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1. 2013 m. bibliotekos veiklos prioritetų įgyvendinimas
Visagino viešoji biblioteka prisidėjo prie

Visagino savivaldybės

2013-2015 metų

strateginio veiklos plano strateginio tikslo „Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas“
įgyvendinimo. Įgyvendinant šį strateginį tikslą, biblioteka vykdė „Gyventojų kultūrinio aktyvumo
skatinimo ir identiteto stiprinimo“ programą. Metų prioritetinės veiklos bibliotekoje buvo
akcentuojamos šiomis kryptimis: informacinės ir žinių visuomenės poreikių tenkinimas, gyventojų
informacinio raštingumo mokymai, fondų atnaujinimas, materialinės bazės gerinimas, glaudesnių
ryšių su vietos bendruomenėmis užmezgimas, tęstinė projektinė veikla, kraštotyrinė leidybinė
veikla, renginių organizavimas, bibliotekos veiklos viešinimas, partnerystės ryšių paieška,
darbuotojų kompetencijos bei profesionalumo ugdymas, bibliotekinių procesų modernizavimas,
socialinės atskirties mažinimas.

2. Organizacinė struktūra.
Visagino mieste gyvena 21 237 gyventojai. Mieste yra viešoji biblioteka (toliau VB) ir jos
filialas. VB yra II miesto mikrorajone, o filialas – I. Pagal geografinį bibliotekų išsidėstymą VB
aptarnauja 11 237 gyventojus, o filialas – 10 000. Bibliotekų skaitytojai ir lankytojai neproporcingai
pasiskirstę pagal gyvenamą vietą. Dalis skaitytojų lankosi ir vienoje, ir kitoje bibliotekoje.
Viešosios bibliotekos struktūra 2013 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 skaityklagalerija ir vartotojų aptarnavimo skyrius, susidedantis iš periodikos skaityklos, abonemento, vaikų
literatūros ir viešosios interneto prieigos sektorių.
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3. Personalas. Kvalifikacijos kėlimas.
Etatų savivaldybės bibliotekų sistemoje skaičius nekito – 20. Iš jų – 15 bibliotekininkų, kitų
specialistų – 2, techninių darbuotojų – 3. Viešojoje bibliotekoje –14,5 etato: 10 – bibliotekininkų, 2
– kvalifikuotų specialistų, 2,5 – techninių darbuotojų. Miesto filiale – 5,5 etato: – 5 bibliotekininkų,
0,5 etato – valytojo.
Iš viso bibliotekoje su administracija ir techniniu personalu kalendorinių metų pabaigoje
dirbo 22 darbuotojai, iš jų dirbančių visą darbo laiką – 14, ne visą darbo laiką – 8. Profesionalių
bibliotekininkų – 14 (6 turi aukštąjį, 8 – aukštesnįjį išsilavinimą), kvalifikuotų specialistų ir
techninių darbuotojų po 4.
Ataskaitinių metų II-ame pusmetyje patenkinti dviejų viešosios bibliotekos darbuotojų
(komplektavimo skyriaus vedėjos Monikos Džėjytės ir bibliografės Elenos Judinos ) darbo sutarties
nutraukimo prašymai dėl gyvenamosios vietos pakeitimo. 2013 metais į šias pareigybes nebuvo
priimta naujų darbuotojų, nes neatsirado specialistų, kurie galėtų profesionaliai vykdyti Spaudinių
komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjos ir bibliografo pareigas. Šį papildomą
darbą iki metų pabaigos vykdė direktoriaus įsakymais paskirtos viešosios bibliotekos darbuotojos.
Ataskaitiniais metais 8 bibliotekininkės ir 1 administracijos darbuotojas kėlė kvalifikaciją.
Direktorė Dalia Sargūnienė dalyvavo šiuose mokymuose: „Bibliotekų projektų valdymas“, „Elgesys
konfliktinėje situacijoje“, „Skaitmeninimas – vaizdo bei teksto informacijos apdorojimas specialių
programų pagalba“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“. Kiti darbuotojai
dalyvavo šiuose seminaruose: „ Garso ir vaizdo dokumentų katalogavimas“ (E. Paulauskienė),
„Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse“ (E. Sargūnaitė ir J. Černiauskaitė),
„Skaitmeninimas – vaizdo bei teksto informacijos apdorojimas specialių programų pagalba“ (V.
Kuliešius),

„ Darbo su Audicity programa pagrindai“ (E. Sargūnaitė), „Bibliotekų projektų

valdymas“ (V. Aidukaitė, R. Sorokina, M. Džėjytė). Viena bibliotekininkė (Edita Sargūnaitė) baigė
KU informologijos bakalauro studijas.
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4. Dokumentų fondų formavimo aspektai.
Visagino viešoji biblioteka kaupia universalų, jos vartotojų poreikius atitinkantį, knygų,
serialinių leidinių, garsinių regimųjų, vaizdinių, kartografinių, elektroninių dokumentų fondą.
Komplektuojant fondą, atsižvelgiama į turimus išteklius, siekiama kuo racionaliau panaudoti gautas
lėšas ir įsigyti įvairesnių dokumentų, reikalingų platesniam vartotojų ratui.
2013 metais Visagino viešajai bibliotekai naujiems dokumentams įsigyti Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerija skyrė 49000,00 Lt: spaudiniams – 48500,00 Lt, vaizdo, garso ir
elektroniniams leidiniams – 500,00 Lt. Periodinių leidinių prenumeratai iš Visagino savivaldybės
gauta 10000,00 Lt.
2013 m. sumažėjus Kultūros ministerijos ir savivaldybės skirtoms lėšoms 12800,00 Lt
(palyginus su 2012 m.), bibliotekos fondas pasipildė tik 2462 fiz. vnt. dokumentų. Didžiąją dalį –
99,5 % įsigytų dokumentų sudaro knygos ir serialiniai leidiniai.
Visagino miesto bendruomenė yra įvairiatautė, daug gyventojų – rusiakalbiai, todėl nemažai
dokumentų įsigyjama rusų kalba. 2013 m. įsigyta 1674 fiz. vnt. dokumentų lietuvių, 7 – kitomis ir
781 – rusų kalba.
Kadangi bibliotekos fondas dar pilnai nerekataloguotas, tai 2013 m. vyko pastovus fondo
valymas, tvarkymas ir susidėvėjusių, skaitytojų poreikių neatitinkančių dokumentų nurašymas. Per
metus nurašius 2,6 karto daugiau dokumentų (6350 fiz. vnt.) nei gavus, Visagino SVB fondas
sumažėjo 3,07 %.
Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių fondų kitimą per dvejus metus.
SVB fondas 2012 - 2013 metais
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2012

2013

SVB

126746

122858

VB

74554

75914

F

52192

46944

SVB-savivaldybės viešoji biblioteka, VB-viešoji biblioteka, F-filialas
Iš viso SVB fonde yra 122858 fiz. vnt. ir 35310 pavadinimų dokumentų. Palyginus 2012 ir
2013 metų duomenis, matome, kad bendras SVB fondo dydis per paskutinius metus sumažėjo 3,07
% arba 3888 fiz. vnt. dokumentų. Tam turėjo įtakos 2013 metais toliau vykdytas fondo valymas nuo
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pasenusių dokumentų. Filialo fondas sumažėjo 10,06 % arba 5248 fiz. vnt. dokumentų dėl didesnio
nurašymo nei gavimo. VB fonde vyko atvirkštinis procesas – dėl didesnio dokumentų gavimo nei
nurašymo dokumentų kiekis išaugo 1,82 % (1360 fiz. vnt.).
SVB fondo ir jos padalinių dydis fiz. vnt. ir pavadinimais 2012 – 2013 metais
Fondo dydis
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

SVB

126746

36622

122858

35310

-3888

-1312

VB

74554

35623

75914

36895

+1360

+1272

F

52192

17839

46944

13940

-5248

-3899

Fondo sudėtis
Visagino SVB dokumentų fondas yra sudarytas iš grožinės, šakinės literatūros ir periodikos.
Diagramoje matome fondo sudėties kitimą 2012 – 2013 m.
SVB fondo sudėtis 2012 -2013 m.
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Didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros sukaupta
mažiau. Periodika – mažiausia fondo dalis, tačiau ji aktuali bibliotekos skaitytojams.
Diagrama atspindi 2013 m. bibliotekos ir jos padalinių fondų sudėtį.
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SVB fondo sudėtis 2013 m.
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Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 61665 fiz. vnt ir 50,2 %.
Grožinė literatūra
2012 m.

2013 m.

Pokytis

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

SVB

64131

50,6

61665

50,2

-2466

-0,4

VB

37446

50,2

38464

50,7

+1018

+0,5

F

26685

51,1

23201

49,4

-3484

-1,7

2013 m. grožinės literatūros Visagino SVB sumažėjo 2466 fiz. vnt. arba 0,4 %. Filiale šis
rodiklis sumažėjo daugiausia – iki 1,7 % dėl ten vykusio fondo valymo ir didesnio nurašymo.
Viešojoje bibliotekoje, gavus daugiau dokumentų nei nurašius, grožinės literatūros padidėjo 1018
fiz. vnt.
Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 48571 fiz. vnt. ir 39,3%.
Šakinė literatūra
2012 m.

