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1. 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. Įstaigai vadovauja direktorė Dalia Sargūnienė, turinti 10 metų vadybinio 

darbo stažą. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – bibliotekų veikla. Biblioteka kaupia ir saugo 

savivaldybės poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja 

formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant integralią Lietuvos bibliotekų informacinę sistemą 

(LIBIS). Bibliotekos misija – tenkinti gyventojų informacinius ir kultūrinius poreikius, skatinant 

žinių visuomenės raidą, sudarant sąlygas viso gyvenimo mokymuisi bei asmenybės saviraiškai. 

Bibliotekos vizija – demokratiška, moderni informacijos, kultūros ir neformalaus švietimo įstaiga, 

užtikrinanti visuomenės poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, organizuojanti 

bendruomenei laisvą prieigą prie spausdintų ir elektroninių informacijos šaltinių, nuolat tobulinanti 

ir plečianti rekreacines ir elektroninės paslaugas, bendradarbiaujanti su kitomis institucijomis, 

kurianti informacinę ir žinių visuomenę Visagino savivaldybės teritorijoje. 

Visagino viešoji biblioteka prisidėjo prie  Visagino savivaldybės  2014-2016 metų 

strateginio veiklos plano strateginio tikslo „Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas“ 

įgyvendinimo. Įgyvendinant  šį strateginį tikslą, biblioteka vykdė vieną iš „Gyventojų kultūrinio 

aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo“ programos dalių. Šia programa  buvo įgyvendinamas 

įstaigos strateginis tikslas - teikti paslaugas, atitinkančias Visagino savivaldybės bendruomenės 

poreikius, sudarant  lygias  galimybes  visiems  vartotojams  naudotis informacijos ištekliais, 

tenkinti kultūrinius, rekreacinius ir žinių poreikius. Metų prioritetinės veiklos bibliotekoje buvo 

akcentuojamos šiomis kryptimis: fondų atnaujinimas, informacinės ir žinių visuomenės poreikių 

tenkinimas, gyventojų informacinio raštingumo mokymai, glaudesnių ryšių su vietos 

bendruomenėmis užmezgimas, tęstinė skaitymo skatinimo projektinė veikla, kraštotyrinė leidybinė 

veikla, renginių organizavimas, bibliotekos veiklos viešinimas, partnerystės ryšių paieška,  

darbuotojų kompetencijos ugdymas,  bibliotekinių procesų modernizavimas. 2014 m. bibliotekų 

veikla buvo nukreipta gyventojų informaciniams, kultūriniams ir savišvietos poreikiams tenkinti.  

Šiai veiklai įgyvendinti biblioteka organizavo gyventojų bibliotekinį aptarnavimą: 

 dalyvavo  Skaitymo skatinimo programoje; 

 komplektavo dokumentų fondą;  

 tęsė darbus formuojant elektroninį bibliotekos katalogą (LIBIS);  
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  mokė gyventojus kompiuterinio raštingumo, populiarino naudojimąsi 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis; 

 bibliotekinio darbo formomis supažindino visuomenę su laikmečio aktualijomis, 

rašytojų, menininkų, įžymių žmonių kūryba ir veikla; pagrindinį dėmesį sutelkė minint 

Donelaičio Metus; 

 išleido bibliografijos rodyklę „Visagino metraštininkas – humanitarinių mokslų daktaras 

Algirdas Kavaliauskas“, padėjo surinkti ir atspausdinti eilėraščius  visaginietės neregės  

L. Cvetkovos knygelei ir CD. 

 viešino bibliotekos veiklą  Visagino viešosios bibliotekos tinklalapyje ir vietinėje 

žiniasklaidoje. 

 

2. VVB STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 

 Visagino viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 1 struktūrinis padalinys – 

miesto filialas. Viešosios bibliotekos struktūra 2014 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 Skaitytojų aptarnavimo skyrius, susidedantis iš periodikos skaityklos, 

abonemento, vaikų literatūros ir viešosios interneto prieigos sektorių. 

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 24 darbuotojai, iš jų dirbančių visą darbo laiką – 16, ne visą darbo laiką – 8. Profesionalių 

bibliotekininkų – 16 (7 turi aukštąjį, 9 – aukštesnįjį išsilavinimą), kvalifikuotų specialistų ir 

techninių darbuotojų po 4.  

Kadangi Meno skaityklos-galerijos vedėja V. Šeršniovienė išėjo vaiko priežiūros atostogų, į 

jos vietą terminuotam darbui priimta Tatjana Bondarenko. 
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3. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

 Ataskaitiniais metais 12 bibliotekininkių ir 2 kvalifikuoti specialistai kėlė kvalifikaciją. 

Direktorė Dalia Sargūnienė dalyvavo 5 mokymuose: „Projektų valdymas“,  „Projektų iniciavimo 

teoriniai ir praktiniai mokymai“, „Vartotojų ir partnerių poreikių analizė ir inovacijų diegimo 

mokymai“, „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“, „Pokyčių kokybės valdymas“;  3 

konferencijose: „Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir galimybės, Lietuvos-Lenkijos-Ukrainos 

bibliotekų patirtis naudojant naująsias technologijas ir medijas“, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

pristatyme,  1 seminare - „Civitas“ klubų veiklos atnaujinimas“. Kartu su kitais savivaldybių 

viešųjų bibliotekų vadovais dalyvavo tarptautiniame gerosios patirties sklaidos seminare-stažuotėje 

„Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“, kur susipažino su 

Nicos, Marselio, Liono, Avinjono, Kolmaro, Berlyno bibliotekų darbu bei patobulino įgūdžius ir 

gebėjimus inovacijų diegimo srityje“. 

Bibliotekininkai dalyvavo šiuose seminaruose ir mokymuose: 

 „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą (N. Sokolova, V. Kuliešius, L.Čivilienė, N. 

Kapusta); 

 „Informacijos ir dokumentacijos standartai  (L. Čivilienė); 

 Utenos VB projekto „Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė 

populiarinant kultūros paslaugas jaunimui“ mokymuose : „Pasaulinis lobių medžioklės žaidimas 

pasitelkiant GPS sistemą Geocaching ir Educaching“, „ Internetinis marketingas – kaip pritraukti 

lankytojus“, „Viešinimas “ (N.Kapusta, E. Sargūnaitė);  

 „Debesų kompiuterijos“ paslaugos ir jų panaudojimas bibliotekoje“ (E. Sargūnaitė); 

 „Projektų inicijavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“, „Vartotojų ir partnerių poreikių 

analizė ir inovacijų diegimas “, „Poveikio vertinimas“ (V. Aidukaitė); 

 „ Atstovavimas ir fondoieška“ (R. Sorokina, Oksana Belskaja); 

 „Elektroninės skaityklės“ (L. Abramenko); 

 „Viešieji pirkimai“ (V. Kuliešius“); 

Violeta Aidukaitė ir Janina Černiauskaitė vyko į studijinę išvyką į Olštyno  miesto (Lenkija) 

viešąją biblioteką (pagal LKT iš dalies finansuotą  Utenos VB projektą).  
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4. DOKUMENTŲ FONDŲ FORMAVIMO ASPEKTAI 

Visagino viešoji biblioteka 2014 metais dokumentų fondą komplektavo atsižvelgdama į 

turimus išteklius, augančius vartotojų informacijos poreikius, skaitymo reikmes, dokumentų 

įsigijimui skirtas lėšas ir leidyklų pateikiamas naujienas. 

