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I. BENDROJI DALIS 

Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis trejų metų laikotarpiui rengiamu strateginiu 

veiklos planu, kuris kasmet tikslinamas. 

2010 metais  viešosios bibliotekos prioritetai buvo: 

1. Tęsti LR Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programos 2006-2011 m. 

įgyvendinimą. 

2. Plėsti ir tobulinti bibliotekos elektronines paslaugas (LIBIS sistemoje).  

3. Tęsti projekto „ Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimą. 

4. Parengti ir išleisti bibliografiją „Visaginas (1975-2009). 

5. Viešinti bibliotekos paslaugas. 

Veiklos tikslas - sudaryti aptarnaujamos bendruomenės nariams kuo geresnes priėjimo prie 

informacijos sąlygas, tuo prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo, socialinės atskirties 

mažinimo. Bibliotekoje teikiamos šios paslaugos: knygų skolinimas į namus, naujausi periodiniai 

leidiniai, konsultacijos bei mokymai ieškantiems informacijos, dokumentų skolinimas iš kitų 

bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą, kopijavimas ir spausdinimas, dokumentų skenavimas, 

duomenų bazių EBSCO, OXFORD, INFOLEX PRAKTIKA prieiga, nemokamas internetas 

viešosiose interneto prieigose, vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymas (individualiai ir 

grupėmis). Šiemet pradėtos teikti dar kelios papildomos paslaugos: leidinių išankstinis užsakymas 

bibliotekos elektroniniame kataloge,  belaidis internetas (bibliotekoje galima prisijungti prie 

interneto atsinešus savo nešiojamąjį kompiuterį). Tikslui įgyvendinti buvo numatyti tokie 

uždaviniai: 

1. Kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą, atitinkantį 

bendruomenės poreikius. 

2. Sudaryti maksimalią prieigą prie bibliotekos fondo, panaudojant tam naujausias 

technologijas. 

3. Didinti gyventojų sutelkimą į bibliotekas, gerinant paslaugų kokybę, plečiant jų 

asortimentą, sudarant lygias prieigos prie informacijos galimybes visiems gyventojams, ugdant 

gyventojų informacinį raštingumą. 

4. Kelti darbuotojų kvalifikaciją. 

5. Aktyvinti kraštotyrinę veiklą. 

6. Spaudoje ir elektroninėje erdvėje viešinti informaciją apie įvykusius renginius. 
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II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

Visagino viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka  ir 1 miesto filialas. VB yra II 

miesto mikrorajone, o filialas – I.  Viešosios bibliotekos struktūrą (Taikos pr. 52) pagal vykdomas 

veiklos funkcijas  sudaro 3 skyriai:  suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius (abonementas, 

periodikos ir informacinių leidinių skaitykla, interneto ir užsienio kalbų skaitykla, bibliografas), 

vaikų literatūros skyrius (abonementas, skaitykla), spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius, o 

filiale (Sedulinos 14/3) veikia 2 skyriai: meno skyrius –galerija ir filialo vartotojų aptarnavimo 

skyrius, susidedantis iš periodikos skaityklos, abonemento, vaikų literatūros ir viešosios interneto 

prieigos sektorių. 

Viešoji biblioteka turi 2 viešąsias interneto prieigas vartotojams (projektas „Bibliotekos 

pažangai“): VB ( Taikos pr. 52) ir  filiale (Sedulinos 14/3) . VB yra 11 skaitytojams skirtų 

kompiuterių ( iš jų 1 –silpnaregiams ir turintiems regėjimo negalią) , filiale  - 4  kompiuterizuotos 

darbo vietos vartotojams. VB ir F vaikų literatūros skyriuose įrengtos 7 kompiuterizuotos darbo 

vietos vaikams. 

Pagal geografinį bibliotekų išsidėstymą VB aptarnauja 17 532 gyventojus, o filialas – 10 800. 

Bibliotekų skaitytojai ir lankytojai neproporcingai pasiskirstę pagal gyvenamą vietą. Dalis 

skaitytojų lankosi ir vienoje, ir kitoje bibliotekoje: 

 Atstumas tarp bibliotekų apie 1 km. 

 Šiais metais bibliotekų tinklas nekito. 

 Nestacionarinio aptarnavimo formų bibliotekoje nėra. 

 VB darbuotojos aptarnauja keturiolika neįgalių skaitytojų. Jiems reguliariai keičiamos 

knygos ir periodiniai leidiniai.  

 VB užsienio kalbų ir internetinėje skaitykloje aptarnaujami  silpnaregiai ir aklieji. 

Reguliariai biblioteka užsako knygas Brailio raštu bei kompaktinius diskus iš Lietuvos aklųjų 

bibliotekos. 

 Nuo 2006 m. balandžio 1 d. VB skaitytojai aptarnaujami LIBIS SAP 

(kompiuterizuotai). 
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III. FONDAS 

Fondo būklė 

2010 metais Visagino viešoji biblioteka, kaip ir visos respublikos bibliotekos, vis dar jautė 

finansinę krizę ir jos padarinius bibliotekos veiklai. Tai ypač buvo juntama komplektuojant fondus, 

nes 2010 metais lėšų komplektavimui buvo gauta dar mažiau nei 2009 metais. Fondo 

komplektavimui buvo gauta net 3,6 karto mažiau lėšų nei 2008 metais (2008 m. – 68860 Lt, 2009 

m. – 25600 Lt, 2010 m. – 19077 Lt). Nors ir kaip stengėmės taupiai pirkti, bet vis tiek nupirkta ir 

kitais būdais įsigyta žymiai mažiau dokumentų nei 2008 metais, kai finansavimas jau buvo gana 

neblogas. Bibliotekos pastangomis fondo papildymas tikrai nesmuko 3,6 karto, bet jis vis tik 

sumažėjo 1,7 karto ( 2008 m. gauta 5313 vnt. dokumentų, 2009 m. – 3449 vnt., 2010 m. – 3101 

vnt.). Skyriaus darbuotojai, kartu su kitais bibliotekos darbuotojais, dalyvavo parengiant 

bibliografijos rodyklę „Visaginas: bibliografijos rodyklė 1975-2009“. Komplektavimo prioritetai 

liko tie patys – komplektuoti fondą, kuris atitiktų bendruomenės poreikius ir interesus, o tai yra ir 

fondo rusų kalba komplektavimas. Kartu buvo stengiamasi komplektuoti šakinę literatūrą, kuri 

reikalinga besimokantiems ir keliantiems savo kvalifikaciją. 2010 metais nedaug įsigyta dokumentų 

naujose laikmenose. 

Iš viso yra SVB fonde (fiz. vnt. ir pav.): 

Visagino viešosios bibliotekos fondą 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 130821 vnt. 36059 pav. 

dokumentai. Didžioji dalis fondo yra knygos, kurios sudaro net  87 %, periodika - 12 % fondo, CD, 

DVD ir kiti dokumentai sudaro tik 1% bibliotekos dokumentų fondo. 

 VB – 77 646 vnt. 35 394 pav. 

 miesto filiale – 53 175 vnt. 17 032 pav. 

Iš viso SVB yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) 

Viešojoje bibliotekoje 50 % fondo sudaro grožinė literatūra. Ši literatūra skirta poilsiui ir 

relaksacijai. Šio fondo didžiąją dalį sudaro klasikiniai literatūros kūriniai ir šiuolaikinių rašytojų 

kūryba. Kaip ir kitų bibliotekų skaitytojai, visaginiečiai bibliotekoje ieško tokių populiarių autorių 

kaip S. Brown, D. Brown, J. Irving ir kitų vertimų į lietuvių ir rusų kalbas. Grožinės literatūros 

fondą taip pat sudaro lietuvių autorių kūriniai, nors čia dažnokai pasigendama šiuolaikinių lietuvių 

autorių vertimų į rusų kalbą. Grožinės literatūros yra 65010 vnt. ir ji sudaro 50 % fondo. 
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 VB – 38 590 vnt. 50 %. 

 miesto filiale – 26 420 vnt. 50 %. 

Iš viso SVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) 

Šakinės literatūros, kuri skirta mokymuisi, lavinimuisi ir savišvietai, bibliotekos fonde yra 

49595 vnt. ir tai yra 38 %. Šią literatūrą taip pat sudaro informaciniai leidiniai, mokslo 

populiarinimo literatūra, teisinė literatūra, kuri yra aktuali ir kurios ieško ne tik studentai, bet ir 

gyventojai, norintys apginti savo interesus. 

 VB – 28 163 vnt. 36 %. 

 miesto filiale – 21 432 vnt. 40 %. 

Iš viso SVB bibliotekose periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)  

Periodiniai leidiniai yra vieni iš skaitomiausių dokumentų bibliotekoje, todėl stengiamės jų 

įsigyti kaip galima daugiau ir platesnio profilio. Tai ir populiarūs žurnalai, leidiniai pagal pomėgius, 

grožinės literatūros žurnalai, ir, žinoma, savaitraščiai bei dienraščiai. Šių leidinių yra 16 216 vnt., o 

tai yra 12 %. 

 VB – 10 893 vnt. 14 %. 

 miesto filiale – 5 323 vnt. 10 %. 