2013 m.

Pokytis

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

SVB

49829

39,3

48571

39,5

-1258

+0,2

VB

28357

38,0

28864

38,0

+507

0,0

F

21472

41,1

19707

42,0

-1765

+0,9

Dėl tų pačių priežaščių SVB šakinės literatūros fondas sumažėjo 1258 fiz. vnt., filiale –
1765 fiz. vnt., VB šakinės literatūros išaugo 507 fiz. vnt.
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Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 12622 fiz. vnt. ir 10,3 %:
žurnalų –12327 fiz. vnt.; 10,0 %
laikraščių – 295 komplektų; 0,3 %
Periodiniai leidiniai
2012 m.

2013 m.

Pokytis

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

SVB

12786

10,1

12622

10,3

-164

+0,2

VB

8751

11,7

8586

11,3

-165

-0,4

F

4035

7,7

4036

8,6

+1

+0,9

2013 m. SVB periodinių leidinių sumažėjo tik 164 fiz. vnt., nes nebuvo fiksuotas periodinių
leidinių gavimas bendrojoje apskaitoje ir 2013 m. nevyko jų nurašymas.
SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis
Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2013 m. pabaigoje SVB fonde yra:


knygų – 108704 fiz. vnt. ,



serialinių leidinių – 13092 fiz. vnt. ,



garsinių regimųjų dokumentų – 827 fiz. vnt.,



elektroninių dokumentų – 151 fiz. vnt.,



kitų dokumentų – 84 fiz. vnt.

SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2013-12-31 (procentais)

Elektroninių
dokumentų;
0,12

Serialinių
dokumentų; 10,66

Kitų dokumentų;
0,07

Garsinių regimųjų
dokumentų; 0,67

Knygų; 88,48
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Aprūpinimas dokumentais
2013 metais Visagino SVB pakankamai gerai galėjo aprūpinti bendruomenės gyventojus
knygomis, prasčiau garsiniais regimaisiais ir elektroniniais dokumentais.
2013 metais

SVB

VB

F

fiz. vnt.

fiz. vnt.

fiz. vnt.

1 gyventojui tenka dokumentų

5,78

6,75

4,69

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų

0,12

0,14

0,09

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų

0,04

0,07

0,002

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų

0,007

0,01

0,0009

1 vartotojui tenka dokumentų

50,20

55,17

43,83

1000 gyventojų tenka

5785

6756

4694

Geriau dokumentais 2013 m. buvo aprūpinti Viešosios bibliotekos aptarnaujamos
bendruomenės gyventojai, nes šiai bibliotekai dažniau skiriami vienetiniai nauji gauti dokumentai.
2012 m. Visagino gyventojai buvo aprūpinti dokumentais geriau nei 2013 m. dėl didesnių
bibliotekai skirtų valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšų.
2012 m.

2013 m.

Pokytis

1 gyventojui tenka dokumentų

5,94

5,78

-0,16

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų

0,26

0,12

-0,14

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų

0,04

0,04

0,00

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų

0,01

0,007

-0,003

1 vartotojui tenka dokumentų

48,06

50,20

+2,14

1000 gyventojų tenka

5936

5785

-151

Dokumentų gavimas
Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose – 2462 fiz. vnt., 1480 naujų pav.
Per metus įsigyta dokumentų
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

SVB

5417

1892

2462

1480

-2955

-412

VB

3421

1552

1518

1368

-1903

-184

F

1996

1043

944

944

-1052

-99
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2013 metais gauta dokumentų 2955 fiz. vnt. mažiau nei 2012 m. Tokį pokytį lėmė Kultūros
ministerijos ir savivaldybės skirtos menkesnės pinigų sumos bibliotekos dokumentams įsigyti.
Už Kultūros ministerijos skirtą 49000,00 Lt sumą nupirkta 1893 fiz. vnt dokumentų: 922 –
iš UAB „Alma littera sprendimai“, 625 – iš UAB „Homo sapiens“, 185 – iš UAB „Šviesa“, 142 – iš
UAB „Patogu pirkti“, 16 – iš UAB „Dominicus Lituanus“, 3 – iš UAB „E-Z Way“. Pirkimai atlikti
vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu.
2013 m. bibliotekos fondą papildė 194 fiz. vnt. vartotojų dokumentų, atneštų vietoj
pamestųjų už 2293,10 Lt sumą. Įvairūs leidėjai nemokamai perdavė per Lietuvos paštą bibliotekai
324 fiz. vnt. dokumentų, kurie įvertinti 3969,99 Lt suma. 34 fiz. vnt. dokumentų gauti kaip juridinių
asmenų parama. Jos vertė – 653,76 Lt.
Per metus įsigyta grožinės literatūros – 1900 fiz. vnt., 1040 naujų pav.
Per metus įsigyta grožinės literatūros
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Fiz. vnt.

Naujų pav.

Fiz. vnt.

Naujų pav.

Fiz. vnt.

Naujų pav.

SVB

1951

1253

1900

1040

-51

-213

VB

1111

1054

1145

1027

+34

-27

F

840

800

755

755

-85

-45

2013 m. įsigyta 51 fiz. vnt. ir 213 pavadinimų mažiau grožinės literatūros nei 2012 m.
Didesnė dalis grožinės literatūros skirta į VB, todėl čia grožinės literatūros fondas 34 fiz. vnt.
padidėjo.
Per metus įsigyta šakinės literatūros – 545 fiz. vnt., 440 naujų pav.
Per metus įsigyta šakinės literatūros
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Fiz. vnt.

Naujų pav.

Fiz. vnt

Naujų pav.

Fiz. vnt.

Naujų pav.

SVB

772

633

545

440

-227

-193

VB

521

498

373

341

-148

-157

F

251

241

189

189

-62

-52

2013 m. įsigyta 227 fiz. vnt. ir 193 pavadinimais mažiau šakinės literatūros nei 2012 m.
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Per metus gauta 112 pavadinimų periodinių leidinių
Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Pavad.

Pavad.

Pavad.

SVB

109

112

+3

VB

103

59

-44

F

33

53

+20

Bendras periodinių leidinių skaičius 2013 m. išaugo 3 pavadinimais.
SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 2,0 %
SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
2012 metais

2013 metais

Pokytis

SVB

4,2

2,0

-2,2

VB

4,6

2,0

-2,6

F

3,8

2,0

-1,8

Palyginus 2012 m. naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde, šis rodiklis 2013 m.
sumažėjo 2,2 %. 2013 m. ir SVB, ir viešojoje bibliotekoje, ir filiale šis skaičius yra vienodas ir
siekia 2 %.
2013 m. naujai gautų dokumentų rūšys procentais:
 knygos – 98,46 %,
 serialiniai leidiniai – 1,09 %,
 garsiniai regimieji dokumentai – 0,21 %,
 elektroniniai dokumentai – 0,12 %
 natos – 0,08 %
 kiti dokumentai – 0,04 %.
Lėšos tenkančios dokumentams įsigyti: – 58973,31 Lt:
 knygoms – 48550,36 Lt.
 vaizdo, garso ir elektroniniams leidiniams – 449,64 Lt
 periodinei spaudai – 9973,31 Lt.
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SVB skirtos lėšos Lt
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Lėšos iš viso

71800,00

59000,00

-12800,00

Kultūros ministerijos lėšos

54800,00

49000,00

-5800,00

Savivaldybės lėšos

17000,00

10000,00

-7000,00

2013 metais Kultūros ministerija Visagino SVB skyrė 5800,00 Lt mažiau naujiems
dokumentams įsigyti nei 2012 m. Visagino savivaldybės periodinių leidinių įsigyjimui 2013 m.
skirta suma sumažėjo 7000,00 lt.
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti – 2,78 Lt.
SVB skirtos lėšos Lt
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Lėšos iš viso 1 gyventojui

3,37

2,78

-0,59

Kultūros ministerijos lėšos 1 gyventojui

2,57

2,31

-0,26

Savivaldybės lėšos 1 gyventojui

0,80

0,47

-0,33

Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 2778,17 Lt.
Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 24,11 Lt.
Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina – 19,90 Lt.
Dokumentų nurašymas
2013 m. nurašyta 6350 fiz. vnt. dokumetų, 4116 fiz. vnt. daugiau nei 2012 m. SVB filiale
buvo išsamiai peržiūrimas fondas, išimami neaktualūs, susidėvėję, sugadinti dokumentai, todėl čia
nurašymas pasiekė 6192 fiz. vnt. VB nurašyti 158 fiz. vnt. vartotojų prarastų dokumentų.
Per metus nurašyta dokumentų
2012 metais

2013 metais

Pokytis

Fiz. vnt

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt

Pav.