2014 metais Visagino viešajai bibliotekai naujiems dokumentams įsigyti Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministerija skyrė 47770,00 Lt: spaudiniams – 47270,00 Lt, vaizdo, garso ir 

elektroniniams leidiniams – 450,00 Lt. Periodinių leidinių prenumeratai iš Visagino savivaldybės 

gauta 11300,00 Lt. 

2014 metais universalus bibliotekos fondas pasipildė 5104 fiz. vnt. dokumentų. 

Originaliosios, vaikų, klasikinės literatūros, informacinių leidinių lietuvių kalba įsigyta 3491 fiz. 

vnt. Rusakalbei miesto bendruomenei nupirkta 1554 fiz. vnt. įvairių dokumentų rusų kalba. Fondas 

praturtėjo ir 59 fiz. vnt. leidinių kitomis kalbomis. Didžiąją dalį – 99,4% įsigytų dokumentų sudaro 

knygos ir serialiniai leidiniai. 

Kadangi bibliotekos fondas dar pilnai nerekataloguotas, tai 2014 metais vyko tolesnis fondo 

valymas, tvarkymas ir susidėvėjusių, skaitytojų poreikių neatitinkančių dokumentų nurašymas. 

2014 metais fiksuojamas fondo mažėjimas, nes nurašyta 1,6 karto daugiau dokumentų nei gauta 

(7980 fiz. vnt.). 

Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių fondų dinamiką per dvejus 

metus. 

 

SVB-savivaldybės viešoji biblioteka, VB-viešoji biblioteka, F-filialas 

2013 2014

SVB 122858 119982

VB 75914 73457

F 46944 46525

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

 SVB fondas 2013 - 2014 metais 



7 

Iš viso SVB fonde yra 119982 fiz. vnt. ir 32082 pavadinimų dokumentų. Palyginus 2013 ir 

2014 metų duomenis matome, kad bendras SVB fondo dydis per paskutinius metus sumažėjo 

2,34% arba 2876 fiz. vnt. dokumentų. Tam turėjo įtakos 2014 metais toliau vykdytas fondo valymas 

nuo nepaklausių, pasenusių, susidėvėjusių dokumentų. Dėl didesnio nurašymo, nei gavimo VB 

fondas sumažėjo 3,24% arba 2457 fiz. vnt. dokumentų, filialo fondas – 0,89% arba 419 fiz. vnt. 

dokumentų. 

SVB fondo ir jos padalinių dydis fiz. vnt. ir pavadinimais 2013 – 2014 m. 

 Fondo dydis 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

SVB 122858 35310 119982 32082 -2876 -3228 

VB 75914 36895 73457 34402 -2457 -2493 

F 46944 13940 46525 12801 -419 -1139 

4.1. Fondo sudėtis 

Visagino SVB dokumentų fondas yra sudarytas iš grožinės, šakinės literatūros ir periodikos. 

Diagramoje matome fondo sudėties kitimą 2013 – 2014 m. 

 

Didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros sukaupta 

mažiau. Periodika – mažiausia fondo dalis, tačiau ji aktuali bibliotekos skaitytojams. 

Diagrama atspindi 2014 m. bibliotekos ir jos filialo fondų sudėtį. 
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Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 57804 fiz. vnt ir 48,2 %. 

 Grožinė literatūra 

2013 m. 2014 m. Pokytis 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 61665 50,2 57804 48,2 -3861 -2,0 

VB 38464 50,7 34810 47,4 -3654 -3,3 

F 23201 49,4 22994 49,4 -207 -0,0 

2014 m. grožinės literatūros Visagino SVB sumažėjo 3861 fiz. vnt. arba 2,0%. Didesnis 

grožinės literatūros fondo valymas ir nurašymas vyko Viešojoje bibliotekoje. VB grožinės 

literatūros sumažėjo 3654 fiz. vnt. arba 3,3%, filiale – 207 fiz. vnt. 

Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 46883 fiz. vnt. ir 39,1 %. 

 Šakinė literatūra 

2013 m. 2014 m. Pokytis 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 48571 39,5 46883 39,1 -1688 -0,4 

VB 28864 38,0 28231 38,4 -633 +0,4 

F 19707 42,0 18652 40,1 -1055 -1,9 

2014 m. nurašyta ir dalis pasenusio šakinės literatūros fondo, todėl SVB šakinės literatūros 

fondas sumažėjo 1688 fiz. vnt., VB – 633 fiz. vnt., filiale – 1055 fiz. vnt. 

Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 15295 fiz. vnt. ir 12,7%: 

žurnalų – 14946 fiz. vnt.; 12,5%  , laikraščių –349 komplektų; 0,3%. 

 Periodiniai leidiniai 

2013 m. 2014 m. Pokytis 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 12622 10,3 15295 12,7 +2673 +2,4 

VB 8586 11,3 10416 14,2 +1830 +2,9 

F 4036 8,6 4879 10,5 +843 +1,9 

Grožinė
literatūra

Šakinė
literatūra
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2014 m. SVB periodinių leidinių skaičius išaugo 2673 fiz. vnt. arba 2,4%, nes per vienus 

metus fiksuotas dvigubas (už 2013 ir 2014 m.) prenumeruotų periodinių leidinių gavimas ir nevyko 

jų nurašymas. VB periodinių leidinių fondas išaugo 1830 fiz. vnt. arba 2,9%, F – 843 fiz. vnt. arba 

1,9 %. 

4.2. SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 

Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2014 m. pabaigoje SVB fonde yra: 

 knygų – 103099 fiz. vnt., 

 serialinių leidinių – 15789 fiz. vnt., 

 garsinių regimųjų dokumentų – 853 fiz. vnt.,  

 elektroninių dokumentų – 154 fiz. vnt., 

 kitų dokumentų – 87 fiz. vnt. 

 

SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2014-12-31 (procentais) 
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4.3. Aprūpinimas dokumentais 

2014 metais Visagino SVB gerai galėjo aprūpinti bendruomenės gyventojus knygomis, 

prasčiau garsiniais regimaisiais ir elektroniniais dokumentais. 

2014 metais SVB 

fiz. vnt. 

VB 

fiz. vnt. 

F 

fiz. vnt. 

1 gyventojui tenka dokumentų 5,82 6,61 4,89 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,25 0,29 0,19 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,04 0,07 0,003 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,01 0,01 0,0009 

1 vartotojui tenka dokumentų 44,14 49,07 38,10 

1000 gyventojų tenka 5817 6614 4887 

Geriausiai dokumentais 2014 m. buvo aprūpinti Viešosios bibliotekos teritorijai 

priklausantys gyventojai, nes šiai bibliotekai skirta daugiau vienetinių naujų dokumentų. 

2014 m. Visagino gyventojai buvo aprūpinti dokumentais geriau nei 2013 m. dėl didesnių 

bibliotekai skirtų savivaldybės lėšų. 