Aprūpinimas dokumentais 

Ar pakankamas dokumentų fondas, galima nustatyti paskaičiavus, kiek dokumentų tenka 

vienam aptarnaujamos savivaldybės gyventojui. Visagino viešosios bibliotekos aprūpinimas 

dokumentais pagal šiuos rodiklius yra neblogas, tačiau pagal tai, kiek įsigyjama naujų dokumentų , 

tai 2 kartus mažiau negu rekomenduojama IFLA gairėse (1 gyventojui  per metus fondo atnaujinimo 

rodiklis - 0,225): 

 1 gyventojui tenka dokumentų (iš jų: mieste, kaime); 

Visagino savivaldybės gyventojams tenka po 4,6 dokumento. Iš jų VB tenka po 4,4 

dokumento, o miesto filiale po 4,9 dokumento. 

 1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų (iš jų mieste, kaime); 

Vienam gyventojui naujų dokumentų tenka tik po 0,1. 
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 1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų (iš jų mieste ir kaime); 

Kadangi garsiniai ir regimieji dokumentai sudaro tik 1 % dokumentų fondo, tai jų vienam 

gyventojui tenka po labai mažai, tik po 0,03. 

 1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų (iš jų mieste ir kaime) - 0,001. 

 1 vartotojui tenka dokumentų (iš jų mieste, kaime) 

Vienam  bibliotekos vartotojui tenka po 50 dokumentų, VB – 46 dokumentai, o miesto filiale 

– 57 dokumentai. 

Fondo papildymo, atnaujinimo dažnumas yra gerokai svarbiau už fondo dydį. 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.): 

2010 m. Kultūros ministerija skyrė 19 077 Lt. dokumentų komplektavimui. Kaip ir minėta, 

šių lėšų tikrai nepakanka normaliai komplektuoti bibliotekos fondus, todėl stengėmės kuo taupiau 

leisti turimas lėšas. Per 2010 metus viešoji biblioteka įsigijo 3101 vnt. 995 pav. dokumentus. Iš jų 

net 1 688 vnt. 3 naujų pav. periodinių leidinių. Kultūros ministerijos skirtomis lėšomis nusipirko 

759 vnt. 577 pav. dokumentus. UAB „Alma littera“ skyrė paramą 8 vnt. 4 pav. dokumentais. 578 

vnt 378 pav. dokumentų biblioteka gavo nemokamai. Tiesa, 2010 metais šių dokumentų pristatymas 

ir apskaita buvo labai blogai organizuoti. 66 vnt. 33 pav. dokumentų biblioteka įsigijo įvairių 

dovanų, projektų ir labdaros būdu. Iš Kultūros ministerijos skirtų 19 077 Lt.  biblioteka pirko 

dokumentus atlikusi viešųjų pirkimų procedūras (iš 3-jų tiekėjų). Iš UAB „Homo sapiens“ pirko 

dokumentus rusų kalba už 7048,18 Lt ir įsigijo 275 vnt. 206 pav. knygų. Iš UAB „Nieko rimto“ 

pirko jų leistus dokumentus už 385,86 Lt ir įsigijo 17 vnt. 13 naujų pavadinimų leidinius. Iš UAB 

„Šviesa“ pirko už 11651,31 Lt ir įsigijo 467 vnt. 358 pav. dokumentus. Buvo panaudotos visos KM 

skirtos lėšos. 

 per metus įsigyta grožinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.): 

  iš viso 931 vnt. 736 pav.: 

VB – 581 vnt. 559 pav., filiale – 350 vnt. 326 pav. 

 per metus įsigyta šakinės literatūros (fiz. vnt. ir pav.)  

 iš viso 461 vnt. 254 pav.: 
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VB – 314 vnt. 277 pav.,  filiale – 147 vnt. 134 pav. 

 per metus vidutiniškai gavo: 

VB – 1942 vnt. 841 pav. 

VB filialas – 1159 vnt. 464 pav. 

Per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.); 

Visagino viešoji biblioteka 2010 metais gavo 1709 vnt. periodikos leidinių, kuriuos įtraukė į 

savo fondą. Didžioji dauguma periodikos gauta prenumeruojant leidinius. Prenumeruojami 

periodikos leidiniai Lietuvos pašte, UAB „Respublikos leidiniai“, UAB „Lietuvos žinios“, UAB 

„Ekspress leidyba“, UAB „Verslo žinios“, UAB „Apskaitos ir audito žinios“. Be leidinių, gautų 

prenumeruojant periodiką, 2010 metais gauti vietiniai laikraščiai „Sugardas“, „V každyj dom“ ir 

„Provincija“. Visagino viešoji biblioteka prenumeravo 117 pav. periodinius leidinius, o iš viso 2010 

metais gauta 120 pav. periodiniai leidiniai. 

 VB – 113 pav. ( iš jų 110 pav. prenumeruojami), 1047 vnt. periodinių leidinių 

 vidutiniškai gavo miesto filialas – 56 pav. (prenumeruojamų – 53 pav.), 662 vnt. 

periodinių leidinių 

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

2010 metais gauti 3 101 vnt. naujų dokumentų sudaro 2,3 % fondo: 

 VB – 2,5 % 

 Miesto filiale – 2,2 % 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 Iš viso – 1,45 Lt.: 

 Kultūros ministerijos skirtų lėšų- 0,67 Lt. 

 Savivaldybės skirtų lėšų – 0,78 Lt. 

Dokumentų nurašymas 

2010 metais viešojoje bibliotekoje buvo nurašyti 47 vnt. 16 pav. dokumentai. Jie buvo 

nurašyti miesto filiale kaip susidėvėję ar vartotojų sugadinti. Tam, kad bibliotekos fondas atitiktų 
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skaitytojų poreikius, bibliotekoje pastoviai turi būti atrenkami ir nurašomi susidėvėję, neaktualūs ir 

pasenusio turinio dokumentai. Visagino viešojoje bibliotekoje nurašymas buvo vykdomas kasmet, 

tačiau dėl kitų darbų 2010 metais nurašyta mažiau nei planuota.  

 Iš viso nurašyta SVB – 47 vnt. 16 pav. 

 miesto filiale – 47 vnt. 16 pav. 

Fondo panaudojimas   

 Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0,59;  fondo panaudojimo koeficientas – 1,69; 

 VB fondo apyvartos rodiklis – 0,61, fondo panaudojimo koeficientas – 1,64; 

 miesto filiale fondo apyvartos rodiklis – 0,55, fondo panaudojimo koeficientas – 1,88; 

VB saugyklos fondas 

Bibliotekoje saugyklos fondo nėra. 

VB mainų fondas (fiz. vnt.) 

Bibliotekoje mainų fondo nėra. 

VB atsarginis fondas (fiz. vnt.) 

Bibliotekoje atsarginio fondo nėra. 
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IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų telkimas 

1. Gyventojų skaičius. 

Visagino mieste gyvena 28 332 gyventojai. 

2. Miesto gyventojų sutelkimo procentas 

 VB (bendras) – 9,3 % 

 VB – 9, 6 % 

 Filiale - 8,6 % 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai bibliotekai:  

Pagal bendrą gyventojų skaičių vienai bibliotekai tenka 14 166 gyventojai. Pagal 

mikrorajonuose gyvenančių gyventojų skaičių vienai bibliotekai tenkantis gyventojų skaičius 

pasiskirsto taip: 

 VB – 17 532 

 Filiale – 10 800 

Vartotojų skaičius 

Viso vartotojų – 2 624 

Paskutinius trejus metus stebimas skaitytojų skaičiaus augimas. Nuo 2008 m. jis išaugo 231 

skaitytoju. Lyginant su pernai metais skaitytojų skaičius išaugo 162 skaitytojais. Tai suteikia vilties, 

kad skaitytojų skaičius ir ateityje nemažės. 
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Iš jų:  



11 

 VB – 1 691 skaitytojas 

VB skaitytojų skaičius palyginus su 2009 m. išaugo 73 skaitytojais ir pasiekė 2008 m. lygį. 
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 Filiale – 933 skaitytojai.  

Nuo 2008 m. filialo skaitytojų skaičius auga. 
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Lankomumas 

Bendras lankomumo rodiklis – 12,5 

VB – 12,2 

Filiale – 13 

Apsilankymų skaičius 

Viso apsilankymų – 32 765 

Nors ir padidėjo skaitytojų skaičius, deja, negalima pasigirti padidėjusiu apsilankymų 

skaičiumi. Manome, kad tai priklauso nuo esamos ekonominės padėties. Klestint bedarbystei 

nemažai skaitytojų išvyko geresnio gyvenimo ieškoti svetur.  Sumažėjo moksleivių, studentų, ne tik 

kaip skaitytojų, bet ir kaip lankytojų. Nemažą skaičių lankytojų iš bibliotekų ,,pasigrobė“ internetas. 
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Iš jų: 

 VB – 20678 

Padidėjęs skaitytojų skaičius nenulėmė apsilankymų skaičiaus augimo. Priežastys jau buvo 

minėtos. 
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 Filiale – 12 087 

Filiale jau treti metai išlieka mažėjimo tendencija. 2010 m. apsilankymų skaičius sumažėjo 

dar 1 878 apsilankymais. 
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Dokumentų išduotis  

Viso išduota – 76 770  fiz. vnt. 
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Jei 2009 m. džiaugėmės išaugusiu išdavimu, tai 2010 m. vėl tenka stebėti išdavimo skaičiaus 

mažėjimą. Per 2010 m. spaudinių išdavimas sumažėjo 1 032 fiz. vnt. 
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Iš jų: 

 VB – 47 395 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje išdavimas sumažėjo labai neženkliai – 65 fiz. vnt. 
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 Filiale – 29 375 fiz. vnt. 