SVB

2234

1008

6350

2792

+4116

+1784

VB

1147

700

158

96

-989

-604

F

1087

574

6192

4813

+5105

+4239
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Fondo panaudojimas
Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0,70
Fondo apyvartos rodiklis
2012 metais

2013 metais

Pokytis

SVB

0,62

0,70

+0,08

VB

0,69

0,73

+0,04

F

0,52

0,64

+0,12

Fondo panaudojimo koeficientas:
Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. –

1; šakinės lit. – 0,3 ;

periodinių leid. –3,3.
VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 1; šakinės lit. –0.3; periodinių leid. – 2.9
Filialo fondo panaudojimo koeficientas : grožinės lit. – 1.1; šakinės lit. –0.2; periodinių leid.
–4
2013 m. elektroninių įrašų kataloge yra 42162. Per metus parengta 4020 įrašų; iš jų - 329
analiziniai. Bendras kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose 207046.
Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, nei mainų, nei atsarginio fondo nėra.
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5. Gyventojų bibliotekinio aptarnavimo statistikos rodikliai.
Vartotojų skaičius
2012 m.

2637

2013 m.

2447
1634
1376
1003

SVB

VB

1071

Filialas

2012 ir 2013 m. buvo stebimas nors ir nedidelis, tačiau vartotojų skaičiaus augimas. Šiais
metais jis sumažėjo 190. Tai normalus reiškinys, nes gyventojų skaičius kiekvienais metais mažėja.
Vartotojų skaičius
2012 m
2637
1634
1003

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

2013 m.
2447
1376
1071

Pokytis
-190
-258
+68

Lankytojų skaičius
2012 m.

2013 m.

38808 41062
21263 22104

SVB

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

VB

2012 m
38808
21263
17545

17545 18958

Filialas

Lankytojų skaičius
2013 m.
41062
22104
18958

Pokytis
+2 254
+ 841
+ 1 413
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Nors skaitytojų skaičius 2013 m. sumažėjo, tačiau džiugina išaugęs apsilankymų skaičius.
Vidutiniškai vienas skaitytojas bibliotekoje apsilankė 16,8 karto. Viešojoje bibliotekoje – 16, filiale
– 17,7 karto.

Dokumentų išduotis
2012 m.

78200

2013 m.

85796
51316 55557
26884 30239

SVB

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

VB

2012 m
78200 egz.
51316 egz.
26884 egz.

Filialas

Dokumentų išduotis
2013 m.
85796 egz.
55557 egz.
30239 egz.

Pokytis
+ 7 596 egz.
+ 4 241 egz.
+ 3 355 egz.

Padaugėjus apsilankymų skaičiui, padidėjo ir spaudinių išduotis. Kiekvienas skaitytojas
perskaitė po 35 vnt., VB – 40 vnt., filiale – 28 vnt. spaudinių. Lyginant su 2012 m. padidėjo ir
išduodamų į namus leidinių skaičius, tačiau pastebimas šiek tiek mažėjantis leidinių skaičius,
išduodamų skaityti vietoje. Tą pokytį lėmė 2013 m. mažiau užsakytų periodinių leidinių skaičius.
Diagramoje matyti, kaip pasiskirstė spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas pagal pobūdį
2012 m. ir 2013 m. Visi rodikliai didėjo, tik 3 vnt. sumažėjo kitų dokumentų (trimačių, garsinių
regimųjų ir kt.) išduotis.
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Dokumentų išduotis pagal pobūdį
2012 m.

2013 m.

4341645465
29469
25814
8970 10176
689
Grožinė literatūra

Šakinė lit.

Periodika

686

Kitų

Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir %)
 SVB – 45 465 egz. arba 52,9 %
 VB – 28 785 egz. arba 51,8 %
 Filiale – 16 680 egz. arba 55,1 %
Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir %):
 SVB – 10176 egz. arba 12 %
 VB – 7 432 egz. arba 13,4%
 Filiale – 2 744 egz. arba 9,1 %
Iš viso išduota periodikos (fiz. vnt. ir %):
 SVB – 29 469 egz. arba 34,3 %
 VB – 18 654 egz. arba 33,6 %
 Filiale – 10 815 egz. arba 35,8 %
Iš viso išduota kitų dokumentų: trimačių, garsinių regimųjų ir kt. (fiz. vnt. ir %):
 SVB – 686 egz. arba 0,8 %
 VB – 686 egz. % 1,2 %
TBA
 Išsiųsta užsakymų – 11
 Gauta dokumentų – 11

Paslaugos vartotojams.
Viešoji biblioteka ir filialas gyventojams teikė šias nemokamas bibliotekines ir informacines
paslaugas: skolino dokumentus į namus, vykdė tarpbibliotekinio abonemento paslaugas, aptarnavo
neįgaliuosius skaitytojus, atsakė į vartotojų užklausas, konsultavo lankytojus informacijos paieškos
klausimais, organizavo renginius, siūlė vaikų ir jaunimo užimtumui skirtas priemones. Elektroninių
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paslaugų plėtrai biblioteka populiarino vartotojams viešosios bibliotekos elektroninį katalogą bei
mokė naudotis katalogo galimybėmis ieškant, užsakant, pratęsiant leidinius nuotoliniu būdu.
Vartotojai naudojosi nemokamo interneto paslaugomis. Bibliotekose vyko kompiuterinio
raštingumo mokymai. Interaktyvios paslaugos vartotojams: dokumentų užsakymas nuotoliniu būdu,
spaudinių rezervavimas, grąžinimo terminų automatizuotas pratęsimas, knygų gražinimo terminų
priminimas.
Ir toliau vyksta neįgaliųjų integracija – bibliotekoje jų užsiregistravo 67, iš jų – 6 neregiai.
Jiems išduota 48 knygos brailio raštu, 228 elektroniniai dokumentai.
Mokamos paslaugos
Dalis paslaugų bibliotekos lankytojams buvo mokamos: dokumentų kopijavimas,
skenavimas, elektroninio skaitytojo bilieto įsigijimas, patalpų nuoma. Už mokamas paslaugas gauta
1000 Lt. 2013 m. rugsėjo 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-122 naujai
patvirtinti bibliotekos teikiamų paslaugų įkainiai, kurie įgalino nemokamai išduoti skaitytojų
pažymėjimą vaikams, moksleiviams, pensininkams ir neįgaliesiems
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6. 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 – 6 125 egz.
 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3 310 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.
 Filialo informacinio fondo dydis – 2 815 egz.
KATALOGŲ IR KARTOTEKŲ SISTEMA
VB esantys katalogai ir kartotekos
Abėcėlinis ir sisteminis katalogai. VB nuo 2005 m liepos 1 d. nebepildomi abu katalogai,
vaikų literatūros skyriuje taip pat. Bibliotekininkai naudojasi Visagino bibliotekos elektroniniu
katalogu. Komplektavimo skyriuje paliktas ir pildomas pagrindinis katalogas.
Kraštotyros kartoteka, grožinių kūrinių spausdintų periodinėje spaudoje kartoteka ir
sisteminė straipsnių kartoteka nebepildomos kortelėmis. Kraštotyros kartoteka pildoma LIBIS.
Naujai parengti 329 bibliografiniai įrašai.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Informacinės užklausos

SVB
VB
Filiale

Gauta užklausų
8222
5552
2670

Atsakyta užklausų
7541
4936
2605

Įvykdymo %
91,7 %
88,9 %
97,5 %

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 81
 VB – 41
 Filiale – 40
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Diagramoje pavaizduotos bibliografinės užklausos pagal jų pobūdų. Didžiąją dalį visų
užklausų sudaro adresninės ir teminės.
Užklausos pagal pobūdį

tikslinamųjų
7%
Faktografinių
3%

Teminių
38%
Adresinių
52%

Informacija skaitytojams teikiama iš bibliotekos fondų, katalogų ir kartotekų, elektroninio
bibliotekos katalogo, elektroninių leidinių.
Viešoji interneto prieiga
Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 2 (1 - VB ir 1- filiale). VIP įrengtos
pagal projektą „Bibliotekos pažangai“.
Interneto vartotojų skaičius - 235, iš jų:
 VB – 119
 Filiale – 116
Interneto lankytojų skaičius – 10 119 , iš jų:
 VB – 6 469
 Filiale – 3650
Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius vartotojams)
 VB – 11
 Filiale – 6
Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas (LIBIS)
 Interneto seansų skaičius – 1751
 Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 1318
Vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine technika ir kt. valandų skaičius (val.)
 SVB – 135
 VB - 74


Filiale – 61
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Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas
Projekto

„Gyventojų

skaitmeninio

raštingumo mokymo stiprinimas bibliotekose“
įgyvendinimui bibliotekai 2013 m. buvo skirti
2 nešiojamieji kompiuteriai ir projektorius,
kurie

buvo

naudojami

kompiuterinio

raštingumo mokymams. Pagal šį projektą
kompiuterinio raštingumo pradmenis grupėse
įgijo 150 bibliotekos vartotojų (parengtos 20
val. mokymo programos), dar 123 vartotojai
buvo apmokyti individualiai, kitiems suteiktos 2497 konsultacijos.
Visagino viešoji biblioteka, kaip Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos partneris,
įgyvendino dar vieną kompiuterinio raštingumo bendruomenei projektą „Efektyvus technologijų
naudojimas:

neatrastos

galimybės

mokymuisi, laisvalaikiui ir kūrybai“, kurį
finansavo Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija.

