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I. BENDROJI DALIS
Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis trejų metų laikotarpiui rengiamu strateginiu
veiklos planu, kuris kasmet tikslinamas. Veiklos tikslas - Visagino savivaldybės gyventojų informacinis
aprūpinimas ir paslaugų kokybės gerinimas, t. y. 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, INFOLEX PRAKTIKA prieiga, nemokamas internetas viešosiose
interneto prieigose, vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymas (individualiai ir grupėmis), leidinių
išankstinis užsakymas bibliotekos elektroniniame kataloge,

belaidis internetas (bibliotekoje galima

prisijungti prie interneto atsinešus savo nešiojamąjį kompiuterį). Šiemet gruodžio mėn. pradėta teikti dar
viena paslauga – išankstinis leidinio užsakymo registravimas.
Atsižvelgdama į visų bendruomenės grupių informacinius, kultūrinius ir socialinius poreikius,
Visagino viešoji biblioteka organizavo miesto gyventojų bibliotekinį aptarnavimą:
 Komplektavo spaudinių ir kitų dokumentų fondus, atsižvelgdama į aptarnaujamos
savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, kultūrinę plėtrą, gyventojų informacines reikmes. Tęsė
bibliografinius įrašus elektroniniame kataloge ir analizinės bibliografijos posistemėje (LIBIS),
kompiuterizuotai aptarnavo skaitytojus (LIBIS SAP), teikė interneto paslaugas, skatino naudojimąsi
duomenų bazėmis ir bibliotekos elektroniniu katalogu.
 Biblioteka įvairiais renginiais, literatūros ir meno parodomis supažindino visuomenę su
laikmečio aktualijomis, svarbiomis istorinėmis ir kultūrinėmis datomis, rašytojų, menininkų kūryba ir
veikla. Tradiciškai surengė Metų knygos rinkimus, Nacionalinę bibliotekų savaitę, Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, vienišų ir neįgalių žmonių lankymo savaitę,
organizavo akciją „Savanoris bibliotekoje“ ir kt.
 Daug dėmesio skyrė vaikų užimtumui vasarą, vaikų skaitymo kultūros ugdymui:
bendradarbiavo su visomis miesto mokyklomis, muzikos mokykla, vaikų kūrybos namais, lopšeliaisdarželiais ir kt.
 Aptarnavo neįgalius gyventojus namuose ir bibliotekoje.
 Bendradarbiavo su žiniasklaida, kvietė vietinę televiziją į renginius.
 Aktyviai dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai", jo organizuojamuose renginiuose,
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akcijose, mokymuose.
Ekonominė krizė, mažėjančios bibliotekų komplektavimo lėšos neleidžia bibliotekai
sėkmingai funkcionuoti. Trūksta naujų knygų, periodinių leidinių, dėl to galime prarasti dalį skaitytojų.
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II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Visagino mieste gyvena 26 093 gyventojai. Mieste yra viešoji biblioteka (toliau VB) ir jos filialas.
Abiejose bibliotekose yra vaikų literatūros skyriai. VB yra II miesto mikrorajone, o filialas – I. Pagal geografinį
bibliotekų išsidėstymą VB aptarnauja 15 593 gyventojus, o filialas – 10 500. Bibliotekų skaitytojai ir lankytojai
neproporcingai pasiskirstę pagal gyvenamą vietą. Dalis skaitytojų lankosi ir vienoje, ir kitoje bibliotekoje.
VB nuo 2001 m. gruodžio mėn. veikia užsienio kalbų ir interneto skaitykla. Skaitykloje yra 11
skaitytojams skirtų kompiuterių, iš jų 1 – neįgaliesiems, turintiems regėjimo negalią.
 Atstumas tarp bibliotekų apie 1 km.
 Šiais metais bibliotekų tinklas nekito.
 Nestacionarinio aptarnavimo formų (bibliotekinių punktų, bibliobusų) 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).

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Viešojoje bibliotekoje užregistruoti 35 neįgalieji ir 89 pensininkai. Namuose aptarnaujame 14
neįgaliųjų skaitytojų ir 8 senyvo amžiaus skaitytojus, kurie per metus perskaitė 102 spaudinius.
Užsienio kalbų ir interneto skaitykloje įrengta atskira kompiuterizuota darbo vieta su specialiomis
programomis regėjimo negalią turintiems informacijos vartotojams. Kompiuteryje instaliuota specializuota
programinė įranga JAWS neregiams ir MAGic silpnaregiams. Naudojant JAWS programą galima girdėti
kompiuterio konstruojamu balsu skaitomą ne tik ekrane pasirodantį tekstą, bet ir visas meniu komandas, bylų
pavadinimus, atliekamus veiksmus. Ekrano didinimo programa MAGic padeda pritaikyti kompiuterio vizualinę
aplinką pagal regėjimo lygį ir asmeninius poreikius - 2-jų iki 16-os kartų padidintą tekstą ar grafiką, pateikti juos
kontrastingame fone lengviau įskaitomus, orientuotis ekrano erdvėje matant tik stipriai padidintą jo dalį. Tai
puiki priemonė akliesiems, silpnaregiams ar vyresnio amžiaus žmonėms integruotis į mūsų visuomenę. Čia
vartotojai susimoka mokesčius, pasinaudoja internetu, pasitikrina elektroninį paštą.

Šioje skaitykloje

aptarnaujami aklieji ir silpnaregiai. Akliesiems knygos Brailio raštu ir garsiniai dokumentai užsakomi iš

LAB Panevėžio skyriaus. 2011 m. šia paslauga naudojosi 7 skaitytojai, kuriems išduotos 895 audio
knygos, o iš jų trims, skaitantiems Brailio raštu, išduoti 29 dokumentai.
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SVB struktūra
Viešosios bibliotekos struktūra 2011 metais nekito. Pagal vykdomas veiklos funkcijas centrinės
bibliotekos (Taikos pr. 52) struktūrą 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 al. 14/3)
veikia 2 skyriai: meno skaitykla-galerija ir vartotojų aptarnavimo skyrius, susidedantis iš periodikos skaityklos,
abonemento, vaikų literatūros ir viešosios interneto prieigos sektorių. Iš viso bibliotekoje su administracija ir
techniniu personalu yra 25 darbuotojai, iš jų profesionalių bibliotekininkų -16, iš kurių 15 turi aukštąjį arba
aukštesnįjį išsilavinimą, 1 studijuoja KU informologiją.

1.SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SK.:
(periodikos skaitykla, vaikų sk. ,
abonementas, interneto skaitykla).
Miesto filialas

Direktorius

Viešoji biblioteka

2. MENO SKAITYKLA-GALERIJA

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SK.:
1. Suaugusiųjų (periodikos sk.,
abonementas, užs. k. ir interneto,
bibliografas)
2. Vaikų literatūros sk.

3. KOMPLEKTAVIMO SK.
Personalas

Vyr. buhalterė, sekretorė

S dalis:
ŪKIO
(direkt. pavaduotojas ūkiui,
techninisсп
personalas)
Sekre
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III. FONDAS
Fondo būklė
Visagino viešoji biblioteka komplektuodama fondus 2011 metais, taip pat kaip ir
ankstesniais metais, didelį dėmesį skyrė bendruomenės poreikių tenkinimui ir naujų dokumentų,
atitinkančių gyventojų poreikius, įsigijimui. Tenkindama bendruomenės poreikius, biblioteka stengėsi
komplektuoti dokumentus ir lietuvių, ir rusų kalbomis, kas yra ypač aktualu Visagino gyventojams.
Visagino miesto bendruomenė yra įvairiatautė, todėl biblioteka iki šiol savo fonduose turi daugiau negu
pusę dokumentų rusų kalba. 2011 metais dokumentai lietuvių kalba sudarė 38 % fondo, dokumentai
rusų kalba – 60 %, o kitomis kalbomis – 2 %. O štai dar 2007 metais šis rodiklis buvo kitoks –
dokumentai lietuvių kalba – 36 %, rusų kalba – 63 %, o kitomis kalbomis – 1 %. Kaip matome, per
šiuos metus nuo 2007 metų dokumentų rusų kalba sumažėjo trim procentais, bet tiek pat išaugo lietuvių
kalba ir kitomis kalbomis.
Ekonominės krizės metais, bibliotekos fondų papildymui skirtos lėšos, tikrai neleidžia
tinkamu mastu atnaujinti bibliotekos fondų, tačiau biblioteka daugiau laiko galėjo skirti kitiems
darbams: fondo valymui, tikrinimui ir rekatalogavimui. Per 2011 metus buvo atliktas nemažas fondų
rekatalogavimo darbas , tuo pačiu metu ir išimant iš fondų nepaklausius, pasenusius ar susidėvėjusius
dokumentus. Tokiu būdu buvo patikrinta ir nurašyta net 10322 vnt. dokumentų, o rekataloguota – 2003
vnt. dokumentų. Rekataloguotų dokumentų kiekis nėra labai didelis, tačiau tai, jog fondo patikrinimas,
nepaklausių dokumentų atrinkimas bei nurašymas (rekatalogavimas vykdomas kartu), leidžia
bibliotekai sužinoti realų savo fondų dydį ir būklę.
Formuodama

2011 m. fondus

pagrindiniu uždaviniu biblioteka laikė senų fondų

patikrinimą ir sutvarkymą. Nors, planuojant 2011 metų darbus, buvo planuota pasiekti, kad bibliotekos
fondas siektų 131000 vnt., tačiau dėl atliekamų darbų šie duomenys keitėsi, ir biblioteka 2011 metų
pabaigoje turėjo 123564 vnt. dokumentų fondą. Buvo planuota įsigyti 3200 vnt. dokumentų, bet įsigyta
tik 3064 vnt. naujų dokumentų. Planuota nurašyti 3000 vnt., o nurašyta net 10322 vnt. Kaip ir
ankstesniais metais, biblioteka stengiasi įsigyti naujų informacinių leidinių (ir popierinių dokumentų, ir
elektroninių), nors, atsakant įį skaitytojų užklausas, pastaraisiais metais dažniau naudojamasi internetu
ir naujausiomis technologijomis. Biblioteka, nors ir turėdama nepakankamai lėšų, įsigijo naujų
dokumentų skaitmeninėse laikmenose. Vienu iš bibliotekos uždavinių komplektuojant fondus buvo ir
yra kraštotyrinių dokumentų kaupimas. 2011 metais biblioteka šiais dokumentais irgi papildė savo
fondus.
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Knygos ir brošiūros – 112 579 vnt., garsiniai regimieji dokumentai – 892 vnt., periodika –
10 092 vnt.
Iš viso yra SVB fonde – 123 564 vnt., 35 738 pav. Pateiktoje lentelėje matome
bibliotekos ir jos padalinių fondo dinamiką per paskutinius 3 - jus metus.

