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I. BENDROJI DALIS 

Visagino viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) įsteigta 2005 m. balandžio 21 d. Visagino 

savivaldybės tarybos 2005-04-21 sprendimu Nr. TS-412. Juridinių asmenų registre užregistruota 

2005 m. rugpjūčio 31 d. Biblioteka yra biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, 

atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Pagrindinė veiklos 

rūšis – bibliotekų veikla: dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, prieigos 

prie vietos ir pasaulio viešų informacijos šaltinių užtikrinimas ir kt. Bibliotekos misija – kaupti, 

saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją, tokiu būdu prisidedant 

prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir 

kūrybiškumą. 

2012 m. veiklos tikslas – sudaryti aptarnaujamos bendruomenės nariams kuo geresnes 

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

atskirties mažinimo. Atsižvelgdama į visų bendruomenės grupių informacinius, kultūrinius ir 

socialinius poreikius, Visagino viešoji biblioteka organizavo miesto gyventojų bibliotekinį 

aptarnavimą: 

 Komplektavo spaudinių ir kitų dokumentų fondus, 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. 

 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, Maironio metų minėjimų renginius ir kt. 

 Daug dėmesio skyrė vaikų skaitymo kultūros ugdymui: bendradarbiavo su visomis 

miesto mokyklomis, muzikos mokykla, vaikų kūrybos namais, lopšeliais-darželiais, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.  

 Aptarnavo neįgalius gyventojus namuose ir bibliotekoje.  

 Bendradarbiavo su žiniasklaida, kvietė vietinę televiziją į renginius. 

2012 metais Visagino viešosios bibliotekos fondas – 126746 ( VB-74554, filiale – 52192 fiz. 

vnt.). Registruotų skaitytojų skaičius – 2637. Nurašyti 2234 fiz..vnt. dokumentų, gauta naujų – 5537 

fiz. vnt. (1828 pavadinimų). Vartotojų apsilankymų skaičius – 38808, išduota dokumentų – 78200 

fiz. vnt. Organizuoti 253 renginiai bendruomenei: literatūros ir meno parodos, knygų pristatymai, 

rašytojų jubiliejų minėjimai, literatūrinės popietės, viktorinos, šventės, susitikimai su rašytojais, 

aktoriais ir kt. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu organizuota konferencija „Vaikų skaitymo 
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problemos ir jų sprendimo būdai“. Joje dalyvavo Ignalinos, Zarasų ir Visagino viešųjų bibliotekų, 

mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai. Ypatingas dėmesys 2012 metais buvo 

skiriamas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Projektinė veikla. Visagino viešoji biblioteka kartu su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2012 m. baigė įgyvendinti 

„Bibliotekos pažangai“ projektą.  

Dideli poslinkiai bibliotekoje vyko įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ ir įdiegus 

naujas technologijas. Projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimui šiais metais bibliotekai 

neatlygintinai perduotas materialus ir nematerialus turtas. 

Sėkmingai įgyvendinti du Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo dalinai finansuoti 

(9700 Lt) projektai: „Vivat, knyga!”, „Gyvas plunksnos meistrų žodis provincijai“.  

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

Visagino mieste gyvena 21 350 gyventojų. Mieste yra viešoji biblioteka (toliau –VB) ir jos 

filialas. VB yra II miesto mikrorajone, o filialas – I. Pagal geografinį bibliotekų išsidėstymą VB 

aptarnauja 11 350 gyventojų, o filialas – 10 000. 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 (bibliotekinių punktų, bibliobusų) bibliotekoje nėra. 

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

(kompiuterizuotai). 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Viešojoje bibliotekoje užregistruoti 47 neįgalieji ir 164 pensininkai. Namuose aptarnaujama 

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 
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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. 2012 m. šia paslauga naudojosi 8 skaitytojai, 

kuriems išduotos 228 audio knygos, o iš jų keturiems, skaitantiems Brailio raštu, išduoti 48 

dokumentai. 

SVB struktūra 

Viešosios bibliotekos struktūra 2012 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 

III. FONDAS 

Fondo būklė 

Planuojant 2012 metų darbus, buvo numatyta daugiau dokumentų nurašyti, o mažiau gauti, 

bet taip jau susiklostė, kad vietoj planuotų įsigyti 4200 vnt. dokumentų, fondas buvo papildytas 

5417 vnt. dokumentų, tai atitinkamai mažiau laiko buvo skirta dokumentų nurašymui. Per 2012 

metus buvo nurašyta 2234 vnt. dokumentų, vietoj planuotų 5700 vnt. Vietoj planuotų gauti 35000 

Lt spaudiniams įsigyti, iš Kultūros ministerijos buvo gauta 54800 Lt dokumentų įsigijimui. Tai 

turėjo įtakos bibliotekos dokumentų fondo geresniam papildymui. Deja, periodikos įsigijimui 

Visagino savivaldybė skyrė tik 17000 Lt ir biblioteka galėjo prenumeruoti truputį daugiau 

spaudinių nei 2011 metais, bet to neužteko užprenumeruoti visiems laikraščiams ir žurnalams, kurių 

pageidauja bibliotekos skaitytojai. Bibliotekos fondas nuo 123563 vnt. dokumentų išaugo iki 

126746 vnt., t. y. per metus padidėjo 3183 vnt. dokumentų. Panašiai tokio dydžio fondas 

bibliotekoje buvo 2001 ir 2002 metais, paskui jis palaipsniui augo, o prasidėjus krizei ir įsigyjant 

mažiau dokumentų buvo nurašoma daugiau, fondas buvo valomas ir tvarkomas, rekataloguojamas, 

todėl nuo 135150 vnt. dokumentų 2008 metais, fondas buvo sumažėjęs iki 123563 vnt. 2011 metais. 

