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BIBLIOTEKOS

AKMENËS RAJONO
SAVIVALDYBËS VIEÐOJI
BIBLIOTEKA
P ARENGË K AZIMIERAS P RUÐINSKAS

Pirmosios þinios apie Papilëje buvusià bibliotekà mus pasiekia
ið XX a. pradþios.
1925 m. Akmenëje, Klemo Ramanausko ásteigtame knygynëlyje,
sumokëjus mokestá, jau buvo galima ásigyti knygø. Tai bene pirmosios þinios apie Akmenës rajono teritorijoje veikusias bibliotekas.
1936 m. dabartinio Akmenës rajono teritorijoje buvo ásteigtos
trys bibliotekos: Papilëje – treèios eilës biblioteka, o Akmenëje
(Stoties g. 40), ir Viekðniuose – ketvirtos eilës bibliotekos. 1937 m.
pradëjus veikti Akmenës bibliotekai, joje buvo apie vienas tûkstantis
knygø, bibliotekos vedëju dirbo Akmenës pradinës mokyklos mokytojas V. Balaiðis.
1937 m. ásteigta Vegeriø kaimo biblioteka.
1940 m. ðalia Karpënø buvusiame Ramuèiø kaime (dabar èia –
Naujosios Akmenës miesto teritorija) atidaryta pirkia-skaitykla, kuri
veikë kelis mënesius (iki Antrojo pasaulinio karo pradþios).
Antrojo pasaulinio karo metais (1941–1945 m.) Naujojoje Akmenëje biblioteka neveikë.
Apie 1945 m. ákurta Pakalniðkiø kaimo biblioteka.
1946 m. Naujojoje Akmenëje buvo atkurtas klubas-skaitykla. Jos
pirmuoju vedëju nuo 1946 m. sausio 1 d. dirbo Jonas Gelmanas. Ði
data laikoma Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos
ákûrimo diena.
1946 m. Bronës Abramavièiûtës namuose pradëjo veikti Kruopiø kaimo biblioteka.
1950 m. Karpënø kaime atidaryta Aukðtøjø apylinkës biblioteka.
Jos pirmuoju vedëju dirbo Jonas Gelmanas.
1952 m. buvusio Karpënø kaimo teritorijoje veikusi biblioteka
pradëta vadinti Naujosios Akmenës gyvenvietës biblioteka. Tuo metu
ji veikë viename kambaryje.
1953 m. ákurta Kairiðkiø kaimo biblioteka.
1953 m. ákurta Sablauskiø kaimo biblioteka. Tuo metu jai vadovavo Ignas Januðauskas.
1956 m. Naujosios Akmenës gyvenvietës biblioteka pradëta vadinti Naujosios Akmenës miesto biblioteka.
1956 m. ákurta Juèiø (Kirovo) kaimo biblioteka. Jai tuo metu
vadovavo J. Putnienë.
1956 m. balandþio mënesá ákurta Agluonø kaimo biblioteka, tuo metu
vadinta Medemrodës biblioteka. Pirmoji jos vedëja buvo G. Voloþytë.
1958 m. Naujosios Akmenës miesto biblioteka perkelta á pastatytus naujus cementininkø kultûros rûmus.
1961 m. ákur ta Kalniðkiø (dabar Daubiðkiø) kaimo biblioteka.
Pirmàja jos vedëja dirbo Valerija Kuodienë.
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1961 m. ákurta Ventos miestelio biblioteka. Tada joje buvo daugiau negu 6 tûkst. knygø.
1966 m. Naujosios Akmenës miesto biblioteka buvo reorganizuota – èia pradëjo veikti atskiras Vaikø literatûros skyrius (iki to laiko
vaikai ir suaugusieji bibliotekoje buvo aptarnaujami bendrai).
1967 m. ásteigta Eglesiø kaimo biblioteka. Pirmasis bibliotekos
vedëjas buvo Juozas Daunys.
1970 m. Naujosios Akmenës miesto biblioteka reorganizuota á
Akmenës rajoninæ bibliotekà. Tais metais bibliotekos fonduose buvo apie 29 tûkstanèiai spaudiniø, bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojosi apie 1,9 tûkst. skaitytojø.
1971 m. rugsëjo mënesá ákurta Kivyliø kaimo biblioteka. Pirmoji
jos vedëja buvo Aldona Tenienë.
