BIBLIOTEKA IR BIBLIOTEKININKAI SPAUDOJE,
VIRTUALIOJE ERDVĖJE
/ 2017 m. /

SAUSIS
1. Metų vėliavą nuleidusi biblioteka vėl planuoja šventę: [pokalbis su Jurbarko viešosios bibliotekos
direktore Nijole Masiuliene] / užrašė D. Karopčikienė. – Iliustr. // Šviesa.- 2017, saus. 4, p. 3.
Baigėsi Bibliotekų metai, kuriuos, 2016 metais, buvo paskelbęs Lietuvos Respublikos Seimas. Kokių naujovių
šie metai atnešė bibliotekai, pasakoja bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė.

2. Pirmajai lietuviškai knygai paminėti / “Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2017, saus. 4, p. 5.
Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – pirmajai spausdintai lietuviškai knygai šiemet sukanka 470 metų. Girdžių
miestelio bibliotekoje atidaryta šiai datai pažymėti skirta paroda.

3. Neišsenka kūrybos versmė / „Šviesos“ inform. //Šviesa.- 2017, saus.4, p. 5.
Jurbarko literatų klubas „Švieselė“ praėjusių metų pabaigoje išleido ir Jurbarko viešojoje bibliotekoje
pristatė naują kūrybos almanachą „Atsigerk iš versmės“.

4. Metų virsmas: įsimintiniausi 2016-ųjų įvykiai / "Šviesos" inform. – Iliustr. – Turinys: Metų
biblioteka; Metų bibliotekininkė; ir kt.// Šviesa.- 2017, saus. 7, p. 6-7.
5. Karopčikienė D. Knygų rinkimuose balsuoja uolūs skaitytojai // Šviesa.- 2017, saus. 18, p. 3.
Apie Vaikų literatūros geriausius skaitytojus ir Top knygų penketuko rinkimus.

6. Dovanos // Šviesa.- 2017, saus. 21, p. 1.
Apie akciją „Knygų Kalėdos“.

7. Pažereckienė J. Vienas ryškiausių Lietuvos kūrėjų – Jurbarke // Mūsų laikas.- 2017, saus. 27, p. 9.
Apie susitikimą su poetu, vertėju, eseistu Eugenijum Ališanka Viešojoje bibliotekoje.

8. Bibliotekoje – aštuntoko drožinėtos verpstės / Rajono bibliotekos inf. ir nuotr.// Mūsų laikas.- 2017,
saus. 27, p. 9
Nuo saus. 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojamos Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos
moksleivio Irmanto Norkūno drožinėtos verpstės.

VASARIS
9. Lekutis V. Prisimenant šviesų kraštietį // Šviesa.- 2017, vas. 1, p. 5.
Apie kunigą selezietį Praną Petraitį. Jo gyvenimą primenančios bibliografinės relikvijos eksponuojamos
Girdžių bibliotekoje.

10. Karopčikienė D. Fondo dovana rajono vaikams – pusantro tūkstančio knygų // Šviesa.- 2017, vas. 1,
p. 5.
Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ šventė Viešojoje bibliotekoje.

11. Karopčikienė D. Internetas – mano draugas // Šviesa.- 2017, vas. 15, p. 5.
Draugiško interneto diena paminėta Jurbarko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.

12. Karopčikienė D. Policijos kapelionas apie artimo meilę ir Dangų žemėje // Šviesa.- 2017, vas. 18, p.
5.
Kunigas Algirdas Toliatas Viešojoje bibliotekoje pristatė pamokslų knygą „Žmogaus ir Dievo metai“.
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13. Pažereckienė J. Valentino diena – su eilėmis, dainomis, šokiais ir nauja įspūdinga paroda // Mūsų
laikas.- 2017, vas. 18, p. 10.
Netradicinis renginys Valentino dienos proga Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

14. Girtas kelių „gaidelis" nuniokojo biblioteką / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas.- 2017, vas.
18, p. 3.
Į Viešosios bibliotekos pastato sieną įsirėžė girto jaunuolio vairuojamas automobilis. Apgadinta pastato
siena, visiškai suniokotas suoliukas, grindinys, įskeltas paradinio įėjimo stiklas.