Bibliotekos fondo didžioji dalis yra knygos. Jos sudaro net 99,25 % fondo, o CD ir kiti elektroniniai 

dokumentai tik 0,75 %. Skaitytojai, kurie naudojasi bibliotekos fondais irgi ieško daugiausiai knygų 

ir tik labai nedaug ieškančių CD ir kitų elektroninių dokumentų. Atsižvelgiant į bendruomenės 
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tautinę sudėtį, perkant naujus dokumentus tenka nemažą dalį dokumentų pirkti rusų kalba. 2012 

metų pabaigoje dokumentų fondas lietuvių kalba sudarė 39 %, o rusų kalba – 60 %, kitomis 

kalbomis fonde buvo tik 1 % dokumentų. 

Fondo dinamika per paskutinius 5 metus: 

 

Kaip matome iš lentelės, šiuo laikotarpiu, fondas pastebimai mažėjo, ir tik 2012 metais vėl 

pasirodė šioks toks fondo padidėjimas. Viešojoje bibliotekoje padidėjo 2274 vnt., o filiale – 909 

vnt. Šiais metais buvo toliau rekataloguojamas bibliotekos fondas ir buvo rekatalogizuota 1278 vnt. 

Tuo pačiu metu atrenkami ir nurašomi seni, neaktualūs ar susidėvėję dokumentai, tai leidžia geriau 

žinoti savo fondą ir kartu nelaikyti savo fonde nepaklausios literatūros. 

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

2012 metų pabaigai Visagino viešosios bibliotekos fondą sudaro 126746 vnt., 36622 

pavadinimų dokumentai. 

 VB – 74554 vnt. 35623 pav. 

 filiale – 52192 vnt. 17839 pav. 

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

Visagino viešojoje bibliotekoje didžiausią fondo dalį, net 51 % sudaro grožinė literatūra. 

Literatūra skirta relaksacijai, poilsiui ir savo pomėgio skaityti tenkinimui yra svarbi bibliotekos 

dokumentų fondo dalis ir ji sudaro 64131 vnt.  (kaip jau minėta, tai yra 51 %). 

 VB – 37446 vnt, kas sudaro 50 % fondo dalies; 

 filiale – 26685 vnt., o tai yra 51 %. 

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

Literatūros, skirtos mokslui, savišvietai ir lavinimuisi yra 49829 vnt. arba 39 % viso 

bibliotekos dokumentų fondo. Atitinkamuose jos padaliniuose yra: 
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 VB – 28357 vnt. arba 38 %; 

 miesto filialuose – 21472 vnt. o tai yra 41 %. 

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

Periodiniai leidiniai yra labai aktualūs bibliotekos darbe, nors, reikia pripažinti, jog jų 

poreikis mažėja, kadangi skaitytojai plačiai naudojasi internetu ir medijomis. Tačiau Visagino 

viešosios bibliotekos fonde periodiniai leidiniai sudaro 12786 vnt. arba 10 % viso dokumentų 

fondo. Per paskutinius 5 metus šis rodiklis nedaug kuo skyrėsi, gal tik 2008 metais periodika sudarė 

13 % viso dokumentų fondo, o 2011 metais -8 %: 

 VB – 8751 vnt. arba 12 % dokumentų fondo; 

 miesto filiale – 4035 vnt. – 8 %. 

Aprūpinimas dokumentais 

2012 metais Visagino viešoji biblioteka pakankamai gerai galėjo aprūpinti bendruomenės 

gyventojus dokumentais.  

 1 gyventojui tenka dokumentų – 5,94 dokumento: VB – 6,57 dokumento, o miesto 

filiale – 5,22 dokumento. 

 1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų  - 026 dokumento: VB – 0,31 dokumento ir 

miesto filiale – 0,20 dokumento. 

 1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,04 dokumento: VB – 0,07 

dokumento, o miesto filiale – 0,02 dokumento. Kaip matome šių dokumentų bibliotekos fonde yra 

gana mažai, tačiau jie nėra tokie paklausūs, todėl šios rūšies dokumentais fondas pildomas, bet 

nedideliais kiekiais. 

 1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų – 0,01: VB – 0,02, miesto filiale – 0,00. 

 1 vartotojui tenka dokumentų  - 48,0 dokumento: VB – 45,6 dokumento, o miesto filiale 

– 52,0 dokumento. 

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

Per 2012 metus biblioteka įsigijo 5417 vnt. 1892 naujų pavadinimų dokumentų. Dokumentai 

buvo įsigyti perkant už Kultūros ministerijos skirtus pinigus, gaunant nemokamai ir paramą iš 

juridinių ar fizinių asmenų, taip pat periodika ir pakeisti vietoj pamestų dokumentų. Kultūros 

ministerija skyrė 54 800 Lt valstybės lėšų dokumentams įsigyti. Tai leido žymiai geriau papildyti 

bibliotekos fondus naujais dokumentais, skaitytojai galėjo bibliotekos lentynose rasti beveik visus 

jiems reikalingus dokumentus. Biblioteka šiais metais nusipirko 1924 vnt. 1304 pavadinimo 

dokumentus (naujų pavadinimų – 1279). Pagal sąmatą biblioteka pirko knygų už 54 000 Lt. ir CD 

bei kitų elektroninių dokumentų už 800 Lt. Knygos buvo pirktos vadovaujantis viešųjų pirkimų 