Atskiroms

visaginiečių

grupėms

(vaikams,

jaunimui,

suaugusiems) suteikta galimybė dalyvauti
mokymuose, kuriuos vedė lektoriai iš
VGTU, KTU, VU, VŠĮ „Skaitmeninių
bendruomenių link“, BITĖS išmaniųjų
mokyklos.
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 10 619 analizinių įrašų.
Šiemet parengti 329 analiziniai bibliografiniai įrašai.
Palaikomi ryšiai su mokyklomis, teikiama metodinė pagalba kraštotyros klausimais filialo
bibliotekininkėms, mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitiems pageidaujantiems.
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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.
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7. Renginiai
Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):
 SVB – 264 (2012 m. – 253)
 VB – 166 (2012 m. – 101)
 Filiale – 98 (2012 m. – 152)
Iš jų parodų skaičius :
 SVB – 148
 VB - 61
 Filiale – 87
Renginių lankytojų skaičius:
 SVB - 3577
 VB – 2015
 Filiale – 1562, 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. 2013 m. bendruomenei
biblioteka suorganizavo daugiau renginių negu 2012 metais. Iš jų didžiąją dalį sudarė vaizdiniai
renginiai.
Apie kelis renginius plačiau:
Metų knygos suaugusiems rinkimai
Visagino viešosios bibliotekos filiale 2013 m. sausio 25 d. vyko literatūros vakaras, kuriame
pristatytos ir aptartos 2012 metų knygos rinkimams nominuotos, suaugusiems skaitytojams skirtos
knygos. Renginį vedė bibliotekininkė Marytė Vaickuvienė, kuri trumpai papasakojo kiekvienos
knygos autoriaus biografiją, kūrybos kelią, supažindino su knygų turiniu ir išreiškė nuomonę, kodėl
šias knygas būtinai reikia perskaityti kiekvienam, besidominčiam šiuolaikine literatūra, skaitytojui.
Renginio dalyviai klausėsi visų suaugusiems skaitytojams skirtų poezijos ir prozos knygų
pristatymų, žiūrėjo video medžiagą su autorių pasisakymais. Labai įdomiai V. Grainytės knygą
„Pekino dienoraščiai“ pristatė aktyvi bibliotekos skaitytoja Nijolė Kliučinskienė – ji pašoko ir kinų
šokį. Nemažai emocijų sukėlė visos Metų knygos rinkimams nominuotos knygos. Dalyviai turėjo
puikią galimybę išgirsti ne tik bibliotekininko, bet ir šias knygas perskaičiusių skaitytojų nuomones.
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Laisvės gynėjų dienos minėjimas
2013 m. sausio 11 d. Visagine paminėtos
dvidešimt antrosios Sausio 13 – osios įvykių metinės:
tądien ryte mokyklų, kultūros ir kitų įstaigų languose
trumpam sužibo Atminimo žvakutės, o vakare
Viešosios bibliotekos Meno galerijoje buvo paminėta
Laisvės gynėjų diena.
Moksleivių skaitomos eilės, lydimos tragiškų
1991- ųjų metų sausio 13 - osios dienos vaizdų,
Visagino kultūros centro režisierės Birutės Klevickienės nuoširdžiai tariami žodžiai ir apmąstymai,
savivaldybės mero pavaduotojos Elenos Čekienės prisiminimai rimtai nuteikė renginio dalyvius –
prieš akis vėl iškilo žmonių minios, kurių stiprybe tapo didžiulis tikėjimas Laisve.
Renginyje dalyvavo vilnietis fotomenininkas Arūnas Matukas, atvežęs į Visaginą fotografijų
parodą „Lemtingos sausio dienos“, kurioje įamžintos tų tragiškų dienų ir naktų akimirkos. Parodos
autorius prisiminė, kaip klostėsi įvykiai, kurių kulminacija tapo 1991 - ųjų metų naktis iš sausio 12osios į sausio13 - ąją, kaip jis tapo fotometraštininku.
Užgavėnių šventė
Vasario 12 d. Visagino viešoji biblioteka
kartu su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis
dalyvavo Užgavėnių šventėje. Šurmuliuojantys
dalyviai vaišino miestiečius blynais, lankėsi
įvairiose organizacijose, dainomis, šokiais ir
žaidimais varė žiemą iš kiemo..
Paminėta teatro diena
Kovo

27-ąją

Visagino

viešojoje

bibliotekoje paminėta Teatro diena. Renginį vedė
Nijolė

Kliučinskienė,

kuri

30

metų

dirbo

Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Prieš
renginį dalyviai turėjo galimybę susipažinti su
tikru teatro gyvenimu, miuziklo studijos „Viola“
pasirodymu, šokių kolektyvu „Serebro“. Ypatingo
žiūrovo dėmesio sulaukė sceninių drabužių
demonstravimas ir grimavimo pamokėlė.
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Folkloro popietė, skirta Tarmių metams
Balandžio 25 dieną Visagino viešojoje
bibliotekoje vyko popietė „Savam krašte sava
tarmė“, kurios metu skambėjo dainos ir
pasakojimai aukštaičių ir žemaičių tarmėmis.
Dalyvavo Visagino kultūros centro suaugusiųjų
ir jaunimo folkloro ansamblis „Krusnė“.

Poezijos pavasarėlis
Gegužės

mėnesį

Lietuvoje

vyksta

kasmetinė tarptautinė poezijos šventė „Poezijos
pavasaris“, kurioje savo kūrybą skaito Lietuvos
ir

užsienio

poetai,

dalyvauja

aktoriai,

dainininkai, muzikantai, dailininkai.
Visagino viešoji biblioteka gegužės 16
dieną organizavo savą „poezijos pavasarėlį“,
kuriame

įvairiomis

kalbomis

eiles

skaitė

kolektyvų „Mozaika“ ir „Serebro“ dalyviai,
dainas

dainavo

Violeta

ir

Maksimas

Bendelstonai, Diana Skvarčinskaitė, Indrė Gruodienė, Oksana Belskaja.
Muzikinis-literatūrinis vakaras
Rugpjūčio 14 d. vyko muzikinis-literatūrinis vakaras,
skirtas miesto šventei paminėti, kuriame dalyvavo elektrinio
smuiko virtuozas Miroslavas Formanas su žmona aktore Nijole
Forman. Jautriose Miroslavo rankose šis muzikos instrumentas
atgijo ir prakalbo visiems suprantama kalba.
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Luizos Cvetkovos knygelės pristatymas
Rugpjūčio

29

dieną

Visagino

viešoji

biblioteka Visagino socialinių paslaugų centre
pagyvenusiems žmonėms su negalia organizavo
literatūros

popietę,

kurioje

buvo

pristatyta

visaginietės Luizos Cvetkovos poezijos knygelė
„Mano sielos polėkis“. Renginio metu koncertavo
visaginietė Lidija Gurova ir Vilniaus Juozo TallatKelpšos

konservatorijos

studentas

Serafimas

Zolinas.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginys
Lapkričio 11 d. 18.00 val., užgesus
šviesoms,

spindint

žvakių

liepsnelėms,

prasidėjo „Šviesos ir žodžio šventė“: Renginio
dalyviams buvo skaitoma ištrauka iš norvegų
rašytojo Tarjei Veaas knygos „Ledo pilis“.
Buvo parengta knygų paroda „Šiuolaikinė
Šiaurės šalių literatūra“. Susirinkusieji turėjo
puikią

galimybę

pavartyti

eksponuojamą

literatūrą ir susipažinti su 2012–2013 m.
Šiaurės šalyse išleistomis knygomis, dalyvauti vilnos vėlimo kūrybinėje pamokėlėje „Kad Šiaurės
šaltis būtų nebaisus“, kurį vedė Visagino kultūros centro vėlimo būrelio vadovė Violeta Abarienė.