 2013 m. 2014 m. Pokytis 

1 gyventojui tenka dokumentų  5,78 5,82 +0,04 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,12 0,25 +0,13 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,04 0,04 +0,00 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,007 0,01 +0,003 

1 vartotojui tenka dokumentų 50,20 44,14 -6,06 

1000 gyventojų tenka 5785 5817 +32 

4.4. Dokumentų gavimas 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose – 5104 fiz. vnt., 1445 naujų pav. 

 Per metus įsigyta dokumentų 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

SVB 2462 1480 5104 1445 +2642 -35 

VB 1518 1368 3252 1294 +1734 -74 

F 944 944 1852 952 +908 +8 

Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių dokumentų gavimo dinamiką 

2013-2014 metais. 
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2014 metais gauta dokumentų 2642 fiz. vnt. daugiau nei 2013 m. Tokį pokytį lėmė 

padidėjusios savivaldybės lėšos, išaugęs periodinių leidinių skaičius. 

Už Kultūros ministerijos skirtą 47770,00 Lt sumą nupirkta 1753 fiz. vnt dokumentų: 

 338 – iš UAB „Alma littera sprendimai“, 

 224 – iš UAB „Nestandartiniai.LT“, 

 208 – iš UAB „Patogu pirkti“, 

 198 – iš UAB „Homo sapiens“, 

 147 – iš UAB „Humanitas“, 

 119 – iš UAB „Tyto alba“, 

 117 – iš UAB „Nieko rimto“, 

 113 – iš UAB „Vagos prekyba“, 

 81 – iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos, 

 77 – iš UAB „Baltų lankų“ leidybos, 

 36 – iš UAB „Barzda“, 

 32 – iš VŠĮ „Terra Publica“, 

 24 – iš Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro, 

 24 – iš UAB „Jotema“, 

 15 – iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. 

Pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 18 pirkimų vykdyta elektroninėmis 

priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). 

2013 2014

SVB 2462 5104

VB 1518 3252

F 944 1852
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2014 m. bibliotekos fondą papildė 34 fiz. vnt. vartotojų dokumentų, atneštų vietoj pamestųjų 

už 393,50 Lt sumą. 37 fiz. vnt. dokumentų gauti kaip juridinių asmenų parama iš UAB „Alma 

littera“. Jos vertė – 307,76 Lt. Iš įvairių kitų šaltinių (fizinių asmenų, įvairių leidėjų) biblioteka gavo 

1066 fiz. vnt. dokumentų už 12619,02 Lt. 

Per metus įsigyta grožinės literatūros – 1588 fiz. vnt., 850 naujų pav. 

 Per metus įsigyta grožinės literatūros 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Fiz. vnt. Naujų pav. Fiz. vnt. Naujų pav. Fiz. vnt. Naujų pav. 

SVB 1900 1040 1588 850 -312 -190 

VB 1145 1027 875 779 -270 -248 

F 755 755 713 654 -42 -101 

Dėl sumažėjusių Kultūros ministerijos lėšų, išaugusių knygų kainų 2014 m. įsigyta 312 fiz. 

vnt. ir 190 pav. mažiau grožinės literatūros nei 2013 m. VB įsigyta 270 fiz. vnt. ir 248 

pavadinimais, F – 42 fiz. vnt. ir 101 pavadinimu mažiau. 

Per metus įsigyta šakinės literatūros – 843 fiz. vnt., 571 naujų pav. 

 Per metus įsigyta šakinės literatūros 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Fiz. vnt. Naujų pav. Fiz. vnt. Naujų pav. Fiz. vnt. Naujų pav. 

SVB 545 440 843 571 +298 +131 

VB 373 341 547 496 +174 +155 

F 189 189 296 282 +107 +93 

2014 m. įsigyta 298 fiz. vnt. ir 131 pavadinimu daugiau šakinės literatūros nei 2013 metais. 

VB šakinės literatūros fondas pasipildė 174 fiz. vnt. ir 155 pavadinimais, F – 107 fiz. vnt. ir 93 

pavadinimais daugiau nei 2013 m. 

Per metus gauta 143 pavadinimų periodinių leidinių. 

 Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Pavad. Pavad. Pavad. 

SVB 112 143 +31 

VB 59 110 +51 

F 53 33 -20 

Bendras periodinių leidinių skaičius 2014 m. išaugo 31 pavadinimu. VB šis skaičius 

padidėjo 51, F – sumažėjo 20 pavadinimų, nes didžioji dalis nemokamai gautų leidinių paskirta 

Viešajai bibliotekai. 
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SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 4,3 %. 

 SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

SVB 2,0 4,3 +2,3 

VB 2,0 4,4 +2,4 

F 2,0 3,9 +1,9 

Palyginus 2013 m. naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde, šis rodiklis 2014 m. 

padidėjo 2,3 %. 2014 m. SVB šis skaičius siekia 4,3 %, VB – 4,4 %, filiale – 3,9%. 

2014 m. naujai gautų dokumentų rūšys procentais: 

 knygos – 46,47%, 

 serialiniai leidiniai – 52,90%, 

 garsiniai regimieji dokumentai – 0,51%, 

 elektroniniai dokumentai – 0,06% 

 natos – 0,06% 

Lėšos tenkančios dokumentams įsigyti: – 59070,00 Lt: 

 knygoms – 47270,00 Lt.  

 vaizdo, garso ir elektroniniams leidiniams –500,00 Lt 

 periodinei spaudai –11300,00 Lt. 

 SVB skirtos lėšos Lt 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Lėšos iš viso 59000,00 59070,00 +70,00 

Kultūros ministerijos lėšos 49000,00 477700,00 -1230,00 

Savivaldybės lėšos 10000,00 11300,00 +1300,00 

2014 metais Kultūros ministerija Visagino SVB skyrė 1230,00 Lt mažiau naujiems 

neperiodiniams dokumentams įsigyti nei 2013 m. Visagino savivaldybė periodinių leidinių 

įsigyjimui 2014 m. skirtą sumą padidino 1300,00 lt. 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 2,86 Lt. 

 SVB skirtos lėšos Lt 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Lėšos iš viso 1 gyventojui 2,78 2,86 +0,08 

Kultūros ministerijos lėšos 1 gyventojui 2,31 2,32 +0,01 

Savivaldybės lėšos 1 gyventojui 0,47 0,55 +0,08 
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Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 2863,72 Lt. 

Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 21,73 Lt. 

Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina –27,25 Lt. 

4.5. Dokumentų nurašymas 

2014 m. nurašyta 7980 fiz. vnt. dokumetų, 1630 fiz. vnt. daugiau nei 2013 m. VB buvo 

išsamiai peržiūrimas fondas, išimami neaktualūs, susidėvėję, sugadinti dokumentai, todėl čia 

nurašymas pasiekė 3787 fiz. vnt. Filiale nurašyti 2271 fiz. vnt. 

 Per metus nurašyta dokumentų 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

Fiz. vnt Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt Pav. 

SVB 6350 2792 7980 4673 +1630 +1881 

VB 158 96 5709 3787 +5551 +3691 

F 6192 4813 2271 2091 -3921 -2722 

4.6. Fondo panaudojimas 

Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0,72. 

 Fondo apyvartos rodiklis 

2013 metais 2014 metais Pokytis 

SVB 0,70 0,72 +0,02 

VB 0,73 0,76 +0,03 

F 0,64 0,65 +0,01 

4.7. Fondo panaudojimo koeficientas 

Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,78; šakinės lit. – 0,16; 

periodinių leid. – 2,14. 

VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,8; šakinės lit. – 0,16; periodinių leid. – 

2,1. 

F fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,73; šakinės lit. – 0,15; periodinių leid. – 

2,22. 

2014 m. elektroninių įrašų kataloge yra 46685. Per metus parengta 3262 įrašų; iš jų – 235 

analizinių. Bendras kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose 204201. 

Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, nei mainų, nei atsarginio fondo nėra. 
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5. GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIO APTARNAVIMO STATISTIKOS RODIKLIAI 

Vartotojų skaičius 

 

Nors 2014 m. gyventojų skaičius Visagino mieste sumažėjo, bibliotekos skaitytojų skaičius 

išaugo 271. Įtakos tam turėjo 2013 m. rugsėjo 26 d. Visagino savivaldybės patvirtinti nauji paslaugų 

įkainiai. Pensininkams ir vaikams bilietas išduodamas nemokamai. 

 Vartotojų skaičius 

2014 m 2013 m. Pokytis 

SVB 2718 2447 +271 

Viešoji biblioteka 1497 1376 +121 

Filialas 1221 1071 +150 

 

SVB VB Filialas

2447 

1376 

1071 

2718 

1497 

1221 

2013 m.

2014 m.

SVB VB Filialas

41062 

22104 
18958 

46076 

22290 23786 

Lankytojų skaičius 

2013 m. 2014 m.



16 

 Lankytojų skaičius 

2014 m. 2013 m. Pokytis 

SVB 46076 41062 +5014 

Viešoji biblioteka 22290 22104 +186 

Filialas 23786 18958 +4828 

Išaugus skaitytojų skaičius, išaugo ir apsilankymų skaičius. Vidutiniškai vienas skaitytojas 

bibliotekoje apsilankė 16,9 karto. VB – 14,9, Filiale – 19,5. 

 

 Dokumentų išduotis 

2014 m. 2013 m. Pokytis 

SVB 85974 egz. 85796 egz. + 178 egz. 

Viešoji biblioteka 55633 egz. 55557 egz. + 76 egz. 

Filialas 30341 egz. 30239 egz. + 102 egz. 

Padaugėjus apsilankymų skaičiui, padidėjo ir spaudinių išduotis. Kiekvienas skaitytojas 

perskaitė po 31,6 vnt., VB – 37 vnt., filiale – 25 vnt. spaudinių. 

Diagramoje matyti, kaip pasiskirstė spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas pagal pobūdį 

2014 m. ir 2013 m. 

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

 SVB – 45107 egz. arba 52,5% 

 VB – 28367 egz. arba 50,9% 

 Filiale – 16740 egz. arba 55,2% 

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

 SVB – 7424 egz. arba 8,6% 

 VB – 4664 egz. arba 8,4% 

 Filiale – 2760 fiz. vnt. arba 9,1% 

SVB VB Filialas

85796 

55557 

30239 

85974 

55633 

30341 

Dokumentų išduotis 

2013 m. 2014 m.



17 

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

 SVB – 32741 egz. arba 38,1% 

 VB – 21900 egz. arba 39,4% 

 Filiale – 10841 fiz. vnt. arba 35,7% 

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

 SVB – 702 egz. arba 0,8% 

 VB – 702 egz. 1,3% 

TBA 

 Išsiųsta užsakymų – 10 

 Gauta dokumentų – 10. 8 originalūs dokumentai ir dvi kopijos. Taip pat buvo gautas 1 

užsakymas iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, kurį įvykdėme. 

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 

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. 

Mokamos paslaugos 

Dalis paslaugų bibliotekos vartotojams buvo mokamos: dokumentų kopijavimas, 

skenavimas, elektroninio skaitytojo bilieto įsigijimas, patalpų nuoma. 2014 m. spalio 30 d. Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-178 naujai patvirtinti bibliotekos teikiamų paslaugų įkainiai  

nuo 2015 m. sausio 1 d. (eurais).  
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6. INFORMACINĖ VEIKLA 

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 – 6 135 egz. 

 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3 320 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 

Viešojoje bibliotekoje nuo 2005 m liepos 1 d. nebepildomi abu (abėcėlinis ir sisteminis) 

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 235 bibliografiniai įrašai.  

Informacinės užklausos 

 Gauta užklausų Atsakyta užklausų Įvykdymo % 

SVB 8023 7541 93,9 % 

VB 5618 5208 92,7 % 

Filiale 2405 2333 97 % 

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 28 

 VB – 18 

 Filiale – 10 
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7. VIEŠOJI INTERNETO PRIEIGA 

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

pagal projektą „Bibliotekos pažangai“. 

Interneto vartotojų skaičius – 310, iš jų: 

 VB – 125 

 Filiale – 185 

Interneto lankytojų skaičius – 9 370, iš jų:  

 VB – 6877 

 Filiale – 2493 

Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius vartotojams) 

 VB – 11 

 Filiale – 6 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas (LIBIS) 

 Interneto seansų skaičius – 2168 

 Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 1381 

Vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine technika ir kt. valandų 

skaičius (val.) 

 SVB – 138 

 VB – 75 

 Filiale – 63 

8. KRAŠTOTYROS VEIKLA 

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 10 854 analizinių įrašų. 

Šiemet parengti 235 analiziniai bibliografiniai įrašai. 

http://www.visaginas.lt/
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    Visagino viešosios bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė 2014 metais sudarė ir išleido 

bibliografijos rodyklę „Visagino metraštininkas – humanitarinių mokslų daktaras Algirdas 

Kavaliauskas“ (1989-2013), skirtą bibliotekos veiklos 35-mečiui.  

Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai prisidėjo surenkant ir atspausdinant  visaginietės 

neregės  Luizos Cvetkovos eilėraščių knygelę, kuri buvo įgarsinta CD LAB Panevėžio filialo 

skyriuje.  

Metų pabaigoje baigta surinkti visaginiečių literatų kūryba naujo kūrybos almanacho 

„Visagino aušros“ leidimui ir perduota Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

9. 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 bibliotekos ir filialo skyrių informaciją ir 

ruošia ateinančio mėnesio kultūrinių renginių  planą, rengia bendrą statistinę ir tekstinę metinę 

ataskaitą. 

10. RENGINIAI 

             

Biblioteka įvairiais renginiais, literatūros ir meno parodomis supažindino visuomenę su 

laikmečio aktualijomis, svarbiomis istorinėmis ir kultūrinėmis  datomis, rašytojų, menininkų kūryba 

ir veikla. 2014 m. biblioteka bendruomenei suorganizavo 291 renginius, iš jų:   

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/658/zoomed_img_1232.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/560/zoomed_picture 895.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/560/zoomed_picture 916.jpg
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59 renginius Meno galerijoje (fotografijos, grafikos, tapybos, rankdarbių ir kitos autorinės 

darbų parodos, kūrybiniai užsiėmimai, paskaitos ir kt.). Meno parodas lydėjo jų pristatymai, kurių 

metu skambėjo gyva muzika, poezija, šokiai, teatralizuoti pasirodymai;  

 98 literatūros parodas; 

 134 kitų renginių suaugusiems ir vaikams ( knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais ir 

dailininkais, Donelaičio, Teatro metų ir rašytojų jubiliejų minėjimai, Metų knygos rinkimai, 

literatūrinės – muzikinės popietės ir rytmečiai, viktorinos, ekskursijos po biblioteką, internetinės 

transliacijos, virtualios parodos, konkursai, vaidinimai, įvairūs edukaciniai užsiėmimai, akcijos). 