įstatymu. 2012 metais viešoji biblioteka pirko 901 vnt. dokumentų iš UAB „Šviesa“ už 24155,23 

Lt,  iš UAB Homo sapiens“ 800 vnt. dokumentų už 24057,26 Lt sumą, iš UAB „Patogu pirkti“ 148 
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vnt. dokumentų už 4813,20 Lt sumą, iš UAB „Tyto alba“ 47 vnt. dokumentų už 1452,97 Lt sumą, iš 

Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 24 vnt. dokumentų už 246,34 Lt sumą ir iš A. Vinokuro IĮ 4 

vnt. dokumentų už 75,00 Lt sumą. Pirkti dokumentai buvo lietuvių ir rusų kalbomis: lietuvių kalba 

1113 vnt. už 30232,60 Lt sumą, rusų kalba – 806 vnt. už 24181,67 Lt sumą, kitomis kalbomis – 5 

vnt. už 385,73 Lt sumą. Pagal dokumentų rūšį: knygų – 1892 vnt. už 54075,70 Lt sumą ir CD bei 

kiti elektroniniai dokumentai – 32 vnt. už 724,30 Lt. sumą. Per metus buvo priimti 2621 vnt. 

periodinių leidinių. Per šiuos metus buvo gauta 428 vnt. 309 naujų pavadinimų nemokamai 

gaunamų, bet įvertintų 4540,30 Lt sumai, dokumentų finansuojamų iš valstybės lėšų. Taip pat buvo 

gauta juridinių asmenų paramos už 3752,94 Lt sumą 143 vnt. 40 naujų pavadin-imų dokumentų. 

Priimta 253 vnt. 231 naujų pavadinimų už 2250,39 Lt sumą dokumentų vietoj skaitytojų pamestųjų. 

Taip pat buvo gauti ir priimti 48 vnt. fizinių ir juridinių asmenų dovanoti dokumentai, kurie buvo 

įvertinti 663,43 Lt. sumai. Per metus buvo įsigyta naujų dokumentų už 66007,06 Lt sumą. Viešosios 

bibliotekos padaliniams atitinkamai buvo įsigyta dokumentų už: VB – 38497,15 Lt, filialui – 

27509,91 Lt.  

Pateiktoje lentelėje matome, kokią dalį sudarė įvairiais būdais įsigyti dokumentai: 

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros  - 1951 vnt. 1253 pav.: 

  VB – 1111 vnt. 1054 pav. , 

  miesto filiale – 840 vnt. 800 pav.  

Per metus įsigyta šakinės – 772 vnt. 633 pav.: 

  VB – 521 vnt. 498 pav.,  

 miesto filiale – 251 vnt. 241 pav. 

Per metus vidutiniškai gauta: 

 VB – 3421 vnt. 1552 pav.; 

 Miesto filialas - 1996 vnt. 1043 pav.; 

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

2012 metams Visagino savivaldybė periodiniams leidiniams įsigyti skyrė 17000 Lt. 

Palyginus su keletu metų atgal, kai savivaldybė skirdavo 20000 Lt žurnalams ir laikraščiams įsigyti,  
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tai yra nepakankama suma pinigų, nes periodiniai leidiniai, kaip ir visa kita brangsta, ir todėl dalies 

jų tenka atsisakyti. Bet tai yra šiek tiek geriau nei 2011 metais, kai buvo skirta tik 9570 Lt ir todėl 

prenumeruojant spaudą 2012 metams labai sumažėjo užprenumeruotų pavadinimų skaičius. Jei dar 

2011 metams jų buvo 111 pavadinimų, tai 2012 metais tik 63 pavadinimų periodinių leidinių. Šią 

spragą bandėme padengti iš labdaros bibliotekai užprenumeruotais leidiniais, kurių buvo net 46 

pavadinimų, tačiau ne visi jie atitiko bibliotekos skaitytojų poreikius ir todėl nebuvo paklausūs. 

Viešoji biblioteka 2012 metais viso įsigijo 109 pavadinimų 2694 vnt. laikraščių ir žurnalų, o tai 

sudarė 50 % įsigytų dokumentų 

 VB – 1789 vnt. 103 pav. 

 vidutiniškai gavo miesto filialas – 905 vnt. 33 pav. 

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

Visagino viešoji biblioteka savo fondus papildo vidutiniškai apie 3,5 %. Laikotarpiu nuo 

2009 iki 2011 metų šis rodiklis nesiekė ir 3,0 %. O štai 2012 metais biblioteka dokumentų fondą 

papildė 4,2 %. 

 VB – 4,6 % 

 Miesto filiale – 3,8 % 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

2012 metai Visagino viešajai bibliotekai buvo žymiai geresni, nes Kultūros ministeija skyrė 

žymiai daugiau lėšų dokumentams įsigyti ir tai leido bibliotekai pilniau patenkinti savo skaitytojų 

poreikius. 2012 metais vienam gyventojui teko 3,37 Lt dokumentams įsigyti, iš jų: KM lėšų buvo 

skirta – 2,57 Lt vienam gyventojui, o savivaldybės – 0,80 Lt. 

 Iš viso – 71 800 Lt 

 Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 54800 Lt. 

 Savivaldybės skirtų lėšų – 17000 Lt. 

Dokumentų nurašymas 

Visagino viešoji biblioteka per 2012 metus nurašė 2234 vnt. 1008 pavadinimų dokumentus. 

Didžiąją dalį nurašytų dokumentų sudarė susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai, jų buvo net 

1990 vnt. Skaitytojų pamesti ir nurašyti buvo 215 vnt., o praradę aktualumą – tik 29 vnt. 

dokumentų. 