 VB – 72 280 vnt., 34 771 pav.
 miesto filiale- 51 283 vnt., 17 370 pav.
Bibliotekos dokumentų fondas yra sudarytas iš grožinės literatūros, šakinės literatūros ir
periodikos. Pagal šį paskirstymą dokumentų fondas atrodo taip:
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Iš viso SVB yra grožinės literatūros – 63 857 vnt., kurie sudaro 52 % nuo viso fondo
 VB – 37 210 vnt., o tai yra 51 %
 miesto filiale – 26 647 vnt. yra 52 % filialo fondo.

Iš viso SVB yra šakinės literatūros – 49 614 vnt., o tai yra 40 % viso dokumentų fondo.
Šakinė literatūra aktuali bet kurios bibliotekos fondo dalis, nes naudodamiesi šiais dokumentais galime
atsakyti į skaitytojų užklausas, padėti studijuojantiems ir besigilinantiems į įvairias veiklos ar
gyvenimo sritis.
 VB – 28 108 vnt., 39 %
 miesto filiale – 21 506 vnt., 42 %
Iš viso SVB bibliotekose periodinių leidinių – 10 092 vnt., kurie visame fonde sudaro 8
%. Jei lygintumėm su 2010 metais, tai periodinių leidinių dalis visame fonde sumažėjo nuo 12 % iki 8
%. Taip atsitiko dėl to, kad 2011 metais buvo daugiau nurašyta pasenusių periodinių leidinių. 2011
metais buvo ryškiai sumažintos lėšos periodinių leidinių įsigijimui, todėl užsakant laikraščius ir
žurnalus 2012 metams pavadinimų skaičius sumažėjo.
 VB – 6 962 vnt., 10 %
 miesto filiale – 3 130 vnt., 6 %
Fondo pokyčiai
Bibliotekos fondas, gaunami ir nurašomi dokumentai ir jų pokyčiai nuo 2007 metų iki
2011 metų pabaigos:
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Fonde yra metų pabaigoje
Gauta
Nurašyta

2007
132130
4874
6693

2008
135150
5313
2293

2009
127767
3449
10832

2010
130821
3101
47

2011
123563
3064
10322

Bibliotekos fondas per 2011 metus sumažėjo 7258 vnt., nors didžioji dalis nurašytų
dokumentų buvo pasenę periodiniai leidiniai. Nuo 2007 metų iki 2011 metų pabaigos fondas sumažėjo
8567 vnt., nors šiuo laikotarpiu buvo metų, kai fondas augo (2008 metais fonas padidėjo net 3020 vnt.).

Viso SVB
VB
Filiale

Buvo

Gauta per

Nurašyta

Yra

Fondo

2011.01.01

2011

per 2011

2011.12.31

pokytis

130821
77646
53175

3064
1942
1017

10322
7413
2909

123563
72280
51283

-7258
-5366
-1892

Aprūpinimas dokumentais
 1 gyventojui tenka dokumentų
Visagino viešosios bibliotekos fondai dar yra pakankamai dideli ir vienam gyventojui
tenka 4,7 vnt dokumentų, atitinkamai VB – 4,6, o filiale – 4,9.
 1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
Žymiai blogesnė padėtis su naujai gaunamais dokumentais, jų vienam gyventojui tenka
tik 0,12 vnt, VB – 0,13 vnt., o filiale – 0,09 vnt.
 1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
Aprūpinimas naujais regimaisiais garsiniais dokumentais dar yra blogas, nors ir perkami
jie, bet sudaro labai mažą fondo dalį, o ir skaitytojai dar nėra įpratę pakankamai daug jais naudotis.
Daugiau paklausūs gal yra kalbų mokymuisi skirti garsiniai regimieji dokumentai, o kiti yra labai retai
panaudojami. Viso SVB – 0,02 vnt., VB – 0,004 vnt., o filiale 0 vnt.
 1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
Dar blogesnė padėtis su elektroniniai dokumentais ir jų vienam gyventojui tenka po 0 vnt.
 1 vartotojui tenka dokumentų – 47,0 vnt. dokumentų: VB – 44,8 vnt., o filiale – 50,6 vnt.
Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose
Per 2011 metus Visagino viešoji biblioteka įsigijo 3064 vnt. 1127 pav. naujų dokumentų.
Kaip matyti iš anksčiau pateiktos lentelės, per paskutinius 5-ius metus biblioteka 2011 metais įsigijo
mažiausiai dokumentų savo fondų papildymui. Net 2010 metais, kai finansavimas buvo mažesnis,
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dokumentų buvo gauta truputį daugiau. Taip atsitiko dėl augančių knygų kainų ir mažiau nemokamai
gaunamų dokumentų. Kultūros ministerija buvo skyrusi 27493 Lt fondų komplektavimui, už kuriuos
buvo nupirkta 985 vnt. 699 pav. naujų dokumentų. Dokumentai buvo perkami iš 5-ių tiekėjų: iš UAB
„Baltų lankų“ leidybos buvo nupirkta 23 vnt. dokumentų už 541,24 Lt sumą; iš UAB „Homo sapiens“
buvo pirkta 326 vnt. dokumentų už 8615,02 Lt sumą; iš UAB „Julijonas“ buvo nupirkta 3 vnt.
dokumentų už 21,80 Lt; iš UAB „Patogu pirkti“ buvo įsigyta 18 vnt. dokumentų už 448,07 Lt sumą; iš
UAB „Šviesa“ buvo nupirkta 615 vnt. dokumentų už 17866,87 Lt sumą.
Jei lyginsime už 2010 m. Kultūros ministerijos skirtas lėšas įsigytų dokumentų kiekį, tai
galime teigti, jog biblioteka 2011 m. įsigijo jų daugiau. Tam, kad bibliotekos fondas atsinaujintų
pakankamai, pagal IFLA rekomendacijas Visagino viešoji biblioteka kasmet turėtų įsigyti apie 6500
vnt. dokumentų. Deja, 2011 metais buvo įsigyta tik apie pusę pagal IFLA rekomendacijas
rekomenduojamo kieko naujų dokumentų:

Lėšos
Vienetai
Pavadinimai
1 dokumento kaina

2010 metais
19077 Lt
759
577
25,1

2011 metais
27493 Lt
985
699
27,9

skirtumas
+8416
+226
+122
+2,8

per metus įsigyta grožinės literatūros – 996 vnt. 676 pav. ( iš jų 638 nauji pavadinimai)
 VB – 605 vnt. 587 pav. (iš jų 570 naujų pavadinimų)
 miesto filiale – 391 vnt. 381 pav. ( iš kurių 369 nauji pavadinimai)
per metus įsigyta šakinės literatūros - 568 vnt. 486 pav. (iš jų 466 nauji pavadinimai)
 VB - 372 vnt. 360 pav. (iš kurių 358 nauji pavadinimai)
 miesto filiale – 196 vnt. 192 pav. (iš kurių 188 nauji pavadinimai)
Per metus vidutiniškai gavo VB – 2047 vnt. 951 pav. dokumentus
Per metus vidutiniškai gavo VB miesto filialas – 1017 vnt. 561 pav. dokumentų
per metus gauta periodinių leidinių 113 pav. 1500 vnt.
 VB – 111 pav. 1070 vnt. periodinių leidinių
 vidutiniškai gavo miesto filialas – 55 pav. 430 vnt. periodinių leidinių
SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – Visagino viešojoje bibliotekoje naujai
gauti dokumentai sudaro 2,4 %
 VB – 2,8 %
 Miesto filiale – 2,0 %
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Lėšos tenkančios 1 gyventojui dokumentams įsigyti
Biblioteka, norėdama tinkamai tenkinti bendruomenės skaitymo poreikius, turi turėti
pakankamai lėšų naujų dokumentų įsigijimui. Per paskutinius 7-ius metus šios lėšos buvo labai
nevienodos, jos ypač sumažėjo dėl ekonominės krizės. Pateiktoje lentelėje matome, kaip mažėjo
dokumentams įsigyti skirtos lėšos, o atitinkamai mažėjo ir įsigytų dokumentų kiekis:
Metai

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

KM skirtos
lėšos Lt

Įsigyta už jas
dokumentų vnt.