Filiale šiais metais išdavimas sumažėjo 967 fiz. vnt. 
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Iš viso išduota į namus 

Bendras – 48 764 fiz. vnt. 

VB – 30 743 fiz. vnt. 
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Filiale – 18 021 fiz. vnt. 

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) 

Bendras –28 006 fiz. vnt. 

VB – 16 652 fiz. vnt. 

Filiale – 11 354 fiz. vnt. 

Iš viso išduota grožinės literatūros 

Viso išduota – 34 328 fiz. vnt. 
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 VB – 19 969 fiz. vnt. 
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 Filiale – 14 359 fiz. vnt. 
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Iš viso išduota šakinės literatūros 

Viso išduota – 8 338 fiz. vnt. 
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 VB –  5 882 fiz. vnt. 
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 Filiale – 2 456 fiz. vnt. 
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Iš viso išduota periodinių leidinių 

Viso išduota –  34 104 fiz. vnt. 
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 VB –  21 544 fiz. vnt. 
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 Filiale – 12 560 fiz. vnt. 

12910

13653

12560

12000

12500

13000

13500

14000

2008 2009 2010

 

Skaitomumas 

Viso – 29, 3 

VB – 28 

Filialas – 31,5 

Skaityklose darbo vietų skaičius vartotojams (su kompiuterizuotomis): 

Viso – 71 

VB –  48 

Filialas – 23 

Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius: 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie tinklo ir interneto: 

Viso – 39 
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VB – 26   

Filialas – 13 

Iš jų - kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams: 

Viso – 17 

VB – 12 

Filialas – 5 

Iš jų - vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius: 

Viso – 22 

VB – 14  

Filialas – 8 

 

Viešosios bibliotekos veiklos rodikliai 

1.1  Gyventojų skaičius vienam darbuotojui (pagal VEE) - 1417 

1.2  Išduotis vienam gyventojui – 2,71 

1.3. Išduočių skaičius 1 registruotam vartotojui – 29,26 

1.3 Apsilankymo skaičius 1 gyventojui – 1,16 

1.4  Naujai gautų dokumentų skaičius 1 gyventojui - 0,11 

1.5  Išlaidos darbuotojams ir komplektavimui 1 gyventojui – 12,13 

1.6  Užklausų skaičius 1 gyventojui – 0,22 
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V. PRIEIGA, TBA IR RENGINIAI 

Darbo valandos: 

VB dirba pirmadieniais – ketvirtadieniais  nuo 10 iki 18 val., penktadieniais nuo 10 iki 17 val. 

Filialas dirba antradieniais – penktadieniais nuo 11 val. iki 19 val., šeštadieniais nuo 10 iki 17 

val. 

TBA 

Išsiųsta užsakymų – 14 

Gauta dokumentų – 14 

 Originalų – 8 

 Kopijų – 6 

RENGINIAI 

 Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius)  

VB (bendras) – 157 

Žodinių – 23 

Vaizdinių – 132 

Iš jų: 

 VB – 104 

Žodinių – 21 

Vaizdinių – 81 

 Miesto filiale – 53 

Žodinių – 2 

Vaizdinių – 51 
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Meno galerijoje įvyko 19 įvairių parodų: Renatos Chajerovos (grafikos darbų ir piešinių) , 

Vitalijaus Bogdanovičiaus fotografijos „ Vestuvinės istorijos“, Tatjanos Atarovos tapybos darbų , 

Visagino menininkų klubo „Paletė“ kūrybinių darbų „Namų klausimas“ ir „Sodo etiudai“, Jono 

Grundos grafikos, Elvyros Goberienės gėlių iš odos kompozicijos, Linos Latyševos grafikos ir lėlių 

parodos, VVKN studijos „Florastil“ floristikos, J.Junevičiaus fotografijų „Tėkmė“, VVKN meno 

studijos „Vaivorykštė“ moksleivių darbų „Šarlio Pero pasakos“, Tatjanos Bondarenko batiko 

„Laikrodžiai“, Leonido Lebiodkino keramikos darbų, Jeroslavos Radčenko autorinė darbų „Gėlių 

magija“, Nijolės Kliučinskienės fotografijų „ Gyvenimas-teatras“,Tatjanos Tiavinos kūrybos darbų 

„ Fantazijos Kalėdų naktį“ ir kt. parodos. Sukurti 2 plakatai (autorė V.Suchockaja) vasario 16-ajai, 

miesto 35-mečiui. 

Suaugusiųjų  skaitytojų aptarnavimo skyriuje: 

Sausio 13 d. - Laisvės gynėjų dienai skirtas renginys. 

Sausio 22 d. - literatūros vakaras „Metų knygos rinkimai“ suaugusiems. 

Vasario 16 d. -  literatūros paroda KC Bangos salėje „Vasario 16-oji per laiko prizmę“. 

Kovo 10 d.  - literatūros vakaras, skirtas Just. Marcinkevičiaus 80-mečiui. 

Kovo 13 d. - literatūros vakaras, skirtas Knygnešio dienai.  

Balandžio 23-30 d. - nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai. 

Gegužės 7 d. paminėta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Pristatyta A.Kavaliausko 

knyga „Po išskleistais gervės sparnais“. 

Gegužės 19 d. - susitikimas su Visagino pensininkų klubo nariais. 

Birželio 12 d. -  tarptautinė poezijos šventė „...ir saulas diementas žėruos...“ 

Rugpūčio 5 d. -  poezijos šventė, skirta miesto 35-mečiui. 

Rugsėjo 1 d. -  dalyvavimas  „Pasirinkimo mugėje“ (Domino prekybos centre). 

Lapkričio 8-13 d. - renginių ciklas, skirtas šiaurės šalių bibliotekos savaitei.  

Gruodžio 21 d. - bibliografinės rodyklės „Visaginas (1975-2009) pristatymas, susitikimas su 

žurnalistais ir miesto literatais. 
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Apie kelis renginius plačiau: 

A. Kavaliausko knygos ,,Po išskleistais gervės sparnais“ pristatymas. 

Gegužės 7 dieną – Visagino viešoji 

biblioteka minėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dieną. Renginio pradžioje svečiai - 

dešimtokai iš Ignalinos gimnazijos – pristatė 

kompozicija apie lietuvišką žodį, kurią paruošti 

padėjo mokytojai J. Narbutaitienė ir P. Mikštas. 

Po to buvo pristatyta nauja apie Visaginą knyga 

„Po išskleistais gervės sparnais“, kurioje 

autorius - Visagino savivaldybės tarybos 

sekretorius, humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas - daugiausia dėmesio skyrė 

kultūros ir švietimo raidai Visagine nušviesti. Tai labai vertinga knyga, nes knygos autorius surinko 

ir panaudojo ne tik žmonių prisiminimus, bet ir daug publikacijų iš periodinių leidinių. Knyga 

įspūdinga savo formatu ir puslapiu skaičiumi. Knygos pristatyme dalyvavęs Visagino savivaldybės 

meras Vytautas Račkauskas pasidžiaugė ne tik autoriaus pastangomis, bet ir visos savivaldybės 

administracijos, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų geranoriška pagalba padedant kaupti 

informaciją leidiniui. Renginyje dalyvavo prie Visagino savivaldybės lopšio stovėjęs Ignalinos 

meras Bronys Ropė. Sveikinimo žodžius papuošė Visagino Č. Sasnausko muzikos mokyklos 

mokinių daina, nuostabią lietuviškų dainų pynę dovanojo Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir 

šokių ansamblio„Vilnis“ muzikantai ir dainininkai. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atidarymas 

Lapkričio 8 dieną Visagino viešojoje 

bibliotekoje jau 12 kartą vyko Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės atidarymas. Tradicinėje 

šviesos ir knygos šventėje buvo pažvelgta į 

Šiaurės kaimynes linksmiau – organizuotos 

„žmonų“ nešimo varžybos. Nors dalyvių 

susirinko negausiai, bet užtat geros nuotaikos 

buvo su kaupu. Rudens oras atitiko 

šiaurietiškam – dargana, tamsu, šlapia, bet tai nesutrukdė susirinkusiems dalyvauti smagioje 

rungtyje. Susipažinę su šių varžybų tradicijomis, jų nuostatomis ir istorija, varžybų dalyviai startavo 
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ir rungtynės prasidėjo. Nugalėtojais tapo Vilius Kuliešius ir Natalija Polyakova. Lydimi geros 

nuotaikos, visi susirinko į bibliotekos skaityklą ir degant žvakėms klausė Žynės pranašystės iš 

knygos „Poetinė Eda“. Kad rudens vakaras nebūtų toks niūrus, renginio dalyviai, gerdami kavą, 

atsakė į viktorinos klausimus apie Šiaurės šalis ir dalijosi savo įspūdžiais apie jas. Vakaras 

neprailgo, o renginio dalyviai išsiskirstė išsinešdami dalelę šviesos ir geros nuotaikos. 

