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I.

BENDROJI DALIS

Atsižvelgdama į visų bendruomenės grupių informacinius, kultūrinius ir socialinius
poreikius, Visagino viešoji biblioteka organizavo miesto gyventojų bibliotekinį aptarnavimą:
 Komplektavo spaudinių ir kitų dokumentų fondus, atsižvelgdama į aptarnaujamos
savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, kultūrinę plėtrą, gyventojų informacines reikmes. Tęsė
bibliografinius įrašus elektroniniame kataloge ir analizinės bibliografijos posistemėje (LIBIS),
kompiuterizuotai aptarnavo skaitytojus (LIBIS SAP), teikė interneto paslaugas, skatino naudojimąsi
duomenų bazėmis ir bibliotekos elektroniniu katalogu.
 Biblioteka įvairiais renginiais, literatūros ir meno parodomis supažindino visuomenę su
laikmečio aktualijomis, svarbiomis istorinėmis ir kultūrinėmis datomis, rašytojų, menininkų kūryba
ir veikla. Tradiciškai surengė Metų knygos rinkimus, Nacionalinę bibliotekų savaitę, Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, vienišų ir neįgalių žmonių
lankymo savaitę, organizavo įvairias akcijas.
 Daug dėmesio skyrė vaikų užimtumui vasarą, vaikų skaitymo kultūros ugdymui:
bendradarbiavo su visomis miesto mokyklomis, Menų mokykla, vaikų kūrybos namais, lopšeliais–
darželiais ir kt.
 Aptarnavo neįgalius gyventojus namuose ir bibliotekoje.
 Bendradarbiavo su žiniasklaida, kvietė vietinę televiziją į renginius.
 Aktyviai dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai", jo organizuojamuose renginiuose,
akcijose, mokymuose.

II.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Visagino viešosios bibliotekos (toliau –VVB) tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 1 miesto
filialas. Viešosios bibliotekos struktūra 2015 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. Filiale (Sedulinos al. 14/3) veikia 2 skyriai: Meno skyrius –
galerija ir Skaitytojų aptarnavimo skyrius, susidedantis iš periodikos skaityklos, abonemento, vaikų
literatūros ir viešosios interneto prieigos sektorių. 2015 m. pareigybių skaičius – 20 (nustatytas
Visagino savivaldybės tarybos 2015-12-28 sprendimu).
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III.

PERSONALAS

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 (8 turi aukštąjį, 8 – aukštesnįjį išsilavinimą), kvalifikuotų specialistų ir
techninių darbuotojų po 4.
Ataskaitinių metų

II ketvirtyje patenkintas Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės

Liudmilos Karasiovos darbo sutarties nutraukimo prašymas (išėjus į pensiją). 2015 m. gegužės 18
d. į šią pareigybę buvo priimta Tatjana Bondarenko, terminuotai dirbusi Meno skaityklos-galerijos
vedėjos pareigose, nes iš vaiko priežiūros atostogų grįžo šio skyriaus vedėja Violeta Šeršniovienė.

IV.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Ataskaitiniais metais 10 bibliotekininkių ir 2 kvalifikuoti specialistai kėlė kvalifikaciją.
Direktorė Dalia Sargūnienė dalyvavo patirties dalijimosi seminare „Papasakok apie save – būk
svarbus“, mokymuose: „Pokyčių valdymas“, „Informacijos ir dokumentacijos standartai
bibliotekose: svarba ir taikymas“, „Visuminis vaiko ugdymas naudojant folklorą“, tarptautinėje
konferencijoje „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam, tarptautiniame seminare apie
poindustrinius Baltijos šalių miestus (tame tarpe ir Visaginą).
Kiti darbuotojai dalyvavo šiuose seminaruose ir mokymuose: „Pasaulinis lobių medžioklės
žaidimas pasitelkiant GPS sistemą–Geocaching“ (E. Sargūnaitė ir N. Kapusta), „Darbas su
pateikčių kūrimo programa Microsoft PowerPoint“, „Darbas su planšetiniais kompiuteriais –
išmaniųjų įrenginių panaudojimo galimybės“, „Darbas su Skype programa – interneto paslaugų
galimybės“ (E. Sargūnaitė, N. Kapusta, J. Černiauskaitė), „Informacijos ir dokumentacijos
standartai bibliotekose:

svarba ir taikymas“ (L. Čivilienė), „Knyga – veiksminga priemonė

visapusiškam vaiko ugdymui bei ugdymuisi“, „Visuminis vaiko ugdymas naudojant folklorą“,
„Greitas mokymas(is). Greitas skaitymas“ (R. Sorokina, T. Bondarenko), „Kūrybiniai užsiėmimai
smulkiosios motorikos lavinimui“ (N. Sokolova), VPMMMC edukologinėje programoje „Amatų
mokymai“, „Knygrišystė“ (N. Kapusta), „Greitas mokymas. Greitas skaitymas“ (A. Ivčenko),
„Pasirengimas sudaryti metines finansines ataskaitas: 2015 m. naujausi pakeitimai“ ( vyr. buhalterė
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L. Lunis), „Viešieji pirkimai“ ( direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams V.
Kuliešius).
Oksana Belskaja vyko į mokomąją išvyką į Balkanų bibliotekas (pagal LKT iš dalies
finansuotą kultūros ir meno darbuotojų (bibliotekų sritis) kvalifikacijos tobulinimo projektą
„Atminties institucija – inovatyvi ugdymo erdvė jaunimui“ ir Lietuvos viešųjų bibliotekų
asociacijos inicijuotą tarptautinį forumą „Atvira biblioteka“ Slovėnijoje.

V.

DOKUMENTŲ FONDO FORMAVIMAS

Visagino viešoji biblioteka 2015 metais dokumentų fondą komplektavo atsižvelgdama į
turimus išteklius, augančius vartotojų informacijos poreikius, skaitymo reikmes, dokumentų
įsigijimui skirtas lėšas ir leidyklų pateikiamas naujienas.
2015 metais Visagino viešajai bibliotekai naujiems dokumentams įsigyti Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerija skyrė 13770,00 Eur: spaudiniams – 13570,00 Eur, vaizdo, garso ir
elektroniniams leidiniams – 200,00 Eur. Periodinių leidinių prenumeratai iš Visagino savivaldybės
gauta 3075,00 Eur.
2015 metais universalus bibliotekos fondas pasipildė 3621 fiz. vnt. dokumentų.
Originaliosios, vaikų, klasikinės literatūros, informacinių leidinių lietuvių kalba įsigyta 2448 fiz.
vnt. Rusakalbei miesto bendruomenei nupirkta 1157 fiz. vnt. įvairių dokumentų rusų kalba. Fondas
praturtėjo ir 16 fiz. vnt. leidinių kitomis kalbomis. Didžiąją dalį – 98,7% įsigytų dokumentų sudaro
knygos ir serialiniai leidiniai.
Kadangi bibliotekos fondas dar pilnai nerekataloguotas, tai 2015 metais vyko tolesnis fondo
valymas, tvarkymas ir susidėvėjusių, skaitytojų poreikių neatitinkančių dokumentų nurašymas.
2015 metais fiksuojamas fondo mažėjimas, nes nurašyta 3,2 karto daugiau dokumentų nei gauta
(11488 fiz. vnt.).
Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių fondų dinamiką per dvejus
metus.
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SVB fondas 2014 - 2015 metais
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SVB – savivaldybės viešoji biblioteka, VB – viešoji biblioteka, F – filialas
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Iš viso SVB fonde yra 112115 fiz. vnt. ir 26120 pavadinimų dokumentų. Palyginus 2014 ir
2015 metų duomenis matome, kad bendras SVB fondo dydis per paskutinius metus sumažėjo 6,6%
arba 7867 fiz. vnt. dokumentų. Tam turėjo įtakos 2015 metais toliau vykdytas fondo valymas nuo
nepaklausių, pasenusių, susidėvėjusių dokumentų. Dėl didesnio nurašymo, nei gavimo VB fondas
sumažėjo 8 % arba 5861 fiz. vnt. dokumentų, filialo fondas – 4,3% arba 2006 fiz. vnt. dokumentų.
SVB fondo ir jos padalinių dydis fiz. vnt. ir pavadinimais 2014 – 2015 metais
2014 metais
Fiz. vnt.
Pav.
119982
32082
73457
34402
46525
12801

SVB
VB
F

5.1.

Fondo dydis
2015 metais
Fiz. vnt.
Pav.
112115
26120
67596
29939
44519
11374

Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
-7867
-5962
-5861
-4463
-2006
-1427

Fondo sudėtis

Visagino SVB dokumentų fondas yra sudarytas iš grožinės, šakinės literatūros ir periodikos.
Diagramoje matome fondo sudėties kitimą 2014 – 2015 m.