Savivaldybės
skirtos lėšos Lt

31200
35913
42360
68860
25600
19077
27493

2073
2181
2080
2825
934
759
985

18000
20000
20000
20000
23000
22000
9570

Įsigyta
periodinių
leidinių pav.
126
130
120
131
122
120
111

 Iš viso - 1,31 Lt (tai KM ir savivaldybės skirtos lėšos dokumentų įsigijimui)
 Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,97 Lt (2008 metais teko po 2,43 Lt, vadinasi 2011 metais
buvo 2,5 karto mažiau, nors kaip matome iš lentelės, vienos knygos įsigijimo kaina padidėjo 2,8
Lt)
 Savivaldybių skirtų lėšų – 0,34 Lt (tai buvo vieninteliai metai, kai savivaldybė skyrė taip mažai
lėšų periodikai, ir šis sumažinimas jausis ypatingai 2012 metais, kai prenumeruojamų
periodinių leidinių kiekis bus sumažėjęs vos ne per pusę)
 Iš kitų šaltinių – parama, kuri įvertinus vienam gyventojui sudarė 0,26 Lt.

Dokumentų nurašymas
2011 metais Visagino viešojoje bibliotekoje buvo toliau tvarkomi fondai, dalis iš jų buvo
rekataloguojami, tačiau nepaklausūs, pasenusio turinio ir susidėvėję dokumentai buvo nurašomi. Jei
palygintumėm šį rodiklį, tai būtų antras pagal nurašomų dokumentų kiekį laikotarpis po 2009 metų, kai
buvo nurašyta 10832 vnt. dokumentų.
 Iš viso nurašyta SVB – 10322 vnt., 1443 pav. Tai sudaro 8,4 % viso fondo.
 VB – 7413 vnt., 1574 pav. Tai - 10,3 %
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 miesto filiale – 2909 vnt., 223 pav. Tai - 5,7%
Fondo panaudojimas
 Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0,63; fondo panaudojimo koeficientas - 2,53; ;
 VB (fondo apyvartos rodiklis – 0,68; fondo panaudojimo koeficientas -2,32 );
 miesto filialuose (fondo apyvartos rodiklis – 0,56; fondo panaudojimo koeficientas- 2,82);

SVB
VB
Filiale

Fondo apyvartos
rodiklis
0,63
0,68
0,56

Panaudojimo koeficientas
grožinės lit.
1,06
1,10
0,98

Panaudojimo
koeficientas šakinės lit.
4,00
3,54
4,66

Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, nei mainų, nei atsarginio fondų nėra.
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IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis Visagino savivaldybės gyventojų
skaičius nuo 2003-2010 m. keitėsi taip:
Pensinio amžiaus
gyventojai
Gyventojai (0–15
metų amžiaus)
Darbingo amžiaus
gyventojai
Iš viso pagal amžių

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2611

2726

2794

2823

2837

2939

2961

3132

5187

4760

4354

4044

3872

3808

3754

3758

20817

21319

21582

21757

21867

21835

21759

21445

28615

28805

28730

28624

28576

28582

28474

28332

Per vienerius metus gyventojų Visagino savivaldybėje sumažėjo 7,9

2011 m.

26093

% . Nors gyventojų

skaičius palyginus su 2010 m. sumažėjo daugiau kaip dviem tūkstančiais, registruotų vartotojų ir
lankytojų skaičius padidėjo. Tai lėmė knygų ir periodikos brangimas, nemokamos interneto paslaugos.
Aktyviausios skaitytojų grupės išlieka tos pačios: vaikai, bedarbiai, vyresniojo amžiaus žmonės.
Gyventojų skaičius:
 Mieste – 26 093
Gyventojų sutelkimo procentas:
 SVB – 10,1 %
 VB – 10,3 %
 Filiale – 9,6 %
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
 VB – 15 593
 Filiale – 10 500
Vartotojų skaičius:
 SVB – 2 627 (+ 3)
 VB – 1 613 (- 78)
 Filiale – 1 014 (+ 81)
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Lankomumas
Lankytojų skaičius:


SVB - 41 217 (+ 8 452)



VB – 23 413 (+ 2 735)



Filiale – 17 804 (+ 5 717)

Bendras lankomumo rodiklis:


SVB – 15,7



VB – 14,5



Filiale – 17,5

Išduotis
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.):
 SVB – 78 392 (+ 1 622)
 VB – 49 490 (+ 2 095)
 Filiale – 28 902 (- 473)
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
 SVB – 51 489 (+ 2 725)
 VB – 33 548 (+ 2 803)
 Filiale – 17 941 (- 80)
Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) (fiz. vnt.):
 SVB – 26 903 (- 1 103)
 VB – 15 942 (- 710)
 Filiale – 10 961 (- 393)
Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir %):

VB ; 22539

Filialas;
15401

SVB; 27940

 SVB – 27 940 (- 6 442)
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 VB – 22 539 (+ 2 570)
 Filiale – 15 401 (+ 1 042)
Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir %):

 SVB – 7 947 egz. (- 391)
 VB – 5 509 egz. (- 373)
 Filiale – 2 438 egz. (- 18)
Iš viso išduota periodikos (fiz. vnt. ir %):

 SVB – 31 604 egz. (- 2 500)
 VB – 20 541 egz. (- 1 003)
 Filiale – 11 063 egz. (- 1 497)
Iš viso išduota kitų dokumentų: trimačių, garsinių regimųjų ir kt. (fiz. vnt. ir %):
 SVB – 901 egz.
 VB – 901 egz.
Skaitomumas
 SVB – 29,8 (2010 m. – 29,3)
 VB – 30,7 (2010 m. – 28 )
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 Filiale – 28,5 (2010 m. – 31,5)
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
 SVB – 71
 VB – 48
 Filiale – 23
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
 SVB – 20
 VB – 12
 Filiale – 8
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams


SVB – 19

 VB – 14
 Filiale – 5

Vartotojų orientavimas ir mokymas
Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 2 (VB ir filiale).
Bibliotekoje vyko gyventojų mokymai: pagal lankytojų poreikius pritaikyta "Bibliotekos
pažangai" kursų medžiaga ir pateikta gyventojams pagal dvi mokymosi programas. Pirmoji programa
„Kompiuterinis raštingumas pradedantiesiems“ buvo skirta tiems, kurie visiškai neturėjo darbo
kompiuteriu patirties. Bibliotekininkės supažindino su kompiuteriniais terminais: darbalaukis,
piktogramos, aplankai, padėjo išmokti tinkamai įjungti, išjungti kompiuterį, valdyti kompiuterio pelę.
Tuomet pereinama prie darbo su tekstu - surinkimas, taisymas, šrifto keitimas ir pan. Kurso pabaigoje
bibliotekininkės supažindino su internetu, norintiems padėjo susikurti elektroninį paštą. Ši dalis buvo
įvadas į antrąją mokymo programą „Interneto ištekliai", kurią galėjo lankyti gyventojai, baigę pirmąją
mokymosi programą arba turintys bent minimalius darbo kompiuteriu įgūdžius. Šie mokymai buvo
orientuoti į informacijos paiešką internete. Bibliotekininkės pasiūlė grupėms temas, iš kurių
besimokantieji patys išsirinko kelias, kurios jiems buvo pačios aktualiausios. Abi mokymo programos
buvo orientuotos į praktinį darbą kompiuteriu, nes tik taip galima ugdyti individualius gyventojų
gebėjimus naudotis informacinių technologijų galimybėmis. Iš viso apmokytos 6 grupės (58 žmonės).
Individualiai konsultuoti 1386 lankytojai. Konsultacijų skaičius – 2030.
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Vartotojų mokymų valandų skaičius (val.)
 SVB – 158
 VB – 95
 Filiale – 63
VB ir filialo viešosios interneto prieigų darbuotojos organizavo įvairias akcijas ir konkursus
(vaizdo transliacijas) : „Domiesi gimine? Ieškok internete!: Istorijos
šaltiniai

ir

archyvai

internete“;

„Socialiniai

tinklapiai”;

„Genealogija internete. Giminės medis. Bajorų istorijos“; „Atsargus
elgesys

internete“;

„Viktorina-konkursas

„Protų

kovos“;

„Biblioteka ir partneriai“: „Kaip paveikiai pristatyti biblioteką?“;
„Kuo

bibliotekai

gali

būti

naudinga

partnerystė

su

bendruomenėmis, kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis?“; „Internetas
jūsų sodui“; „Šeimų kovos: virtualus komandinis žaidimas „Sumaniausia šeima“; „Karjeros kelias bibliotekininko profesija“; Moksleivių piešinių konkursas „Internete aš esu atsargus“; Kompiuterinio
raštingumo pamokėlė pradinukams ,,Ar atsargiai elgiuosi internete?"; „Savanoris bibliotekoje”;
„Mokykimės naudotis e.paslaugomis ( apie e.paveldą, „Sodrą“, e.demokratiją e.policiją, „Regitrą“ ir
gyvenamosios vietos deklaravimą); ,,Sveikatos paslaptys" ir kt.
Elektroninės paslaugos
Visagino viešoji biblioteka taikosi prie spartėjančio gyvenimo tempo.