Bibliografinės rodyklės „Visaginas (1975-2009) pristatymas, susitikimas su žurnalistais 

ir miesto literatais. 

 

Gruodžio 21 d. švenčiama žiemos 

saulėgrįžos, Elnio devyniaragio šventė. 

Visagino viešajai bibliotekai ši diena taip pat 

bus įsimintina. Meno skaitykloje-galerijoje 

miesto bendruomenei buvo pristatyta 

bibliografijos rodyklė ,,Visaginas 1975-2009“, 

kurią parengė viešosios bibliotekos kolektyvas. 

Šios rodyklės chronologinės ribos pasirinktos 

neatsitiktinai – tai svarbiausios mūsų miestui datos nuo IAE statybos pradžios iki jos uždarymo. 

Leidinys išleistas Visagino savivaldybės lėšomis, minint 35 – ąjį miesto gimtadienį. Bibliografijos 

rodyklė sudaryta naudojantis Visagino viešosios bibliotekos katalogais, LIBIS analizinių įrašų 

katalogu bei keliais tūkstančiais dr. Algirdo Kavaliausko perduotų bibliotekai bibliografinių įrašų. 

Nepaisant šaltoko oro ir nemenkų sniego pusnių, į meno galeriją susirinko nemažas būrys 

svečių. Tenka tik apgailestauti, kad negalėjo atvykti žurnalistai iš kitų Lietuvos miestų, nemažai 

rašę ir rašantys apie Visagino miesto aktualijas bei IAE uždarymą. Knygos pristatymo vakarą vedė 

savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavaduotoja kultūrai Dalia 

Savickaitė. Ji pasidžiaugė atliktu rezultatu ir paskatino tęsti šį darbą. Viešosios bibliotekos 

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė ir vyr. bibliografė Elena Judina trumpai 

apžvelgė ir papasakojo apie bibliografijos rengimo subtilybes. UAB „Utenos Indra“ vadovas 

Antanas Kibickas pasidžiaugė galėjęs išleisti tokį solidų ne tik apimtini, bet ir turiniu, leidinį. 

Pavartę šios knygos lapus, galime pastebėti, kad daugiausia straipsnių apie Visaginą yra rašę mūsų 

miesto žurnalistai. Renginyje dalyvavo ir atliktu darbu pasidžiaugė žurnalistai Ina Negoda, Zoja 

Šupajeva, Tatjana Bogdanovič, Svetlana Babujeva. Jai buvo įteikti keli leidiniai, kurias ji pažadėjo 

perduoti Seimo nariui A. Dumbravai ir LR Energetikos ministerijai. Ypatingai džiugu buvo susitikti 
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su poetu Vincu Lukša, kuris prieš septynerius metus gyveno, dirbo ir kūrė Visagine. Jis perskaitė 

keletą naujų savo eilėraščių ir padovanojo bibliotekai savo poezijos knygelių. Istorikas Laimondas 

Abarius pasidalijo savo įspūdžiais apie pirmuosius gyvenimo metus Visagine ir kraštotyrinės 

medžiagos rinkimą. 

Renginio metu skambėjo Č. Sasnausko muzikos mokyklos akordionistų atliekama muzika. 

Gitara grojo dainos apie Visaginą konkurso nugalėtojas Maksimas Bendelston. 

Bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė padėkojo visiems dalyvavusiems renginyje ir įteikė po 

knygą, kaip mažytį prisiminimą apie šiltą ir jaukų žiemos vakarą, praleistą bibliotekoje. 

„Bibliotekos pažangai“ projekto įgyvendinimas 

Projektą „Bibliotekos pažangai“ 2008 - 2012 m. Visagino viešoji biblioteka  įgyvendina  kartu 

su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Lėšų projektui įgyvendinti skyrė Billo ir Melindos Gatesų fondas, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė ir bendrovė "Microsoft". Labai svarbus ir vietos savivaldybės indėlis – ji padėjo 

bibliotekoms pasirengti teikti viešą interneto prieigą ir ateityje turėtų paremti šių veiklų tęstinumą. 

„Bibliotekos pažangai“ ne tik aprūpino viešąsias bibliotekas kompiuterine įranga (2009 m.), 

bet ir užtikrino, kad  bibliotekininkai įgytų reikiamų žinių šia įranga naudotis, galėtų mokyti ir 

konsultuoti lankytojus. Todėl ypatingas dėmesys  Visagino viešosios bibliotekos ir miesto filialo 

interneto prieigose 2010 m.  buvo skiriamas gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymams ir  

viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinei kompetencijai stiprinti. 3 bibliotekininkės savo žinias 

tobulino nuotoliniuose kursuose ir gavo pažymėjimus "Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“,  53  

kursų dalyviai ( 5 grupės) išklausė po 24 valandas kompiuterinio raštingumo pradmenų ir Interneto 

išteklių kursą, 78 viešosios interneto prieigos vartotojus individualiai mokė  bibliotekininkės  pagal 

projekto “Bibliotekos pažangai”  temas: kompiuterio sandara, programinė įranga, tekstų rengimo 

programa, darbas su rinkmenomis, interneto išteklių naudojimas,  elektroninis paštas ir kt. Nors 

gyventojų akimis šie pokyčiai – neabėjotinai teigiami, bibliotekoms tenka sunkiai dirbti, sparčiai 

keistis ir tobulėti. Šiuo kritiniu bibliotekoms laikmečiu vietos valdžios ir  bendruomenių palaikymas 

yra itin svarbus. 

Visagino viešojoje bibliotekoje vyko įvairios šio projekto akcijos, kuriose bendruomenės 

nariai buvo kviečiami dalyvauti internetiniuose susitikimuose: E-senjoras, Internetas Jūsų sodui,  

Interneto naujoko diena,  konkurso „Atvirukai iš gimtinės“ , „Biblioteka veža“, „Saugus internetas“ 

pristatyme ir kt.  Biblioteka aktyviai dalyvavo skelbtuose konkursuose. 
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VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

1. Skaitytojų telkimas 

VB vaikų literatūros skyrius  aptarnauja visus Visagino miesto mikrorajonus. 2009 m. 

duomenimis mieste gyvena 1 199 mokiniai iki 15 metų (I-VI klasės). Vaikų literatūros skyrių lankė  

290 skaitytojų (I-VI klasės). Mokinių sutelkimo procentas bibliotekoje - 24,2 

2. Skaitytojų aptarnavimas 

2010 m. skaitė 820 skaitytojų vaikų (iki 16 metų). Tai - 55 skaitytojais mažiau negu 2009 m. 

 VB - 588 skaitytojai. Tai - 68 skaitytojais mažiau negu 2009 m. Skaitytojų vaikų 

mažėjo dėl įvairių priežasčių: vyresniųjų klasių moksleiviai užsiregistruoja suaugusiųjų skyriuje, 

daugelis skaito mokyklų bibliotekose, dauguma namuose turi kompiuterius. 

 Filiale skaito - 232 skaitytojai. Tai - 13 skaitytojų daugiau negu pernai. 

2.2. Apsilankymų skaičius bibliotekoje - 8896. Tai 658 apsilankymais mažiau negu 2009 

m. 

 VB – 5349 apsilankymai. Tai – 1275 apsilankymais mažiau negu 2009 m. 

 Filiale – 3547 apsilankymų. Tai – 617 apsilankymų daugiau negu 2009 m.  

2.3. Lankomumas – 11.  

 VB – 9 ( 2009 m. buvo – 10) 

 Filiale - 15,3 ( 2009 m. buvo- 13,4) 

2.4. Išduota dokumentų – 12 946 fiz. vnt.  2009 m. buvo išduota – 13 174 vnt.,  išduotis 

sumažėjo 228 egz. 

 VB išduota – 6 372 vnt., išduotis sumažėjo 717 vnt. 

 Filiale išduota – 6 574 vnt., išduota daugiau 489 vnt. 

2.4.2. Išduota grožinės literatūros – 9 605 egz. 2009 m. buvo išduota – 9 538 egz. Išduotis 

padidėjo 67 egz. 

 VB išduota – 4 834 vnt. 
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 Filiale išduota – 4 771 vnt. 

2.4.3. Išduota šakinės literatūros – 1 725 vnt., 2009 m. šakinės literatūros buvo išduota – 1 

768 vnt.; išduotis sumažėjo 43 vnt. 

 VB išduota – 1 178 vnt. 

 Filiale išduota - 547 vnt. 

2.4.4. Išduota periodinių leidinių – 1 616 vnt. 2009 m. periodinių leidinių buvo išduota - 1 

868 vnt., išduotis sumažėjo 252 vnt. 

 VB išduota - 360 vnt., išduotis sumažėjo 125 vnt. 