SVB fondo sudėtis 2014 -2015 m.
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Grožinė literatūra
57804
52680

Šakinė literatūra
46883
43322

Periodika
15295
16113

Didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudaro grožinė literatūra, šakinės literatūros sukaupta
mažiau. Periodika – mažiausia fondo dalis, tačiau ji aktuali bibliotekos skaitytojams.
Diagrama atspindi 2015 m. bibliotekos ir jos filialo fondų sudėtį.
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SVB fondo sudėtis 2015 m.
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Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 52680 fiz. vnt ir 47,0%.

SVB
VB
F

2014 m.
Fiz. vnt.
57804
34810
22994

%
48,2
47,4
49,4

Grožinė literatūra
2015 m.
Fiz. vnt.
%
52680
47,0
31297
46,3
21383
48,0

Pokytis
Fiz. vnt.
-5124
-3513
-1611

%
-1,2
-1,1
-1,4

2015 m. grožinės literatūros Visagino SVB sumažėjo 5124 fiz. vnt. arba 1,2%. Viešojoje
bibliotekoje grožinės literatūros sumažėjo 3513 fiz. vnt. arba 1,1%, filiale – 1611 fiz. vnt. arba
1,4%.
Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 43322 fiz. vnt. ir 38,6%.

SVB
VB
F

2014 m.
Fiz. vnt.
46883
28231
18652

%
39,1
38,4
40,1

Šakinė literatūra
2015 m.
Fiz. vnt.
%
43322
38,6
25386
37,6
17936
40,3

Pokytis
Fiz. vnt.
-3561
-2845
-716

%
-0,5
-0,8
-0,2

2015 m. nurašyta dalis pasenusio šakinės literatūros fondo, todėl SVB šakinės literatūros
fondas sumažėjo 3561 fiz. vnt., VB – 2845 fiz. vnt., filiale – 716 fiz. vnt.
Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 16113 fiz. vnt. ir 14,4%:
• žurnalų – 15851 fiz. vnt.; 14,2%,
• laikraščių – 262 komplektų; 0,2%.

SVB
VB
F

2014 m.
Fiz. vnt.
15295
10416
4879

%
12,7
14,2
10,5

Periodiniai leidiniai
2015 m.
Fiz. vnt.
%
16113
14,4
10913
16,1
5200
11,7

Pokytis
Fiz. vnt.
+818
+497
+321

%
+1,7
+1,9
+1,2
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2015 m. SVB periodinių leidinių skaičius išaugo 818 fiz. vnt. arba 1,7% , nes per metus
nurašyta tik 106 fiz. vnt. laikraščių metinių komplektų. VB periodinių leidinių fondas išaugo 497
fiz. vnt. arba 1,9%, F – 321 fiz. vnt. arba 1,2%.

5.2.

SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis

Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2015 m. pabaigoje SVB fonde yra:
 knygų – 94340 fiz. vnt.,
 serialinių leidinių – 16633 fiz. vnt.,
 garsinių regimųjų dokumentų – 894 fiz. vnt.,
 elektroninių dokumentų – 155 fiz. vnt.,
 spausdintinių natų dokumentų – 82 fiz. vnt.
 kartografinių dokumentų – 11 fiz. vnt.
SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2015-12-31 (procentais)
Garsinių regimųjų
dokumentų; 0,8

Serialinių
dokumentų; 14,83

Spausdintinių natų
dokumentų ; 0,07

Elektroninių
dokumentų; 0,14
Kartografinių
dokumentų; 0,01

Knygų; 84,15

5.3.

Aprūpinimas dokumentais

2015 metais Visagino SVB galėjo gerai aprūpinti bendruomenės gyventojus knygomis,
prasčiau garsiniais regimaisiais ir elektroniniais dokumentais.
2015 metais
1 gyventojui tenka dokumentų
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
1 vartotojui tenka dokumentų
1000 gyventojų tenka

SVB
fiz. vnt.
5,54
0,18
0,04
0,008
39,84
5537

VB
fiz. vnt.
6,22
0,20
0,08
0,013
45,06
6219

F
fiz. vnt.
4,75
0,16
0,004
0,001
33,88
4747
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Geriausiai dokumentais 2015 m. buvo aprūpinti Viešosios bibliotekos teritorijai
priklausantys gyventojai, nes šiai bibliotekai skirta daugiau vienetinių naujų dokumentų.
2015 m. Visagino gyventojams teko mažiau dokumentų nei 2014 m. dėl sumažėjusio bendro
bibliotekos dokumentų skaičiaus, menkesnių lėšų jiems įsigyti, išaugusių leidinių kainų.