 SVB VB F 

2003 2681 1369 1312 

2004 2877 1830 1047 

2005 7103 5206 1897 

2006 2723 802 1921 

2007 6693 2474 4219 

2008 2293 491 1802 

2009 10832 7323 3509 
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Kaip matome iš pateiktos lentelės, per 10 metų bibliotekoje nurašyta 47805 vnt. dokumentų. 

Tai tikrai nemažas skaičius, nes tai leidžia bibliotekai atnaujinti savo fondus, išvalyti juos nuo 

nepaklausių dokumentų. Daugiausia buvo nurašyta 2009 metais – net 10832 vnt. ir 2011 metais – 

10322 vnt. dokumentų. 

Iš viso nurašyta SVB – 2234 vnt. 1008 pav.: 

 VB – 1147 vnt. 700 pav. 

 miesto filiale – 1087 vnt. 574 pav. 

Fondo panaudojimas 

 Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0.62: 

 VB – 0.69,  

 miesto filiale – 052. 

Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, mei mainų, nei atsarginio fondo nėra. 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Gyventojų skaičius: 

 Mieste – 21 350 

Gyventojų sutelkimo procentas: 

 SVB – 12,35 % 

 VB – 14,4 % 

 Filiale – 10 % 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai: 

 VB – 11 350 

 Filiale – 10 000 

 Vartotojų skaičius: 

 SVB – 2 637 

 VB – 1 634 

 Filiale – 1 003 

2010 47 0 47 

2011 10322 7413 2909 

2012 2234 1147 1087 

Iš viso 47805 28055 19750 



10 

 

Lankomumas 

Lankytojų skaičius: 

 SVB – 38 808 

 VB – 21 263 

 Filiale – 17 545 

 

Bendras lankomumo rodiklis: 

 SVB – 14,7 

 VB – 13 

 Filiale – 17,4 

Išduotis 

Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.): 

 SVB – 78 200 egz. 

 VB – 51 316 egz. 

 Filiale – 26 884 egz. 

SVB VB Filialas 
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Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.): 

 SVB – 53 434 egz. 

 VB – 35 500 egz. 

 Filiale – 17 934 egz. 

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) (fiz. vnt.): 

 SVB – 24 766 egz. 

 VB – 15 816 egz. 

 Filiale – 8 950 egz. 

Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir %) 

 SVB – 43 416 egz. 

 VB – 28 934 egz. 

 Filiale – 14 482 egz. 

Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir %): 

 SVB – 8 970 egz. 

 VB – 7 278 egz. 

 Filiale – 1 692 egz. 

Iš viso išduota periodikos (fiz. vnt. ir %): 

 SVB – 25 814 egz. 

 VB – 15 104 egz. 

 Filiale – 10 710 egz. 

Iš viso išduota kitų dokumentų: trimačių, garsinių regimųjų ir kt. (fiz. vnt. ir %): 

 SVB – 689 egz.  

 VB – 689 egz. 

SVB VB Filialas 

78392 

49490 

28902 

78200 

51316 

26884 

Dokumentų išdavimas 

2011 m. 2012 m. 
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Skaitomumas 

 SVB – 29,7 

 VB – 31,4 

 Filiale – 26,8 

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). 

Vartotojų mokymų valandų skaičius (val.) 

 SVB – 58 

 VB – 34 

 Filiale –24 

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 esančiame elektroniniame kataloge, kurį sudaro 38 142 

elektroniniai įrašai, 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. 

Nuo šių metų interaktyvių elektroninių paslaugų programinė įranga buvo sukurta išplėtus 
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Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą LIBIS. 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.  

V. PRIEIGA 

Darbo valandos 

 VB aptarnauja vartotojus pirmadieniais – ketvirtadieniais  nuo 10 iki 18, penktadieniais 

nuo  10 iki 17 val. 

 Filialas aptarnauja vartotojus  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 – 6 

 Gauta dokumentų – 6 

Mokamos paslaugos 

2012 m. mokamų paslaugų įkainiai nesikeitė. Jie buvo patvirtinti 2006 m vasario 9 d. 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-593.  

VI. RENGINIAI 

Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius): 

 SVB – 253 (2011 m. – 331) 

 VB – 101 (2011 m. – 230) 

 Filiale – 152 (2011 m. – 101) 

Iš jų parodų skaičius : 

 SVB – 160  

 VB – 55 

 Filiale – 105 

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. 
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VII. DARBAS SU VAIKAIS 

Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas  

 Skaitytojai Lankytojai Išduotis 

SVB 875    (-24)  9450     ( -861) 12164   ( -2317) 

VB 591    (-16) 5047     (-784) 5977     (-1035) 

Miesto filiale 284    ( -8 ) 4403     ( -77) 6187     (-1282 ) 

Palyginti su praėjusiais metais, vaikų skaitytojų skaičius mažėja. Lankytojų skaičiaus ir 

išduoties rodikliai sumažėjo. 