 Filiale išduota – 1 256 vnt., išduotis sumažėjo 127 vnt. 

2.5. Bendras skaitomumo rodiklis – 15,8 , 2009 m. buvo 15. 

 VB - 10,8  (2009 m. buvo - 10,8) 

 Filiale - 28,3 (2009 m. buvo – 27,8) 

Renginiai (vaikams): 

Viso – 60 

 VB – 43 

 Filiale - 17 

Iš jų: 

Kompleksinių – 4 

 VB - 4 

Žodinių – 13 

 VB – 11 

 Filiale - 2 

Vaizdinių – 43 

 VB – 28 
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 Filiale - 15 

Bibliografija: 

Viso užklausų – 1 131 

 VB – 611 

 Filiale – 520 

Iš jų: 

Adresinių – 950 

 VB – 542 

 Filiale – 408 

Tikslinamųjų – 19 

 Filiale – 19 

Teminių – 162 

 VB – 69 

 Filiale - 93 

Parašytos apžvalgos apie renginius spaudoje ir interneto svetainėse – 9. 

VB parengtos šios literatūros parodos: 

Gyvūnų planeta; A. Čechovui-150; Tautosaka - savitas žodžio menas; Geros knygos su 

laiminga pabaiga (A. Vestly-90); Keliasi žemė ryto skambėjime (J. Marcinkevičiui-80); Jei mane 

vaikai skaitytų (Tarptautinei vaikų knygos dienai); Velykos atėjo, aplankė visus; Transportas vakar 

ir šiandien; Paslaptingieji pasaulio reiškiniai; Renatos lemtis ir paslaptis ( R. Šerelytei- 40); 

Vaikystė svajonėmis žydi (Tarptautinei vaikų gynimo dienai); Grafas Antuanas - „Mažojo princo“ 

tėtė (A. de Sent-Egziuperi - 120); Žalgirio mūšis – Lietuvos istorijos pasididžiavimas; Naujos 

knygos; Vasaros skaitymai „Po pasaulį pasidairius“; Mano laukiniai draugai (S. Tompsonui - 150); 

Tiesiu toliams rankas (P. Širviui- 90); Sužinokime daugiau; Kelionė į pasakas (Dž. Rodariui - 90); 

Norvegų vaikų rašytojai (Šiaurės šalių bibliotekų savaitei); „Ispanjolos“ kapitonas ( R. Styvensonui 
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- 160); Renkame metų knygą; Vaikų pasaulis arčiau širdies... ( V. Žilinskaitei-80); Betliejaus 

žvaigždei nušvitus. 

Filiale parengtos šios literatūros parodos: 

Susipažinkime - Brolių Grimų pasakos (J.Grimui - 225); Metų knygos rinkimai; Laimėjom 

tikėjimu ir kančia (Vasario 16-ajai ); E. Liegutei – 80; Pavasaris atėjo visais takais takeliais; 

Pasibelsk į knygos širdį...(Tarptautinei knygos dienai); Pavasario žiedais apipinta ateina Motinos 

diena (Motinos dienai); Europos šalys iš arčiau (Europos dienai); Karo lakūnas, mąstytojas Žemės 

planetoje (A.de Sent–Egziuperi - 120); Knyga, aš ir vasara; Per knygą pažinsi pasaulį; Ant rudens 

slenksčio; Eime į vaikystės pasaką (D. Rodari - 90); M.Tveno kūryba ( M. Tvenui-173); Kvepia 

eglutė žaliuoju mišku... (Šv. Kalėdoms, Naujiesiems metams). 

Bendradarbiavome su vaikų kūrybos namais. 2010 metais paruošta floristikos studijos 

,,Florastil“ (vadovė N. Marčenko) ugdytinių darbų paroda, eksponuota 14 darbų. 

Surengtos darželinukų ir pradinių klasių mokinių piešinių parodėlės: „Mano mėgstamiausia 

pasaka“ ir „Aštuoni vaikai, tėtė, mama ir ...“ (A. Vestly - 90). 

2010 metais žurnale „Tarp knygų“ išspausdintas straipsnis „Susitikimas su rašytoju Kęstučiu 

Kasparavičiumi“ (vasario mėn.). Laikraštyje „Živonosnij istočnik“ (birželio mėn.)   išspausdintas 

straipsnis, skirtas provoslavų bendruomenės 10-mečiui apie religinių švenčių renginius vykusius 

vaikams bibliotekoje. Internetiniame puslapyje www.visaginas.lt išspausdinti straipsniai: „Metų 

knygos rinkimai vaikams Visagino viešojoje bibliotekoje“ (vasario mėn), „Susitikimas su aktoriumi 

R. Lukšu“ (balandžio mėn.). Internetiniame savivaldybės puslapyje patalpinti šie straipsniai: 

„Knyga – išminties upė“ (gegužės mėn,),“ VVKN dienos centro auklėtiniai lankėsi bibliotekoje“ 

(birželio mėn.), „Literatūros popietė A. Vestly knygų herojai“ (lapkričio mėn.), „Literatūros popietė 

„Kartą muminukų slėnyje“ (lapkričio mėn.), „Rytmetis „Kelionė į laimės planetą“ (gruodžio mėn.), 

„Rytmetis „Naujametinis kaleidoskopas“ (gruodžio mėn.). 

Vyko penkios ekskursijos darželinukams ir pradinių klasių mokiniams. Vaikus 

supažindinome su biblioteka, vaikų literatūros skyriumi, vaikiškomis knygutėmis, periodiniais 

leidiniais. 

Vedėme šiuos masinius renginius: viktoriną „Mano mėgstamos pasakos“, literatūros popietes 

„Skaitantis žino daugiau“ ( Metų knygos rinkimai), „Mano draugė knyga“ (Tarptautinė vaikų 

knygos diena), „Knyga – išminties upė“ ( Nacionalinė bibliotekų savaitė), „A. Vestly knygų 

http://www.visaginas.lt/
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herojai“ (Šiaurės šalių bibliotekų savaitė), „Kartą muminukų slėnyje“ (Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė), vyko rytmečiai: „Žalgirio mūšį menant“ (Žalgirio mūšiui - 600), „Kelionė į laimės 

planetą“ (V. Žilinskaitei-80), „Naujametinis kaleidoskopas“.  

Apie renginius plačiau: 

Literatūros popietė  „Skaitantis žino daugiau“ 

  

Visagino viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vasario 2 d. susirinko nemažas būrys 

jaunųjų knygos bičiulių – „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių moksleivių. Čia vyko literatūros 

popietė „Skaitantis žino daugiau“, skirta „Metų knygos rinkimų 2009“ akcijai. 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rima Sorokina supažindino renginio dalyvius su Metų knygų 

vaikams penketuku ir jų autorių biografijomis bei kūryba, taip pat plačiau papasakojo apie R. 

Šerelytės knygą „Trenktukė – liūno vaikas“. Po to patys moksleiviai originaliai pristatė perskaitytas 

knygas: 4a klasė (mokytoja I. Bilinskienė) suvaidino ištrauką iš G. Morkūno knygos „Blusyno 

pasakojimai“, 4b klasės mokiniai (mokytoja J. Šoliūnaitė - Pavilionienė) raiškai deklamavo R. 

Skučaitės eilėraščius. Jie pristatė poetės knygelę „Jei nereikėtų skubėti“. 2b klasės mokiniai 

(mokytoja A. Popova) skaitė ir vaidino ištraukas iš K. Kasparavičiaus knygos „Kiškis Morkus 

didysis“. Susirinkusieji pamatė puikias autoriaus knygos iliustracijas. „Verdenės“ gimnazijos teatro 

mokytoja Liudmila Dapkienė kartu su pagrindiniu O. Jautakės knygos „Gimtadienis su žvirbliu“ 

herojumi Titu (lėle) žaidimo forma pristatė šią knygą. Popietės metu pradinukai balsavo už 

labiausiai jiems patikusią knygą. Balsavimo rezultatus išsiuntėme į Vilnių akcijos rengėjams. 

Labai džiugu, kad šiais Metų knygos rinkimais domisi mokytojai, o vaikai juose noriai ir aktyviai 

dalyvauja. 
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Literatūros popietė „Mano draugė knyga“ 

 

Pavasarį į bibliotekas atkeliauja nuostabi šventė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. 

Visagino viešoji biblioteka 2010 m. į knygos šventę pasikvietė aktorių Raimundą Lukšą. 2010 m. 

balandžio 7 d. įvyko net du susitikimai su Visagino mokyklų moksleiviais. Gausiai susirinkusiems 

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos 5–8 kl. mokiniams aktorius skaitė vieno iš prasmingiausių ir 

poetiškiausių prancūzų rašytojo A. de Sent-Egziuperi kūrinio „Mažasis princas“ ištraukas. Antrasis 

R. Lukšo susitikimas įvyko „Atgimimo“ gimnazijoje. Čia vyresniųjų klasių gimnazistams aktorius 

skaitė įspūdingo XX a. rusų literatūros kūrinio – M. Bulgakovo romano „Meistras ir Margarita“ – 

ištraukas. Savo talentu, nuoširdumu, artistiškumu R. Lukšas sužavėjo šio renginio dalyvius. Tai 

buvo dvasingumo pamokos visiems. Linkėdami aktoriui kūrybinės sėkmės, lauksime naujų 

susitikimų. 