Šiuo metu

bibliotekoje yra įdiegtas elektroninis komplektavimas, vartotojų registracija, automatizuotas knygų
išdavimas, leidinių rezervavimas, vartotojų informavimas apie besibaigiantį dokumentų išdavimo laiką
ir termino pratęsimas. Bibliotekos tinklalapyje eančiame elektroniniame kataloge, kurį sudaro 34838
elektroniniai įrašai (iš jų 8235 analiziniai), galima ieškoti bibliotekoje esančių knygų ir straipsnių
aprašų. Atlikus paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge ir radus reikalingą leidinį, galima jį
užsisakyti, tačiau, jei šis leidinys jau yra skaitomas ir laisvų egzempliorių fonduose nėra, tuomet
leidinį galima rezervuoti. Kai į bibliotekos fondą rezervuotas leidinys grąžinamas, į elektroninį paštą
atsiunčiamas pranešimas iki kada galima atsiimti leidinį. Užsakymo ir rezervavimo būklę taip pat
galima pasitikrinti bibliotekos elektroninio katalogo skyrelyje „Mano sritis". Bibliotekininkai teikia
informaciją skaitytojams, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis.
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Nuo šių metų gruodžio mėnesio pradėjo veikti bendras Lietuvos viešųjų bibliotekų
elektroninių paslaugų portalas www.ibiblioteka.lt, skirtas pažangioms elektroninėms paslaugoms teikti.
Vartotojams, neišeinant iš namų, sudaryta galimybė užsisakyti skaitytojo pažymėjimą, prenumeruoti
visų viešųjų bibliotekų naujienas, užsakyti visateksčius dokumentus, jų kopijas ar skaitmenines dalis,
pasinaudoti „Klausk bibliotekininko“ paslauga ir apmokėti už mokamas paslaugas internetu.
Interaktyvių elektroninių paslaugų programinė įranga buvo sukurta išplėtus Lietuvos integralią
bibliotekų informacinę sistemą LIBIS.
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V. PRIEIGA

Darbo valandos
 VB dirba pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10 iki 18 , penktadieniais nuo 10 iki 17 val.
 Filialas dirba antradieniais - penktadieniais nuo 11 iki 19., šeštadieniais nuo 10 iki 17 val.
 Viešojoje bibliotekoje ir filiale paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.

TBA
 Išsiųsta užsakymų – 49
 Gauta dokumentų – 49

Mokamos paslaugos
2011 m. mokamų paslaugų įkainiai nesikeitė. Jie buvo patvirtinti 2006 m vasario 9 d. Visagino
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-593. Iš viso už mokamas paslaugas per metus surinkta 5 000 Lt (iš jų
1560 Lt už parduotus pažymėjimus). 2011 metais už mokamas paslaugas buvo surinkta 11,4 tūkstančiais litų
mažiau negu 2010 m., nes nuomininkas nutraukė negyvenamų patalpų nuomos sutartį.
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VI. RENGINIAI
Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):
 SVB – 331 (2010 m. – 157)
 VB – 230 (2010 m. – 104)
 Filiale - 101 (2010 m. – 53)
Iš jų parodų skaičius :


SVB – 238



VB - 152



Filiale – 86 (iš jų 22 meno)

Renginių lankytojų skaičius:


SVB - 3452



VB - 1922

 Filiale – 1530, iš jų meno parodų - 1128
Biblioteka įvairiais renginiais, literatūros ir meno parodomis supažindino visuomenę su
laikmečio aktualijomis, svarbiomis istorinėmis ir kultūrinėmis datomis, rašytojų, menininkų kūryba ir
veikla. Tradiciškai surengė Metų knygos rinkimus, Nacionalinę bibliotekų savaitę, Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, vienišų ir neįgalių žmonių lankymo savaitę,
organizavo akciją „Savanoris bibliotekoje“ ir kt. 2011 m. bendruomenei biblioteka suorganizavo
dvigubai daugiau renginių negu 2010 metais. Iš jų didžiąją dalį sudarė vaizdiniai renginiai - literatūros
parodos. Pradėjus vadovauti bibliotekos filialui vedėjai O. Belskajai, išaugo žodinių ir mišrių renginių
skaičius. Kadangi biblioteka neturi atskiros renginiams organizuoti salės, tai daugiausia renginių vyko
filialo meno galerijoje. Apie kelis renginius plačiau:
Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Sausio 13-osios vakarą Visagino viešosios bibliotekos meno galerijoje vyko renginys,
skirtas Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti: parengta literatūros paroda, literatūrinė-muzikinė
kompozicija, prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius dalijosi Visagino Draugystės vidurinės
mokyklos direktorius Rimantas Petravičius ir savivaldybės tarybos narys Rimantas Kumpis. Laisvės
gynėjų dienos minėjimą pratęsė mero pavaduotoja Vladislava Abramonienė, kuri pasidalino savo
sūnaus bendraamžių, lemtingaisiais Lietuvai metais baigusių Visagino vidurines mokyklas,
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pergyvenimais. Visagino jaunimas lauke prie bibliotekos iš degančių žvakių suformavo užrašą „Laisvei
– 20”.
Metų knygos rinkimai (suaugusiųjų kategorija)
Kasmet vykstanti skaitymo populiarinimo akcija „Metų knygos rinkimai“ visada sudomina
Visagino viešosios bibliotekos skaitytojus ir jie aktyviai dalyvauja
rinkimuose. Akcijos idėja – išrinkti praėjusiais metais išleistus
geriausius lietuvių literatūros kūrinius trijose knygų kategorijose –
vaikų, paauglių ir suaugusiųjų. Sausio 21 d. Visagino viešosios
bibliotekos filiale vyko Metų knygos rinkimai suaugusiųjų
kategorijoje. Renginyje dalyvavo nemažas knygų mylėtojų būrys,
kuriems bibliotekininkės įdomiai pristatė lietuvių rašytojų knygas, patekusias į geriausių knygų
penketuką.
Vasario 14-oji bibliotekų meilės diena
Visagino viešoji biblioteka vasario 14-ąją dieną - įsimylėjėlių dieną - pervadino bibliotekos
meilės

diena

ir

paminėjo

tuos,

kurie

myli

biblioteką

ir

ją

visada

palaiko.

Ankstų vasario 14 dienos rytą Visagino viešosios bibliotekos darbuotojos pasitiko į darbą ateinančius
savivaldybės darbuotojus – organizavo akciją „Aklas pasimatymas su knyga“. Tą dieną nebuvo
pamiršti ir bibliotekos skaitytojai – jų laukė šventiškai papuoštos skaityklos, jie buvo vaišinami kava ir
saldainiais, jiems buvo dovanojamos knygos.
Literatūros valanda poetui J. Marcinkevičiui atminti
Visagino viešojoje bibliotekoje balandžio 26 d. įvyko pirmasis nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei skirtas renginys „Valanda su poeto Justino Marcinkevičiaus poezija“. Prieš renginį
miesto bendruomenei buvo pristatyta literatūros paroda „Tautos poetas“.
Susitikimas su rašytoju J. Melniku
Gegužės 6 dieną Visagino viešosios bibliotekos meno skaitykloje-galerijoje vyko renginys,
skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginio pradžioje Visagino vaikų
kūrybos namų lietuvių liaudies folkloro ansamblis „Radastėlė“ (vadovė Inga Cicėnienė“) ir Verdenės”
gimnazijos moksleivės pristatė muzikinę-literatūrinę kompoziciją apie lietuvišką žodį. Į renginį atvyko
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rašytojas Jaroslavas Melnikas, kurio kūryba už keliamų problemų brandumą žavi ne vieną skaitytoją.
Renginio pabaigoje už ilgametę ištikimybę bibliotekai buvo apdovanoti aktyviausi ir daugiausia
perskaitę knygų skaitytojai.
L.Abariaus knygos ,, Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto apygardos
Lokio rinktinė 1944-1951“ pristatymas“
Birželio 15-oji – okupacijos ir genocido diena. Šią dieną Visagino viešosios bibliotekos
skaitykloje vyko visaginiečio Laimondo Abariaus knygos ,,Partizaninio karo kronika. Lietuvos
partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė 1944-1951“ pristatymas. Pristatymo pradžioje autorius
papasakojo apie savo sąlytį su istorija ir konkrečiai su partizaniniu judėjimu. Svarbiausia autoriui buvo
surinkti faktus: datas, pavardes, vietoves. Todėl knygutėje medžiaga išdėstyta chronologine seka. Daug
kas liko nepaminėta. Tai – ateities darbai. Laimondas viliasi, kad kada nors bus parašytas išsamus
pokario Laisvės Kovų istorijos metraštis.
Renginiai, skirti miesto šventei
Jauniausias Lietuvos miestas Visaginas šiemet šventė savo 36-ąjį gimtadienį. Ta proga
viešosios bibliotekos darbuotojai parengė savivaldybėje literatūros parodą „ Tarp praeities ir dabarties“,
organizavo Nijolės Kliučinskienės fotografijos parodos „Mano miestas – Visaginas“, atidarymą. 2011
m. rugpjūčio 6 d. prie Visagino viešosios bibliotekos filialo, Sedulinos alėjoje, vyko piešinių parodos
„Piešiu gimtąjį miestą“ pristatymas ir bibliotekos organizuoto konkurso nugalėtojų apdovanojimas.
2011 m. rugpjūčio 9 d. Visagino bibliotekos meno galeriją aplankė daug garbių svečių, tame tarpe ir
Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupas Inokentijus, kur vyko visaginietės ikonų tapytojos Olgos Kiričenko
autentiškų

darbų

parodos

atidarymas.

Renginyje buvo pristatytas ir Olgos Kiričenko darbų atvirukų rinkinys.