1 gyventojui tenka dokumentų
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
1 vartotojui tenka dokumentų
1000 gyventojų tenka

5.4.

2014 m.
5,82
0,25
0,04
0,01
44,14
5817

2015 m.
5,54
0,18
0,04
0,008
39,84
5537

Pokytis
-0,28
-0,07
0,00
-0,002
-4,3
-280

Dokumentų gavimas

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose – 3621 fiz. vnt., 1565 naujų pav.

SVB
VB
F

2014 metais
Fiz. vnt.
Pav.
5104
1445
3252
1294
1852
952

Per metus įsigyta dokumentų
2015 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
3621
1565
-1483
2134
1387
-1118
1487
999
-365

Pav.
+120
+93
+47

Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių dokumentų gavimo dinamiką
2014-2015 metais.

Gautis 2014 -2015 metais
6000
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1000
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3621
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1487
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2015 metais gauta dokumentų 1483 fiz. vnt. mažiau nei 2014 m. Neigiamą pokytį lėmė
išaugusios naujų dokumentų kainos, sumažėjęs finansavimas. Be to 2014 m. fiksuotas žymiai
išaugęs periodinių leidinių skaičius, kurio 2015 m. nepavyko pasiekti.
Už Kultūros ministerijos skirtą 13770,00 Eur sumą nupirkta 1844 fiz. vnt dokumentų:
 468 – iš UAB „Homo sapiens“,
 318 – iš UAB „Alma littera sprendimai“,
 186 – iš UAB „Patogu pirkti“,
 132 – iš UAB „Humanitas“,
 117 – iš UAB „Nieko rimto“,
 109 – iš UAB „Tyto alba“,
 93 – iš UAB „Vagos prekyba“,
 80 – iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos,
 78 – iš UAB „Barzda“,
 60 – iš UAB „Baltų lankų“ leidybos,
 55 – iš UAB „Jotema“,
 38 – iš UAB „VIPsupply“,
 28 – iš UAB „Gimtasis žodis“,
 27 – iš UAB „Versus aureus“,
 15 – iš VŠĮ „Terra Publica“,
 40 – iš kitų leidėjų.
Pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 15 pirkimų vykdyta elektroninėmis
priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).
2015 m. bibliotekos fondą papildė 280 fiz. vnt. vartotojų dokumentų, atneštų vietoj
pamestųjų už 1132,70 Eur sumą. 44 fiz. vnt. dokumentų gauti kaip juridinių asmenų parama iš
labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“. Jos vertė – 19,92 Eur. Pasibaigus akcijai „Knygų
Kalėdos“ biblioteką pasiekė 179 fiz. vnt. dokumentų už 658,25 Eur. Leidykla „Eugrimas“
padovanojo bibliotekai 39 fiz. vnt. dokumentų už 121,16 Eur.
Iš įvairių kitų šaltinių (fizinių asmenų, įvairių leidėjų) biblioteka gavo 331 fiz. vnt.
dokumentų už 2450,51 Eur.
Per metus įsigyta grožinės literatūros – 1982 fiz. vnt., 1061 naujų pav.

SVB
VB
F

Per metus įsigyta grožinės literatūros
2014 metais
2015 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
1588
850
1982
1061
+394
+211
875
779
1125
988
+250
+209
713
654
857
745
+144
+91
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2015 m. įsigyta 394 fiz. vnt. ir 211 pav. daugiau grožinės literatūros nei 2014 m. VB įsigyta
250 fiz. vnt. ir 209 pavadinimais, F – 144 fiz. vnt. ir 91 pavadinimu daugiau.
Per metus įsigyta šakinės literatūros – 715 fiz. vnt., 501 naujų pav.

SVB
VB
F

Per metus įsigyta šakinės literatūros
2014 metais
2015 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
843
571
715
501
-128
-70
547
496
442
398
-105
-98
296
282
273
250
-23
-32
2015 m. įsigyta 128 fiz. vnt. ir 70 pavadinimų mažiau šakinės literatūros nei 2014 m. VB

šakinės literatūros fondas pasipildė 105 fiz. vnt. ir 98 pavadinimais, F – 23 fiz. vnt. ir 32
pavadinimais mažiau nei 2014 m.
Per metus gauta 104 pavadinimų periodinių leidinių.