Vaikų vartotojų lankomumo rodiklis: 

 SVB – 10,8 

 VB – 8,5 

 Filiale – 15,5 

Vaikų vartotojų skaitomumo rodiklis: 

 SVB – 14 

 VB – 10 

 Filiale – 21, 8 

RENGINIAI VAIKAMS 

Renginių skaičius 

 SVB – 88  (56 parodos) 

 VB – 57  (33 parodos) 

 Filiale – 31  (23 parodos) 

Renginių lankytojų skaičius: 

 SVB – 840 

 VB – 674 

 Filiale –166 

Apie kai kuriuos renginius plačiau: 

VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kasmet organizuoja daug prasmingų 

renginių, propaguojančių knygą, skaitymą, rašytojų kūrybą. Čia vyksta literatūrinės ir teminės 

popietės, rytmečiai, knygų pristatymai ir aptarimai, garsiniai knygelių skaitymai, surengtos 

spaudinių, moksleivių piešinių, darbelių parodos ir kt. 
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Prisimenant lietuvių poetų ir rašytojų jubiliejus, parengtos spaudinių parodos: “Šlep, 

šlep...vaikų literatūron“ (V. Račicko  60 g. m),“ Jubiliatai‘ (E. Uldukio 80 g. m., R. Lankausko 80 g. 

m., A. Vienuolio 130 g. m., V.Bubnio- 80 g. m., ) , „Kūryba-mano gyvenimo kelias“ (A. Zurbos 70 

g. m), „Vytautas V. Landsbergis vaikams“ (V. V. Landsbergio 50 g. m), „Tėvynės dainius“ 

(Maironiui-150). 

Užsienio rašytojams skirtos spaudinių parodos: „Jubiliatai“ (K. Čiukovskio 130 g. m., A. 

Marshall 110 g. m., K. Paterson 80 g. m., Cassidy 60 g.m., H. Petersson 90 g. m., „Haufo pasakų 

karalystė“ ( Haufo 210 g.m), „Išradingoji Tuvė Janson“. 

Jau ne pirmus metus dalyvavome Metų knygos rinkimų akcijoje. Buvo parengta spaudinių 

paroda „Knyga geriausias mano draugas“. Joje eksponavome vaikų ir paauglių knygų trejetukus. 

Akcijos metu vaikai skaitė knygas, piešė iliustracijas, kūrė inscenizacijas. Už labiausiai patikusią 

knygą balsavo internetu ir bibliotekoje, ir mokyklų klasėse bei darželių grupėse. Vaikų literatūros 

skyriuje surengta darželinukų piešinių parodėlė pagal Kęstučio Kasparavičiaus knygą „Mažoji 

žiema“. „Ąžuoliuko“ lopšeli- darželio ir „Auksinio raktelio“ lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo 

rytmetyje „Knyga suranda draugą“. Metų knygos akciją bibliotekoje užbaigė vasario 13 dieną 

įvykusi literatūros popietė „Knyga mano rankose“. Joje teatralizuotai buvo pristatytos paauglių 

metų knygos. Jas pristatė „Žiburio“ pagrindinės mokyklos ketvirtų- penktų klasių mokiniai  ir 

„Verdenės“ gimnazijos  moksleiviai. 

2012 metais bendradarbiavome su Visagino vaikų lopšelių darželių priešmokyklinėmis 

grupėmis. Vasario 14 dieną „Auksinio raktelio“ lopšelio darželio ugdytiniai dalyvavo rytmetyje 

„Mes iš K. Kasparavičiaus knygelės“. Vaikai susipažino su biblioteka, klausėsi „Verdenės“ 

gimnazijos ketvirtokų ir jų mokytojos pasakojimų apie K.Kasparavičiaus knygos „Baltasis 

dramblys“ herojus. 

Vasario 28 dieną „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio 

priešmokyklinėms grupėms pasakojome apie mūsų 

krašte pasiliekančius, neišskrendančius paukščius. 

Rytmečio „Žiemojantys paukščiai“ metu darželinukai 

išgirdo įdomių faktų apie paukščius, klausėsi lietuvių 

liaudies pasakos „Žvirblio mokslas“, padavimo 

„Sniegenos“, minė mįsles. Mažieji pradžiugino savo 

draugus deklamuodami Č. Navakausko eilėraštukus apie 

paukščius ir atlikdami daineles. 

Gegužės 3 dieną „Auksinio raktelio“ lopšelio darželio ugdytinus pakvietėme į rytmetį 

„Troliai Mumiai. Stebuklinga skrybėlė“. Vaikai klausėsi ištraukėlės iš T. Janson knygos 

„Burtininko skrybėlė“ ir pasakojimų apie geraširdžius ir mielus trolius, žiūrėjo animacinį filmą, 
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žaidė žaidimus ir sudėjo dėlionę apie Muminuką. 

Kasmet Vaikų literatūros skyriuje yra švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena. Rytmečio 

„Sugrįžkim į pasaką“ metu „Verdenės“ gimnazijos 4b klasės mokiniai (mokytoja A. Popova) 

parodė įdomią programėlę. Mokiniai, pasipuošę pasakų herojų kaukėmis, eilėmis pristatė  įvairius 

veikėjus, atliko  linksmas daineles. Rytmečio dalyviai, „Auksinio raktelio“ lopšelio-darželio 

ugdytiniai aktyviai dalyvavo literatūrinėje viktorinoje, kur prisiminė žinomiausias pasakas.  

Prasidėjus vasarai,  Vaikų literatūros skyrių visada aplanko Visagino vaikų kūrybos namų 

stovyklautojai. Birželio mėnesį juos pakvietėme į du rytmečius. 

„Sveikatingumo mokyklėlės 2012“ mokiniai 

dalyvavo rytmetyje „Susipažinkime su vaistingaisiais 

augalais“. Stovyklautojai, vadovaujami pedagogės 

V.Kovriginos, iš anksto ruošėsi renginiui. Apie augalų 

gydomąsias savybes, vaistingų augalų naudą pasakojo 

bibliotekininkė L. Karasiova. Mokiniai deklamavo 

eilėraščius, dalyvavo viktorinoje „Atspėk šį augalą“. 