Meno skaityklos-galerijos veikla
Visagino viešosios bibliotekos filiale yra įsikūrusi Meno - skaitykla galerija, kurios veikla
įvairiapusė, bet reikšmingiausias veiklos baras – parodinė veikla. Per metus įvyko 56 gražūs ir
prasmingi renginiai, iš jų 22 meno parodos, kurios labai suaktyvino miesto bendruomenės
gyvenimą. Meno parodose buvo eksponuojami įvairiausių žanrų, atlikimų technikų (tapybos,
grafikos, batiko) kūriniai, demonstruojami floristikos, keramikos, fotografijos darbai.
Galerijoje turėjo galimybę parodyti savo kūrybą įvairaus amžiaus bei profesijų autoriai.
Darbus pristatė liaudies meistrai, mėgėjai, profesionalūs menininkai. Geriausi jaunųjų visaginiečių
dailės egzaminų darbai eksponuojami galerijos patalpose, siekiant, kad kuo daugiau visaginiečių
susipažintų su talentingų vaikų kūryba.
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Buvo eksponuojami ne tik visaginiečių bei kitų Lietuvos miestų autorių darbai, bet ir
surengtos menininkų iš Latvijos miestų (Daugpilio, Ilukstės, Ludzos), Baltarusijos, Bulgarijos ir
Rusijos darbų parodos. Skyrius aktyviai bendradarbiauja su miesto, Lietuvos ir kitų šalių kultūros
bei švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis: Č. Sasnausko Menų mokykla, Kultūros
centru, lopšeliu-darželiu ‚,Auksinis gaidelis“, „Žiburio“ pagrindine mokykla, „Gerosios vilties“
vidurine mokykla, „Verdenės“ ir „Atgimimo“ gimnazijomis, menininkų klubu „KVADRATAS“,
VšĮ „Aukštaitijos ežerai“ (vad. Galina Udovenko), kultūriniu švietimo projektu „Blagolepije“
(Visaginas), Rusijos Federacijos ambasada Lietuvoje, Daugpilio (Latvija) fotoklubu „Ezerzeme F“,
Ludzos (Latvija) kraštotyros muziejumi, Kaliningrado istorijos ir meno muziejumi (Rusija).
Kiti renginiai:
1. Kovo 1d. vyko kūrybinis užsiėmimas „Kuriame iš odos. Dovana tau ir man“, skirtas
Tarptautinei moters dienai. Užsiėmimo metu, kurį vedė dailininkė, dizainerė Irina – Marta
Molčanova (Didžioji Britanija). Dalyviai galėjo supažinti su odos rūšimis, apdirbimo įrankiais,
įvairiais odos dirbiniais ir patys pasigaminti daugiasluoksnį, margaspalvį odinį aksesuarą.
2. Kovo 26 d. Meno galerijoje vyko daugelio autorinės dainos festivalių ir sąskrydžių
dalyvių Lenos Sabininos (Estija ) ir Vladimiro Iščenko (Suomija) koncertas „Jūros siela“. Atvirai ir
nuoširdžiai, šmaikščiai ir betarpiškai skambėjo visiems gerai žinomų bardų šlageriai, Lenos
Sabininos autorinės dainos.
3. Lapkričio 6 d. vyko tapybos dailininko-restauratoriaus Sergejaus Davydovo (Rusija,
Maskva) paskaita „Ornamentas. Įvadas į simetriją“.
4. Gruodžio 11d. vyko tapybos dailininko-restauratoriaus Sergejaus Davydovo (Rusija,
Maskva) paskaita „Ornamentas. Simetriją II“.
SPAUDINIŲ, reprodukcijų parodos:
1. Balandžio 2-20 d. – parengta literatūros, reprodukcijų paroda „Tapytojui Vincentui Van
Gogui - 160“.
2. Liepos 17-31 d. spaudinių paroda „Ėjimas žirgu“, skirta Tarptautinei šachmatų dienai
paminėti.
3. Rugsėjo 17-30 d. reprodukcijų, straipsnių paroda „Šviesos ir tamsos kova“, skirta meno
veikėjo, grafiko, knygų iliustratoriaus, Lietuvos dailininkų sąjungos nario Valerijono Galdiko 90ioms gimimo metinėms.
4. Spalio 10-24 d. spaudinių paroda „Vivat, Verdi!“, skirta žymaus italų kompozitoriaus
Džiuzepės Verdžio 200 - osioms gimimo metinėms.
Meno parodas lydėjo parodų pristatymai, kurių metu lankytojams buvo pristatoma parodų
autorių kūryba, skambėjo gyva muzika, dainos, poezija, šokiai, teatralizuoti pasirodymai.
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Per metus įvyko 6 pažintinės ekskursijos darželinukams ir mokiniams. Vaikai supažindinti
su bibliotekos ir meno galerijos-skaityklos veikla, tuo metu veikiančiomis meno parodomis, fondu,
atsakyta į vaikus dominusius klausimus.

Meno parodos:
1. Sausio 1-10 d. visaginiečių menininkių Žanos Tiavinos, Tatjanos Gastilovič, Jelenos
Muravskajos-Jemeljan, Antoninos Šport, Liudmilos Grikias ir Nevenos Šašilovos kūrybinių darbų
paroda „Kalėdų žiburys languos“. Šį kartą buvo pristatyti keramika bei tapybos darbai, nutapyti
aliejiniais dažais ir atlikti Venecijos tinko technika, tapyba ant šilko (karštas ir klasikinis batikas),
darbai iš veltinio. Paroda sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo, apsilankė daugiau nei 110
lankytojų.
2. Sausio 3–10 d. Meno galerijoje vyko kunigo Pavelo Volyncevič (1875-1962, Baltarusija)
senovinių nuotraukų paroda „Gyvenimas pro stiklo negatyvą“, kuriose užfiksuota XX amžiaus
pirmojo ketvirčio dvasininkų buitis, stačiatikių kasdienybė. Šias senas pravoslavų kunigo
nuotraukas, kurios skleidžia ramybę ir šviesą, 2009 metais naujam gyvenimui prikėlė įžymūs
Baltarusijos fotografai. Parodos pristatymą lydėjo Šv. Dievo Motinos įžengimo į šventyklą
parapijos choristų giesmės, renginys vyko pagal

kultūrinį švietimo projektą „Blagolepije“ .

Apsilankė per 150 lankytojų.
3. Sausio 11d. Visagine paminėtos dvidešimt antrosios Sausio 13-osios įvykių metinės:
Viešosios bibliotekos Meno galerijoje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena, veikė fotomenininko
Arūno Matuko (Vilnius), atvežusio į Visaginą fotografijų parodą „Lemtingos sausio dienos“,
kurioje įamžintos tų tragiškų dienų ir naktų akimirkos. Dalyvavo per 70 žmonių.
4. Sausio 12-31d. Visagino vaikų kūrybos namų meno mokyklos batiko klasės mokytojos
Tatjanos Bondarenko mokinių šilko tapybos paroda „Galvosūkis“. Pristatant savo auklėtinių darbus
T. Bondarenko papasakojo susirinkusiems, kad

batika - pakankamai sudėtinga technika,

reikalaujanti daug kantrybės, kruopštumo, bet veikianti raminančiai, atpalaiduojančiai, supažindino
su tapybos ant šilko paslaptimis.
5. Vasario 2-18 d. veikė Kaliningrado istorijos ir meno muziejaus (Rusija) parengta paroda,
skirta Rusijos armijos žygiams užsienyje 1813-1814 m., Tauragės konvencijai.
6. Vasario 2-18 d. buvo eksponuojama Ludzos miesto (Latvija) kraštotyros muziejaus
parengta istorinė paroda „Drąsusis generolas Kulnevas“.
7. Vasario 19 - kovo 14 d. Olgos Kalininos batikos darbų paroda “Mylimiesiems“.
Atidaryme dalyvavo pati darbų autorė su savo šeima, jos draugai ir kolegos, jau spėję pamėgti
spalvingus menininkės kuriamus darbus, bei šiaip smalsuoliai, užsukę pasižiūrėti ir susižavėję
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„plevenančiu menu“, papuošusiu Meno galerijos sienas. Pristatymo metu skambėjo ansamblio
„Asorti“ atliekamos dainos, pagyvinusios ir taip šiltą renginio atmosferą.
8. Kovo 15–31 d. Meno galerijoje veikė Rajos Poberežnajos (Bulgarija) fotoportretų paroda
„Viskas apie Jus“ („All about you“). R. Poberežnaja yra Lietuvos ir Latvijos fotomenininkų
sąjungos narė., kuri taip pat gali didžiuotis UNESCO kuruojamos Tarptautinės fotomenininkų
federacijos FIAP naryste. Kaip fotomenininkė dalyvavo daugelyje personalinių ir kolektyvinių
parodų ne tik Lietuvoje, bet ir Portugalijoje, Australijoje, Taivane, Vietname, Slovėnijoje ir kt.
Mėgsta fotografuoti žmones, įžvelgti jų sielos grožį, atverti kiekvieną individualybę.
9. Balandžio 2-20 d. veikė visaginiečio kompozitoriaus, muzikanto, fotožurnalisto ir
fotomenininko Vitalijaus Bogdanovičiaus darbų paroda „Jie tokie skirtingi...“. Parodoje buvo
pristatomi trijų dienų fotografavimo momentai, dalyvaujant trims modeliams iš Maskvos, Minsko ir
Visagino. Atidarymo metų skambėjo autorinės Vitalijaus Bogdanovičiaus (akustinė gitara, vokalas)
dainos.
10. Balandžio 22-gegužės 6 d. Meno galerijoje vyko miesto bibliotekininkių rankdarbių
paroda „Švelnus prisilietimas“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. Bibliotekų darbuotojai
pristatę savo rankomis sukurtus darbus: mezginius, siuvinius, nėrinius, veltinius, vėrinius.
11. Gegužės 4–16 d. Meno galerijoje) veikė Vitalijaus Fesenkos laivų modelių, aplikacijų,
tapybos, metalo kalinėjimo (čekankos) darbų paroda „Mano laisvalaikis“ (Visaginas). Visi autoriaus
darbai originalūs, charakteringi, išraiškingi, pasižymi kruopštumu, tikslingumu, išbaigtumu.
12. Gegužės 17–31 d. Meno galerijoje veikė Didžiosios Rusijos Kunigaikštienės Olgos
Aleksandrovnos Romanovos akvarelių reprodukcijų paroda, skirta Romanovų dinastijos 400osioms metinėms paminėti. Parodos pristatymo metu buvo pristatyta kunigaikštienės Olgos kūryba,
biografija, skambėjo romansai, atliekami vokalinio ansamblio „Orfėjus“. Dalyvavo Rusijos
ambasados Lietuvoje atstovai, renginį organizavo VšĮ. „Aukštaitijos ežerai“ (vad. Galina
Udovenko).
13. Birželio 1-20 d. Visagino miesto pradinių klasių mokinių kūrybos darbų parodėlė
„Vaikystės šalis“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Išpuoštoje vaikų rankomis
galerijoje parodos atidarymo metu vyko koncertėlis: dalyviai šoko, dainavo dainelės, skaitė eiles,
žaidė, demonstravo savo gabumus. Atidarymo šventę organizavo Visagino „Verdenės“ gimnazijos
pradinių klasių mokytoja metodininkė Inga Bilinskienė.
14. Birželio 21-liepos 12 d. buvo eksponuojama Daugpilio fotostudijos „Ezerzeme F“ nario
Ivaro Skudros paroda „Makro pasaulis“. Gelbėtoju dirbančio fotomenininko darbai - tai kūrybinis
bandymas pažvelgti į mus supanti vabzdžių pasaulį kitaip. Atrasti, pažinti, nebijoti, grožėtis.
Fotografijos tarsi padidintas stiklas, pro kurį galima pamatyti net vabzdžių charakterius.
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15. Visi vaikai mėgsta kurti kažką originalaus. Šį kartą