SVB
VB
F

Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais
2014 metais
2015 metais
Pokytis
Pavad.
Pavad.
Pavad.
143
104
-39
110
94
-16
33
31
-2
Dėl išaugusių laikraščių ir žurnalų rusų kalba kainų, mažesnio nemokamų leidinių gavimo,

SVB bendras periodinių leidinių skaičius 2015 m. sumažėjo 39, VB – 16, F – 2 pavadinimais.
SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 3,2 %.

SVB
VB
F

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
2014 metais
2015 metais
Pokytis
4,3
3,2
-1,1
4,4
3,2
-1,2
3,9
3,3
-0,6
Palyginus 2014 m. naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde, šis rodiklis 2015 m.

sumažėjo 1,1%. 2015 m. SVB šis skaičius siekia 3,2%, VB – 3,2 %, filiale – 3,3%.
2015 m. naujai gautų dokumentų rūšys procentais:
 knygos – 72,41 %,
 serialiniai leidiniai – 26,26 %,
 garsiniai regimieji dokumentai – 1,13 %,
 elektroniniai dokumentai – 0,03 %
 natos – 0,17 %.
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Lėšos tenkančios dokumentams įsigyti: – 16845,00 Eur:
 knygoms – 13570,00 Eur.
 vaizdo, garso ir elektroniniams leidiniams – 200,00 Eur
 periodinei spaudai – 3075,00 Eur.

Lėšos iš viso
Kultūros ministerijos lėšos
Savivaldybės lėšos

2014 metais
17108,00
13835,00
3273,00

SVB skirtos lėšos Eur
2015 metais
16845,00
13770,00
3075,00

Pokytis
-263
-65
-198

2015 metais Kultūros ministerija Visagino SVB skyrė 65 Eur mažiau naujiems
neperiodiniams dokumentams įsigyti nei 2014 m., Visagino savivaldybė – 198 Eur mažiau
periodiniams leidiniams įsigyti nei 2014 m.
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 0,83 Eur.

Lėšos iš viso 1 gyventojui
Kultūros ministerijos lėšos
1 gyventojui
Savivaldybės lėšos
1 gyventojui

2014 metais
0,83
0,67

SVB skirtos lėšos Eur
2015 metais
0,83
0,68

Pokytis
0,00
+0,01

0,16

0,15

-0,01

Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 831,89 Eur.
Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 5,99 Eur.
Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina – 7,47 Eur.

5.5.

Dokumentų nurašymas

2015 m. nurašyta 11488 fiz. vnt. dokumetų, 3508 fiz. vnt. daugiau nei 2014 m. VB buvo
išsamiai peržiūrimas fondas, išimami neaktualūs, susidėvėję, sugadinti dokumentai, todėl čia
nurašymas pasiekė 7995 fiz. vnt. Filiale nurašyti 3493 fiz. vnt.

SVB
VB
F

2014 metais
Fiz. vnt.
Pav.
7980
4673
5709
3787
2271
2091

Per metus nurašyta dokumentų
2015 metais
Fiz. vnt.
Pav.
11488
7527
7995
5850
3493
2426

Pokytis
Fiz. vnt
Pav.
+3508
+2854
+2286
+2063
+1222
+335
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5.6.

Fondo panaudojimas
Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0,77.

SVB
VB
F

5.7.

2014 metais

Fondo apyvartos rodiklis
2015 metais

Pokytis

0,72
0,76
0,65

0,77
0,85
0,65

+0,05
+0,09
0,00

Fondo panaudojimo koeficientas

Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,88; šakinės lit. – 0,21;
periodinių leid. – 1,93.
VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,97; šakinės lit. – 0,26; periodinių leid.
– 1,88.
Filialo fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,74; šakinės lit. – 0,14; periodinių
leid. – 2,04.

5.8.

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS)
elektroninio katalogo kūrimas

2015 m. buvo tęsiamas Viešosios bibliotekos ir filialo fondų rekatalogavimas. Iš viso SVB
rekataloguota 3318 fiz. vnt.: VB – 3028, F – 290.
Per metus parengta 5094 įrašų. Iš jų: 411 – analizinių, 2449 – rekatalogavimo metu.
2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis elektroninių įrašų kataloge buvo 51620. Bendras
kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose –201019.
Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, nei mainų, nei atsarginio fondo nėra.
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VI.

GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIO APTARNAVIMO
STATISTIKOS RODIKLIAI
Vartotojų skaičius
2014 m.

2718 2814

2015 m.