Pagrindinis  dėmesys skirtas Donelaičio Metų minėjimui. Šia proga bibliotekoje buvo paruošta 

literatūros paroda „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...“, o filiale – iliustracijų paroda 

„Donelaitis dailininkų darbuose“ ir „Teskamba K. Donelaičio žodis kitomis kalbomis“, taip pat 

eksponuojama Marijos Ščerbakovos darbų paroda pagal Donelaičio „Metus“. Miesto šventei 

bibliotekos darbuotojai sukūrė floristinį kilimą. 

              

             

 

Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius): 

 SVB – 291 (2013 m. – 264) 
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 VB – 172 (2013 m. – 166) 

 Filiale – 119 (2013 m. – 98) 

Iš jų parodų skaičius: 

 SVB – 159 

 VB - 67 

 Filiale – 92 

 

        11. PROJEKTINĖ VEIKLA 

                                                                          

 

Sėkmingai įgyvendintas LR kultūros ministerijos dalinai finansuotas (4000 Lt) skaitymo 

skatinimo projektas „Skaito vaikai, kalba lėlės“. Projekto tikslas - paskatinti vaikus domėtis  knygų 

ir pasakų pasauliu, organizuojant lėlių teatro vaidinimus. Projekto dalyviai  susipažino su lietuvių  

rašytojų kūriniais vaikams: klausėsi skaitomų ištraukų, jas inscenizavo, dalyvavo literatūros 

popietėse, viktorinose, rytmečiuose. Edukacinių užsiėmimų metu  moksleiviai susipažino su 

tradiciniais ir netradiciniais teatro lėlių gaminimo būdais ir patys gamino lėles, kurias naudojo lėlių 

teatro spektakliuose. Rašytojos ir dailininkės Nomeda Marčėnaitė ir Sigutė Ach bendravo su 

projekto dalyviais, pristatė savo knygas ir vedė kūrybinius užsiėmimus. 

Visagino viešoji biblioteka, kaip Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos partneris, 

2014 m. I-ame pusmetyje tęsė praėjusiais metais pradėtą kompiuterinio raštingumo bendruomenei 

projektą „Efektyvus technologijų naudojimas: neatrastos galimybės mokymuisi, laisvalaikiui ir 

kūrybai“. Atskiros visaginiečių grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji) dalyvavo mokymuose, 

kuriuos vedė lektoriai iš VGTU, KTU, VU, VŠĮ „Skaitmeninių bendruomenių link“, BITĖS 
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išmaniųjų mokyklos. II- ame pusmetyje bendradarbiavo  įgyvendinant kitą projektą „Technologijos 

amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau“, kurio turinys buvo išplėstas naujomis temomis ir 

pritraukė daugiau norinčių mokytis žmonių.  

Visagino viešoji biblioteka, 2014 metais pasirašiusi sutartį su asociacija „Langas į ateitį“, 

tapo Lietuvos darbo biržos projekto „Pasitikėk savimi“ socialiniu partneriu ir pagal parengtą 

programą padėjo lavinti kompiuterinius įgūdžius 16-25 metų nedirbantiems ir nesimokantiems 

jaunuoliams. 

Kiekvienais metais Viešoji biblioteka dalyvauja vienoje iš populiariausių skaitymo 

skatinimo iniciatyvų „Metų knygos rinkimai“ : pateikus  konkursui projekto aprašymą, bibliotekai 

buvo skirti knygų rinkiniai, vyko knygų penketukų aptarimai vaikų ir suaugusiųjų kategorijose. 

Viešoji biblioteka dalyvavo leidyklos „Alma littera“ projekte „Augu skaitydamas“. Vasaros 

atostogų metu vaikai „augino“ simbolinius ,,Knygų“ medžius, o rugsėjo mėnesį daugiausia 

perskaitę knygų buvo apdovanoti bibliotekoje  simbolinėmis dovanėlėmis. 

Šešioliktus metus biblioteka dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte, kurį 

koordinuoja Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras, bendradarbiaudamas su Šiaurės šalių 

ambasadomis Lietuvoje. Šių renginių metu bibliotekoje supažindinama su Skandinavijos šalių 

literatūra, vyksta garsiniai skaitymai, edukacinės pamokėlės. 

Leidybiniai projektai: išleista bibliografija „Visagino metraštininkas – humanitarinių mokslų 

daktaras Algirdas Kavaliauskas“, vyko leidinio pristatymas.  Taip pat surinkta literatų kūryba naujo 

kūrybos almanacho „Visagino aušros“ leidimui. 

Meno galerijos vedėja T, Bondarenko, kaip Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro projekto partnerė, 2014 m. II-ame pusmetyje kas savaitę vedė įvairius kūrybinius 

užsiėmimus visaginiečiams.  

Visagino viešoji biblioteka įsijungė į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

(LMNŠC) vykdomo projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ įstaigų, kurios pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 

LMNŠC dėl mokinių profesinio veiklinimo,  veiklą ir yra įtraukta į el. duomenų bazę. Projekto 

tikslas – pažintinis vizitas į biblioteką, supažindinant mokinius su organizacijos pagrindinėmis 

veiklomis.  Direktorė koordinavo Visagino II-ojo mikrorajono bendruomenės tarybos veiklą, 
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dalyvavo darbo grupėje rengiantis miesto šventei, Baltijos kelio 25-mečio minėjimui, parengė 

pateiktį ir skaitė pranešimą savivaldybėje „Visagino savivaldai - 20 metų“. 

                                  

12. DARBAS SU VAIKAIS 

Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas  

 Skaitytojai Lankytojai Išduotis 

SVB 937 (+114) 9698 (-626) 14564 (-1) 

VB 545 (+36) 5331 (-259) 6504 (-55) 

Miesto filiale 392 (+78) 4367 (-367) 8060 (+54) 

Palyginti su praėjusiais metais, vaikų skaitytojų skaičius truputį padidėjo. Lankytojų 

skaičiaus ir dokumentų išduoties rodikliai sumažėjo. 

Vaikų vartotojų lankomumo rodiklis: 

 SVB – 10,3 

 VB – 9,8 

 Filiale – 11,1 

Vaikų vartotojų skaitomumo rodiklis: 

 SVB – 15,5 

 VB – 12 

 Filiale – 20,5 

   13.  RENGINIAI VAIKAMS 

       Renginių skaičius 

 SVB – 74 (52 parodos) 

 VB – 52 (34 parodos) 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/586/zoomed_img_6746.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/586/zoomed_picture 1257.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/596/zoomed_img_0181.jpg
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 Filiale – 22 (18 parodų) 

Renginių lankytojų skaičius 

 SVB – 714 

 VB – 669 

 Filiale – 45 

          VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo nemažai renginių, 

propaguojančių knygą, skaitymą, rašytojų kūrybą. Vyko literatūros valandėlės, popietės, rytmečiai, 

knygų pristatymai, surengtos spaudinių, moksleivių piešinių, darbelių parodos ir kt. 