15. Pileckas L. BMW įskriejo į miesto biblioteką / Lukas Pileckas. – Iliustr. // Šviesa.- 2017, vas. 18, p.
1, 12.
Vas. 15 d. apie 19.30 val. į Jurbarko viešosios bibliotekos pastatą trenkėsi P. Cvirkos gatve atlėkęs BMW.
Vairuotojas buvo neblaivus.

16. Pauliukaitienė A. Jubiliejinis Nacionalinis diktantas ir jo naujovės //
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-2135791746 / Publikuota 2017-02-20.
10-ąjį Nacionalinį diktantą jurbarkiečiai rašys savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

17. Stanaitienė J. Meilės dieną liejosi jausmingos eilės // Šviesa.- 2017, vas. 22, p. 5.
Šventinis Valentino dienos renginys „Sapnų tiltais skubu pas tave“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

KOVAS
18. Stanaitienė J. Pasitikrinti raštingumo - į biblioteką / Jūratė Stanaitienė // Šviesa.- 2017, kovo 1, p. 6.
10-ąjį Nacionalinį diktantą jurbarkiečiai rašė savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Diktantą rašė ir 5
bibliotekos darbuotojos.

19. Prisiminta charizmatiškoji Karilė Baltrušaitis / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas.- 2017,
kovo 3, p. 7.
Kovo 1 d. Jurbarko r. savivaldybėje vyko Lietuvių kalbos diena. K. Glinskio teatro režisierės Danutės
Samienės sukurtas renginys "Paminklas kalbai" buvo skirtas a. a. kraštietei Karilei Baltrušaitis atminti.

20. Morės iš žiedų, samanų ir švendrių / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, kovo 3, p. 16.
Nuotraukoje Viešosios bibliotekos Užgavėnių morė, pavasariška žiedų fėja.

21. Nesityčiok / "Šviesos" inform. – Iliustr. // Šviesa.- 2017, kovo 18, p. 1.
Kovo 20-ąją prasidės Veiksmo savaitė be patyčių, kurioje savo renginiais prisideda ir Viešoji biblioteka.

22. Karopčikienė D. Lietuviškos šventės bibliotekoje // Šviesa.- 2017, kovo 22, p. 5.
Raudonės pagrindinės mokyklos pradinukai valstybines šventes švenčia miestelio bibliotekoje.

23. Aleksienė I., Matijošaitienė V. Pasaka – stebuklų skraistė // Šviesa.- 2017, kovo 22, p. 4.
Veliuonos bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė (Pasakų bobutė) padėjo įgyvendinti darželio vykdomą projektą
‚Seku seku pasaką“.

24. Karopčikienė D. Violeta Šoblinskaitė: labiausiai tai lavina knygos // Šviesa.- 2017, kovo 29, p. 3.
Apie Veliuonos miestelio bibliotekininkę, rašytoją Violetą Šoblinskaitę.

25. Konkursas // Šviesa.- 2017, kovo 29, p. 1.
Eržvilko biblioteka rengia ir kviečia prisidėti prie konkurso „Eržvilko kraštas pasitinka Lietuvos šimtmetį“.

BALANDIS
26. Stanaitienė J. Meilės eilėms objektas nereikalingas // Šviesa.- 2017, bal. 5, p. 4.
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Susitikimas su jaunu poetu Mantvydu Leknicku Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

27. Juškaitienė L. Remigijus Tamošaitis laukia nesulaukia parodos pabaigos // Mūsų laikas.- 2017, bal.
7, p. 16.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje veikia R. Tamošaičio paroda. Tai 30 iš popieriaus iškirptų ir sukonstruotų,
išlankstytų ir suklijuotų, tikroviškų karinės technikos modelių, nuo tankų ir naikintuvų iki karinių laivų.

28. Kaip papuošti namus ir margučius / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, bal. 14, p. 8.
Jurbarko kultūros centro surengtame seminare apie margučių marginimą (vadovė Birutė Bartkutė), kaip
mokytojos ir šio amato puoselėtojos dalyvavo bibliotekininkės Rasa Miliūnienė ir Lina Maziliauskienė.

29. Stanaitienė J. Linksmos žindaitiškių Velykos // Šviesa.- 2017, bal. 22, p. 6.
Velykinių puokščių ir margučių paroda bibliotekoje.