Visagino kūrybos namų bendro

dizaino klasės mokiniai savo jausmus išreiškė kurdami koliažo technika natiurmortus. Diplominių
darbų paroda „Dekoratyvinis natiurmortas-koliažas“ buvo eksponuojama liepos 13 – rugpjūčio 6 d.
(vad. dailės mokytoja metodininkė Zoja Ageičik).
16. Rugpjūčio 7-31d. buvo atidaryta Visagino kūrybos namų Meno mokyklos mokinių
kūrybos darbų paroda „Mano mintys, mano svajonės, mano asociacijos“ (vad. Olga ir Varvara
Kalininos), skirta Visagino miesto šventei. Parodoje pristatomi darbai pasižymėjo koloristiniu
įtaigumu, sodriais potėpiais, įdomiais kompoziciniais sprendimais. Mokiniai kūrybiškai, naudodami
įvairias technikos priemones, įkūnijo savo mintis, svajones ir asociacijas.
17. Rugsėjo 3-16 d. Meno galerijoje veikė Visagino menininkų klubo „Kvadratas“
dailininkų darbų paroda „Be pavadinimo“. Autoriai savo darbuose akcentavo nuostabius gamtos
vaizdus bei augmenijos fragmentus. Kiekvienas savitai ir originaliai, tik su jam būdingomis
išraiškos priemonėmis, traktuoja gamtos įvairovę. Parodos atidarymo metu (rugsėjo 6 d.) vyko
klubo “Kvadratas“ nario Aleksandro Dolgušino poezijos rinkinio „Kaleidoskopas“ pristatymas
visuomenei.
18. Rugsėjo 17-30 d. Viešosios įstaigos meno galerijos narių „Aukštaitijos ežerai“
fotografijų paroda „Keliaujame po Rusiją 2013: Didysis Rusijos Aukso žiedas“. Parodoje buvo
eksponuojamos neprofesionalių fotografų kameromis užfiksuotos akimirkos – kiekvieno keliautojo
asmeninis patyrimas ir įspūdis, įkvepiantis naujoms kelionėms bei padedantis Didįjį Rusijos Aukso
žiedą atrasti iš naujo.
19. Spalio 1-21d. Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos pedagogų rankdarbių paroda
„Rudens simfonija“, skirta Pasaulinei muzikos dienai ir Č. Sasnausko menų mokyklos 35–mečiui.
Ekspozicijoje buvo gausu tapytų bei siuvinėtų paveikslų, veltinio dirbinių, megztų bei nertų
aksesuarų, namų interjero puošmenų bei kitų grožybių. Susirinkusius į atidarymą džiugino parodos
dalyvių paruošta muzikinė programa: gyva muzika bei gražios dainos.
20. Spalio 22 - lapkričio 13 d. vyko Daugpilio (Latvija) fotostudijos „Ezerzeme F“ paroda
„Juodai baltas portretas“. Savo darbus pristatę skirtingą profesinę patirtį turintys 15 fotografų iš
Latvijos. Pristatant parodą, klubo vadovas Viktoras Savčenko kalbėjo, kad fotografuojant žmogų
svarbiausia perteikti jo charakterį, būseną ar emociją. Todėl ne nufotografuoti žmogų, o sukurti jo
portretą - profesinio meistriškumo, intuicijos ir ypatingo jutimo reikalaujantis procesas. Į parodos
pristatymą susirinko gausus

būrys svečių ir Visagino miesto fotografai, aptartas ateities

bendradarbiavimas, skambėjo dainos, akomponuojamos gitara.
21. Lapkričio 14 - gruodžio 3 d. Ludzos kraštotyros muziejus pristatė tarptautinio plenero
darbų parodą „Ludza-mūsų pasididžiavimas“, kurioje savo kūrybą pristatė 12 profesionalių
dailininkų iš Latvijos ir Lietuvos. Šį rudenį Ludzos kraštotyros muziejus vykdė tarptautinį projektą
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- plenerą: organizavo vienos savaitės kūrybinę išvyką menininkų iš Latvijos ir Lietuvos į Ludzos
miestą, kurios metu dalyviai fiksavo miesto vaizdus. Plenero darbus visaginiečiams pristatė
muziejaus direktorė Milena Bulė, malonią staigmeną paruošė svečiai – gyvą latvišką liaudies
muziką.
22. Gruodžio 4 - 31 d. vyko Visagino miesto menininkų kūrybos darbų kalėdinė paroda
„Žiemos šėlsmas.“ Savo kūrybą pristatė : Žana Tiavina, Tatjana Gastilovič, Liudmila Grikias, Vita
Širvinskienė, Antonina Šport, Jūratė Šoliūnatė- Pavilionienė, Svetlana Bendelston, Galina Žutikova
ir Natalija Ežerskienė. Eksponuojami keramikos, vėlimo, dekoratyvaus tinko originalūs kūriniai ir
batikos stiliaus darbai.
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8. Darbas su vaikais
Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas
Skaitytojai

Lankytojai

Išduotis

SVB

823

( - 52)

10324 (+ 874)

14565

(+ 2401)

VB

509

(- 82)

5590

(+ 543)

6559

(+ 582)

Miesto filiale

314

(+ 30)

4734

(+ 331)

8006

(+ 1819)

Palyginti su praėjusiais metais, vaikų skaitytojų skaičius truputį sumažėjo. Lankytojų
skaičiaus ir dokumentų išduoties rodikliai padidėjo.
Vaikų vartotojų lankomumo rodiklis:
 SVB - 12,5
 VB - 11
 Filiale - 15
Vaikų vartotojų skaitomumo rodiklis:
 SVB - 17,7
 VB – 12,9
 Filiale - 25

Renginiai vaikams
Renginių skaičius
 SVB - 76

(52 parodos)

 VB - 52

(31 paroda)

 Filiale - 24

( 21 paroda)

Renginių lankytojų skaičius:
 SVB - 755
 VB - 692
 Filiale - 63
Viešoji biblioteka
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kasmet organizuoja nemažai renginių,
propaguojančių knygą, skaitymą, rašytojų kūrybą. Čia vyksta literatūros popietės, rytmečiai, knygų
pristatymai, garsiniai knygelių skaitymai, surengtos spaudinių, moksleivių piešinių, darbelių
parodos ir kt.
Prisimenant lietuvių poetų ir rašytojų jubiliejus, parengtos spaudinių parodos: „Po girią
vaikščiojo poetas“( A. Matučio 90 g. m) , „Dėdės Pranio knygynėlis“ (P.Mašiotui -150 ),
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„Jubiliatai“ (B. Vilimaitės 70 g.m., S. Gedos 70 g. m., K. Kubilinsko 90 g. m, V.Skripkos 70 g. m.,
P. Panavo 80 g. m., K.Binkio 120 g. m.)
Užsienio rašytojams skirtos spaudinių parodos: „Jubiliatai“ (V. Dragunskio- 100 g. m., V.
Sutejevo -110 g. m , M. Gipės -90 g. m.), „Pasakininkas iš Vokietijos“ (O. Proisleriui-90)
,„Stebuklingų knygų vaikams kūrėjas“ (S. Michalkovui-100).
Jau ne pirmus metus dalyvaujama Metų knygos rinkimų akcijoje. Akcijos metu vaikai skaitė
knygas, piešė iliustracijas, kūrė inscenizacijas. Už labiausiai patikusią knygą balsavo internetu
mokyklų klasėse ir darželių grupėse. Vaikų literatūros skyriuje surengta darželinukų piešinių
parodėlė „Mes iš J. Liniausko ir N. Marčėnaitės knygų“.