Prisimenant lietuvių poetų ir rašytojų jubiliejus, parengtos spaudinių parodos: „Skaitykime 

Kristijoną Donelaitį“ (K. Donelaičio 300 g. m.) ,,Nenuilstamas išminties ieškotojas“ (K. 

Kasparavičiaus 60 g. m), „Gyvenam mes ir rašome širdim“ (V. Misevičiaus 90 g. m), „Teodoro 

Četrausko vertimai“ (T. Četrausko 70 g. m), „Kęstutis Urba rekomenduoja“ (K. Urbos 60 g. m). 

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

Sacharo 60 g. m., M. Zoščenkos 120 g. m., T. Janson 100 g. m., A. Aleksino 90 g. m.), „Melvino 

Burgesso fenomenas“ (M. Burgesso 60 g. m), „Mergaitė iš ateities ir kiti“ (K. Bulyčiovo 80 g. m.). 

Parengta vaikų piešinių ir plakatų paroda: „Aš augu Lietuvoj, šalelėj mylimoj“ (skirta 

Vasario 16-ąjai.). Rugpjūčio mėnesį eksponuota dailininkės Sigutės Ach darbų paroda. 

Jau ne pirmus metus dalyvaujama Metų knygos rinkimų 

akcijoje. Akcijos metu vaikai, padedami mokytojų skaitė 

knygas, piešė iliustracijas, kūrė inscenizacijas. Už labiausiai 

patikusią knygą balsavo internetu mokyklų klasėse. Parengta 

vaikų piešinių paroda „Renkame vaikų Metų knygą“. Vasario 4 

dieną vyko literatūros valandėlė „Skaitantis žino daugiau“, 

skirta „Metų knygos rinkimų 2013“ akcijai. 

Bibliotekininkė N. Sokolova renginio dalyvius supažindino su Metų knygų vaikams 

penketuku ir jų autorių biografijomis, o„Verdenės“ gimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 

pradinių klasių mokiniai originaliai pristatė perskaitytas knygas. 

 

 

http://biblioteka.visaginas.lt/index.php/lt/renginiai/ivyke-renginiai/526-metu-knygos-rinkimai-vaikams
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2014 metais bendradarbiavome su Visagino vaikų 

lopšelių darželių priešmokyklinėmis grupėmis. Ekskursijų metu 

vaikams rodėme visus bibliotekos skyrius, supažindinome su 

bendromis naudojimosi taisyklėmis, Vaikų literatūros skyriaus 

fondu. 

 

 

Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena. Šią dieną Vaikų 

literatūros skyriaus vedėja Rima Sorokina viešėjo „Ąžuoliuko” 

lopšelio-darželio „Ąžuoliuko” mokyklėlės grupėje. Vaikams ji 

pasakojo apie gamtą, jos saugojimą, pristatė keletą knygelių, 

skaitė sakmes. Darželinukai, minė mįsles apie mišką ir 

medžius, deklamavo eiles apie pavasarį, gamtą. 

 

Kovo 27 dieną bibliotekoje lankėsi „Auksinio Gaidelio“ 

lopšelio-darželio priešmokyklinės grupės vaikai. Renginio 

„Knyga – geriausias draugas“ metu darželinukai susipažino su 

biblioteka, minė mįsles, klausėsi patarlių apie knygas, 

atsakinėjo į klausimus apie žinomiausių pasakų herojus. 

 

Balandžio 30 dieną vyko rytmetis „Knyga laukia tavęs“. 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rima Sorokina pasakojo 

vaikų rašytoją Praną Mašiotą, skaitė  pasakėles „Kiškis ir 

vilkas“, „Ginčas“. „Auksinio raktelio“ lopšelio–darželio 

ugdytiniai parodė P. Mašioto „Varna ir genys“, „Žvirblis 

Pačiauška“ ir kitų pasakų inscenizacijas. „Ąžuoliuko“ lopšelio- 

darželio ugdytiniai vaidino A. Kairaitienės pjesę „Zuikių 

margučiai“. 

 

 

Lapkričio 11 dieną rytmečio „Muminukų pasaulyje“ 

metu pedagogė A. Popova supažindino darželinukus  su 

rašytojos T. Janson sugalvotais knygų herojais troliais 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/546/zoomed_picture 278.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/554/zoomed_picture 849.jpg
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Mumiais, skaitė ištrauką iš knygos „Burtininko skrybėlė“. Vaikai žiūrėjo ištraukos tęsinį, animacinį 

filmą apie muminuką ir jo draugus. 

 

Minėjome Tarptautinę teatro dieną. Kovo 28 dieną vyko 

literatūros valandėlė „Teatras – menas, kupinas emocijų, 

jausmų“. Bibliotekininkė Nadežda Kapusta apibūdino įvairias 

teatro rūšis. Kiekviena klasė rodė spektaklius pagal liaudies 

pasakas: „Draugystės“ vidurinės mokyklos 2a klasės mokiniai –

rusų liaudies pasakos „Varpelė“ inscenizaciją, 2b klasės 

mokiniai – rusų liaudies pasaką „Snieguolė“, Atgimimo“ 

gimnazijos 3b klasės mokiniai – lėlių spektakliuką, pasaką 

„Ropė“.  

 

 

Kasmet minime Tarptautinę vaikų knygos dieną. 

Paskelbtas vaikų piešinių konkursas „Kai gyvūnai kalbėjo...“. 

Sulaukta 59 piešinių. Dažniausiai vaikai  piešė Batuotą katiną ir 

Auksinę žuvelę. Visą balandžio mėnesį eksponuota ši vaikų 

piešinių paroda. 

Balandžio 2 dieną literatūros popietės „Kas gyvena 

pasakų knygelėse“ metu Vaikų literatūros skyriaus vedėja R. 

Sorokina pasakojo apie Tarptautinės vaikų knygos dienos 

reikšmę, apie garsųjį rašytoją, pasakų kūrėją H. K. Anderseną ir 

jo žinomiausias pasakas. 

Pradinukai dalyvavo viktorinoje, žiūrėjo animacinį 

filmą „Kiaulė taupyklė“, sukurtą pagal H. K. Anderseno pasaką „Piniginė kiaulė“, žaidė judriuosius 

žaidimus. Verdenės“ gimnazijos 2
B
 klasės mokiniai parodė I. Vizbaraitės knygos „Karžygiuko 

istorija“ inscenizaciją. 

Gegužės 20 dieną bibliotekos kiemelyje vyko šventė 

„Sveika, vasarėle!“, kurioje dalyvavo keturios pradinių klasių 

komandos. Mokiniai deklamavo B. Lenktytės, B. Zachoderio, 

V. Zubkovos, T. Bokovos ir kitų poetų eilėraščius apie vasarą 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/547/zoomed_dscf1776.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/553/zoomed_dscf2017.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/553/zoomed_dscf1929.jpg
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rodė J. Marcinkevičiaus eiliuotų „Voro vestuvių“ inscenizaciją, aktyviai dalyvavo įvairiuose 

konkursuose. 

Gegužės 22 dieną „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos 

5 klasių mokiniai susirinko paminėti rusų poeto ir rašytojo 

Aleksandro Puškino 215–ąsias gimimo metines.  