Literatūros popietė „Knyga – išminties upė“ 

Balandžio 27 d. Visagino viešoji biblioteka 

pakvietė moksleivius į Nacionalinei bibliotekų 

savaitei skirtą renginį „Biblioteka yra Tavo“. 

Literatūrinės popietės „ Knyga – išminties upė“ 

metu apie pirmąsias spalvotas ir pasakų knygeles 

eilėraščius deklamavo „Verdenės“ gimnazijos 

antrokai. Kultūros centro Vaikų ir jaunimo 

„Teatriuko“ (vadovė B. Klevickienė) jaunieji 

aktoriai parodė spektaklį „Baltasis varniukas“ 

(pagal E. Schreiber - Wicke ir C. Holland pasakojimus). Įtaigiai ir nuoširdžiai baltąjį varniuką 

suvaidino Lukas Zaleckas, o varnas, žvirblius bei kitus paukščius - Skirmantė Grigaitė, Brigita 

Luniova, Ineta Vrublevskytė, Ana Chomčik ir Greta Šimkutė. Tetos pasakotojos vaidmenį atliko 
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Birutė Klevickienė. Vaikų literatūros skyriaus vedėja R. Sorokina supažindino susirinkusius su 

geriausiomis ir reikšmingiausiomis 2009 m. vaikų knygomis. Pradinukai aktyviai dalyvavo 

literatūrinėje viktorinoje, kurioje prisiminė neseniai skaitytas užsienio ir lietuvių autorių vaikiškas 

knygeles. 

Dienos centro auklėtiniai lankėsi bibliotekoje 

Birželio 3 dieną Visagino vaikų kūrybos namų dienos centro auklėtiniai lankėsi Vaikų 

literatūros skyriuje. Bendraujant su vaikais, paaiškėjo, kad kai kurie į biblioteką atėjo pirmą kartą, 

todėl jiems parodėme visus bibliotekos 

skyrius, pasakojome, kaip galima tapti 

skaitytoju, kaip elgtis bibliotekoje, 

supažindinome su populiariausiomis 

vaikiškomis knygomis. Pradinių klasių 

mokiniai smalsūs, žingeidūs. Jie mėgsta 

skaityti tiek įvairių autorių, tiek liaudies 

pasakas. Bibliotekoje pradinukams vedėme 

viktoriną „Mano mėgstamos pasakos“, kurios 

nugalėtojais tapo vaikai, dažniau į rankas 

paimantys knygą. Moksleivius pakvietėme vasaros atostogų metu lankytis bibliotekoje. Norėtume, 

kad vaikai pamiltų knygą, pajaustų skaitymo malonumą, nes knygų skaitymas suteikia daug 

teigiamų emocijų. 

 Rytmetis „Žalgirio mūšį menant“ 

 

Šiemet vienoms žymiausioms viduramžių Europos kautynėms ir vienam svarbiausių Lietuvos 

istorijos įvykiui- Žalgirio mūšiui- sukako 600 metų. Spalio 19 dieną „Žiburio“ pagrindinės 

mokyklos penktokai dalyvavo rytmetyje „Žalgirio mūšį menant“. Vaikų literatūros skyriaus vedėja 
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R. Sorokina pateiktyse pristatė parengtą medžiagą ir papasakojo moksleiviams apie Žalgirio mūšio 

priešistorę, suplanuotus manevrus, kryžiuočių ir jungtinės lietuvių-lenkų kariuomenės ginkluotę, 

apie kariaujančias puses ir jų vadus, Žalgirio pavadinimo kilmę, mūšio pasekmės ir kitus 

įdomesnius faktus. Penktokai  aktyviai dalyvavo rytmetyje: skaitė ištraukas iš H. Senkevičiaus 

knygos „Kryžiuočiai“, deklamavo eilėraščius, sprendė istorinį kryžiažodį  „Ką žinai apie Lietuvą?“. 

Renginys padėjo giliau pažinti Lietuvos istoriją, atskleisti Žalgirio mūšio reikšmę, suprasti, kad 

Žalgirio mūšis – Lietuvos istorinis pasididžiavimas. Aktyviausi rytmečio dalyviai buvo apdovanoti 

suvenyrais, kviečiami dažniau lankytis bibliotekoje. 

Literatūros popietė „ A.Vestly knygų herojai“ 

Lapkričio 10 dieną vaikų literatūros 

skyriuje šurmuliavo gausus būrys vaikų. 

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos pirmų-trečių 

klasių mokiniai rinkosi į literatūros popietę „ 

A.Vestly knygų herojai“, skirtą norvegų vaikų 

rašytojai Anne-Catharinai Vestly. Šiemet 

minime 90-ąsias jos gimimo metines. Norvegų 

vaikai labai mėgsta rašytojos knygas. Į lietuvių 

kalbą išverstos ne tiek ir daug, iš jų apysaka „Guro“ ir septynios knygos apie aštuonis vaikus, tėtę, 

mamą, senelę, šunį ir daugybę kitų personažų. Literatūros popietei vaikai kruopščiai ruošėsi iš 

anksto: skaitė knygas, piešė labiausiai patikusius herojus, ruošė perskaitytų knygelių pristatymus. 

Renginio pradžioje vaikų literatūros skyriaus vedėja Rima Sorokina pasakojo apie Norvegiją, 

apžvelgė A. Vestly kūrybą, pateikė keletą įdomesnių rašytojos biografijos faktų. 

 „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniai originaliai pristatė perskaitytas knygas: 3a klasė 

(mokytoja L. Čižienė) inscenizavo ištrauką „Kalėdos“ iš pirmosios A. Vestly knygos „Aštuoni 

vaikai, tėtė, mama ir sunkvežimis“, o 2a klasės mokiniai (mokytoja D. Sadovnikaitė) - ištrauką 

„Prie visko galima priprasti“ iš trečiosios rašytojos knygos „Mortenas, senelė ir Martė“. Pradinukai 

aktyviai dalyvavo literatūrinėje viktorinoje, kurioje prisiminė neseniai skaitytas knygas. 

Bibliotekoje eksponuota literatūros paroda „Norvegų vaikų rašytojai“ bei 2-3 klasių mokinių 

piešinių paroda „Aštuoni vaikai, tėtė, mama ir...“. Apdovanojome gražiausių piešinių autorius, 

viktorinos nugalėtojus, aktyviausius popietės dalyvius, o visus susirinkusius pakvietėme dalyvauti 

kituose renginiuose ir paskatinome skaityti. 
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Literatūros popietė „Kartą muminukų slėnyje“ 

Lapkričio 11dieną į vaikų literatūros 

skyrių atėjo Verdenės gimnazijos 3b klasės 

ir Sedulinos vidurinės mokyklos 4a klasės 

mokiniai su mokytomis. Literatūros popietės 

metu Verdenės gimnazijos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė Aliona Popova 

pasakojo apie Skandinavų pasakų ir mitų 

personažus-nepaprastas būtybes trolius, 

pristatė suomių rašytojos T. Janson sukurtų herojų trolių Mumių slėnį, jame gyvenančią laimingą 

šeimyną ir kitus gyventojus. Mokytoja pabrėžė, kad muminukai buvo dori ir geraširdžiai padarėliai, 

draugavo su visais. Mumių slėnyje niekam nebuvo nuobodu, čia dažnai nutikdavo kokių nors 

pritrenkiančių ir siaubingų dalykų. Popietės metu mokiniai atliko įvairias užduotis: rinko 

Muminukų mokyklos pavadinimą, direktorių, svarstė, į kurias pamokas galėtų vaikščioti 

muminukai, vėliau žiūrėjo pamokantį animacinį filmuką „Muminukui reikia namo“. Pradinukai 

save išbandė vaikų literatūros skyriaus vedėjos Rimos Sorokinos parengtoje viktorinoje 

„Muminukų šalyje“ . Šio renginio metu pradinių klasių mokiniai plačiai susipažino su suomių vaikų 

rašytojos Tuvės Janson knygomis, tų knygų herojais. Norėtume, kad ir ateityje vaikai draugautų su 

knyga. 

Rytmetis „Kelionė į laimės planetą“ 

Gruodžio 21 d. viešosios bibliotekos 

vaikų literatūros skyriuje šurmuliavo gausus 

būrys vaikų. Verdenės gimnazijos pradinių 

klasių mokiniai rinkosi į rytmetį „Kelionė į 

laimės planetą“, skirtą rašytojos Vytautės 

Žilinskaitės 80 metų jubiliejui. Rašytoja yra 

sakiusi: „Knyga be vaiko negyvens“. 