Rytmečio „Mano draugė knyga“ metu darželinukams pasakota apie vaikų Metų knygos
rinkimuose dalyvaujančius rašytojus Joną Liniauską, Nomedą Marčėnaitę, Kęstutį Kasparavičių.
Vaikai klausėsi „Lėlės istorijos“ iš N.Marčėnaitės knygos „Lėlė“ ir ištraukų iš K.Kasparavičiaus
knygos „Sapnų katytė“. Ugdytiniai su auklėtojomis

vaizdžiai pristatė

J. Liniausko knygos

„Suvyniota diena, arba kokio dydžio būna meilė“ tokio pat pavadinimo pasaką apie bebriuką Bartą.

Metų knygos akciją užbaigė sausio 29 dieną įvykusi literatūros popietė „Stebuklingame
knygų pasaulyje“, kur renginio dalyviai supažindinti su Metų knygų vaikams penketuku ir jų
autorių biografijomis bei kūryba. „Žiburio“ pagrindinės mokyklos ir „Verdenės“ gimnazijos
pradinių klasių mokiniai pristatė visas penkias akcijoje dalyvavusias knygas: skaitė ištraukas, rodė
spalvingus savo piešinius, pasakojo apie knygų herojus.
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2013 metais bendradarbiavome su Visagino vaikų lopšelių-darželių priešmokyklinėmis
grupėmis. Net septynios darželinukų grupės
bibliotekos

aplankė biblioteką. Vaikučiai apžiūrėjo visus

skyrius, skaitykloje vartė spalvingas knygas, žurnalus. Susipažinę su biblioteka,

renginių salėje žiūrėjo animacinius filmus.

Renginio „Aš esu bibliotekos draugas“ metu „Auksinio gaidelio“ ir „Gintarėlio“ lopšelių–
darželių ugdytiniai kartu su tėveliais klausėsi pasakojimų apie geraširdžius padarėlius muminukus
ir jų draugus, žiūrėjo animacinį filmą „Paslaptis“ pagal suomių rašytojos T. Janson knygą
„Burtininko skrybėlė“. Ikimokyklinukai dalyvavo trumpoje viktorinoje „Pažink veikėjus“.
Gruodžio 16 dieną bibliotekoje apsilankė „Ąžuoliuko” lopšelio-darželio ugdytiniai su savo
auklėtojomis. Vaikai klausėsi mokytojos A. Popovos pasakojimo apie adventą ir Kalėdų šventę,
ištraukų iš Z. Gaižauskaitės knygelės „Atvažiuoja Kalėda“. Rytmečio „Smurfai laukia Kalėdų”
metu vaikai susipažindinti su jų mėgstamais animacinių filmų herojais - smurfais, parodytas
animacinis filmas „Smurfai: Kalėdų giesmė“.
Kasmet bibliotekoje minima Tarptautinė vaikų knygos
diena. Paskelbtas vaikų piešinių konkursas „Jie gyvena knygų
pasaulyje“, o balandžio mėnesį Vaikų literatūros skyriuje buvo
eksponuojami 57 vaikų piešiniai.
Su virtualia piešinių paroda

galima susipažinti

viešosios bibliotekos interneto puslapyje.
Keli

renginiai

buvo

skirti

vaikų

mėgstamiems

rašytojams Vytautui V. Ladsbergiui, P. Mašiotui, K.Kasparavičiui,V. Palčinskaitei.
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Balandžio mėn. vyko literatūros popietė „Pasakos ir gyvenimas“, skirta rašytojo Vytauto V.
Landsbergio kūrybai. „Verdenės“ gimnazijos 9 klasės moksleivė Kotryna Naglinskaitė pristatė
rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią, skaitė pasakėčią apie tris žuvėdras. „Žiburio“ pagrindinės
mokyklos trečiokai parodė ištrauką pagal „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“ knygą, o šios
mokyklos ketvirtokai perskaitė savo rašytus laiškus pagrindiniam knygos „Rudnosiuko istorijos“
herojui. „Verdenės“ gimnazijos 3b klasės mokiniai vaizdžiai ir išradingai pristatė „Obuolių pasakų“
herojus. Vaikai aktyviai dalyvavo viktorinoje, pelnė saldžių prizų.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu surengtas rytmetys „Rašytojo Prano Mašioto knygų
pasaulyje“, skirtas vaikų rašytojo, pedagogo ir publicisto 150–osioms gimimo metinėms, kuriame
Vaikų literatūros skyriaus vedėja R. Sorokina jauniesiems skaitytojams pasakojo apie rašytoją ir jo
kūrybą. „Verdenės“ gimnazijos penktokai, vadovaujami mokytojos A. Popovos, paruošė ir parodė
pasakėlės „Kiškis vagilis“ inscenizaciją, o pirmokai suvaidino pasaką „Julytės svečiai“. Paklausę ir
pažiūrėję P. Mašioto pasaką, pradinukai aktyviai dalyvavo viktorinoje.
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Mažieji bibliotekos skaitytojai ir jų šeimos nariai dalyvavo renginyje „Ir vėl knygų šalyje“,
kuriame buvo pristatytos vaikų mėgstamo autoriaus KęstučioKasparavičiaus knygos. Susipažinę su
šių pasakėlių herojais vaikai aktyviai dalyvavo žaidime „Kas? Kur? Kada?
Susitikimas su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu
Gegužės 21 dieną bibliotekoje lankėsi poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius,
dainininkas

ir

vaikų

rašytojas

Vytautas

V.

Landsbergis.

„Obuolių

pasakos

“

ištrauką „Ruduo“ susirinkusiems skaitė „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 10 klasės moksleivis
Artūras Leonaitis, o tos pačios mokyklos trečiokai parodė knygos „Arklio Dominyko kelionė į
žvaigždes“ ištraukos inscenizaciją. Vėliau bendrai buvo kuriama pasaka apie vaikų pasiūlytą herojų
– meškiną Tomą. Susitikimo metu vaikai buvo labai aktyvūs ir smalsūs, uždavė daug klausimų, o
rašytojo atsakymai įdomūs ir pamokantys. Už įdomiausius klausimus, originaliausius atsakymus
pradinukai buvo apdovanoti knygelėmis ir CD. Rašytojas mielai dalijo autografus.
Paminėtas poeto Sergejaus Michalkovo 100-ąjį gimimo jubiliejus. Rytmečio „Mes linksmai
gyvename” metu pasakota

apie rašytoją ir jo kūrybą. Vaikai deklamavo nuotaikingus poeto
eilėraščius.

„Draugystės“

vidurinės

mokyklos antrokai parodė teisingos
pasakos „Kaip senis karvę pardavinėjo“
inscenizaciją, o „Atgimimo“ gimnazijos
trečiokai pristatė pasakėčias „Kiškis ir
vėžlys“,

„Musė

ir

bitė“.

Mokiniai

aktyviai dalyvavo viktorinoje pagal S. Michalkovo kūrinius.
Spalio mėn. pradinių klasių mokiniai buvo pakviesti į rytmetį „Rudenėlio takeliu“,
skirtą garsiai poetei Violetai Palčinskaitei, mininčiai 70 metų jubiliejų. Mokiniai susipažino su
poetės knygomis. Pagal V.Palčinskaitės eiles „Verdenės“ gimnazijos antrokai paruošė nuotaikingą
ir spalvingą programėlę „Rudenio kraitelė“, o “Žiburio“ pagrindinės mokyklos antros klasės
mokiniai visus rytmečio dalyvius pamokė žaisti smagų žaidimą „Storas pomidoras“.
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Gruodžio mėn. jaunieji

skaitytojai susirinko į

antrą

renginį, skirtą poetės, Violetos

Palčinskaitės 70 metų jubiliejui paminėti. Literatūros popietės „Te šiaurys lapų nenupūs“ metu
Vaikų literatūros skyriaus vedėja R. Sorokina pasakojo apie poetę ir jos kūrybą. Renginyje aktyviai
dalyvavo ir patys vaikai: „Atgimimo“ gimnazijos 3b klasės mokiniai deklamavo žaismingas eiles,
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos ketvirtokai parodė V.Palčinskaitės pjesės „Septynios snieguolės ir
vienas nykštukas“ ištraukos inscenizaciją. Šios mokyklos 9 b klasės moksleivė K. Macickaitė
skaitė apsakymą „Visiškai naujas drambliukas“ ir poetės eilėraščius. „Verdenės“ gimnazijos 2 b
klasės mokiniai, pasirėdę daržovėmis, deklamavo linksmus eilėraščius. Literatūros popietės metu
pradinukai sprendė kryžiažodį ir klausėsi smuiko muzikos.