1497 1500

SVB

1221 1314

VB

Filialas

Vartotojų skaičius
2015 m.
2814
1500
1314

2014 m
2718
1497
1221

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

Pokytis
+96
+3
+93

2015 m. ir toliau gyventojų skaičius Visagino mieste mažėjo. Bibliotekos skaitytojų skaičius
išaugo 96. Įtakos tam turėjo 2013 m. rugsėjo 26 d. Visagino savivaldybės patvirtinti nauji paslaugų
įkainiai. Pensininkams ir vaikams bilietas išduodamas nemokamai. Todėl jau antri metai skaitytojų
skaičius didėja.

Lankytojų skaičius
2014 m.
46076

2015 m.

41662

22290

26274

23786
15388

SVB

VB

Filialas
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Lankytojų skaičius
2015 m.
41662
26274
15388

2014 m.
46076
22290
23786

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

Pokytis
-4414
+3984
-8398

Viešojoje bibliotekoje apsilankymų skaičius išaugo, tuo tarpu filiale žymiai sumažėjo, todėl
bendras apsilankymų skaičius yra mažesnis negu pernai. Vienas skaitytojas bibliotekoje apsilankė
14 kartų, VB – 17, filiale – 11.

Dokumentų išduotis
2014 m.

2015 m.

85974 86638
55633 57737
30341 28901

SVB

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

VB

2014 m.
85974 egz.
55633 egz.
30341 egz.

Filialas

Dokumentų išduotis
2015 m.
86638 egz.
57737 egz.
28901 egz.

Pokytis
+ 664 egz.
+ 2104 egz.
- 1440 egz.

Apsilankymų skaičiui sumažėjus, išdavimas SVB bibliotekoje nesumažėjo. Vienam
skaitytojui SVB teko po 31 vnt., VB – 38 vnt., F – 22.
Diagramoje matyti, kaip pasiskirstė spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas pagal pobūdį
2014 m. ir 2015 m.
Iš viso išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir %)
 SVB – 46318 egz. arba 53,5%
 VB – 30466 egz. arba 52,8%
 Filiale – 15852 egz. arba 54,8%
Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir %):
 SVB – 8709 egz. arba 10%
 VB – 6278 egz. arba 10,9%
 Filiale – 2431 fiz. vnt. arba 8,4%
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Iš viso išduota periodikos (fiz. vnt. ir %):
 SVB – 31169 egz. arba 36%
 VB – 20551 egz. arba 35,6%
 Filiale – 10618 fiz. vnt. arba 36,7%
Iš viso išduota kitų dokumentų: trimačių, garsinių regimųjų ir kt. (fiz. vnt. ir %):
 SVB – 442 egz. arba 0,5%
 VB – 442 egz. 0,8%
TBA
 Išsiųsta užsakymų – 44
 Gauta dokumentų – 44. Visi dokumentai – originalai. Taip pat buvo gauti 4 užsakymai iš
kitų šalies bibliotekų, kuriuos įvykdėme.

6.1. 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.

6.2. Mokamos paslaugos
Dalis paslaugų bibliotekos lankytojams buvo mokamos: dokumentų kopijavimas,
skenavimas, elektroninio skaitytojo bilieto įsigijimas, patalpų nuoma. Už mokamas paslaugas gauta
300 eurų. 2014 m. spalio 30 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-178 naujai
patvirtinti bibliotekos teikiamų paslaugų įkainiai, kurie įgalino nemokamai išduoti skaitytojų
pažymėjimą vaikams, moksleiviams, pensininkams ir neįgaliesiems.
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VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
7.1. 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.

7.2. Informacinis fondas
SVB informacinis fondo dydis – 6 175 egz.
 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3 343 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 – 2 832 egz.

7.3. Katalogų ir kartotekų sistema
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 298 bibliografiniai įrašai.

7.4. Bibliografinis-informacinis vartotojų aptarnavimas
Informacinės užklausos

SVB
VB
Filiale

Gauta užklausų
8055
5653
2402

Atsakyta užklausų
7069
4748
2321

Įvykdymo %
87,8 %
84 %
96,6 %
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Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 31
 VB – 20
 Filiale – 11
Informacija skaitytojams teikiama iš bibliotekos fondų, katalogų ir kartotekų, elektroninio
bibliotekos katalogo, elektroninių leidinių.