30. Stanaitienė J. „Raudona“ premija keis pavadinimą, bet ne esmę // Šviesa.- bal. 19, p. 2.
Pasitarimas dėl P. Cvirkos vardo literatūrinės premijos pakeitimo, kuri rašytojams teikiama kasmet,
Veliuonos novelės vakare.

31. Karopčikienė D. Smagūs Raudonės moterų trečiadieniai // Šviesa.- 2017, bal. 26, p. 4.
Raudonės moterų sambūrio suėjimas Raudonės bibliotekoje. Surengė margučių parodą, pravedė edukacines
marginimo meno pamokas.

32. Lukošiūtė L. geriausia 2016 m. bibliotekininkė Virginija Užkuraitienė – Baltraitiškės kaimo
bendruomenės šviesa // http://www.jurbarkas.lt/index.php?-541326191 / Publikuota 2017-04-28.
Bal. 24–28 dienomis Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei skirti renginiai. Bal. 28 d. paminėta ir Bibliotekininko diena.

33. Jurbarkas pagerbė įžymųjį kraštietį Romą Batūrą / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, bal. 28,
p. 8.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su istoriku, docentu, kraštiečiu Romu Batūra.

GEGUŽĖ
34. Stanaitienė J. Juodai baltoje šventėje paskelbta bibliotekos karalienė // Šviesa.- 2017, geg. 3, p. 3.
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės finalinis renginys Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

35. Europos dieną - pasivaikščioti po Europos žvaigždžių alėją // http://www.xn--mslaikasqzb5f.lt/naujiena/laisvalaikis / Publikuota 2017-05-09.
36. Jurbarke vyko šventė Europos dienai „Žingsnį žengi – žvaigždę randi – Europoje esi“/ Jurbarko r.
sav. viešosios bibliotekos informacija // http://www.manojurbarkas.lt/ Publikuota 2017-05-18.
37. Lukonienė K. Apdovanoti rajono bibliotekininkai // Tarp knygų.- 2017, nr. 5, p. 37.
38. Jucikaitė J. Bibliotekoje sutiko 200 šuniukų // Šviesa.- 2017, geg. 24, p. 4.
Šimkaičių pradinukai aplankė bibliotekininkės J. Jucikaitės sukauptą šuniukų statulėlių sukauptą kolekciją.
Kolekcija eksponuojama Šimkaičių bibliotekoje.

BIRŽELIS
39. Platonovienė V. Paroda pristato bažnyčias // Šviesa.- 2017, birž. 7, 4.
Viešvilės miestelio bibliotekoje iki birž.26 d. galima lankyti Eugenijaus Šuldiakovo grafikos ir akvarelės
parodą „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios“.

40. Čirvinskienė O. Gegužės burtai subūrė kūrėjus // Šviesa.- 2017, birž. 7, p. 4.
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Kūrybingų neįgalių literatų šventė „Gegužės burtai“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

41. Stanaitienė J. Profesorius vedė lietuviškais Reformacijos keliais // Šviesa.- 2017, birž. 7, p. 5.
Jurbarko rajono Garbės pilietis , hab. dr. Prof. kraštietis Arnoldas Piročkinas Viešojoje bibliotekoje skaitė
pranešimą „Reformacija atvėrė kelią Lietuvių raštijai“.

42. Mockeliūnienė R. Poezijos kūrėjų bendrystės popietė // Bičiulystė. – 2017, birž. 15-21 (Nr. 24), p. 8.
Apie poezijos kūrėjų bendrystės ir pasibuvimo popietę "Iš širdies į širdį" Jurbarke, dalyvavo Seimo narys R.
Juška.

43. Lukošiūtė L. Jurbarko viešąją biblioteką palieka ilgametė jos vadovė Nijolė Masiulienė //
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1688235000 / Publikuota 2017-06-15.
44. Jurbarko viešąją biblioteką palieka ilgametė jos
http://manojurbarkas.lt/naujiena/ // Publikuota 2017-06-15.

vadovė

Nijolė

Masiulienė

//

45. Bibliotekos direktorė išeina į pensiją / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, birž. 15, p. 2.
46. Tremtis mokinių piešiniuose /Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, birž. 16, p. 8.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Jurbarko rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių
kūrybinių darbų konkurso „Ant geležinkelio bėgių“ parodos, skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti,
atidarymas.