1977 m., Lietuvoje vykstant bibliotekø centralizacijai, Akmenës
rajoninë biblioteka buvo reorganizuota á Akmenës rajono Centrinæ
bibliotekà. Joje veikë Knygø tvarkymo ir komplektavimo, Metodikos, Skaitytojø aptarnavimo, Vaikø literatûros, Bibliografijos-informacijos skyriai bei knygø mainø fondas ir saugykla. Tuo metu Akmenës centrinë biblioteka turëjo 28 filialus: 3 miesto (Akmenës,
Ventos, Viekðniø) ir 25 kaimo bibliotekas.
1988 m. Akmenës centrinei bibliotekai buvo paskirtos naujos
patalpos, kuriose veikë ir skaitykla.
1992 m. Akmenës centrinë biblioteka buvo reorganizuota. Po
pertvarkymo joje veikë Skaitytojø aptarnavimo ir bibliografijos skyrius, mainø fondas, saugykla ir bibliotekos filialai: trys miesto ir 14
kaimo bibliotekø.
1995 m. Akmenës centrinë biblioteka pavadinta Akmenës rajono savivaldybës vieðàja biblioteka.
1997 m. balandþio 12 d. prie Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos ákurtas Lietuvai pagraþinti draugijos Akmenës
skyrius, kuriam dabar priklauso daugiau negu 300 nariø.
1998 m. prie Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos pradëjo veikti literatø klubas „Þiemgalija“, kuris vienija rajono
literatus, rengia literatûrinius vakarus, susitikimus su kûrëjais, knygø
pristatymus ir kt. Ðio klubo pirmininkë – poetë, gydytoja Dalia Milukaitë-Buragienë yra Nepriklausomøjø raðytojø sàjungos narë.
1998–2004 m. ðioje bibliotekoje buvo ágyvendinama bibliotekos
direktorës Z. Sinkevièienës parengta programa „Gimtinës kultûra“.
Yra iðleistas Akmenës kraðto poezijos almanacho „Þiemgalijos
uþraðai“ dvi dalys (leidiná sudarë, redagavo Lietuvos Nepriklausomøjø raðytojø valdybos pirmininkas, poetas Vladas Buragas). Jame skelbiama kraðtotyrinë medþiaga apie literatø klubo „Þiemgalija“ narius, jø kûrybà nuo 1985 metø.
2002 m. Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos
direktorë Z. Sinkevièienë tapo Nepriklausomøjø raðytojø sàjungos
nare. Ji yra sudariusi ir iðleidusi ðias literatûros rodykles: „Lietuvos upës, eþerai lietuviø prozoje, poezijoje, tautosakoje“ (Klaipëda:
Eldija, 2002, - 62 p.:iliustr.), „Medþiø ir krûmø brolijoje“ (Ðiauliai:
Saulës delta, 1999, - 48 p.:iliustr.), „Gëlës – þemës dþiaugsmas“
(Kaunas: V3 studija, 2004. – 215p.:iliustr.). Z. Sinkevièienë yra parengusi ir kraðtotyriná darbà „Kameriniai renginiai ir spaudiniø parodos Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos skaitytojø aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje“ (1993–2004)“.
2002 m. Z. Sinkevièienë ir Psichikos centro direktorius V. Bartkevièius parengë anketà „Drauge áveikime depresijà“. Sociologinio tyrimo rezultatai tema „Biblioterapija – gydymas knyga“
2003 m. paskelbti Lietuvos Nacionalinës M. Maþvydo bibliote-
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kos Bibliotekininkystës centro leidinyje „Ðiandien aktualu“.
2004 m. Akmenës rajono savivaldybës vieðojoje bibliotekoje
ádiegta Lietuvos integrali bibliotekø informacijos sistema (LIBIS).
Ja rajone pradëta dirbti nuo 2004 m. birþelio mënesio. Tà patá mënesá bibliotekoje ádiegtas LIBIS Analizinës bibliografijos posistemis.
2006 m. pabaigoje bibliotekoje ádiegta LIBIS skaitytojø aptarnavimo posistemë.
2004 m. spalio 1 d. bibliotekoje pradëti rengti bibliografiniai áraðai ið svarbiausiø didþiausià iðliekamàjà vertæ turinèiø rajono laikraðèio „Vienybë“ publikacijø (ðie áraðai siunèiami á Nacionalinës
bibliografijos duomenø bankà (NBDB).