Ekskursijos
Rugsėjo 1 d. Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Mokslo ir žinių dienai
skirtame renginyje „Pasirinkimo mugė“, kuriame pristatė savo paslaugas moksleiviams ir jų tėveliams.
Bibliotekininkės kvietė visus ir toliau metais draugauti keliaujant po Žinių ir mokslo šalį. Rugsėjospalio mėnesį bibliotekoje lankėsi visų miesto gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių
moksleiviai. Ekskursijos metu moksleiviams papasakojome apie teikiamas elektronines paslaugas,
diskutavome kokia turėtų būti šiuolaikinė biblioteka.
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Renginys, skirtas tarptautinė pagyvenusių žmonių dienai
Kadangi

bibliotekoje

skaito

daug

garbaus

amžiaus

skaitytojų,

organizavome

literatūros ir muzikos vakarą „Mano metai - mano turtas“, skirtą skaitytojams senjorams. Šį renginį
vedė bibliotekininkė Marytė Vaickuvienė ir aktyvi bibliotekos savanorė Nijolė Kliučinskienė.
Susirinkusiesiems koncertavo visaginiečiai Violeta ir Maksimas Bendelstonai, baltarusių dainų
ansamblis „Suzorje, kolektyvas „Sidabras“. Buvo apdovanoti daugiausia knygų perskaitę senjorai.
Atminimo vakaras „ Krenta žemėn žvaigždė“
Š.m. spalio 27 d. Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai ir miesto menininkai susirinko
paminėti praėjusiais metais Anapilin išėjusią Visagino viešosios bibliotekos meno skaityklos-galerijos
vedėją Vidą Suchockają. Buvo skaitomos eilės, rodomas bibliotekos darbuotojų sukurtas filmukas apie
jos gyvenimą, darbą, kūrybą. Vitalijus Bogdanovičius atliko savos kūrybos dainą. Miesto dailininkai ir
bendradarbiai dalijosi prisiminimais. Jos atminimui prie bibliotekos galerijos įėjimo pasodintas
medelis.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atidarymas
Lapkričio 14 dieną Visagino viešojoje bibliotekoje jau 13 kartą vyko Šiaurės šalių
bibliotekų savaitės atidarymas. Visagino viešoji biblioteka į šį šviesos ir knygos renginį šiemet pakvietė
dalyvauti Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro moksleivius. Renginio metu buvo
skaitoma ištrauka iš švedų autoriaus Mikael Niemi knygos „Populiarioji muzika iš Vitulos“. Šių metų
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – „Humoras šiaurėje“, todėl ir užduotys dalyvaujantiesiems buvo
susijusios su humoru: papasakoti linksmų istorijų, kuriame atsiskleistų pasirinktos Šiaurės šalies tautos
bruožai, tradicijos, jų gyvenimo būdas, suvaidinti literatūrinį personažą ir kt.
Renginiai iš ciklo „Susitikimai“
Palydint senuosius - 2011 metus, Visagino viešojoje
bibliotekoje vyko trys renginiai iš ciklo „Susitikimai“. Į
bibliotekos meno galeriją susirinko gausus būrys žmonių,
mylinčių meną ir literatūrą. Visi dalyvaujantys galėjo grožėtis
visaginiečių dailininkų Žanos Tiavinos, Tatjanos Gastilovič,
Antoninos Šport, Liudmilos Grikias, Tatjanos Bogdanovič ir
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Inos Bechterevos kūrybiniais darbais. Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Elena Čekienė
padėkojo visiems už kūrybą, pasveikino su artėjančiomis šventėmis ir kartu su Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūniene ir jos pavaduotoja (kultūrai) Dalia Savickaite įteikė dovanas
dailininkų klubams bei Visagino tapytojams. Miesto poetus maloniai nustebino tai, kad jų kūrybą iš
tradicinio leidinio „Visagino aušros“ skaitė aktorė Irena Kriauzaitė. Po to visi susirinkusieji dalyvavo
kalėdinėje loterijoje, fotografavosi čia pat veikiančioje „Retro fotostudijoje“.
Gruodžio 22 dieną aktorius Petras Venslovas visaginiečiams pristatė Vytauto Mačernio kūrybai
skirtą programą „Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas“. Renginio metu P. Venslovas skaitė poeto
lyriką: vizijas, sonetus bei eilėraščius, taip pat pasidalino mintimis apie V. Mačernio gyvenimą, kūrybą
ir likimą.
Meno galerijoje įvyko 22 meno parodos. Jas lydėjo skaitomos eilės, muzika, teatralizuoti
pasirodymai, meninkų pamokos dalyviams:
1. Sausio

1-10 d. Visagino

menininkių:

Žanos

Tiavinos, Tatjanos Arževitinos, Tatjanos Gastilovič,
Liudmilos Grikias kūrybinių darbų paroda "Kalėdų
nakties fantazijos". Šį kartą susirinkusiems buvo
pristatyti keramikos, dekoratyvaus tinko originalūs
kūriniai ir batikos stiliaus darbai.
2. Sausio 11-31 d. Rašytojos, publicistės, dramaturgės
ir dailininkės Jurgos Ivanauskaitės fotografijų paroda „Tibetas – kita realybė“. Parodoje buvo
eksponuojamos 42 fotografijos iš jos kelionės po Centrinį Tibetą 1998 m. vasarą.
3. Vasario 2-28 d. Dailininkės Olgos Kalininos (Visaginas) batikos darbų parodos „Dalelė vasaros
ir šilumos“.
4. Vasario 18 d. Vitalijaus Bogdanovičiaus fotoalbumo „Žmogus lietuje“ pristatymas.
5. Kovo 1-15 d. Dailininkės iš Daugpilio (Latvija) Evelinos Michailovos tapybos, piešimo,
grafikos darbų paroda „Sąmonės bedugnė“.
6. Kovo 16-31d. Liaudies menininkės Raisos Kuznecovos personalinė tapybos paroda.
7. Balandžio 1-18 d. Vitalijaus Bogdanovičiaus fotografijų paroda „Muzika - įkvėpimo šaltinis“.
Kompozitoriaus, muzikanto, fotožurnalisto ir fotomenininko darbų parodoje - ironiškas požiūris
į muziką per fotoobjektyvą.
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8. Balandžio 19-30 d. VVKN studijos „Florastil“ (vad. Natalja Marčenko) ugdytinių kūrybos
darbų paroda „Pavasariška nuotaika“. Renginyje floristai pademonstravo, kad iš gėlių ir kitų
gamtinių medžiagų galima padaryti kur kas daugiau, nei vien puokštes.
9. Balandžio 20-30 d. Visagino miesto bendrijos „Černobylis“ fotografijų paroda, skirta
Černobylio katastrofos 25-osioms metinėms paminėti.
10. Gegužės 6-13 d. Pašto ženklų paroda „Vokiškai kalbančios šalys“ iš asmeninės Konrado
Glanzo kolekcijos.
11. Gegužės 1-30 d. Anykštėno Algimanto Gudelio kompiuterine technika sukurtų fotografijų
paroda „Mano pasaulis“.
12. Gegužės 17-30 d. Visagino dailės klubo „Paletė“ (vad. M.Ščerbakova) kūrybos darbų paroda
“Švelnumas“.
13. Gegužės 1-30 d. Ritos Rimkutės- Malinauskienės debiutinė fotografijų paroda „Pašventupių
grožis“ (Anykščiai) ir Leono Kliučinsko medžio dirbinių paroda.
14. Rugpjūčio 1 - rugsėjo 5 d. Salako miestelio gyventojos Vilijos Visockienės fotografijų ir
karpinių paroda „Balta diena, juoda naktis, spalvotas vėjas“.
15. Visagino ir Ignalinos profesionalių menininkų projekto - plenero „Žalioj girioj žalia žolė“
darbų paroda.
16. Tarptautinė akcija „Jaunimas prieš terorą“. Tradiciškai akciją atidarė kūrybinė paroda, kurios
autoriai šiemet trys jaunieji menininkai: Aleksandr Nazimov, Natalija Selina ir Vilius Kiškis.
17. Rugsėjo 27 - spalio 14 d. Visaginiečio profesionalaus fotografo Michailo Romanovskio
fotografijos paroda „Kraštas, kuriame aš gyvenu“.
18. Rugsėjo 15-30 d. Dailininkės Varvaros Kalininos debiutinė grafikos darbų paroda „Vasaros
ornamentai“.
19. Spalio 1-16 d. Liaudies menininkės Albinos Poluhinos paroda „Fitodizainas“.
20. Lapkričio 17-30 d. Visagino menininkų klubo „Kvadratas“ dailininkų darbų paroda „Be
pavadinimo“.
21. Lapkričio 1-19 d. Tatjanos Bondarenko ir Jelenos Špitalnajos mokinių paroda „Šilko ir
popieriaus magija.
22. Gruodžio 20-31 Visaginiečių dailininkų Žanos Tiavinos, Tatjanos Gastilovič, Antoninos Šport,
Liudmilos Grikias, Tatjanos Bogdanovič ir Inos Bechterevos kūrybinių darbų paroda „Kalėdų
mozaika“.
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VII. DARBAS SU VAIKAIS
Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas
Skaitytojai
899 (+79)
607 (+19)
292 (+60)

SVB
VB
Filiale

Lankytojai
10311 (+1415)
5831 (+482)
4480 (+933)

Išduotis
14481 (+1535)
7012 (+640)
7469 (+895)

Palyginti su praėjusiais metais, vaikų skaitytojų skaičius didėja. Lankytojų skaičiaus ir
išduoties rodikliai išaugo.
Vaikų vartotojų lankomumo rodiklis:
 SVB-11,5
 VB- 9,6
 Filiale-15,3
Vaikų vartotojų skaitomumo rodiklis:
 SVB-16
 VB – 11,5
 Filiale- 25,6