47. Pažereckienė J. Varlaukio geležinkelio stotis mena tremties pradžią // Mūsų laikas.- 2017, birž. 16,
p. 9.
Apie renginį Lybiškiuose, kurį jau 26 kartą organizuoja Lybiškių filialo bibliotekininkė ir pagrindinė kaimo
bendruomenės renginių organizatorė Laima Keterienė.

48. Nuotraukos // Šviesa.- 2017, birž. 17, p. 1.
Smalininkų bibliotekoje atidaryta paroda ‚Kad niekad nieko nepamiršt“.

49. Kūryba // Šviesa.- 2017, birž. 23, p. 1.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje Vadžgirio jaunimo klubas ir studentė Paulė Vaitkutė kurs kompoziciją
„Kupolių diena“.

50. Žievienė E. Vaikystės šventę dovanojo suaugusieji // Šviesa.- 2017, birž. 28, p. 5.
Vaikų gynimo dienai skirta šventė Vadžgiryje.

LIEPA
51. Karopčikienė D. Direktorė dviračiu išvažiavo į naują gyvenimą // Šviesa.- 2017, liep. 1, p. 7.
Birž. 15 d. į užtarnautą poilsį palydėta ilgametė Viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė.

52. Juškaitienė L. Jaunųjų architektų darbuose – neišnaudota Jurbarko vieta // Mūsų laikas.- 2017, liep.
8, p. 10.
VGTU Architektūros fakulteto Architektūros katedros studentai Simona Reičiūnaitė ir Karolis Vileišis
Viešojoje bibliotekoje pristatė savo bakalaurinius darbus – modernių statinių Jurbarke projektus bei
vizualizacijas.

53. Pirmoji // Šviesa.- 2017, liep. 8, p. 1.
Jurbarko viešosios bibliotekos skaitytoja Marijona Karpavičienė pirmoji įveikė žaidimo „Skaitymo iššūkis“
nurodytus kriterijus.

54. Stanaitienė J. Lietuvos himnas – audimo raštuose // Šviesa.- 2017, liep. 12, p. 6.
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Valstybės dienos išvakarėse Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta Juliaus Žėko instaliacija „Tautiška
giesmė“.

55. Lietuvą garsinantys mokslo išradimai – Jurbarke /“Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, liep. 14, p.
9.
„Bačkutę“, kuri, paspaudus mygtuką, užgroja Lietuvos himną Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė jos
autorius Julius Žėkas. Tai mokslinis išradimas, pripažintas pasauliniu lygiu.

56. Stanaitienė J. Jaunųjų architektų darbuose – grandioziniai projektai // Šviesa.- 2017, liep. 15, p. 6.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyti du bakalauriniai Vilniaus Gedimino technikos (VGTU) studentų
darbai „Architektūrinė vizija – Jurbarko miesto viešosios erdvės ir turizmo plėtra“.

57. Puzinienė V. „Debesėlis“ tiesia draugystės tiltus // Šviesa.- 2017, liep. 19, p. 4.
Klausučių vaikų vasaros stovyklos „Debesėlis“ veiklos vyksta ir miestelio bibliotekoje. Įvairius užsiėmimus
praveda bibliotekininkė Violeta Puzinienė.

58. Karopčikienė D. Vasarotojai piešė Lietuvą // Šviesa.- 2017, liep. 19, p. 4.
Raudonės vaikų dienos užimtumo centre vasarojantys vaikai Valstybės dieną šventė bibliotekoje.

RUGPJŪTIS
59. Karopčikienė D. Jubiliejaus šventę surengė biblioteka // Šviesa.- 2017, rugpj. 2, p. 5.
Penkių knygelių autorius literatas Valentinas Čyžas atšventė savo 70-metį.

60. Stanaitienė J. Veliuonoje gimė poezijos teatras // Šviesa.- 2017, rugpj. 2, p. 5.
Veliuonos bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė ir Kultūros centro darbuotoja Irma Svetlauskienė bendromis
jėgomis subūrė trupę ir pastatė spektaklį pagal S. Neries pasaką „Eglė - žalčių karalienė“.

61. Karopčikienė D. Bakalaurinį darbą pristato gimtinėje // Šviesa.- 2017, rugpj. 7, p.7.
Raudoniškės Gabielės Undraitytės bakalaurinis darbas fotografijų paroda „Etnomotyvai mados
fotografijoje“ eksponuojamas Raudonės bibliotekoje.

