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2019 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 teiks
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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 2019 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 2019 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. 2019 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“.
2019 m. bus vykdomi nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai, ugdymo ir kt.
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 2019 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. 2019 m. bus rūpinamasi bibliotekos įvaizdžio formavimu – pateikiama informacija apie
bibliotekos veiklą vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, televizijoje,
radijuje.
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2019 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

900

350
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
straipsnių
iškarpų aplankus „Tauragės
rajonas spaudoje“

400

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja,
Rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

190

BPA inžinierius

I – IV
ketvirčiai

27 rajono
bibliotekos

LIBIS
administratorė

I – IV
ketvirčiai

14 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

150 įrašų

Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografė
Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografės

I – IV
ketvirčiai

25000 paieškų
400

300 iškarpų

I – IV
ketvirčiai
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Papildyti elektroninį katalogą
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 %

400 kortelių

Informacijos
skyriaus vyr.
bibliografės
Informacijos
skyriaus vedėja

I – IV
ketvirčiai

13000
350

Rajono
bibliotekininkės

I – IV
ketvirčiai

600

Rajono
bibliotekininkės

I – IV
ketvirčiai

20

SAS vyr.
bibliotekininkė

I – IV
ketvirčiai

2000

Rajono
bibliotekų
darbuotojai

I – IV
ketvirčiai

300 nuotraukų

1
26
61
22

Vartotojų skaičius

9000

Lankytojų skaičius

130 000

Direktorė

Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai
Rajono
bibliotekų
darbuotojai

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
Įsigyti naujų dokumentų
pavadinimų (Fiz. vnt.)

01.01.03

Priemonė:

13

170000

17

10000

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

Užsakyti periodinių leidinių
pavadinimų

70

Vykdyti metodinę veiklą
(išvykų skaičius)

72

Metodikos
skyriaus vedėja

I – IV
ketvirčiai

Pasitarimų skaičius

8

Seminarų skaičius

1

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

30

Metodikos
skyriaus vedėja
Metodikos
skyriaus vedėja
Direktorė

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

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Vyr. buhalterė

I – IV
ketvirčiai

Įstaigos įsiskolinimų metų
pabaigoje likutis (eurai)
Pateikti projektų

Pagal LNB
projektą
500

Projektų vadovė

I – IV
ketvirčiai

Gruodis
I – IV
ketvirčiai
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Viešųjų
renginių
organizavimas
savivaldybės
teritorijoje
SUDERINTA:
Tauragės rajono savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėja Danutė Naujokienė

Savivaldybės Kultūros
renginių rėmimo fondui;
Respublikiniam Kultūros
rėmimo fondui

15
4
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2019 m. viešosios bibliotekos renginių planas2
Data

2

Renginio pavadinimas

Renginio
apibūdinimas

Organizatorius

Sausis

,,Tauragės miškų urėdijai – 100: istorija
ir dabartis

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Sausis

Rašytojas fantastas, pedagogas Kazys
Paulauskas – (85 metai)

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Sausio 2

100 m. kai gimė amerikiečių rašytojas
Džeromas Deividas Selindžeris „Iš tylos
– į tylą amžinybės“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Sausio 28

Lina Mumgaudytė „Gėdingas menas“

Paskaita

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja

I pusmetis

„Obuolys nuo obels...“

Projektas

Direktorė
Projektų vadovė

I pusmetis

Gyvenimas. Knygoje ir tikrovėje III

Projektas

Direktorė
Projektų vadovė

I pusmetis

„Klausimai Lietuvai“

Projektas

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos

I ketvirtis

M. Vainilaičio kūryba

Popietė

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

I ketvirtis

Lietuvių kalbos diena ir J. TumoVaižganto metai

Popietė

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

I ketvirtis

Saugaus interneto diena

Renginys

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

I – II
ketvirčiai

VDC „Mes esame“

Knygų skaitymai

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

Per metus

„Skaitymo virusas“

Projektas

Projektų vadovė

Per metus

„Biblioteka-Vaikas-Garsas“

Projektas

Projektų vadovė
Vaikų literatūros
skyriaus darbuotojos

Per metus

„Išlaisvink super galią 3D pieštuku“

Projektas

Interneto skaityklos
darbuotojos

Per metus

„Gyventojų
skatinimas
išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“
veiklos