Jauniesiems skaitytojams ji sukūrė tris 

apysakas pasakas-„Kelionė į Tandadriką“ (1984),“Tik niekam nesakyk“ (1988), “Tiputapė” (1996), 

apysaką “Kintas” (2006) ir bemaž dešimt trumpesniųjų pasakų bei apsakymų rinkinių. Vaikų 

literatūros skyriaus vedėja R. Sorokina renginio dalyviams pristatė ir apibendrino rašytojos 

vaikystės, mokslo metų ir tolesnio gyvenimo kūrybos kelią. Rytmetį tęsė 3 b klasės mokiniai 

(mokytoja A. Popova) inscenizuota V.Žilinskaitės pasaka „Robotas ir peteliškė“, o 2 b klasės 
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mokiniai (mokytoja B. Vorobliovienė) raiškiai deklamavo eilėraščius „Du varvekliai“, „Sraigė 

keliauja“, „Mandagus šunelis“. Į biblioteką atbėgusios pelės ( „Žiburio“ pagr. mokyklos 6 b klasės 

mokinės S. Asinavičiūtė ir K. Macickaitė) pradinukams pasakojo apie V. Žilinskaitės knygas 

„Tiputatė“, „Ledinė fėja“, „Radinių namelis“. Išmintingosios pelės pakvietė vaikus spręsti 

kryžiažodį. Šio renginio metu pradinių klasių mokiniai plačiai susipažino su rašytojos Vytautės 

Žilinskaitės knygomis, tų knygų herojais. Apdovanojome aktyviausius rytmečio dalyvius, o visus 

susirinkusius pakvietėme dalyvauti kituose renginiuose ir paskatinome skaityti. 

Rytmetis „Naujametinis kaleidoskopas“ 

Gruodžio 30 d. vaikų literatūros 

skyriaus skaitytojai su tėvais ir seneliais 

rinkosi į biblioteką prie šventiškai 

papuoštos eglutės. Bibliotekininkė Liudmila 

Karasiova pasveikino visus su artėjančiais 

Naujaisiais metais, padėkojo aktyviausiems 

ir geriausiems skaitytojams ir įteikė jiems 

dovanėles. Šventinis renginys prasidėjo 

linksma viktorina. Po to juokingus ir 

šmaikščius pasakų herojų sveikinimus skaitė Verdenės gimnazijos moksleivė Olga Vorobjova. 

Vaikai labai aktyviai dalyvavo renginyje: vieni deklamavo eilėraščius apie Kalėdas, Naujuosius 

metus, kiti įvairiomis kalbomis dainavo daineles. Perechrest Ksenija , Miačina Ania pašoko savo 

mėgstamą šokį. Dūdele grojo Dūdėnaitė Dovilė, o fleita - Krasauskaitė Ieva. Renginio metu vyko 

loterija, todėl be dovanų neliko nė vienas šventės dalyvis.  

Filiale vaikams parengta darbelių paroda ,,Stebuklinga tešla“. Darbelius demonstravo darželio 

„Auksinis gaidelis“ auklėtiniai, vadovaujami pedagogų N. Vetochinos,  L. Pilkionienės,  G. 

Bazinos.  Darželio „Auksinis gaidelis“ „Zuikučių“ grupės auklėtiniai, vadovaujami pedagogų M. 

Drinevskajos ir L. Pilkionienės  parengė foto parodą „Mano pirmieji savarankiški žingsniai“. Vestos 

dvi ekskursijos po biblioteką. Lankėsi SOS vaikai, kurie susipažino su biblioteka. Jiems parengta 

naujų knygų apžvalga, buvo skaitomos ištraukos iš naujų knygelių. Nuolat buvo dirbama  su 

skaitytojais skolininkais. Tvarkėme katalogus. Papildėme medžiaga aplankus: “Žiema“,„Vasara“, 

„Ruduo“, „Šventės“, „Vesenije stranicy“, „Meno galerija“. 

 Bendradarbiavome su vaikų kūrybos namais, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, Verdenės 

gimnazijos pradinėmis klasėmis ir jų mokytojomis. 
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VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

LIBIS PĮ diegimas 

Analizikos įrašų per 2010 m. sukurta – 2 965,   iš viso parengtų įrašų skaičius – 4 125 

Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyriuose nuo 2006 m.  balandžio 1 d. įdiegta 

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė. 

Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos) 

Viso – 6 048 egz.  

VB fonde – 3 250 egz. 

VB-filialas fonde -  2 798 egz. 

Katalogų ir kartotekų sistema 

 VB esantys katalogai ir kartotekos 

Abėcėlinis ir sisteminis katalogai. VB nuo 2005 m liepos 1 d. nebepildomi abu katalogai, 

vaikų literatūros skyriuje taip pat. Bibliotekininkai naudojasi Visagino bibliotekos elektroniniu 

katalogu. Komplektavimo skyriuje paliktas ir pildomas pagrindinis katalogas. 

Kraštotyros kartoteka, grožinių kūrinių spausdintų periodinėje spaudoje kartoteka ir sisteminė 

straipsnių kartoteka nebepildomos kortelėmis. Kraštotyros kartoteka pildoma LIBIS.  

2010 m. gruodžio mėnesį išleista bibliografija ,,Visaginas: bibliografijos rodyklė 1975-2009“. 

Leidinys išleistas Visagino savivaldybės lėšomis, minint miesto 35- ąjį gimtadienį. Šiame leidinyje 

surinkta 1975-2009 m. publikuota informacija apie Visaginą, jo žmones ir IAE. Suregistruoti  

16938 bibliografiniai įrašai. 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas. 

Atsakytų informacinių užklausų skaičius ir tematika 

 Viso – 6 025 

Iš jų elektroninėmis priemonėmis - 21 
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 VB – 4 405 

Iš jų elektroninėmis priemonėmis - 21 

 Filiale – 1 620 

Daugiausiai užklausų atsako bibliotekininkai aptarnaujantys vartotojus. Sudėtingesnes, 

daugiau laiko paieškai reikalaujančias užklausas, atlieka bibliografas. Užklausų tematika labai 

įvairi. 

Internetas 

Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto - 2 

VB ir miesto filiale yra internetas (įrengtos ir veikia dvi  VIP pagal projektą „Bibliotekos 

pažangai“) 

VIP vartotojų skaičius – 377 , iš jų: 

 VB –  209 

 Miesto filiale –  168 

Interneto seansų trukmė – 12153 val, iš jų: 

 VB - 7684 val. 

 Miesto filiale – 4469 val. 
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VIII. PERSONALAS 

2010 metais įstaigos struktūra nekito, tačiau  ekonominis sunkmetis privertė taupyti. Visagino 

savivaldybės tarybos 2010-02-11 sprendimu Nr. TS-38 „Dėl didžiausio leistino Visagino 

savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų pareigybių skaičiaus“ Visagino viešajai bibliotekai buvo 

patvirtinta 20 pareigybių. Sumažėjus etatų skaičiui,  įstaigos vadovas vis tiek turi užtikrinti 

viešosios bibliotekos veiklą, todėl buvo mažinami etatai: 0,5 et. - bibliotekinių procesų 

automatizavimo inžinieriaus, 0,5 et. - bibliotekininko, 0,25 et. - pastatų priežiūros ir einamojo 

remonto darbininko , 0,25 et. – direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams, 1,25 et. 

– valytojų. Iš viso bibliotekoje  su administracija ir techniniu personalu  dirbo 24 darbuotojai, iš jų 

dirbančių visą darbo laiką -14, ne visą darbo laiką -10. Iš jų profesionalių bibliotekininkų – 15 

(kartu su direktore ir miesto filialo darbuotojais):  11 turi  aukštąjį arba aukštesnįjį 

bibliotekininkystės mokslų išsilavinimą, 1 studijuoja KU informologiją, 3 turi kitą aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą ir ilgametę  bibliotekininko darbo patirtį. 13 bibliotekininkių dirbo visą 

darbo laiką, 2 bibliotekininkės- ne visą ( po 0,75 et.). Darbuotojų kaitos nebuvo, išskyrus 1-ą atvejį, 

kai  2010-08-21 mirė meno skaityklos-galerijos vedėja Vida Suchockaja. Nuo  2010-10-12 meno 

skaityklos-galerijos vedėjos pareigas pradėjo eiti Violeta Šeršniovienė.  2010 m. gruodžio mėn. 

atestuoti 6 bibliotekininkai: vyresniojo bibliotekininko kvalifikaciją įgijo 3 bibliotekininkai ir 

vyriausiojo bibliotekininko – 3.  

Kvalifikacijos kėlimas: 

Bibliotekininkų kompetencijai reikalingos nuolatinės dalykinės žinios: informacijos vadybos, 

kompiuterinio ir informacinio raštingumo žinios, komunikaciniai gebėjimai, darbo su LIBIS 

programa. 2010 m. 5 bibliotekininkės kėlė kvalifikaciją Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo ir 

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje ir dalyvavo seminaruose „Paauglių aptarnavimo 

ypatumai bibliotekose,  „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms 

užsisakyti ir gauti viešosiose bibliotekose“, „Bibliotekos pažangai“ mokymuose.  Direktorė 

dalyvavo 5-iuose seminaruose: „Naujoviška biblioteka Lietuvoje – kuriame ją patys“, 

„Informacinių technologijų vadybiniai sprendimai“, „Socialinių tinklų panaudojimas teikiant 

viešąsias paslaugas“, „Paraiškų rengimas ES struktūrinei paramai gauti“, „Atstovavimo mokymai 

bibliotekų vadovams ir atstovams“. Gruodžio 2 d. dalyvavo Utenos viešojoje bibliotekoje 

organizuotame „Bibliotekininkystės idėjų forume“. 
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„Bibliotekos pažangai“ užtikrino, kad  bibliotekininkai įgytų reikiamų žinių naudotis 

kompiuterine  įranga, galėtų mokyti ir konsultuoti lankytojus. 3 bibliotekininkės savo žinias 

tobulino nuotoliniuose kursuose ir gavo pažymėjimus "Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“. 