7.5. Viešoji interneto prieiga
Viešojoje bibliotekoje ir filiale veikia du viešosios interneto prieigos taškai, kuriuose įrengta
16 kompiuterinių darbo vietų vartotojams. 2015 m. viešųjų interneto prieigų seansų trukmė – 11104
valandų. Lankytojams nemokamai prieinamos pilnateksčių straipsnių duomenų bazės Ebsco, Naxos
Music Library, Credo Online Reference Service, teisinė duomenų bazė Infolex ir kitos, kurias
centralizuotai viešosioms bibliotekoms prenumeruoja Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Biblioteka pagal lankytojų poreikius organizuoja kompiuterinio raštingumo mokymus. 2015
metais individualiai konsultuoti 165 žmonės. Rengiamos saugaus interneto dienos, tiesioginės
transliacijos iš LNB studijos, akcijos. 15-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu
Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“
Visagino viešajai bibliotekai įteiktas apdovanojimas už sukurtą filmuką „Magiška naktis
bibliotekoje“,

kuris

pelnė

1-ąją

vietą.

Filmas

virtualioje

erdvėje

patalpintas

https://www.youtube.com/watch?v=73B-jeB-tR4.
Interneto vartotojų skaičius – 324, iš jų:
 VB – 135
 Filiale – 189
Interneto lankytojų skaičius – 8860, iš jų:
 VB – 6426
 Filiale – 2434
Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius vartotojams)
 VB – 11
 Filiale – 6
Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas (LIBIS)
 Interneto seansų skaičius – 10205
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Vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine technika ir kt. valandų
skaičius (val.)
 SVB – 75
 VB – 38
 Filiale – 37

7.6. Kraštotyros veikla
Bibliografas renka ir kaupia medžiagą apie Visagino miestą ir Ignalinos AE bei Visagino
AE. Taip pat skenuoja straipsnius iš respublikinės spaudos ir juos aprašo. Šie sąrašai talpinami
bibliotekos tinklalapyje, o nuskenuoti pilnateksčiai straipsniai saugomi laikmenose. Tokiu būdu
elektroninis bibliotekos katalogas auga ir jį sudaro 11152 analiziniai įrašai. Šiemet parengti 298
analiziniai bibliografiniai įrašai.
Palaikomi ryšiai su mokyklomis, teikiama metodinė pagalba kraštotyros klausimais filialo
bibliotekininkėms, mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitiems pageidaujantiems.
Visagino viešosios bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė parengė ir išleido papildytą
bibliografijos rodyklę (1989-2014) apie Visagino miesto metraštininką Algirdą Kavaliauską.

7.7. 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.

VIII. RENGINIAI
Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):
 SVB – 248
 VB – 111
 Filiale – 137
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 Iš jų parodų skaičius:
 SVB – 148
 VB – 50
 Filiale – 98
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 ir kt.
Apie kelis renginius plačiau:
Seimas 2015–uosius metus buvo paskelbęs Etnografinių regionų metais. Šiems metams
paminėti biblioteka skyrė didelį dėmesį ir surengė daug prasmingų renginių: vyko kūrybiniai
užsiėmimai, parodos, piešinių konkursai, popietės, seminarai:
Vasario 14 d. – kūrybinis užsiėmimas „Puodeliavimas“, skirtas Užgavėnių šventei paminėti.
Linksmai ir kūrybingai nusiteikusius renginio dalyvius šio amato mokė persirengėlė Nijolė.
Kovo 21 d. – kūrybinis užsiėmimas „Velykų dekoracijos kūrimas“. Gausus būrys vaikų, jų
tėvelių kūrė velykines dekoracijas – zuikius iš drobės, kurie vėliau papuošė Velykų medelį.
Gegužės 13 d. – kūrybinis užsiėmimas „Pasveikink ir padovanok širdelę“, skirtas lietuvių
meilės deivės Mildos šventei.
Gegužės 22 d. – knygos šventė „Sekame lietuvių liaudies pasaką“.
Birželio 19 d. – kūrybinis užsiėmimas „Rasotas paparčio žiedas“, skirtas paminėti Joninių
šventei.
Rugsėjo 11 d. – tautodailininkės Odetos Tumėnaitės–Bražėnienės karpinių ir raižinių
parodos atidarymas bei knygų, populiarinančių liaudies meną, pristatymas.
Lapkričio 12 d. – popietė „Šv. Martynas – paskutinė rudens šventė“.
Lapkričio 19 d. seminaras „Pasakų sekimas liaudies tradicijoje“.
Lapkričio 27 d. – prasidėjus Adventui, jauniesiems skaitytojams organizuota popietė
„Aukštaitijos krašto žaidimai, šokiai, dainos pasakose ir ne tik...“.
Gruodžio 4 d. – Etnografinių regionų metams paminėti baigiamasis renginys „Su tėviške
širdy“.
Gruodžio 9 d. – kūrybinė popietė „Kalėdų angelai“.
Gruodžio 14–30 d. – Kalėdinių atvirukų paroda „Linkime gerų Kalėdų!“.
Gruodžio 18 d. – popietė „Spindėk Kalėdų žvaigždele“.
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Metų knygos rinkimai
Visagino viešoji biblioteka 2015 m. vasario 5-osios vakarą suaugusius skaitytojus pakvietė į
akcijos „Metų knygos rinkimai 2014“ renginį.
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8.1.