Projektas

Projektų vadovė

Per metus

„Prisijungusi Lietuva“ veiklos

Mokymai
gyventojams

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus, filialų
darbuotojos

Biblioteka pasilieka teisę keisti renginių planą.
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Per metus

„Kalbėkime ir kalbėkimės“

Edukacinė
programa

Projektų vadovė

Vasaris

Knygos
„Iš
tremties
archyvo:
prisiminimų fragmentai“ pristatymo

Renginys

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Vasaris

„Kaunas – laikinoji sostinė“

Paroda

Meno ir muzikos
skyrius

Vasaris kovas

Klubo CIVITAS susitikimai vasaris –
kovas

Renginiai

Direktorė

Viktorina „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Viktorina

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja

Valdas Aušra (JAV) Knygos ,,Kokios
avys skraido“ pristatymas

Renginys

Direktorė

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Vaikų kūrybos darbai

Parodos

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

I, IV
ketvirčiai

„Tėčiai skaito vaikams“

Akcija

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

I, IV
ketvirčiai

„Metų knygos“ rinkimai

Akcija

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

Paskaita diskusija

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja
Projektų vadovė
Vaikų literatūros
skyriaus vyr.
bibliotekininkė

Vasario
16 –
kovo 11
Vasario
25
Vasario
28
Per metus

I ketvirtis

120 m. kai gimė lietuvių rašytojas,
vertėjas Juozas Paukštelis „Lyrinės
prozos keliu“

„Ką žinai apie prekybą žmonėmis
Lietuvoje? Pagalba aukoms“

I pusmetis

Karpiniai vaikams su Odeta Bražienė

Renginys

I pusmetis

„Labai teatro“ spektaklis „Interviu su
šlykštukais“

Renginys

I pusmetis

„Užsienio profesionalai – Lietuvai“

Kovas

Tauragės krašto patriotui dailininkui
Alfonsui Čepauskui - 90

Kovo 15

Projektų vadovė

Paroda/edukacinis
žaidimas

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Arvydo Anušausko knygos „Aš esu
Vanagas“ pristatymas

Renginys

Direktorė

Kovas balandis

Konkursas ,,Tauragės metų knyga“.
Knygų recenzijų pateikimas

Renginys

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Kovas balandis

,,Tauragės metų knyga“.

Virtuali paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

11

I pusmetis

Mokymai senjorams „Anglų kalba
integruojant IKT“

Mokymai

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja

I pusmetis

Anglų k. pamokėlės „Homework Club“

Mokymai

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja

Kovo 5

„Jonui Strielkūnui - 80“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Kovas

Edukacinė viktorina „Pažink Vaižgantą“

Viktorina

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja

Renginys

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Dirbtuvės

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja

II ketvirtis Tarptautinė vaikų knygos diena
Kovo 28

„Milanas Kundera – pasaulinio garso
prozininkas, dramaturgas, poetas“

Balandis

„Velykų belaukiant...“

Balandžio
10

„Jono Biliūno gyvenimo vingiai“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Balandžio
18

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Balandis

„Romualdo Granausko kūryba ir žvarbi,
ir šilta“
Nacionalinės bibliotekų savaitė

Renginiai

Rajono bibliotekų
darbuotojos

Balandžio
25

„Paslaptingasis viduramžių
Viljamas Šekspyras“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Balandis

„Tauragė grožinėje literatūroje“

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Balandžio
pabaiga gegužė

Kazickų šeimos fondo renginys
„Kazickų šeimos istorija“

Renginys

Direktorė

II – III
ketvirčiai

Vasara su knyga „Skaitymo iššūkis“

Akcija

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

Gegužė

„Grožio ir estetikos mėnuo“

Užsiėmimai/
paskaita

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Gegužės
17

„Onore de Balzakas – didysis paryžietis,
maištininkas ir jautrus romantikas“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Gegužės
22

„Artūro Konan Doilio
kupinas nuotykių“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Gegužės
24

Poezijos pavasaris 2019 Gegužės 24 d.
Poezijos pavasaris

Renginys

Direktorė

Birželis liepa

Anglų kalbos stovyklėlė „Smiley“

Stovykla

Metodikos skyriaus
vyr. bibliotekininkė

genijus

gyvenimas

12

Birželis

Vietovardžiai Lietuvos žemėlapyje

Paroda

Meno ir muzikos
skyriaus vyr.
bibliotekininkė

Birželio
05

„Aleksandras Puškinas – legendinis
rusų poetas“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Birželio
09