62. R. Bakšienės parodoje – ir gyvos bažnytėlės / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, rugpj. 4.
Rugpj. 4 d. Vadžgiryje Atsimainymo šventės metu bibliotekininkės E. Žievienės kvietimu buvo parengta ir
pristatyta bendruomenei R. Bakšienės fotografijų paroda.

63. Puzinienė V. Dvi savaitės stovykloje „Debesėlis“ – nuo mandalų iki alpakų // Mūsų laikas.- 2017,
rugpj. 11, p. 10.
Klausučių biblioteka aktyviai vykdė įvairias veiklas vasaros stovykloje „Debesėlis“.

64. Šoblinskaitė V. Palaunagė Ievos Simonaitytės garbei // Šviesa.- 2017, rugpj. 12, p. 10.
Rašytojos Ievos Simonaitytės metams skirtas renginys Veliuonos bibliotekoje.

65. Karopčikienė D. Susitikti su knygomis ir pamėgtais herojais – į biblioteką // Šviesa.- 2017, rugpj.
16, p. 5.
Apie Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros veiklą. Kalbinta bibliotekininkė B.
Petraitienė.

66. Dovanos // Šviesa.- 2017, rupj. 26, p. 1.
Baltraitiškės biblioteka džiaugiasi dovanotomis knygomis.

RUGSĖJIS
67. Pažereckienė J. Reformacijos 500 metų jubiliejui skirti renginiai // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 1, p. 4.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko konferencija tema „Reformacija vakar ir šiandien“.
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68. Pasižvalgyti po nematytą Lietuvą / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 1.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje veikia Rūtos Jašinskaitės-Bakšienės fotografijų paroda, kurią pati autorė
pavadino „Smagus pasivaikščiojimas po Lietuvą“.

69. Šimboras G. Jurbarko žydų bendruomenė – atmenama ir gerbiama // Šviesa.- 2017, rugs. 6, p.
Konferencija „Jurbarko žydų diaspora ir gyvenimas štetle“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Renginys
skirtas, Europos žydų kultūros dienoms.

70. Pažereckienė J. Europos žydų kultūros dienos Jurbarke: dėmesys bendruomenei ir senosioms
kapinėms // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 8, p. 8.
Rugs. 3 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko pažintinis seminaras „Jurbarko žydų gyvenimas ir diaspora
štetle“.

71. Maziliauskienė L. Pradinukai prieš komiksus // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 5.
Rugs. 6 d. Jurbarko viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje svečiavosi rašytoja, iliustratorė Ūla
Šimulynaitė. Susitikimo dalyviai piešė komiksus apie Jurbarko miesto įsikūrimą.

72. Karopčikienė D. Startas – raštingumo savaitė // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 5.
Apie renginius, skirtus Tarptautinei raštingumo dienai Skirsnemunės bibliotekoje.

73. Karopčikienė D. Pirmadienių pasakos Veliuonoje // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 5.
Rašytoja, Veliuonos bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė du kartus per mėnesį tampa Pasakų bobute ir lanko
Antano ir Jono Juškų gimnazijos ikimokyklinukų grupes.

74. Užkuraitienė V. Spalvos ir džiaugsmas liejosi per kraštus // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 6.
Baltraitiškės kaimo bibliotekoje visą vasarą netilo vaikų balsai. Buvo bandoma įvairi piešimo technika,
skaitomos knygelės.

75. Skaitymo iššūkis baigėsi – apdovanoti nugalėtojai // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 29, p. 10.
SPALIS
76. Karopčikienė D. Veliuonos novelės vakaras – tradiciškas ir su Cvirka // Šviesa.- 2017, spal. 4, p. 3.
77. Stanaitienė J. Vasaros skaitymo iššūkis – įveiktas // Šviesa.- 2017, spal. 4, p. 4.
„Vasaros skaitymo iššūkio“ baigiamoji šventė Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

78. Juškaitienė L. Veliuonos novelės premijos renginyje – P. Cvirkos reabilitacija // Mūsų laikas.- 2017,
spal. 6, p. 9
Apie Novelės vakarą Veliuonoje.