Iš Vaikų kūrybos namų vasaros stovyklos 

pradinukai atvyko į rytmetį „Pasakėle, ateik pas mane“. 

Susirinkusiems pasakojome apie naujausias vaikiškas 

knygas. Moksleivė I. Krasauskaitė atliko linksmą dainą 

„Mini džiazas“ ir fleita grojo Vivaldžio ciklo kūrinį. 

Vaikai aktyviai dalyvavo viktorinoje „Ar prisimeni 

pasakas?“: spėjo žinomiausių pasakų pavadinimus, šių 

pasakų veikėjus. Stovyklautojai žiūrėjo nuotaikingus animacinius filmus „Bobikas svečiuose pas 

Barbosą“ (pagal N. Nosovą) ir „Atostogos Rūgpienių kaime“ (pagal E. Uspenskį). 

Vykdėme skaitymo skatinimo projektą „Vivat, knyga!“, kurį iš dalies finansavo LR kultūros 

ministerija. Šio projekto įgyvendinimui ypatingą dėmesį skyrėme vaikams likusiems be tėvų 

priežiūros. Jaunuosius skaitytojus stengėmės supažindinti su gamtos tema rašančiais rašytojais. 

Spalio ir lapkričio mėnesiais vyko literatūros popietės, rytmečiai, skirti rašytojo, fotografo, 

gamtininko Selemono Paltanavičiaus kūrybai. 

    

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/222/zoomed_imgp0019.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/248/zoomed_imgp0054.jpg
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Spalio mėnesį vyko rytmečiai „Kur išskrido pasakėlė“  ir „Paukščių ir žvėrelių bičiulis“. 

Vaikus susipažindinome su rašytojo knygomis. Darželinukai klausėsi pasakos „Kur išskrido 

pasakėlė“, kūrė šios pasakėlės pabaigą, piešė daiktus ir gyvūnus, kuriuos kiškutė galėjo sutikti savo 

kelyje. Vaikučiai bibliotekai padovanojo didelį savo kūrybos piešinį. 

Skaitykloje buvo paruošta piešinių parodėlė  „Iliustruojame Selemono Paltanavičiaus knygą 

„Kur išskrido pasakėlė“ ir apdovanoti geriausių piešinių autoriai. 

Lapkričio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje dažnai lankėsi pradinių klasių mokiniai iš 

Visagino paramos vaikui centro. Jie dalyvavo literatūros popietėse „Gyvybės kupinas gamtos 

pasaulis“, „Jie gyvena su mumis“, „Kas girelėj ošia“, viktorinoje „Pažinkime Lietuvos gyvūnus“. 

    

Vaikus supažindinome su rašytojo Selemono Paltanavičiaus biografija, kūriniais gamtos 

tema. Literatūros popiečių metu mokiniai minė mįsles, sprendė kryžiažodžius, atsakinėjo į 

klausimus apie gamtą ir gyvūnus. Vykdomo skaitymo skatinimo projekto „Vivat, knyga!“ partnerė, 

„Verdenės“ gimnazijos mokytoja A. Popova pristatė S.Paltanavičiaus knygas „Jie gyvena su 

mumis“, „Mano raudonoji knyga“, „Vilkai“, „Kas girelėj ošia“ ir kitas. Mokiniai atliko kūrybines 

užduotis – piešė rašytojo knygų herojus, išklausę pasaką ir tapę pasakos aktoriais, patys 

improvizavo ir aktyviai žaidė judriuosius žaidimus. 

Susitikimas su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi  

Gruodžio 7 d. Visagino viešojoje bibliotekoje 

lankėsi rašytojas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius. 

Šį susitikimą bibliotekos jauniesiems skaitytojams 

padovanojo kultūros ministerijos remiamas projektas 

„Vivat, knyga!“. 

Rašytojas susirinkusiems vaikams vaizdingai 

papasakojo kaip vaikystėje tyrinėjo gamtą, kaip rašė 

knygas. Ypatingo dėmesio sulaukė rašytojo nuolatinis palydovas kelionėse – fotoaparatas, kuriuo jis 

fotografuoja gamtą ir gyvūnus.  

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/294/zoomed_imgp0121.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/304/zoomed_imgp0182.jpg
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Renginio pabaigoje rašytojas apžiūrėjo vaikų 

piešinių parodą, dalijo autografus ir nusifotografavo su 

moksleiviais.  

Dėkodama aktyviausiems jauniesiems bibliotekos 

skaitytojams bei pedagogams, padėjusiems 

bibliotekininkams įgyvendinti skaitymo skatinimo 

projektą, ugdyti meilę ir pagarbą knygai,  gruodžio 17 d. 

biblioteka dovanojo teatro laboratorijos „Atviras ratas“ muzikinį  spektaklį- improvizaciją „Senelės 

pasaka“ (rež. Aidas Giniotis). 

Vaikų literatūros skyrius jau keturioliktus metus 

dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose. 

Buvo paruošta spaudinių paroda „Išradingoji Tuvė 

Janson“. 

Lapkričio 15 dieną vyko rytmetys „Kartą 

Muminukų slėnyje“, kuriame pradinukams pasakojome 

apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, jos reikšmę, 

supažindinome su skandinavų mitologinėmis  būtybėmis troliais ir su rašytojos, dailininkės Tuvės 

Janson knygų herojais troliais Mumiais. Vaikai daug diskutavo, piešė ir kūrė aplikacijas. 