2006–2011 m. buvo skaitymo skatinimo metai. Á jø renginius
ásijungë visos rajono bibliotekos. Dalyvauta ir Nacionalinëje Lietuvos bibliotekø savaitëje „Biblioteka yra tavo“.
2008–2010 m. Bilo ir Melindos Geitsø fondo finansuojamame
projekte „Bibliotekos paþangai“ dalyvavo Akmenës rajono savivaldybës vieðoji biblioteka ir 13 kaimo filialø. 2008–2010 m. ið
ðio projekto lëðø rajono bibliotekos gavo 47 kompiuterius ir programinës árangos, skirtos informacinëms technologijoms gerinti
bibliotekose. Pradëta plëtoti nauja bibliotekø veiklos sritis – gyventojø mokymas dirbti su kompiuteriais, prisijungus prie interneto. Ðio projekto metu siekta visose bibliotekose ávesti nemokamà interneto prieigà. Dalyvaujant projekte vyresnio amþiaus þmonëms buvo surengta akcija „E.senjoras.lt“, vyko þaidimas „Tûkstantmeèio senjoras“, akcijos „Graþi tu mano“ „Sëkminga internete diena“, „Interneto mozaika“ ir kt.
2010 m. prie Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos veikë du miesto filialai (Akmenës ir Ventos bibliotekos),
1 miestelio filialas (Papilës Kazio Narðèiaus biblioteka) ir 10 kaimo bibliotekø – Agluonø, Daubiðkiø, Eglesiø, Juèiø, Kairiðkiø, Kivyliø, Kruopiø, Pakalniðkiø, Sablauskiø ir Vegeriø.
2010 m. paminëtas Akmenës rajono ákûrimo 60 metø jubiliejus. Ta proga rajono savivaldybës vieðojoje bibliotekoje buvo surengta kraðtotyriniø spaudiniø, fotonuotraukø, knygø paroda „Akmenës kraðtas ir jo þmonës“. Jà sudarë keli ciklai: „Biblioteka –
informacijos ir kultûros centras“ „Knygos apie Akmenës kraðtà“,
„Áþymûs kraðtieèiai“, „Akmenës kraðto literatai“, „Akmenës kraðto
lankytinos vietos“. Joje buvo pateikta kraðtotyrinë medþiaga apie
Naujosios Akmenës kultûros rûmø reþisieræ, poetæ Stasæ Niûniavaitæ, buvusià Akmenës rajono meræ, biomedicinos mokslø daktaræ, Lietuvai pagraþinti draugijos Akmenës skyriaus pirmininkæ,
Lietuvos socialdemokratø partijos Akmenës skyriaus pirmininkæ
Eugenijà Meðkienæ, kraðtotyrininkà Leopoldà Rozgà, Akmenës
rajono Garbës pilieèius – Botanikos sodelio ákûrëjà Antanà Èiapà,
Stasá Èirpø, Anicetà Lupeikà, Akmenës kraðto literatus – V. Almaná, J. Almanienæ, V. Lëgaudienæ, D. Buragienæ, J. Januðienæ, L. Pukinà ir kt.
2010 m. Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos
teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 5 979 gyventojai. Jiems
buvo iðduota 151 467 egz. spaudiniø. Iki 2012 m. ið viso Akmenës
rajono fonduose buvo sukaupta 191 046 spaudiniø.
Akmenës rajono savivaldybës vieðojoje bibliotekoje veikia skaitykla, kurioje yra 3 kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos bibliotekos lankytojams.
Prie bibliotekos veikia bibliotekininkø bûrelis „Þemyna“ (vadovë – Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos direktorë Zita Sinkevièienë).
Rajono bibliotekose giliausias tradicijas turi kraðtotyrinë veikla.

Èia yra surinkta daug kraðtotyrininkø parengtø darbø, kuriuose uþfiksuota nemaþai vertingø þiniø apie rajono gyvenvietes, þmones,
kultûros ástaigas ir kt. Toliau renkama, kaupiama ir saugoma kraðtotyrinë medþiaga apie Akmenës rajonà ir jo iðkilius þmones. Bibliotekoje kaupiamos universalioji straipsniø, teminë, eilëraðèiø, citatø, kraðtotyros kartotekos. Rengiamos kraðtotyriniø darbø apþiûros „Per kraðtotyrà – á tautos kultûros paþinimà“.