Renginiai vaikams
Renginių skaičius
 SVB-73
 VB-52
 Filiale-21
Renginių lankytojų skaičius:
 SVB- 414
 VB- 342
 Filiale-72
Apie kai kuriuos renginius plačiau:
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius kasmet organizuoja daug prasmingų
renginių, propaguojančių knygą, skaitymą, rašytojų kūrybą. Čia vyksta knygų pristatymai ir aptarimai,
garsiniai knygelių skaitymai, literatūrinės ir teminės popietės, rytmečiai, rengiamos spaudinių,
moksleivių piešinių, darbelių parodos ir kt.
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Prisimenant lietuvių poetų ir rašytojų jubiliejus, parengtos spaudinių parodos: “Skaidrios
sielos rašytojas“ (S. Zobarsko 100 g. m.), „Jubiliatai“ (G. Raguotienės 80 g. m., T. Rubšytės-Ūksienės
80 g. m), „Kur keliauji debesėli?“ (Z. Gaižauskaitės 60 g. m.), „ Jei nereikėtų skubėti“ (R. Skučaitės 80
g. m), „Ar jūs pažįstate D. Skuolytę“ (D. Skuolytės - 70 g.m).
Užsienio rašytojams skirtos spaudinių parodos: „Jubiliatai“ (Brussolo 60 g. m, Mowat 90
g. m., Schmidt 100 g.m), „Drąsiųjų keliai“ (L. Welskopf-Henrich 110 g.m) ,“ Žmogus rinko žodžius“
(V. Dalio 210 g.m.), „Stebuklų šalyje“ (A. Volkovo 120 g.m) , „Kelionė pas Šiaurės šalių rašytojus“ ir
kt.
Dalyvavome Metų knygos rinkimų akcijoje „Metų knygos rinkimai 2010“, kuri Vaikų
literatūros skyriuje prasidėjo 2010 m. lapkričio mėnesį. Buvo
parengta spaudinių paroda „Renkame metų knygą“. Joje
eksponavome vaikų ir paauglių knygų penketukus. Akcijos
metu

vaikai

skaitė

knygas,

piešė

iliustracijas,

kūrė

inscenizacijas. Už labiausiai patikusią knygą balsavo internetu
mokyklų klasėse ir darželių grupėse. Metų knygos akciją
užbaigė sausio 26 dieną įvykusi literatūros valandėlė „Knyga
mano rankose“. Čia teatralizuotai buvo pristatytos vaikų metų knygos.
Kasmet Vaikų literatūros skyriuje yra švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena. Šia
proga jauniesiems skaitytojams buvo surengta knygos ir poezijos šventė, į kurią atvyko „Verdenės“
gimnazijos

pradinių

klasių

mokiniai.

Nuotaikingus

ir

pamokančius eilėraščius apie knygas deklamavo pradinukai.
V. Palčinskaitės eilėraštį „Piešiam namus“ jie nupiešė,
deklamavo ir padainavo. Vaikai susipažino ir su poetės Zitos
Gaižauskaitės, atšventusios 60-ies metų jubiliejų, biografija,
kūryba, deklamavo jos eilėraščius. Šventės metu skambėjo
linksmos dainos, kurias atliko saviraiškos klubo dalyvės.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Vaikų literatūros skyriuje vyko keletas renginių.
Gegužės 2 dieną apsilankė Sedulinos vidurinės mokyklos pirmokai. Liudmila Karasiova pradinukams
pasakojo ne tik apie tai, ką galima paskaityti, pamatyti ir veikti bibliotekoje, bet ir apie vieną
žinomiausių lietuvių poetų - Justiną Marcinkevičių, jo kūrybą. Rytmečio metu „Atgimimo“ gimnazijos
šeštokai raiškiai perskaitė poeto eiliuotą poemėlę „Grybų karas“.
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Gegužės 3 dieną atvyko „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio ugdytiniai. Tądien kalbėjome apie naminius
gyvūnus. Vaikų literatūros skyriaus vedėja pasakojo apie knygas, kurių pagrindiniai herojai- katytės ar
šuniukai. Mažieji klausėsi sakmių, patarlių apie gyvūnus, minė mįsles. Jaunieji bibliotekos bičiuliai
dalyvavo viktorinoje „Mes iš pasakų“.
Gegužės 6 d. Vaikų literatūros skyriaus vedėja ir „Verdenės“ gimnazijos 3 b klasės
mokiniai su savo mokytoja svečiavosi Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Visaginiečiai čia susitiko su Č. Kudabos pagrindinės mokyklos pradinukais, kuriems pasakojo apie
savo klasę, vykusius renginius ir šventes. Trečiokai pristatė literatūrinę kompoziciją apie knygą, o
Ignalinos viešosios bibliotekos lėlių teatras „Mįsliukas“ parodė
pasakėlę „Šakotukas“. Po to buvo surengta ekskursija po
biblioteką, aplankytos veikiančios parodos.
Vaikų literatūros skyrius kasmet supažindina savo
lankytojus su vaikų rašytojais ir jų kūryba. Šiemet, birželio 8
dieną, minėdami rašytojo Aleksandro Volkovo 120-ąsias
gimimo metines pakvietėme Vaikų kūrybos namų dienos centro
auklėtinius. Sedulinos vidurinės mokyklos moksleiviai (mokytoja Jelena Negri) paruošė literatūrinį
muzikinį pristatymą. Rytmečio

vedėjos pasakojo apie rašytoją ir jo kūrybą. Moksleiviai žiūrėjo

ištraukas iš filmo „Smaragdo miesto burtininkas“. Geraširdžiai pagrindinės herojės Elės draugai atliko
skambias dainas. Žiūrovus sužavėjo įspūdingi veikėjų kostiumai, pasakos herojų nuotaikas ir charakterį
atspindinčios dainos. Renginys baigėsi viktorina „Mes iš A.Volkovo knygų“.
Spalio mėnesį šventėme poetės Ramutės Skučaitės 80 metų jubiliejų. Į renginį atvyko
Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Literatūros popietės „Rudens laiškai“ metu
Vaikų literatūros skyriaus vedėja pristatė poetės gyvenimo ir kūrybos kelią. Renginio vedėjos pasakojo
apie R.Skučaitės vaikystę, skaitė eiliuotus galvosūkius. Pradinukai raiškiai deklamavo poetės
eilėraščius, atliko daineles, pristatė rudeninį scenos vaizdelį „Ša,ša,ša,šu,šu,šu“.
Netradicinės darbo formos
Vasaros pradžioje Vaikų literatūros skyrius paskelbė vaikų piešinių konkursą „Piešiu
gimtąjį miestą“,

skirtą miesto šventei. Vaikai atnešė
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įvairia technika nupieštus

piešinius.

Rugpjūčio 6 dieną Sedulinos alėjoje prie viešosios bibliotekos filialo vyko vaikų piešinių parodos
pristatymas ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Linksma fleitos melodija susirinkusiuosius
pasveikino Ieva Krasauskaitė, moksleivis Danilas Tuzikas atliko dainą apie laimę.
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Rugsėjo 1 dieną Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Mokslo ir žinių dienai
skirtame renginyje „Pasirinkimo mugė‘, kuriame pristatė savo paslaugas moksleiviams ir jų tėveliams..
Vaikų literatūros skyrius bendradarbiavo su Vaikų kūrybos namais. Šiemet eksponavome
studijos „Florastil“ ugdytinių koliažo darbus. Grožėjomės meno mokyklos chochlomos tapybos klasės
ugdytinių darbų paroda.
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
Visagino viešoji biblioteka 2011 m. įgyvendino 3 projektus.
I. Projektas „Bibliotekos pažangai“ pradėtas vykdyti 2008 m. ir yra tęstinis ( baigsis 2012 m. liepos
mėnesį). Šį projektą 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 ateityje turėtų būti vietos savivaldybės indėlis, nes bibliotekai reikalingos lėšos teikti
nemokamas interneto paslaugas, apdrausti gautą kompiuterinę techniką. Projekto metu

Visagino

viešoji biblioteka siekė:
· sudaryti galimybę nemokamai naudotis internetu visiems, o ypač toms žmonių grupėms,
kurie anksčiau tokios galimybės neturėjo (pensininkai, neįgalieji ir pan.);
· kelti bibliotekininkų kompetencijas teikiant platesnio profilio paslaugas, konsultuojant
bibliotekų lankytojus, kaip naudotis internetu, ieškoti jame informacijos;
· skatinti gyventojus kuo naudingiau išnaudoti kompiuterius ir internetą, kviečiant juos
dalyvauti bibliotekose rengiamuose mokymuose, suteikiant mokomąją medžiagą savarankiškoms
studijoms (video filmukai ir mokomieji leidiniai), rengiant konkursus ir akcijas;
· stiprinti bibliotekos, kaip vietos bendruomenės centro, įvaizdį.
Biblioteka ir bendruomenė bendradarbiavo kuriant skaitmeninį turinį. Visagino viešosios
bibliotekos projektui „Bendruomenės pasakojimai“ įgyvendinti buvo perduota įranga (video kamera,
fotoaparatas ir kt.) ir organizuoti 3 dienų mokymai skaitmeninį turinį kuriančiai komandai. Projekto
rezultatas – sukurtas filmukas „Daugiatautis Visagino veidas: menas gyventi
kartu“, kuris patalpintas internete:
http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/Specialus:Video_galerija.
Baigiamasis poveikio vertinimo tyrimas vyko 2011 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais: VIP
darbuotojai ir lankytojai internetu pildė anketas, buvo kviečiami atvykti į diskusijas ar apklausas.
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II. Šiemet Visagino viešoji biblioteka įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Nelikite abejingi
savo miestui“, kuris paskatino glaudesnį bendradarbiavimą tarp miestiečių ir miesto valdžios
institucijų. Bibliotekoje buvo minimos Pasaulinės Žemės, tarptautinė biologinės įvairovės, aplinkos
apsaugos dienos, kurių metu buvo organizuotos 4 literatūros, 2 fotografijų ir 2 kūrybinių parodos.
Renginiuose dalyvavo įžymus Lietuvoje mokslininkas biologas B.Šablevičius. Projektui skirta 900 Lt.
III.Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaiė“ - tęstinis, skirtas bibliotekoms, kuriuo siekiama skatinti
Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą bei supažindinti Lietuvos skaitytojus su Šiaurės
šalių literatūra ir kultūros paveldu. Projekto rėmėjas - Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Ši
šventė kasmet kviečia tamsiais vėlyvo rudens vakarais susiburti ir drauge persikelti į magišką knygų
pasaulį. Abipus Baltijos jūros šioje šventėje vienu metu skaitomas tas pats tekstas. Visagino viešoji
biblioteka šiame projekte dalyvauja tryliktus metus ir kasmet parengia naują programą.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Bibliotekos leidiniai
2011 m. leidinių nebuvo išleista.
Straipsniai
Iš viso straipsnių - 36, iš jų:
vietinėje spaudoje - 5,
respublikinėje - 2,
kitų rajonų spaudoje - 7
internete -22
Publikacijų tematika – apie įvykusius bibliotekos renginius ir teikiamas paslaugas. Informaciją
apie