Bibliotekininkė Nadežda Kapusta supažindino mokinius 

su genialaus poeto biografija. Moksleiviai deklamavo A. 

Puškino eilėraščius, prisiminė jo pasakas, dalyvavo viktorinoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdėme projektą „Skaito vaikai, kalba lėlės“, iš dalies finansuotą Lietuvos kultūros 

tarybos. Skaitymas ir lėlių teatras – viena iš laisvalaikio leidimo formų. Biblioteka siekė naujais 

metodais sudominti mažąjį skaitytoją knyga, sukelti jo smalsumą ir įtraukti į žaidimą. Buvo įsigyta 

medžiagų naujoms lėlėms siūti ir dekoracijoms. Projekto dalyviai per rugsėjo–spalio mėnesius 

skaitė Sigutės Ach, Nomedos Marčėnaitės, Kęstučio Kasparavičiaus kūrinius vaikams, juos 

iliustravo. Perskaitę N. Marčėnaitės knygą „Lėlė“ piešė piešinius tema „Mano lėlė“. 

 

Darželinukus ir pradinių klasių mokinius kvietėme į 

projekto renginius. Literatūros valandėles „Kur slapstosi 

stebuklai“, „Paslaptingų istorijų kūrėjas“ „Sugrįžkim į pasaką“, 

skyrėme ir dailininkui, vaikų rašytojui Kęstučiui 

Kasparavičiui, šiemet mininčiam 60 metų jubiliejų. Mokiniai 

supažindinti su pagrindiniais rašytojo knygų herojais. 

Darželinukai klausėsi pasakojimo apie K. Kasparavičiaus 

gyvenimą ir CD įrašo – Keistuolių teatro aktoriaus D. 

Skamarako atliekamų muzikinių pasakaičių. Renginių metu 

vaikai dalyvavo viktorinose, minė suktas ir juokingas mįsles, 

žaidė žaidimus, sprendė kryžiažodį. 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/559/zoomed_picture 1095.jpg
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/559/zoomed_picture 1089.jpg
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Projekto „Skaito vaikai, kalba lėlės“ metu pradinių 

klasių mokiniai susipažino su lėlių teatro ypatumais, mokėsi 

valdyti lėles. Pastatyti keturi vaikų lėlių spektakliai. 

Lapkričio 28 dieną vyko rytmetis „Vaidinu pasaką“. 

Ąžuoliuko“ lopšelio–darželio priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai žiūrėjo vaikų lėlių spektaklius pagal žymaus vaikų 

rašytojo K. Kasparavičiaus pasakas „Kampažmogis“ ir „Kiškis 

Morkus Didysis“. Vaidino „Verdenės“ mokyklos 3
B
 klasės 

(mokytoja A. Popova) ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 3
A
 

klasės (mokytoja L. Čižienė) mokiniai. „Gintarėlio“ lopšelio–

darželio priešmokyklinių grupių ugdytiniai  pamatė K. 

Kasparavičiaus pasaką „Dainininkas“ ir rusų vaikų rašytojo S. 

Maršako „Pasaką  apie kvailą peliuką“. Vaidino „Atgimimo“ gimnazijos 4
B
 klasės (mokytoja J. 

Dragel) ir „Draugystės“ vidurinės mokyklos 3
A
 klasės (mokytoja R. Trukan) mokiniai. 

Vykdydami projektą „Skaito vaikai, kalba lėlės“ 

galėjome pasikviesti į svečius žinomas menininkes: Nomedą 

Marčėnaitę ir Sigutę Ach. 

Gruodžio 4 dieną į Visagino viešąją biblioteką atvyko  

menininkė, knygos „Lėlė“ autorė Nomeda Marčėnaitė. 

Susitikti su ja atėjo pradinių klasių mokiniai su savo 

mokytojomis. 

Smalsiesiems klausytojams knygos autorė pasakojo, 

kad jai įdomūs visi gyvenimo etapai. Patinka lipdyti, piešti, 

bendrauti su įdomiais žmonėmis, gaminti valgį, auginti gėles. 

Savo anūkei ji parašė knygą „Lėlė“. Autorė sukūrė jaudinančią 

mergaitės  gyvenimo istoriją. Susitikimo laikas prabėgo greitai. Nomeda įdomiai pasakojo, 

nuoširdžiai bendravo su vaikais, įtraukdama juos į žaismingą dialogą. Atvykusieji į susitikimą jau 

buvo skaitę jos parašytą knygelę, todėl klausimų buvo daugybė. Į gausybę klausimų Nomeda atsakė 

linksmai ir išsamiai. Po renginio dalis jaunųjų skaitytojų gavo autorės autografą. 
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Gruodžio 16 dieną Visagino viešąją biblioteką aplankė 

dailininkė ir rašytoja Sigutė Ach. Į edukacinę pamoką susirinkę 

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos, „Verdenės“ gimnazijos trečių 

klasių mokiniai ir „Draugystės“ vidurinės mokyklos antrokai 

klausėsi menininkės pasakojimo apie vaizduotės pasaulį, 

žiūrėjo filmuką apie tai, kaip reikia lieti akvarele. Vaikai, gavę 

specialaus minkšto popieriaus lapelius ir teptukus ėmėsi darbo. 

Lieti reikėjo tik dvi ar tris spalvas. Ant lapo atsiradus spalvotai 

dėmelei reikėjo žiūrėti į ką ji tapo panaši.  O pamatyti galima 

įvairiausius gyvūnėlius ar pasakiškus vaizdelius. Vieni savo 

darbeliuose pamatė šuniuką ar ežiuką, kiti dramblį ar debesėlį. 

Kiekvienam vaikui liko kalėdinė dovana, pačių sukurti 

paveikslėliai. 

Netradicinės darbo formos 

Vaikų literatūros skyrius jau daugelį metų bendradarbiauja su Visagino kūrybos namais. 

Sausio mėnesį eksponuota studijos „Indigo“ (vadovė S. Stoliarenko) ugdytinių darbelių paroda 

žiemos tema. Kovo mėnesį grožėjomės studijos „Fotekis“ (vadovė S. Kurpas) ugdytinės Dovilės 

Kaukėnaitės meninės fotografijos paroda „Išėjusių amžių šešėliai“. Gegužės mėnesį ir lapkričio 

mėnesį eksponuota meno mokyklos floristikos dizaino klasės (vadovė N. Marčenko) mokinių 

kūrybinių darbų parodos. 

          VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAS 

Viešosios bibliotekos filiale surengtos spaudinių, vaikų piešinių, kūrybinių darbelių parodos. 

Čia vyko renginiai propaguojantys knygą, skaitymą. 

 

Sausio 10 dieną „Auksinio Gaidelio“ lopšelio- darželio  

„Zuikučių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis apsilankė 

bibliotekos filiale. Jie dalijosi įspūdžiais apie jau perskaitytas 

knygas, minė bibliotekininkų pateiktas mįsles apie metų laikus, 

deklamavo eilėraščius apie žiemą. Bibliotekoje veikė ir šių 

vaikučių kūrybinių darbų parodėlė „Pasaulis aplink mane“. 