79. Korsakaitė J. Antroji Kuturių kaimo dukros poezijos knyga // Mūsų laikas.- 2017, spal. 13, p. 10.
Viešojoje bibliotekoje pristatyta antroji buvusios mokytojos Zitos Kairiūkštienės poezijos knyga
„Niekad nepamiršiu“.
80. Šalnaitienė R. Piešė „Labas!” // Šviesa.- 2017, spal. 18, p. 5.
Raudonės pagrindinės mokyklos pradinukai su savo mokytojomis Europos kalbų dieną, miestelio
bibliotekoje, susitiko su viešnia Rauni iš Suomijos,vaikai piešė plakatus.

81. Lukošienė L. Bibliotekos jubiliejus: daug renginių ir staigmenų // Šviesa.- 2017, spal. 18, p. 8.
Apie renginius, skirtus bibliotekos 80-mečiui.

82. Pažereckienė J. Nuo dviejų kambarėlių iki prabangių rūmų / Viešosios bibliotekos archyvo nuotr. –
Iliustr. // Mūsų laikas. –2017, spal. 20, p. 8-9.
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Jurbarko rajono viešoji biblioteka švenčia 80-ies metų įsikūrimo jubiliejų. Apie biblioteką pasakoja ilgametė
buvusi bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė ir dabar laikinai einanti šias pareigas Lina Lukošienė.

83. Lukošiūtė L. Kraštiečio prof. dr. Sauliaus Kanišausko knyga „Atsibusk, Kalistratai“ – Jurbarko
gyvenimo epopėja // http://www.jurbarkas.lt/index.php?-398200494 / Publikuota 2017-10-24
Spal. 23 d. Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta filosofo, rašytojo, kraštiečio, kilusio iš Raudonėnų, prof. dr.
Sauliaus Kanišausko knyga „Atsibusk, Kalistratai“.

84. Biblioteka sukvietė į nepaprastą ekspediciją / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas. – 2017, spal.
27, p. 16.
Kraštietis, žurnalistas Rimas Bružas Viešojoje bibliotekoje jurbarkiečiams pristatė paties sukurtą
dokumentinį filmą "Karo laivas "Prezidentas Smetona".

85. Verslininkų dovana jurbarkiečiams / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas. – 2017, spal. 27, p. 9.
Spal. 25 d. Viešojoje bibliotekoje vyko „Marlene Dietrich vakaras“ su Šiaulių dramos teatro aktore Nomeda
Bėčiūte. Tai bibliotekos 80-ies metų jubiliejui skirtas renginys, kurį bibliotekininkėms padovanojo Jurbarko
krašto verslininkų sąjunga.

86. Lukošiūtė L. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka paminėjo veiklos 80-metį //
http://www.jurbarkas.lt/index.php?353305171 / Publikuota 2017-10-27.
LAPKRITIS
87. Karopčikienė D. Veliuonos novelės vakaras – tradiciškas ir su Cvirka // Tarp knygų.- 2017, nr. 11, p.
39.
88. Bibliotekoje atidaryta Žymių kraštiečių alėja / „Mūsų laiko“ inf. //Mūsų laikas.- 2017, lapkr. 8, p. 8.
89. Karopčikienė D. Biblioteka: nuo knygų šnaresio iki kultūros šėlsmo / Turinys: Šiuolaikinė - kitokia;
Per istorijos puslapius; Knygų žmonės. // Šviesa. –2017, lapkr. 8, p. 3.
Jurbarko viešoji biblioteka minėjo 80-metį. Skaitytojams visą savaitę kasdien dovanojo po renginį.

90. Kazikaitienė I. Jubiliejinė popietė knygos bičiuliams // Šviesa.- 2017, lapkr. 8, p. 5.
Smalininkų bibliotekininkės pažymėjo Smalininkų bibliotekos įkūrimo 70-metį.

91. Diena, kai bibliotekoje karaliauja ne knygos, o pyragai / "Mūsų laikas" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas.2017, lapkr. 10, p. 13.
Jau trečius metus iš eilės Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungia prie TV3 televizijos ir
SEB banko organizuojamo projekto "Išsipildymo akcijos" iniciatyvos "Pyragų diena".

92. Puzinienė V. Susitikimai // Mūsų laikas.- 2017, lapkr. 10, p. 10.
Apie Klausučių bendruomenės gyventojams surengtą literatūrinę-muzikinę popietę „Susitikimai“.