organizuotus

renginius

galima

rasti

bibliotekos

internetiniame

puslapyje

http://biblioteka.visaginas.lt/
Bendradarbiaujame su žiniasklaida ir vietinėmis televizijomis („TTS“, „Sugardas“). 2011 m.
parodyti 4 reportažai.
Dalyvavome akcijoje „Knygų kalėdos“, knygynuose kabinome skelbimus, kvietėme dovanoti
bibliotekai naujų knygų.
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VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
LIBIS PĮ
Viešojoje bibliotekoje kompiuterizuoti visi pagrindiniai veiklos procesai: dokumentų
komplektavimas, apskaita, išduotis, paieška, vartotojų apskaita.
Toliau tęsiamas elektroninio katalogo kūrimas. Miesto laikraščiai aprašomi LIBIS analizinės
bibliografijos posistemyje, įrašai kaupiami bibliotekos elektroniniame kataloge ir siunčiami į
Nacionalinės bibliografijos duomenų banką. 2011 m. bibliotekos elektroninis katalogas papildytas
automatizuotai parengais 3407 įrašais, iš jų 301 analiziniais įrašais (iš vietinės spaudos).

Informacinis fondas
SVB informacinis fondo dydis – 6 080 egz.
 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3 272 dokumentai. Informacijos ir kraštotyros
skyriuje kaupiami žodynai, žinynai, enciklopedijos, kiti informaciniai leidiniai, kompiuterinė literatūra,
elektroniniai dokumentai (CD-ROM), periodiniai leidiniai. Informacinių spaudinių fondas pilnai
nepatenkina visų vartotojų poreikių, reikiamos informacijos ieškoma elektroniniuose dokumentuose.
Trūksta statistinių leidinių, enciklopedijų užsienio kalbomis.
 Filialo informacinio fondo dydis – 2 808.

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. Per metus papildytas 2
700 kortelių.
Kraštotyros kartoteka, grožinių kūrinių spausdintų periodinėje spaudoje kartoteka ir sisteminė
straipsnių kartoteka nebepildomos kortelėmis. Kraštotyros kartoteka pildoma LIBIS. Naujai parengtas
301 bibliografinis įrašas.
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Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Informacinės užklausos

SVB
VB
Filiale

Gauta užklausų
6 651
4 773
1 878

Atsakyta užklausų
6 430
4 578
1 852

Įvykdymo %
96,7
95,9
98,6

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 22
 VB – 12
 Filiale – 10
Informacija skaitytojams teikiama iš bibliotekos fondų, katalogų ir kartotekų, elektroninio bibliotekos
katalogo, elektroninių leidinių.

Internetas
Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 2 (1 -VB ir 1- filiale). VIP įrengtos pagal projektą

„Bibliotekos pažangai“.
Interneto vartotojų skaičius - 309 , iš jų:

 VB – 186
 Filiale – 123
Interneto lankytojų skaičius - iš jų: 11328
 VB – 7 223
 Filiale – 4 105

Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius vartotojams)
 VB – 11

 Filiale – 6

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas (LIBIS)
 Seansų skaičius - 438;
 Seansų trukmė - 168 h 54 min;
 Atsisiųstų dokumentų skaičius – 467;
 Paieškų (užklausų) skaičius – 1836;
 Virtualių apsilankymų skaičius – 12466.
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Kraštotyros veikla
Veiklos turinys ir kryptys
Bibliografas renka ir kaupia medžiagą (knygas, fotografijas, skaidres, smulkiąją
kraštotyrą ir kt.) apie Visagino miestą ir Ignalinos AE bei numatomą statyti Visagino AE. Taip pat
skenuoja straipsnius iš respublikinės spaudos ir juos aprašo. Šiuos sąrašus patalpina į bibliotekos
tinklalapį. Bibliografiniai įrašai iš respublikinės spaudos (apie Visaginą ir IAE) kiekvieną savaitę
siunčiami į savivaldybės tinklalapį www.visaginas.lt, o nuskenuoti pilnateksčiai straipsniai saugomi
laikmenose. Tokiu būdu elektroninis bibliotekos katalogas auga ir jį sudaro 8235 analiziniai įrašai.
Šiemet parengtas 301 analizinis bibliografinis įrašas.
Palaikomi ryšiai su mokyklomis, teikiama metodinė pagalba kraštotyros klausimais filialo
bibliotekininkėms, mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitiems pageidaujantiems.

Metodinė veikla
Visagino viešojoje bibliotekoje nėra atskiro metodinio skyriaus, nes neturime bibliotekų
kaimuose.

Kadangi nėra ir direktoriaus pavaduotojo

(bibliotekiniams reikalams) pareigybės, tai

direktorei tenka užsiimti ir darbuotojų kvalifikacijos ugdymu, ir metinės veiklos programos, strateginio
plano, vidaus dokumentų, ataskaitų, projektų rengimu ir kt. Komplektavimo skyriaus vedėja
konsultuoja filialo darbuotojas darbo apskaitos, fondo nurašymo, rekatalogavimo klausimais.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja renka iš visų VB ir F skyrių informaciją ir ruošia ateinančio
mėnesio kultūrinių renginių planą, rengia bendrą statistinę ir tekstinę metinę ataskaitą.
Svarbi metodinio darbo kryptis, teikti pagalbą projekto „Bibliotekos pažangai"
įgyvendinimo komandai, kurią vykdė direktorė: organizavo Viešosios bibliotekos ir jos filialo
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (sudarė mokytis ketinusių bibliotekininkų sąrašus, derino lektorių
atvykimo klausimus, mokymo grafikus, teikė ataskaitas apie mokymus projekto organizatoriams,
informaciją apie vyksiančias akcijas

VIP darbuotojoms, padėjo projekto „Bibliotekos pažangai"

komandai renkant duomenis, reikalingus įvairioms veikloms atlikti, dalyvavo skleidžiant projekto
informaciją, teikė paraiškas papildomai kompiuterinei ir skaitmeninei įrangai gauti ir kt.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
Sausio mėn. „Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekų darbuotojams” (dalyvavo J. Černiauskaitė, O.
Belskaja);
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Vasario mėn. Vilniaus knygų mugė (dalyvavo 5 bibliotekininkės);
LKDTC vasario 24-25 d. mėn. „Renginių organizavimas bibliotekoje (dalyvavo O. Belskaja ir V.
Šeršniovienė);
Vasario 25 d. „Atstovavimo įgūdžių įtvirtinimo seminaras” (dalyvavo D. Sargūnienė);
LKDTC kovo 28-29 d. seminaras „ Dokumentų kompiuterinių bibliografinių įrašų rengimas (dalyvavo
E. Sargūnaitė);
Kovo 30 – balandžio 2 d. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija organizavo metodinę
išvyką į Karlowy Varų ir Prahos (Čekija) viešąsias bibliotekas (dalyvavo O. Belskaja);
Balandžio 14 d. „Statistinių duomenų efektyvus panaudojimas atstovavimui“ (dalyvavo D.
Sargūnienė);
Gegužės mėn 12 d. konferencija „Naujoviška biblioteka: pokyčiai ir iššūkiai“ (dalyvavo D. Sargūnienė
ir O. Belskaja);
Gegužės mėn 16-17 d. mokymai „Kaip rengti skaitmeninį turinį. Darbas Picasa programa“ (dalyvavo
V. Šeršniovienė);
Birželio, rugsėjo, spalio mėn. 3 dienų mokymai komandai (10 žmonių), dalyvaujančiai konkurse

„

Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“. Visiems įteikti pažymėjimai „Bibliotekos ir bendruomenės
pristatymas internete skaitmeninių priemonių pagalba“;
Rugsėjo 9-10 d. „Integracija į Europos ir pasaulio meno kultūrą. Uzbekų kultūros dienos Lietuvoje“
(dalyvavo O. Belskaja);
Rugsėjo 12-14 d. Seminaras: „Bibliotekų darbo organizavimo naujovės“ ( dalyvavo D. Sargūnienė);
Spalio - lapkričio mėn. visos VVB bibliotekininkės išklausė po 40 val. mokymo kursus: „OS
Windows 7 ir Office 2010 naujovės“, „Darbo su MS Excel 2010 pagrindai“, „Bendravimo įgūdžių
tobulinimas“, „Atstovavimo bibliotekoms įgūdžių stiprinimas“;
2011 m. lapkričio 9 d. konferencija „Elektroninių paslaugų ir savitarnos plėtros viešosiose bibliotekose
rezultatai ir tencencijos“ (dalyvavo D. Sargūnienė).
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VIII. PERSONALAS
Darbuotojų skaičius
Profesionalūs bibliotekininkai:
 SVB - 16, iš jų:
- turintys bibliotekininkystės mokslų išsilavinimą - 11
- įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje - 5
 VB - 10, iš jų:
- turintys bibliotekininkystės mokslų išsilavinimą - 9
- įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje - 1
 Miesto filiale - 5, iš jų:
- turintys bibliotekininkystės mokslų išsilavinimą - 2
- įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 3
Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo
dieną:
 SVB - 3
 VB - 1
 Miesto filiale – 2

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis
 SVB - 7 (44 %)
 VB - 5 (50 %)
 Miesto filiale – 2 (40 %)
Aukštesnysis
 SVB - 8 (50 %)
 VB - 5 (50 %)
 Miesto filiale - 3 (60 %)

Kitas
 SVB - 1 (6 %)
 VB - 0
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 Miesto filiale – 1 (6 %)

Darbuotojų kaita
2011 m. sausio 4 d. į filialo vedėjos pareigas buvo priimta nauja darbuotoja – Oksana Belskaja.
Anksčiau dirbusi filialo vedėja O. Vaitkūnienė, sulaukusi pensijinio amžiaus, jai pačiai prašant, buvo perkelta į
bibliotekininko pareigas ( 0,5 et.).