Vaikų literatūros skyrius penkioliktus metus dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginiuose. Buvo paruošta spaudinių paroda: „Šiaurės šalys iš arčiau“. Mokinius pakvietėme į
literatūros popietę „Svečiuose pas trolį Molį“. Vaikus supažindinome su šiaurės šalimi Norvegija,
nepaprastomis būtybėmis troliais. Ši popietė buvo skirta ir vaikų poetės, dramaturgės Violetos
Palčinskaitės 70 metų jubiliejui paminėti. Apie poetės kelionę į trolių kraštą Norvegiją ir knygos
„Muzika Troliui“ atsiradimą kalbėjo „Verdenės“ gimnazijos moksleivė Kotryna Naglinskaitė. Ji
skaitė ištraukas iš knygos: „Kodėl jūra sūri“, „Kalėdos Norvegijoje“. Ketvirtos klasės mokiniai
pasakojo apie poetę, jos vaikystę, mokyklinius metus, skaitė įdomias ištraukas iš knygos „Muzika
Troliui“, pianinu atliko muzikos kūrinėlius.
Netradicinės darbo formos
Skaitymo akcija vaikams „Auginkime Knygų medį“:
Vasaros atostogų metu jaunuosius skaitytojus

kvietėme atrasti

skaitymo džiaugsmą,

dalyvauti akcijoje „Auginkime Knygų medį“. Šioje akcijoje dalyvavo 25 skaitytojai. Vaikai ne tik
skaitė knygas, bet ir klijavo Knygų medžius ir tokiu būdu juos augino. Užaugintus Knygų medžius
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rugsėjo mėn. pristatė į Vaikų literatūros skyrių. Visi akcijoje dalyvavę skaitytojai renginių metu
buvo paskatinti dovanėlėmis.
Visą vasarą grožėjomės meno mokyklos batikos klasės (vadovė T.Bondarenko) mokinių
darbų paroda „Knygų puslapiuose“. Batika – tai tekstilės dekoravimo technika, kurioje naudojami
vaškas ir dažai. Įvairaus amžiaus mokiniai

savo paveikslėliuose

nupiešė mėgstamus pasakų

herojus.
Rugsėjo ir spalio mėn. gėrėjomės meno mokyklos floristikos dizaino klasės (vadovė N.
Marčenko) mokinių darbų paroda „Floristinis koliažas“. Parodoje pamatėme 17 floristikos darbų.
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais eksponuota buities kultūros studijos „Barbė“ (vadovė
V.Kovrigina) ugdytinių paroda „Rudeninė popieriaus fantazija“. Tai

skirtingo amžiaus vaikų

popieriaus aplikacijos, įvairia technika išsiuvinėti darbeliai, žaisliukai iš gofruoto popieriaus.
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9. Materialinė bazė
Patalpų ir inventoriaus būklė
Bendras bibliotekų patalpų plotas
 SVB -1513 m2 , iš jų naudingas - 802 m2
 Miesto filialas - 466 m2, iš jų naudingas – 341 m2
VB – 1047 m2 , iš jų naudingas – 461 m2
Lentynų apskaita
 SVB - 2446 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2446 lentynų metrų;
 VB -1448 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1448 lentynų metrų;
 Miesto filialas – 998 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 998 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. Bibliotekos baldai (lentynos, stalai, dalis kėdžių) seni, įgyti
daugiau kaip prieš 30 metų, tačiau dėl lėšų trūkumo negalime nusipirkti naujų.
Materialus ir nematerialus turtas
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ buvo sukurta interneto svetainė, pritaikyta
neįgaliųjų pasiekiamumui ir mobiliesiems įrengimams (15 000 Lt). 2013 m. perduota bibliotekai.
Kompiuterių ir vartotojams dauginimo aparatų skaičius per ataskaitinius metus nesikeitė:
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)
Trūkstant vietos renginiams organizuoti, bibliotekos kolektyvas savo jėgomis įstaigos rūsyje
susiremontavo 2 sales. 2013 m. pradžioje Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriui
pateiktas įstaigos poreikis infrastruktūros ir paslaugų plėtrai 2014-2020 m. Metų pabaigoje,
Kultūros ministerijai paskelbus apie 2014-2020 m. ES struktūrinių lėšų planuojamą paskirstymą
kultūros sričiai, pradėta rengti „nulinė“ paraiška Visagino viešosios bibliotekos rekonstrukcijai.
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10. Finansavimas
Gauta: 547,7 tūkst. Lt , t.y. 11,9 % daugiau negu 2012 m.
 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 545,8 tūkst. Lt (2012 m. – 476,7 tūkst.
Lt)
 iš jų steigėjo lėšos dokumentams:
- knygoms 0 tūkst. Lt
- periodikai 10,0 tūkst. Lt (2012 m. 17 tūkst. Lt), t. y. 41 % mažiau
 už mokamas paslaugas – 1,0 tūkst. Lt (2012 m. 2,5 tūkst. Lt), t.y. 60 % mažiau
 fizinių, juridinių asmenų parama – 0,9 tūkst. Lt (2012 m. 0,9 tūkst. Lt)
 programų, projektų – 0 tūkst. Lt
Išlaidos: 547,7 tūkst. Lt (2012 m. – 489,6 tūkst. Lt)
 Darbo užmokesčiui – 318,5 tūkst. Lt (2012 m. – 300,2 tūkst. Lt) t.y. 6,1 % daugiau.
 Dokumentams įsigyti – 59 tūkst. Lt (2012 m. – 71,8 tūkst.
Lt), t.y. 18 % mažiau, nes sumažėjo gyventojų skaičius. Iš jų:
knygoms – 48,5 tūkst. Lt (2012 m. – 54,8 tūkst. Lt), t.y. 11,5 % mažiau;
periodikai – 10,0 tūkst. Lt (2012 m. – 17,0 tūkst. Lt), t.y. 41 % mažiau;
elektroniniams dokumentams – 0,5 tūkst. Lt (2012 m. – 0 Lt).
 Automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui ir kt. – 3 tūkst. Lt
(2012 m. - 7 tūkst. Lt;
 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, komunalinėms paslaugoms ir kt.) – 167,2 tūkst. Lt
(2012 m. – 110,6 tūkst. Lt), t.y. 51 % daugiau.
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Išvados
Pasiekimai
Biblioteka ir toliau išliko kultūros židiniu bendruomene: buvo rengiamos dokumentų ir
meno parodos, organizuojami kultūriniai renginiai. Vartotojai gali naudotis nemokamai viešąja
interneto prieiga ir bevieliu interneto ryšiu Viešojoje bibliotekoje ir filiale. Sėkmingai dirbama
LIBIS programine įranga, kuriamas elektroninis katalogas, tęsiamas fondo rekatalogavimas.
Kompetencijos ugdymui bibliotekos darbuotojai kelia kvalifikaciją seminaruose.
Problemos
Biblioteka atlieka didelį vaidmenį bendruomenės gyvenime, mažina socialinę atskirtį,
moderniomis informacinėmis technologijomis plečia žinių visuomenės kūrimąsi. Neatsilikdama nuo
kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų,

biblioteka teikia tradicines ir netradicines paslaugas, tačiau

ankštose ir nefunkcionaliose viešosios bibliotekos patalpose vartotojai nesijaučia jaukiai. Tai liudija
2012 metais atliktas Visagino viešosios bibliotekos paslaugų kokybės vertinimo tyrimas, kuris
parodė, kad bibliotekos aplinka 25 % vartotojų neskatina būti joje, nes paslaugų kokybei svarbią
reikšmę turi ir vidiniai bibliotekos fiziniai elementai (patalpos, įranga, temperatūra, apšvietimas ir
kt.).
Pasibaigus projektui „Bibliotekos pažangai“, atnaujinus technologijas, nemažai finansinių
išlaidų reikalauja kompiuterinės technikos remontas, kopijavimo miltelių įsigijimas, tam nepakanka
savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų.
Lėšos periodinių leidinių užsakymui 2013 m. sumažėjo 41%, todėl jautėsi periodinių
leidinių stygius lietuvių ir užsienio kalbomis.
Didėja bibliotekų darbuotojų darbo krūvis ir kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau vidutinis
bibliotekininkų darbo užmokestis vienas mažiausių šalyje.
Planai ateičiai.
Gerinant bendruomenės narių informacines, švietimo, kultūros paslaugas būtina sukurti
šiuolaikinę, modernią bibliotekos aplinką kokybiškoms paslaugoms teikti:
1. Renovuoti viešosios bibliotekos patalpas, sukurti jaukias patogias erdves vaikams,
paaugliams, jaunimui ir suaugusiems, įsigyti modernią RFID technologijų įrangą (praėjimo
kontrolės sistemą su stebėjimo kameromis, savitarnos dokumentų išdavimo/grąžinimo įrenginį,
integruotą su LIBIS) ir bibliotekos veiklai pritaikytus baldus.
2. Dalyvauti projektinėje veikloje ieškant papildomo finansavimo.
3. Ugdyti darbuotojų profesionalumą.
4. Kartu su savivaldybe derinti veiklos kryptingumo ir įstaigos finansavimo klausimus.
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