93. Lukošiūtė L. Bibliotekos 80-mečiui - renginių savaitė // XXI amžius.- 2017, lapkr. 17, p. 12.
Apie renginius, skirtus Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jubiliejui; bibliotekos
bendruomenę sveikino Seimo narys R. Juška.

94. Fondas vaikus skatina skaityti, rašytojus kurti / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2017, lapkr. 18, p. 5.
Lapkr. 10 d. fondas „Švieskime vaikus“ visoms bibliotekoms įteikė po dovaną –„Vaikų bibliotekėlę“

GRUODIS
95. Lukonienė K. Bibliotekininkės kepė pyragus // Tarp knygų.- 2017, nr. 12, p. 38.
Apie pyragų dieną Jurbarko viešojoje bibliotekoje.
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96. Lukošiūtė L. Jaunimo metų finale išdalinti apdovanojimai // http://www.jurbarkas.lt/index.php?872647404 / Publikuota 2017-12-01.
Padėkos žodžiai renginyje skirti ir jaunimo partneriams – Jurbarko r. sav. viešajai bibliotekai ir jos
kolektyvui, Vadžgirio bibliotekos sielai Erikai Žievienei ir Kauno apygardos probacijos tarnybos Jurbarko
skyr. inspektorei Ingai Molevaitei.

97. Knygiai // Šviesa.- 2017, gruod. 9, p. 1
Apie Jurbarko viešosios bibliotekos Knygių klubo išvyką į Gelgaudiškio dvarą (Šakių r.).

98. Stanaitienė J. Kultūra, menas ir verslas – vieno medžio šakos // Šviesa.- 2017, gruod. 13, p. 5.
Apie „Knygų Kalėdos“ renginį Viešojoje bibliotekoje.

BALTICUM TELEVIZIJA
„JURBARKO ŽINIOS“
1. https://www.youtube.com/watch?v=E zsIqot_9ok / Jurbarko žinios.- 2017-05-04.
Bibliotekos savaitę vainikavo geriausios praėjusių metų bibliotekininkės paskelbimas ir apdovanojimas.

2. https://www.youtube.com/watch?v=xTCQMKHKfo0 / Jurbarko žinios.- 2017-10-18.
Viešoji biblioteka šiemet mini savo veiklos Jurbarke 80 metų sukaktį ir kviečia į renginių ,skirtų šiai datai
paminėti, maratoną.

3. https://www.youtube.com/watch?v=QQsNq7W3jSw / Jurbarko žinios.- 2017-11-03.
Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka visą savaitę šventė savo veiklos 80 metų sukaktį. Bibliotekoje atidaryta
Kraštiečių alėja.

4. https://www.youtube.com/watch?v=QreMgK_ekUM /Jurbarko žinios / 2017-11-06.
Šiandien visoje Lietuvoje minima "Pyragų diena". Viešojoje bibliotekoje ši akcija tapo jau tradicine.

5. https://www.youtube.com/watch?v=tpFcALreTUM / Jurbarko žinios.- 2017-12-06.
Bibliotekoje prasidėjo Knygų kalėdos.

6. https://www.youtube.com/watch?v=aZJYdvE0UKE / Jurbarko žinios.- 2017-04-12.
Velykinių kiaušinių marginimo paslaptimis dalinosi Viešosios bibliotekos darbuotojos Rasa Miliūnienė ir
Lina Maziliauskienė.

7. https://www.youtube.com/watch?v=zr4JppX6G78 / Jurbarko žinios.- 2017-07-28.
Literatui Valentinui Čyžui sukako 70 metų. Jubiliejinis renginys literatui surengtas Viešojoje bibliotekoje.

8. https://www.youtube.com/watch?v=bIkrxVL0uLU / Jurbarko žinios.- 2017-08-28.
Reformacijos 500 metų sukaktis. Jurbarko bibliotekoje surengta konferencija, Krašto muziejuje atidaryta
paroda ir įvyko koncertas evangelikų liuteronų bažnyčioje.

9. https://www.youtube.com/watch?v=hHA2kwe_aVg / Jurbarko žinios.- 2017-12-18.
Viešojoje bibliotekoje viešėjęs politologas Vytautas Dumbliauskas su jurbarkiečiais diskutavo apie politikų
klases.