 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/512/zoomed_dsc00414.jpg
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Balandžio 2–ąją paminėti  Tarptautinę vaikų knygos 

dieną susirinko „Auksinio Gaidelio“ lopšelio–darželio 

„Žvaigždutės“ grupės ugdytiniai su savo auklėtojomis. Vaikai 

iš anksto ruošėsi renginiui: jie pristatė savo sukurtų knygelių ir 

piešinių parodėlę „Čia gyvena pasaka“. Rytmečio „Kviečiame 

knygą į svečius“ metu  bibliotekininkė Natalija Sokolova 

papasakojo apie Tarptautinės vaikų knygos dienos įkūrimą, H. K. Anderseno vaikystę, jo kūrybą. 

Berniukai ir mergaitės noriai minė eiliuotas mįsles, puikiai atsakinėjo į klausimus apie pasakų 

herojus. 

Gegužės 23 dieną vyko pažintinis rytmetis „Mūsų 

didelis mažas pasaulis“. Bibliotekininkė N. Sokolova 

darželinukus supažindino su enciklopedijomis apie gamtą, 

gyvūnus, visatą, o pedagogė M. Drinevskaja pasakojo, kaip 

svarbu neteršti gamtos, pažinti augalus, globoti gyvūnus. 

Mažieji bibliotekos lankytojai žiūrėjo animacinį filmą 

„Astronomija mažiesiems“. 

 

          14.  MATERIALINĖ BAZĖ 

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

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

2
 

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

2
 

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

2 

Lentynų apskaita 

 SVB – 2352 viso fondo lentynų  metrų, iš jų atviro fondo – 2352 lentynų metrų; 

 VB – 1374 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1374 lentynų metrų; 

 Miesto filialas – 978 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 978 lentynų metrų; 

Patalpų ir inventoriaus būklė 

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

reikalauja kapitalinio remonto. Trūksta patalpų ploto Vaikų literatūros skyriuje renginių 

organizavimui, administracijos darbui. Bibliotekos baldai (lentynos, stalai, dalis kėdžių) seni, įgyti 

daugiau kaip prieš 30 metų, tačiau dėl lėšų trūkumo negalime įsigyti naujų. 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/540/zoomed_1natasha.jpg


32 

Materialus ir nematerialus turtas 

Iš LNB projekto „Bibliotekų kompiuterizavimas 2013“ elektroninėms paslaugoms plėtoti 

gautas 1 kompiuteris (2359,50 Lt), iš projekto „Bibliotekos pažangai“ – 2 nešiojamieji 

kompiuteriai, 1 projektorius, 1 bevielio ryšio prieigos įrenginys, 2 garso kolonėlės (6909,10 Lt) 

gyventojų mokymams. 

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) 

15. FINANSAVIMAS 

Gauta iš viso: 606,8 tūkst. Lt 

 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 600,8 tūkst. Lt, iš jų steigėjo lėšos: 

- Dokumentams – 0 Lt 

- Periodikai – 11,3 tūkst. Lt  

 už mokamas paslaugas – 0,8 tūkst. Lt 

 fizinių, juridinių asmenų parama – 1,2 tūkst. Lt 

 programų, projektų – 4,0 tūkst. Lt  (KM) 

Išlaidos iš viso: 606,8 tūkst. Lt, iš jų: 
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 Darbo užmokesčiui – 363,8 tūkst Lt 

Periodikos prenumeratai – 11,3 tūkst. Lt 

Knygoms – 47,3 tūkst. Lt (KM) 

 automatizacijai – 9,2 tūkst. Lt 

 kitos – 174,7 tūkst. Lt 

16. IŠVADOS 

Sėkmės. Kompiuterinių technologijų laikmetis koreguoja ir bibliotekų veiklą – jose 

diegiami progresyvūs automatizavimo, kompiuterizavimo procesai, vykdoma interneto prieigos, 

naujų interaktyvių paslaugų plėtra. Su šiais procesais susijusių naujų paslaugų atsiradimas skatina 

bibliotekininkus tobulinti profesinę kompetenciją, įsisavinti naujas žinias ir įgūdžius. 

Biblioteka tampa atvira, draugiška, bendraujanti ir geriau tenkinanti gyventojų ne tik 

informacinius, bet ir edukacinius poreikius. Vartotojai gali naudotis nemokamai viešąja interneto 

prieiga Viešojoje bibliotekoje ir filiale. Sėkmingai dirbama LIBIS programine įranga, kuriamas 

elektroninis katalogas, tęsiamas fondo rekatalogavimas.  Biblioteka ir toliau išliko kultūros židiniu 

bendruomenei: buvo rengiamos dokumentų ir meno parodos, organizuojami kultūriniai renginiai. 

Problemos. Biblioteka atlieka didelį vaidmenį bendruomenės gyvenime, mažina socialinę 

atskirtį, 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, nes paslaugų kokybei 

svarbią reikšmę turi 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. 

Nors savivaldybės skiriamos lėšos periodinių leidinių užsakymui 2014 m. padidėjo, bet augo 

užsienio leidinių kainos, todėl ateinančiais metais bus jaučiamas periodinių leidinių stygius rusų 

kalba. Dėl šios priežasties gali sumažėti lankytojų skaičius. 

Didėja bibliotekų darbuotojų darbo krūvis ir kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau vidutinis 

bibliotekininkų darbo užmokestis, nors ir nuo liepos 1 d. didėjo 2 BMA, vis dar lieka mažiausias 

šalyje. 
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Planai ateičiai 

Visagino viešoji biblioteka, planuojama ateičiai, turi būti patraukli ir patogi darbui, 

mokymuisi, savišvietai, poilsiui ir teikti tik kokybiškas paslaugas tenkinant vietos bendruomenės 

skaitymo, informacinius ir kultūrinius poreikius. Biblioteka, norėdama sėkmingai veikti ateityje, iš 

naujo permąsto savo funkcijas ir stengiasi pertvarkyti paslaugas taip, kad jos atitiktų kintančios 

bendruomenės poreikius. Bibliotekoje nėra atskirų erdvių edukaciniams ir kultūriniams renginiams, 

jos nepritaikytos ir neįgaliesiems. Ateityje pagyvenę žmonės sudarys reikšmingą visuomenės dalį, 

todėl biblioteka jau dabar turi perorientuoti savo paslaugas atsižvelgdama ir į šio amžiaus vartotojų 

poreikius.  

Kultūros ministerijai paskelbus apie 2014-2020 m. ES struktūrinių lėšų planuojamą 

paskirstymą kultūros sričiai, parengta „nulinė“ paraiška Visagino viešosios bibliotekos 

rekonstrukcijai. Pagrindinis šio projekto tikslas – bibliotekos rekonstrukcija ir modernizavimas, 

padidinant jos patrauklumą ir prieinamumą gyventojams bei svečiams  ir pritaikant ją įvairioms 

informacinėms, edukacinėms, skaitymo skatinimo, kultūrinėms programoms, kad biblioteka 

sugebėtų ateityje patenkinti bendruomenės poreikius ir įtvirtinti biblioteką kaip tvarią 

bendruomeninę instituciją, galinčią pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.  

Gerinant ateityje 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. 

 

 

Ataskaitą rengė: 

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Laimutė Čivilienė 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rima Sorokina 

Meno skaityklos-galerijos vedėja Violeta Šeršniovienė 

Filialo vedėja Oksana Belskaja 