Akmenës vieðojoje bibliotekoje yra informacinës literatûros apie
Europos Sàjungà lentyna.
Ventos miesto bibliotekoje veikia studija-galerija „Ventos mûzø
malûnas“.
Jau daug metø rajono bibliotekose vystoma klubinë veikla. Akmenës miesto bibliotekoje veikia ðaðkiø ir ðachmatø klubas, kuriam priklauso ávairiø amþiaus grupiø nariai (ir suaugusieji, ir vaikai), Pakalniðkiø kaimo bibliotekoje veikia „Katino Murklio“ klubas, Agluonø kaimo bibliotekoje – vaikø klubas „Bitutë“, Sablauskiø kaimo bibliotekoje – vaikø klubas „Bebenèiukas“, Kairiðkiø
kaimo bibliotekoje – „Jaunosios bibliotekininkës“ klubas, Juèiø kaimo bibliotekoje – jaunimo klubas „Vienminèiai“.
Dar daugiau prie rajono bibliotekø veikia ávairiø bûreliø. Papilës
miestelio Kazio Narðèiaus bibliotekoje – bûrelis „Papûga“, Daubiðkiø kaimo bibliotekoje – gamtos bièiuliø, draugø ir pagalbininkø
bûrelis „Tëviðkës gamta“, Kruopiø kaimo bibliotekoje – bûrelis „Laisvalaikis ðalia knygos“, Eglesiø kaimo bibliotekoje – bûrelis „Smalsutis“, prie Vegeriø kaimo bibliotekos – vaikø lëliø teatras bei
suaugusiøjø dramos bûrelis.
Ðiuo metu Akmenës rajono savivaldybës vieðojoje bibliotekoje
yra sukaupta daugiau negu 71 tûkst. egz. spaudiniø. Biblioteka turi
turtingus kraðtotyros ir informacinius fondus.
Daugiau negu 4 tûkst. egz. spaudiniø saugoma Vokieèiø literatûros bibliotekoje.
Skaitytojø aptarnavimo ir bibliografijos bei Knygø tvarkymo ir
komplektavimo skyriai veikia Naujosios Akmenës Nepriklausomybës g. 15A pastate. Skaitytojø aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje yra daugiau negu 42 tûkst. egz. spaudiniø. Bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi daugiau negu 2 tûkst. skaitytojø.
Jiems per metus iðduodama daugiau negu 37 tûkst. egz. spaudiniø. Vieðosios bibliotekos saugyklos fonde yra apie 17 tûkst. egz.
spaudiniø.
Tradiciniai bibliotekos organizuojami renginiai: „Poezijos ruduo“,
spaudiniø parodos, susitikimai su ádomiais þmonëmis, kûrëjams
skirti renginiai, raðytojø jubiliejø paminëjimai ir kt.
Daugiausia visuomenës dëmesio sulaukia kasmet organizuojama tradicinë „Poezijos rudens“ ðventë. Joje dalyvauja Akmenës,
Ðiauliø, Maþeikiø, Kauno ir kai kuriø kitø rajonø literatai. Pristatomi
nauji autoriai, leidiniai, skaitomi groþinës literatûros kûriniai.
Vaikø literatûros skyrius veikia Naujosios Akmenës V. Kudirkos
gatvëje (3-41). Jame sukaupta daugiau negu 16 tûkst. egz. spaudiniø.
Ðio skyriaus teikiamomis paslaugomis kasmet naudojasi apie 1,5
tûkst. skaitytojø. Per metus perskaitoma apie 15 tûkst. spaudiniø. Ðio
skyriaus tradiciniai renginiai – konkursai, þaidimai-viktorinos, literatûrinës popietës, pasakø popietës, lëliø teatro spektakliai, ávairûs
konkursai. Èia veikia vaikø klubas „Pasaka“, yra þaisloteka,
pastaraisiais metais ágyvendinami projektai „Bibliotekos vaidmuo
neágaliøjø vaikø gyvenime“, „Neágalus vaikas ir biblioteka“ ir kt.
Literatûra:
1. Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos interneto
svetainë http://biblioteka.akmene.lt/.
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