamui Tekerėjui
„Tas kalnas yra – gyvenimas“ poetui,
vertėjui Vaciui Reimeriui
Dailininkei tekstilininkei, tapytojai
Bronislavai Orlingytei-Lapinskienei –
80

Renginiai
Paroda

Paroda
Renginiai
Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Direktorė
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Informacijos skyrius

Renginys

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Informacijos skyrius

Paroda
Renginys
Paroda

Stovykla
Renginiai

Akcija
Renginys
Paroda
Paroda
Paroda
Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Direktorė
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Informacijos skyrius
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Rugpjūtis
Rugpjūtis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjisspalis
Rugsėjisspalis
Spalis
Spalis
Spalis

Spalis

„Valteris Skotas – istorinio romano
kūrėjas“ škotų rašytojui Valteriui Skotui
„Socialinio gyvenimo dailininkas“
amerikiečių rašytojui Teodorui
Dreizeriui
30- metų lėlių teatro spektaklio
„Batuotas katinas“ popietė
Europos kalbų diena
Skaitymų „Vasara su knyga“
baigiamasis renginys
Rašymo maratonas
„Kaziui Inčiūrai – 115“ rašytojui, poetui
Kaziui Inčiūrai
Renginys „Laudacija Kopaitei“, skirtas
Tauragės viešosios bibliotekos 90-čiui
„Tauragės viešajai bibliotekai 90:
istorija ir dabartis“
Poezijos popietė „Poetę Ramutę
Skučaitę prisimenant“
Renginys „Pasaulinei gyvūnų dienai
paminėti“
Susitikimas su Lietuvos socialinių
mokslų daktare, edukologe Austėja
Landsbergiene
Senjorų dienos internete

Paroda
Paroda

Renginys

Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Viešoji biblioteka

Paroda

Informacijos skyrius

Renginys

Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Renginys
Renginys
Renginys
Renginys
Paroda

Renginys
Renginys

Renginiai

Lapkritis

„Kaskart kitokia, atpažįstama ir
stebinanti, poetė Ramutė Skučaitė“
Lietuvių Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatei Ramutei Skučaitei
„Mokytojas tremtinys Nikodemas
Krapavickas“
Tęstinis projektas „Vainikuotieji“ –
susitikimų ciklas su nacionalinės
kultūros ir meno premijos Laureatais:
Donaldu Kajoku, Danute Kalinauskaite,
Sauliumi Tomu Kondrotu, Mariumi
Ivaškevičiumi
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Lapkritis

Metų knygos rinkimai

Renginiai

Lapkritis

Renginys „Draugo dienai paminėti“

Renginys

Lapkritis

Akcija „Pyragų diena“

Renginys

Lapkritis

Suaugusiųjų mokymosi savaitė

Renginiai

Lapkritis

„Rašau tik teisybę. Su šypsena“

Paroda

Spalis

Spalis
Metų
eigoje

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Virtuali paroda

Informacijos skyrius

Renginiai

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Renginiai

Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
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žurnalistui, rašytojui, keliautojui, laidų
vedėjaui Algimantui Čekuoliui
Lapkritis
„Fiodoras Dostojevskis: pašėlęs meilėje
ir gyvenime“ rusų rašytojui, klasikui
Fiodorui Dostojevskiui
Lapkritis
„Pažįstamas ir nepažįstamas Juozas
Grušas“ dramaturgui, prozininkui
Juozui Grušui
Lapkritis - Akcija „Knygų Kalėdos“
gruodis

Gruodis

Mokytojos, kraštotyrininkės, Tauragės
Garbės pilietės Almos Mizgirienės
kraštotyrinis palikimas (skirta 90-čiui)
Tautodailininkas Andrius Martinaitis
(100-čiui)
„Ištikimas menui ir stiliui“ prancūzų
rašytojui Gustavui Floberui
Adventas, Šv. Kalėdos

Gruodis

Adventinė/ Kalėdinė popietė

Gruodis

Gruodis
Gruodis

skyrius
Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Renginiai

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius
Informacijos skyrius

Paroda

Informacijos skyrius

Paroda

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų aptarnavimo
skyrius
Vaikų literatūros
skyrius

Akcija
Paroda
Renginys