Skaitykloje buvo  paruošta piešinių parodėlė „Su muminukais keliauju į...“ 

KONFERENCIJA 

       

Gegužės mėnesį vyko konferencija „Vaikų skaitymo problemos ir jų sprendimo būdai“. Joje 

dalyvavo Ignalinos, Zarasų ir Visagino viešųjų bibliotekų, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų darbuotojai. Konferencijos metu pranešimus skaitė ir darbo patirtimi apie skaitymo 

skatinimo programų vaikams įgyvendinimą bibliotekose ir mokyklose dalijosi 16 dalyvių. Išklausyti 

pranešimai: „Edukacinė veikla skatinant vaikų kūrybiškumą ir skaitymą per lėlių teatrą“(Ignalinos 

viešoji biblioteka), IKT mokymas sudominant pradinių klasių mokinius skaitymu (Visagino 

„Verdenės“ gimnazija), „Bibliotekos aplinka- veiksminga priemonė vaiko ugdymui ir ugdymuisi“ 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/313/zoomed_dalyviai 1.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/313/zoomed_dscf3221.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/313/zoomed_dscf3260.jpg
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(Visagino vaikų lopšelis darželis “Ąžuoliukas“) ir kt. 

Aktualios temos renginio dalyviams suteikė naudingos 

informacijos, naujų žinių, idėjų ir minčių, paskatino ieškoti 

naujų veiklos būdų.   

Vaikų literatūros skyrius bendradarbiavo su Visagino 

kūrybos namais. Šiemet eksponavome 4 meno mokyklos 

kompiuterinės grafikos klasės, bendro dizaino klasės ir 

chochlomos studijos ugdytinių darbų parodas.  

FILIALAS 

Muzikinės pasakos vaikams 

    

2012 m. sukako 130 metų, kai gimė rusų vaikų rašytojas K. Čiukovskis. Ta proga viešosios 

bibliotekos filialas kartą per ketvirtį virsdavo mažu teatru ir į sceną įžengdavo pasaka. Žiūrovams 

buvo parodytos kelios K. Čiukovskio teatralizuotos muzikinės pasakos, o vėliau ir „Nežiniuko 

nuotykiai (N. Nosovo knygos motyvais), pamėgti net kelių kartų. Visas dekoracijas, kostiumus 

jaunieji aktoriai sukūrė kartu su bibliotekininkėmis ir tėvais. 

Pasibaigus mokslo metams, vasarą daug vaikų leido 

laisvalaikį bibliotekoje, kur vyko naujų knygų apžvalgos, 

rytmečiai, popietės, viktorinos, piešinių ir karpinių konkursai, 

koncertai, animacinių filmų peržiūros ir kitos įdomios veiklos. 
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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. 

Informacinis fondas 

SVB informacinis fondo dydis – 6 115 egz. 

 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3 300 egz. dokumentų. 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 – 2 815 egz. 

Katalogų ir kartotekų sistema 

VB nuo 2005 m liepos 1 d. nebepildomi abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Komplektavimo 

skyriuje paliktas ir pildomas pagrindinis katalogas. Vartotojai naudojasi Visagino viešosios 

bibliotekos elektroniniu katalogu. 

Kraštotyros kartoteka, grožinių kūrinių spausdintų periodinėje spaudoje kartoteka ir 

sisteminė straipsnių kartoteka nebepildomos kortelėmis. Kraštotyros kartoteka pildoma LIBIS.  

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

Informacinės užklausos 

 Gauta užklausų Atsakyta užklausų Įvykdymo % 

SVB 7373 6751 91,6 % 

VB 5243 4765 90,8 % 

Filiale 2130 1986 93,2 % 

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 37 

 VB – 12 

 Filiale – 25 

Informacija skaitytojams teikiama iš bibliotekos fondų, katalogų ir kartotekų, elektroninio 

bibliotekos katalogo, elektroninių leidinių.  

Kraštotyros veikla 

Bibliografas renka ir kaupia medžiagą (knygas, fotografijas, skaidres, smulkiąją kraštotyrą ir 
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kt.) apie Visagino miestą ir Ignalinos AE bei numatomą statyti Visagino AE. Taip pat skenuoja 

straipsnius iš respublikinės spaudos ir juos aprašo. Šie sąrašai talpinami 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 10 290 analiziniai 

įrašai. Šiemet parengt 49 analiziniai bibliografiniai įrašai. 

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. 

VIII. PERSONALAS 

Iš viso bibliotekoje (VB ir filiale) su administracija ir techniniu personalu yra 23 

darbuotojai, iš jų dirbančių visą darbo laiką – 17, ne visą darbo laiką – 6. Profesionalių 

bibliotekininkų – 16, iš kurių 7 turi aukštąjį , 8 aukštesnįjį išsilavinimą, 1 studijuoja Klaipėdos 

universitete informologiją. 2012 metais pareigybių skaičius nesikeitė – 20. 

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 – 6, iš jų: 

- turintys bibliotekininkystės mokslų išsilavinimą – 2 

- įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 4 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną: 

 SVB – 2 

 VB – 0 

 Miesto filiale – 2 

http://www.visaginas.lt/
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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 

 Miesto filiale – 1 (6 %) 

Bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas. 2012 m. seminaruose ir mokymuose dalyvavo 

visi bibliotekininkai  (kiti net po 7 kartus) Direktorė dalyvavo šiuose seminaruose  : „Profesinė 

etika“, „Emocinio intelekto ugdymas ir kūrybiškumas“, „Sociokultūrinio darbo samprata ir praktinis 

taikymas kultūros įstaigos veikloje“, „Kultūros renginių techniniai sprendimai ir valdymas“, 

„Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“, „Projektų valdymas“, „Strateginis 

planavimas“. 

Profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų 

5 bibliotekininkės dalyvavo metodinėje kelionėje po Estijos kultūros įstaigas, 1 

bibliotekininkė vyko ekskursijon į Minsko nacionalinę biblioteką. 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui: 

 SVB – 164,8 

 VB – 163,4 

 Miesto filiale - 167 

Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui 

 SVB – 2426 

 VB –  2126,3 

 Miesto filialas – 2924,2 

Išduotis 1 darbuotojui 

 SVB – 4888 egz. 

 VB – 5132 egz. 

 Miesto filialas – 4481 egz. 
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IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

Patalpų ir inventoriaus būklė 

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

 SVB – 1513 m
2
 , iš jų naudingas – 802 m

2
 

 VB – 1047 m
2
 , iš jų naudingas – 461 m

2
 

 Miesto filialas – 466  m
2
, iš jų naudingas – 341 m

2
 

Lentynų apskaita 

 SVB – 2523 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2523 lentynų metrų; 

 VB – 1421viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1421  lentynų metrų; 

 Miesto filialas – 1102 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1102 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 

Projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimui 2012 metais bibliotekai neatlygintinai 

perduotas materialus ir nematerialus turtas: skaitmeninė vaizdo kamera, skaitmeninis fotoaparatas, 

vaizdo apdorojimo programinė įranga už 5084,42 Lt, Microsoft programinė įranga už 27 011,93 Lt 

ir 6104,04 Lt, 2 kompiuteriai viešajai interneto prieigai filiale už 4007,52 Lt su draudimo liudijimu. 

Sukurta ir bibliotekai perduota valdyti nauja bibliotekos interneto svetainė 

http://biblioteka.visaginas.lt/ (15000 Lt), pritaikyta neįgaliųjų pasiekiamumui ir mobiliesiems 

įrenginiams. 

Kompiuterių skaičius: 

 SVB – 39 

Vartotojams – 20 

Darbuotojams – 19 

 VB – 26  

Vartotojams – 12 

Darbuotojams – 14 

 Miesto filialas – 13 

http://biblioteka.visaginas.lt/
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Vartotojams – 8 

Darbuotojams – 5 

Dauginimo priemonių skaičius: 

 1 kopijavimo aparatas (VB) 

 2 daugiafunkciniai aparatai (1- VB ir 1 filiale - skirti vartotojams) 

X. FINANSAVIMAS 

Gauta iš viso: 489,6 tūkst. Lt 

 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 476,7  tūkst. Lt, iš jų steigėjo lėšos: 

- Dokumentams – 0 Lt 

- Periodikai – 17 tūkst. Lt  

 už mokamas paslaugas – 2,5 tūkst. Lt 

 fizinių, juridinių asmenų parama – 0,9  tūkst. Lt 

 programų, projektų – 9,5  tūkst. Lt  (KM) 

Išlaidos iš viso: 489,6  tūkst. Lt, iš jų: 

 Darbo užmokesčiui – 300,2 tūkst. Lt 

 Periodikos prenumeratai – 17 tūkst. Lt 

 Knygoms – 54,8  tūkst. Lt (KM) 

 automatizacijai – 7  tūkst. Lt 

 kitos – 110,6  tūkst. Lt 

Vykdant Visagino savivaldybės kontrolierės 2011 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. K1-7 „Dėl 

Visagino viešosios bibliotekos finansinio audito“, įstaigoje atliktas finansinis auditas. Nustatyta, 

kad finansinėse ataskaitose nėra iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama 

jais teisėtai. Gautus asignavimus darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms įstaiga 

naudojo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais 

reglamentuojančiais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų mokėjimą. 
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IŠVADOS 

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

meno parodos, organizuojami kultūriniai renginiai. Vartotojai gali naudotis nemokamai viešąja 

interneto prieiga VB ir filiale. Sėkmingai dirbama LIBIS programine įranga, kuriamas elektroninis 

katalogas, tęsiamas fondo rekatalogavimas. Kompetencijos ugdymui bibliotekos darbuotojai kelia 

kvalifikaciją seminaruose. 

Problemos. LR Vyriausybė nepatvirtinto LR KM paruoštos Bibliotekų modernizavimo iki 

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). Pasibaigus projektui „Bibliotekos pažangai“, 

atnaujinus technologijas, nemažai finansinių išlaidų pareikalaus kompiuterinės technikos remontas, 

kopijavimo miltelių įsigijimas. Esant sunkmečiui, tam nepakanka savivaldybės biudžeto skiriamų 

lėšų. 

Planai ateičiai. Gerinant bendruomenės narių informacines, švietimo, kultūros paslaugas 

būtina sukurti šiuolaikinę, modernią bibliotekos aplinką. Todėl reikia siekti: 

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

vaikams, paaugliams, jaunimui ir suaugusiems. 

2. Gerinti materialinę bazę, įsirengti salę renginiams. 

3. Teikti daugiau elektroninių paslaugų bendruomenei. 

4. Tęsti bibliotekos fondo rekatalogavimo darbus. 

5. Dalyvauti projektinėje veikloje ieškant papildomo finansavimo. 

6. Ugdyti darbuotojų profesionalumą. 

7. Toliau stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su miesto kultūros ir švietimo 

įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

8. Kartu su savivaldybe derinti veiklos kryptingumo klausimus ir siekti savivaldos 

institucijų ir vadovų veiklos vienovės. 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė: 

Vedėja V. Aidukaitė 