Padėkos raštai: 

Direktorei įteiktas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus padėkos raštas už gerai 

organizuotą darbą ruošiant bibliografinę rodyklę „Visaginas 1975-2009, o 6-ioms bibliotekininkėms 

(M.Džėjytei, E. Paulauskienei, E. Judinai, V. Aidukaitei, J.Černiauskaitei, A. Ivčenko) įteikti 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos padėkos raštai už kruopštų ir atsakingą darbą rengiant 

minėtą bibliografijos rodyklę. 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

Visagino bibliotekų sistemoje 1 bibliotekininkui teko vidutiniškai 181 vartotojas: 

                 VB -178 vartotojai;  

                 Filiale – 187  vartotojai. 

 

Visagino bibliotekų sistemoje 1 bibliotekininkui teko vidutiniškai 2260 lankytojai: 

                 VB - 2177  lankytojai;  

                 Filiale - 2417 lankytojai. 

 

Visagino bibliotekų sistemoje 1 bibliotekininkas išdavė vidutiniškai 5295 fiz. vnt. dokumentų: 

                 VB -  4989 dokumentų; 

                 Filiale - 5875 dokumentus. 
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IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

Viešosios bibliotekos ir filialo patalpų plotas 

I. Taikos pr. 52: 

Bendras naudingas plotas  1047,18 m
2
: 

1. Bendras  plotas – 607,77 m
2 
 

Pagrindinis plotas – 461,22 m
2 

Pagalbinis plotas – 146,55 m
2
 

2. Rūsys (pagalbinis plotas) – 439,41 m
2 )

 

II. Sedulinos 14/3 (bibliotekos filialas): 

Bendras naudingas plotas – 465,89  m
2 

:
 

Pagrindinis plotas – 340,90 m
2
 

Pagalbinis plotas – 124,99 m
2  

Patalpų būklė 

Visagino viešosios bibliotekos ir miesto filialo patalpos (grindys, sienos, apšvietimas ir kt.) 

reikalauja kapitalinio remonto Trūksta patalpų ploto vaikų literatūros skyriui, renginių 

organizavimui, administracijos darbui.  Visagino savivaldybė 2010 m. teikė Valstybės investicijų 

programai projektą „Visagino viešosios bibliotekos rekonstrukcija“. Kadangi  Bibliotekų 

modernizavimo 2010-2014 metų programa liko  nepatvirtinta (tik projektas), viskas taip ir liko „ 

popieriuje“. 

Šiek tiek pagerinta  bibliotekos materialinė bazė: administracijos kabinetui pagaminti  

baldai: archyvinė spinta, 3 stalai jame dirbantiems darbuotojams. 

 

 



38 

Techninis aprūpinimas 

2010  m. Visagino VB ir filiale kompiuterizuotų darbo vietų skaičius liko toks pat, kaip ir 

2009 metais: iš viso  39, iš jų  vartotojams – 22, darbuotojams – 17, visos prijungtos prie tinklo ir 

interneto. 

Jokios kompiuterinės technikos neįsigyta ir negauta. 
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X. FINANSAVIMAS 

Bibliotekos finansinius išteklius sudarė  savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos bei  lėšos, 

surenkamos už  mokamas paslaugas. Pajamos gautos už mokamas paslaugas naudojamos pagal 3 

patvirtintas specialiąsias programas: Bibliotekos dizainas ir interjeras“, „ Biblioteka-bendruomenės 

informacijos centras“, „Pajamų grąžinimas už patalpų nuomą“.  

Gauti asignavimai 2010 m. (tūkst. Lt) 2009 m. (tūkst. Lt) 

Valstybės lėšos: 

 KM knygoms pirkti 

 

19,07 

 

25,6 

Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Darbo užmokestis ir SODRA 

Prekės ir paslaugos 

Specialiųjų programų lėšos 

 

395,9 

77,7 (iš jų 22,0 prenumeratai) 

19,5 

 

397,3 

67,6 (prenumeratai-22,8) 

17,8 

Privatizavimo lėšos 13,5 - 

Paramos (2% ) 2,7  6,3 

Iš viso 
528,37 

 

517,1 

 

Sėkmės 

1. Visagino viešosios bibliotekos paslaugomis naudojosi 2642 registruoti vartotojai (162 

vartotojais daugiau negu 2009 m.), kurie apsilankė 32765 kartus per metus. 

2. Vartotojai gali  naudotis nemokamai viešąja interneto prieiga VB ir filiale ( jiems skirta 

15 darbo vietų). 

3. Biblioteka ir toliau išliko kultūros židiniu bendruomene:  buvo rengiamos dokumentų ir 

meno parodos, organizuojami kultūriniai renginiai. 

4. Sėkmingai dirbama LIBIS programine įranga, kuriamas elektroninis katalogas, baigtas 

rekataloguoti visas vaikų literatūros fondas. 

5. Kompetencijos ugdymui bibliotekos darbuotojai pagal esamas galimybes kėlė 

kvalifikaciją organizuotuose seminaruose. 

6. Vartotojai galėjo naudotis 3 užprenumeruotomis duomenų bazėmis EBSCO, OXFORD, 

INFOLEX PRAKTIKA. 

7. Darbuotojų pajėgomis sukurta bibliotekos interneto svetainė. 

8. Parengta bibliografijos rodyklė „Visaginas 1975-2009“ 
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9. Atestuoti 6 bibliotekininkai: vyresniojo bibliotekininko kvalifikaciją įgijo 3 

bibliotekininkai ir vyriausiojo bibliotekininko – 3. 

Problemos 

1. LR Vyriausybė nepatvirtinto  LR KM paruoštos Bibliotekų modernizavimo 2010-2014 

metų programos ( liko tik projektas), kurios priemonių įgyvendinimo plane buvo numatyta atlikti 

kapitalinį remontą Visagino viešojoje bibliotekoje, įgyvendinant investicijų projektą (Valstybės 

investicijų atitinkamų metų programa). 

2. Išlieka lėšų trūkumas naujų dokumentų komplektavimui: LR kultūros ministerija 

dokumentams įsigyti skyrė  3,6 karto mažiau pažadėtų lėšų, o savivaldybė skiria lėšų tik periodikai 

įsigyti. 

3. Bibliotekos  informacinių  ir  komunikacinių  technologijų  tinklas  spartina  darbo  

procesus, tobulina  teikiamų  paslaugų  kokybę. Nemažai finansinių išlaidų reikalauja kompiuterinės 

technikos remontas, kopijavimo miltelių įsigijimas, kompiuterinės įrangos elektromagnetinės 

spinduliuotės ir dirbtinės apšvietos matavimai ir pan. Būdama  biudžetine  organizacija , biblioteka  

priklauso  nuo  savivaldybės  dėmesio ir paramos. 

4. Nepakanka žmogiškųjų išteklių, norint  per metus rekataloguoti visą  bibliotekos fondą. 

5. Nepakanka lėšų kvalifikacijai kelti, todėl šiemet nedalyvavome nė viename LKDTC 

organizuotame seminare. 
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XI. IŠVADOS 

Gerinant bendruomenės narių informacines, švietimo, kultūros paslaugas būtina  sukurti 

modernią,  demokratišką  bibliotekos  aplinką  ir  plėsti  paslaugų  kokybę  ir kiekybę. Todėl reikia 

siekti: 

1. Renovuoti viešosios bibliotekos ir filialo patalpas , sukurti  jaukias  patogias  erdves 

vaikams, paaugliams, jaunimui ir suaugusiems. 

2. Gerinti materialinę bazę. 

3. Modernizuojant paslaugas bendruomenei , dirbti šiomis pagrindinėmis kryptimis:  

3.1. Plėsti informacines  paslaugas  bendruomenei,  naudojant  tradicines  ir  naujas  darbo 

formas. 

3.2. Užtikrinti  informacijos prieigą – mokymosi visą gyvenimą sąlygoms užtikrinti. 

3.3. Tęsti projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimą. 

3.4. Organizuoti programas bendruomenės skaitymo skatinimui, kompiuterinio raštingumo 

ugdymui. 

3.5. Aktyvinti bendradarbiavimą su kitomis bibliotekomis, švietimo, kultūros įstaigomis, 

NVO ir kitomis organizacijomis. 

3.6. Tęsti bibliotekos fondo rekatalogavimo darbus. 

3.7. Ugdyti darbuotojų profesionalumą, ypač IT srityje. 

 

 

Ataskaitą rengė: 

Bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė 

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Monika Džėjytė 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rima Sorokina 

Filialo vedėja Ona Vaitkūnienė 