Skaitmeninis muziejus

Edukacija

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

Birželio
17

„Gera Grigorijus Kanovičius knyga
visada yra gyvenimo mokytoja“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Liepos 12

„Nyko – Niliūno poetinis žodis“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Liepos 19

„Maištinga Ernesto Hemingvėjaus siela“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Liepos 26

Poetų ir bardų vakaras „Prie garažų“

Renginys

Direktorė

II
pusmetis

Gyvenimas. Knygoje ir tikrovėje IV

Projektas

Direktorė
Projektų vadovė

Rugpjūtis

,,Baltijos keliui – 30 metų“ ,,Tauragiškiai Baltijos kelyje“

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Rugpjūtis

Poetei Onai Dovidavičiūtei-Pučeniai –
80

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Rugpjūčio
07

90 m. kai gimė lietuvių rašytojas
Vytautas Ažušilis „Viso gyvenimo
aistra“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Rugpjūčio
16

„Jono Mačiukevičiaus gyvenimo
giesmės“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Rugpjūčio
22

„Alfonsas Maldonis ištikimas
eilėraščiui ir savo kartai“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Rugpjūčio
28

,,Vokiečių literatūros klasikas Johanas
Volfgangas Getė“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Rugsėjo
13

Paroda

Abonemento
darbuotojos

III
ketvirtis

„Džeimsas Fenimoras Kuperis ištikimas
gyvenimo tiesai“
Knygos „Meksika, mano meile“
pristatymas

Renginys

Direktorė

Rugsėjis

„English Courses“

Mokymai

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos

Rugsėjo
20

„Universalus Vaižgantas kaip
Viešpaties diena“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Rugsėjis

Aktoriui ir režisieriui Adolfui
Večerskiui – 70

Paroda

Meno ir muzikos
skyriaus vyr.
bibliotekininkė

Rugsėjis

Žemaičių metams: paroda „Žemaitijos
dvarai“

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

13

Spalio 02

100 m. kai gimė poetas, publicistas,
vertėjas
Eduardas
Mieželaitis
„Tolstantis, bet vis dar matomas“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Spalio 11

100 m. kai gimė lietuvių poetas Paulius
Drevinis „Praėjęs
kryžkeles kelių plačių“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Spalis

Viktorina
gatvėje“

Viktorina

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos

Spalis

Tarptautinė muzikos diena

Paroda

Meno ir muzikos
skyriaus darbuotoja

Spalio
11

Fotografijų konkursas „Šiurpusis Aš“

Konkursas

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos

Spalis

Tauragei skyręs eiles: Poetui Pauliui
Dreviniui – 100

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Spalis

Projekto „Krašto paveldo gidas“
pristatymas

Renginys

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Lapkritis

„Mainyk knygą į pyragą“

Akcija

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos

Lapkritis

Moksleivių paroda „Mano siaubo
istorija“

Paroda

Meno ir muzikos
skyriaus vyr.
bibliotekininkė

Lapkričio
15

„Užburianti Salomėjos Nėries eilių
jėga“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Lapkritis

„Advento kalendoriaus/vainiko
kūrimas“

Dirbtuvės

Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojos

Lapkričio
27

70 m. kai gimė rašytoja, prozininkė,
dramaturgė, eseistė Vanda Juknaitė „Iš
kur atsiranda žodžiai“

Paroda

Abonemento
darbuotojos

Gruodis

Tapytojui, filosofui ir dailės pedagogui
Juozui Mieliuliui – 100

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Gruodis

Ciklas ,,Tauragės krašto šviesuoliai“
,,Kunigas ir švietėjas A. Vymeris“

Paroda

IS vyr. bibliografė,
A.Vymerio fil. vedėja

Gruodis

Pirmajai bibliotekos vedėjai Larisai
Koppaitei 120 metų

Paroda

Informacijos skyriaus
darbuotojos

Gruodis

Adventas, Kalėdos. Kalėdiniai
papuošimai, interjeras

Paroda

Meno ir muzikos
skyriaus vyr.
bibliotekininkė

Gruodis

,,Padėkos vakaras“

Renginys

Direktorė

Per metus

Knygų pristatymai, susitikimai su
knygų autoriais ir iliustruotojais

Renginiai

Vaikų literatūros
skyriaus vedėja

„Košmaras

Respublikos

14