10. https://www.youtube.com/watch?v=UgMRG2sAXb0 / Jurbarko žinios.- 2017 02 20.
Jurbarko Vinco Grybo memorialinio muziejaus dailės studijos menininkės kviečia į jų naują parodą.
Paroda atidaryta Viešojoje bibliotekoje.

11. https://www.youtube.com/watch?v=I6chRmK_Vik / Jurbarko žinios / 2017 02 17.
Nuo noro sėsti už vairo apsvaigus vairuotojų neatbaido nei naujos bausmės, nei avarijos. Girtas
vairuotojas atsitrenkė į Viešosios bibliotekos pastatą.
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12. https://www.youtube.com/watch?v=Wd831bx_khQ / Jurbarko žinios.- 2017-02-15.
Vas. 14 - aja, Meilės dieną, viešojoje bibliotekoje surengtas poezijos ir dainų vakaras.

13. https://www.youtube.com/watch?v=8JC2jiX4yu4 / Jurbarko žinios.- 2017-02-24.
Daugiau nei dvidešimt jurbarkiečių rašė, jubiliejinį Nacionalinį diktantą Jurbarko r. sav. Viešojoje
bibliotekoje.

14. https://www.youtube.com/watch?v=vr-gmf4E5uA / Jurbarko žinios.- 2017-07-10.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje galima pamatyti pirmąją pasaulyje meno instaliaciją, grojančią šalies
himną - "Tautišką giesmę".

15. https://www.youtube.com/watch?v=qvfBr2_HXe4 / Jurbarko žinios.- 2017-07-05.
Jaunieji architektai Viešojoje bibliotekoje pristatė savo vizijas Jurbarko miestui.

16. https://www.youtube.com/watch?v=JRs70MQ3pXk / Jurbarko žinios.- 2017-08-18.
Prie Sinagogos memorialo statybos kviečiami prisidėti ir jurbarkiečiai. Sinagogos memorialas
eksponuojamas Viešojoje bibliotekoje.

17. https://www.youtube.com/watch?v=05q8oXdeJg4 / Jurbarko žinios.- 2017-10-23.
Žurnalistas Rimas Bružas apie filmą Karo laivas "Prezidentas Smetona". Filmas buvo demonstruojamas
Viešojoje bibliotekoje.

18. https://www.youtube.com/watch?v=7yy799vdjDw / Jurbarko žinios.- 2017 10 25.
Viešojoje bibliotekoje vaikams surengta viktorina apie gyvūnus.

19. https://www.youtube.com/watch?v=ZHN-8xipMQE / Jurbarko žinios.- 2017-10-20.
Jurbarko r. viešojoje bibliotekoje vyko Žemaitijos Etninės kultūros globos tarybos posėdis.

20. https://www.youtube.com/watch?v=EXWaowtkXk0 / Jurbarko žinios.- 2017-09-08.
Jurbarke pirmą kartą paminėta Europos žydų kultūros diena.

21. https://www.youtube.com/watch?v=uRsSh2FVJRA / Jurbarko žinios.- 2017-09-25.
Išrinkti ir apdovanoti akcijos "Vasaros skaitymo iššūkis“ dalyviai.

22. https://www.youtube.com/watch?v=5RZ07l7dXBY / Jurbarko žinios.- 2017-05-17.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojama svečio iš Kaliningrado tapybos darbų paroda.

23. https://www.youtube.com/watch?v=IW-dyDAALlM / Jurbarko žinios.- 2017-06-16.
Į užtarnautą poilsį išlydėta Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė.

24. https://www.youtube.com/watch?v=i6kGk0-OFEQ / Jurbarko žinios.- 2017-04-26.
Aktyvus Jurbarko rajono jaunimas klausėsi paskaitos apie tinginystę. Tinklaraštininkas Danielius
Goriunovas.

25. https://www.youtube.com/watch?v=SCM3LewGiLc / Jurbarko žinios.- 2017 01 25.
Rajono bibliotekos ir švietimo ugdymo įstaigos iš labdaros ir paramos fondo " Švieskime vaikus" sulaukė
dovanų - naujų vaikiškų knygų.

26. https://www.youtube.com/watch?v=Uo9TAME5uPA / Jurbarko žinios.- 2017-03-24.
Bibliotekoje atidaryta Naujamiesčio pagrindinės mokyklos dailės mokytojo paveikslų paroda.
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