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų
Kovo 30 – balandžio 2 dienomis atstovai iš Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų
dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotoje metodinėje išvykoje į
Čekijos viešąsias bibliotekas. Kelionės metu aplankytos Prahos viešoji biblioteka ir Karlovy Vary
apskrities biblioteka, susipažinta su jų veikla, struktūra, darbo specifika. Šioje metodinėje išvykoje
dalyvavo filialo vedėja O. Belskaja.

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui:
 SVB – 164,2
 VB – 161,3
 Miesto filiale - 169
Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui
 SVB – 2576
 VB – 2341
 Miesto filialas - 2967
Išduotis 1 darbuotojui
 SVB – 4899 egz.
 VB – 4949 egz.
 Miesto filialas – 4817 egz.
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IX. MATERIALINĖ BAZĖ
Patalpų ir inventoriaus būklė
Bendras bibliotekų patalpų plotas
 SVB -1513 m2 , iš jų naudingas - 802 m2
 VB – 1047 m2 , iš jų naudingas – 461 m2
 Miesto filialas - 466 m2, iš jų naudingas – 341 m2
Lentynų apskaita
 SVB - 2496 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2496 lentynų metrų;
 VB -1400 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1400 lentynų metrų;
 Miesto filialas – 1096 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1096 lentynų metrų;
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. Neturime skirtos salės renginiams organizuoti, tai daugiausia renginiai vyksta filiale –
bibliotekos meno galerijos patalpose. Šiek tiek pagerinta

bibliotekos inventoriaus būklė: vaikų literatūros

skyriuje, užsienio kalbų ir interneto skaitykloje bei administracijos kabinete įrengtos žaliuzės. Bibliotekos baldai
(lentynos, stalai, dalis kėdžių) seni, įgyti daugiau kaip prieš 30 metų, tačiau dėl lėšų trūkumo negalime įsigyti
naujų.

Techninis aprūpinimas
Kompiuterių skaičius:
 SVB - 39
Vartotojams – 20
Darbuotojams - 19
 VB - 26
Vartotojams – 12
Darbuotojams - 14
 Miesto filialas - 13
Vartotojams – 8
Darbuotojams – 5
Dauginimo priemonių skaičius:
 1 kopijavimo aparatas (VB)
 2 daugiafunkciniai aparatai (1- VB ir 1 filiale - skirti vartotojams)

38

Bendrasis patalpų plotas
 SVB -2451 m2 , iš jų naudingas - 1910 m2
 VB – 1047,18 m2 , iš jų naudingas – 461, 22 m2
 Miesto filialas - 465,89 m2, iš jų naudingas - 340,90 m2

Lentynų apskaita
 SVB - 4239 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo - 3838 lentynų metrų;
 VB -1518 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo - 1135 lentynų metrų;
 Miesto filialas - 198 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo - 198 lentynų metrų;

Materialus ir nematerialus turtas
2011 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ buvo gauta: 2 nauji kompiuteriai
(7007,11 Lt), fotografavimo ir garso įrašymo ir programinė įranga skaitmeninio turinio kūrimui
( 5084,42 Lt). Microsoft kompanija padovanojo programinę įrangą (Operacines sistemos "Windows"
licencijas ), kurios verte yra 10,656.00 JAV dolerių.
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X. FINANSAVIMAS
Gauta: 509 tūkst. Lt (2010 m. – 512,7 tūkst. Lt)
 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 500,2 tūkst. Lt (2010 m. - 493,6 tūkst. Lt)
 iš jų steigėjo lėšos dokumentams:
- knygoms 0 (2010 m. 0 Lt)
- periodikai 9,6 tūkst. Lt (2010 m. 22 tūkst. Lt), t. y. 56 % mažiau
 už mokamas paslaugas - 5 tūkst. Lt (2010 m. 16,4 tūkst. Lt)
 fizinių, juridinių asmenų parama – 2,9 tūkst. Lt (2010 m. 2,7 tūkst. Lt)
 programų, projektų – 0,9 tūkst. Lt
Išlaidos: 509 tūkst. Lt (2010 m. – 512,7 tūkst. Lt)
 Darbo užmokesčiui – 323,4 tūkst. Lt (2010 m. - 302 tūkst. Lt) t.y. 6,84 % daugiau, nes buvo mokami
priedai atestuotiems darbuotojams.
 Dokumentams įsigyti – 37,1 tūkst. Lt (2010 m. – 41,1 tūkst. Lt)
knygoms – 27 tūkst. Lt (2010 m. – 19,1 tūkst. Lt)
periodikai – 9,6 tūkst. Lt (2010 m. – 22 tūkst. Lt)
elektroniniams dokumentams – 0,5 tūkst. Lt (2010 m. – 0 Lt)
 Automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui ir kt. – 5 tūkst. Lt (2010 m. - 5
tūkst. Lt;
 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms, smulkus remontas ir
kt.) – 143,5 tūkst. Lt (2010 m. – 163,9 tūkst. Lt)
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IŠVADOS
Pasiekimai
2011 metais Visagino viešoji

biblioteka aktyvino savo veiklą reklamuodama modernias

tecnnologijas mieste, mokė gyventojus naudotis internetu ir kompiuterinėmis programomis. Visagino
viešoji biblioteka yra kompiuterizuota ir turi prieigą prie interneto. Vartotojai gali naudotis nemokamai
viešąja interneto prieiga VB ir filiale.Bibliotekininkai sparčiai kelia kvalifikaciją bei tobulina
kompiuterinius įgūdžius, 50 % darbuotojų sėkmingai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai"
mokymuose ir 100 % darbuotojų dalyvavo įvairiuose seminaruose, kursuose ir kituose mokymo
programose.
Tęsiame projekto „Bibliotekos pažangai" įgyvendinimą. 2011 metų pabaigoje filiale įdiegti 2
nauji kompiuteriai lankytojams. Siekiant į bibliotekas pritraukti daugiau lankytojų Viešoji biblioteka ir
filialas aktyviai dalyvavo įvairias akcijose ir konkursuose, kuriuos rengė projektas „Bibliotekos
pažangai".
Sėkmingai dirbame su LIBIS PĮ. Toliau kuriamas elektroninis bibliotekos katalogas.
Plečiamos elektroninės paslaugos vartotojams: aktyvuota leidinių užsakymo, rezervavimo funkcija.
Užprenumeruotos 2 duomenų bazės - EBSCO, INFOLEX PRAKTIKA.
Trūkumai. Problemos
Trūksta lėšų naujų dokumentų komplektavimui, bibliotekų pastatų ir patalpų remontui, inventoriaus
įsigijimui. Modernėjanti bibliotekos veikla nesiderina su prasta patapų ir inventoriaus būkle. Turint mažai lėšų,
daugelio leidinių galėjome įsigyti tik po vieną egzempliorių, kuris liko Viešojoje bibliotekoje. Periodikai įsigyti
turėjome perpus mažiau lėšų negu praėjusiais metais, dėl to susilaukta priekaištų iš skaitytojų.
Elektroninių paslaugų užtikrinimui reikia nuolat atnaujinti kompiuterinę techniką ir programinę įrangą,
operatyviai taisyti gendančią techniką. Visa tai reikalauja nemažų finansinių išlaidų.
Darbuotojams keliami dideli reikalavimai, o darbo krūviai neatitinka atlygio. Atestuoti 4
bibliotekininkai (vyresniojo bibliotekininko kvalifikacijai), tačiau 2012 metais priedai už kvalifikaciją niekam
nebus skiriami, nes dėl besitęsiančio ekonominio sunkmečio tam trūksta lėšų.
Nevyksta kadrų kaita, kolektyvo amžius sensta. Dirbančių bibliotekininkų amžiaus vidurkis 50 metų.

Priemonės
Plėsti ir tobulinti bibliotekos teikiamas elektronines paslaugas. Parengti bibliotekos tinklalapį pagal
nustatytus reikalavimus. Baigti rekataloguoti fondus. Ugdyti gyventojų kompiuterinio raštingumo gebėjimus.
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Mokyti vartotojus naudotis elektroniniais informacijos šaltiniais, atlikti paieškas duomenų bazėse,
elektroniniame kataloge ir t.t.
Norint tenkinti vis didėjančius vartotojų poreikius, bibliotekininkėms reikia nuolat mokytis ir tobulėti,
analizuoti savo veiklą, iškilusioms problemoms ieškoti įvairių sprendimo būdų. Geros patirties ir naujovių
taikymas padėtų tobulinti žinias ir kelti kvalifikaciją.
Tęsti projekto „Bibliotekos pažangai" įgyvendinimą, populiarinti biblioteką bendruomenėje.
Palaikyti glaudžius ryšius su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis.
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