Meno skaitykla-galerija

Bendruomenei suorganizuoti 88 renginiai, iš jų: 34 meno parodos, 31 kūrybinis užsiėmimas,
4 ekskursijos, 19 kitų – mezgėjų klubo susitikimai, paskaitos, akcijos. Meno parodų pristatymuose
skambėjo gyva muzika, poezija, šokiai.
Kūrybiniai užsiėmimai:
01.03 Kūrybinė valandėlė „Dekoratyvinė kepurytė“
01.10 Kūrybinis užsiėmimas „Angeliukas tau...“
01.17 Kūrybinis užsiėmimas „Karpiniai“
01.24 Kūrybinis užsiėmimas „Kavos medis“
01.30 Kūrybinis užsiėmimas „Odinė sagė“
02.07 Kūrybinis užsiėmimas smulkiosios motorikos lavinimui „Atvirukas su kavos
pupelėmis“
02.12 Floristikos meistriškumo pamoka „Talismanas“
02.14 Kūrybinis užsiėmimas „Verslo idėja - puodeliavimas“
02.14 Kūrybinis užsiėmimas „Verslo idėja - Puodeliavimas“
02.27 Kūrybinis užsiėmimas „Kavos medis II“
03.21 Kūrybinis užsiėmimas „Velykų dekoracijos kūrimas“
03.28 Kūrybinis užsiėmimas „Aksesuaras-sagė iš tekstilės medžiagų „Pirmieji žiedai“
04.18 Edukacinis užsiėmimas „Lėlė-suvenyras“
04.29 Kūrybinis užsiėmimas „Saldainių medelių kūrimas – „Saldi dovana"
05.13 Kūrybinis užsiėmimas „Pasveikink ir padovanok širdelę“
06.10 Kūrybinis užsiėmimas „Karoliukų šėlsmas“
06.19 Kūrybinis užsiėmimas „Rasotas paparčio žiedas“
09.03 Kūrybinis užsiėmimas „Pelėda – išminties ir proto simbolis“
10.13 Kūrybinis užsiėmimas „Rudeninis laiškas“
11.10 Kūrybinis užsiėmimas „Šiaurės ir Baltijos šalių vėliavėlių kūrimas iš molio“
12.09 Kūrybinis užsiėmimas „Kalėdų angelai“
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Meno parodos
Per metus organizuota 19 meno parodų (iš jų 5 fotografijos), kurios labai suaktyvino miesto
bendruomenės gyvenimą. Meno parodose buvo eksponuojami įvairiausių žanrų, atlikimų technikų
(tapybos, grafikos, batika) kūriniai. Buvo demonstruojami floristikos, keramikos, fotografijos
darbai, rankdarbiai. Galerijoje turėjo galimybę parodyti savo kūrybą įvairaus amžiaus bei profesijų
autoriai. Darbus pristatė liaudies meistrai, mėgėjai, profesionalūs menininkai:
01.01–12 Visagino miesto menininkų kūrybos darbų paroda „Žemiško grožio daina“
01.13–30 Neprofesionalių visaginiečių fotomenininkų Natalijos Mitenkovos, Vilmos
Koženiauskienės, Marinos Jašinos, Jevgenijaus Loginovo ir Nikolajaus Stolicyno paroda „Tik
akimirka...“
02.01–28 VKN Meno mokyklos moksleivių darbų paroda „Mados atspindys“
02.07–14 VKN Meno mokyklos Batikos tapybos klasių atvirukų paroda „Myliu...“
03.01–31 Olgos Kalininos batikos darbų paroda „Įkvėptas Klodo Mones“
04.01–21 LR ir tarptautinių fotografijų konkursų ir meno projektų laimėtojo ir dalyvio
Vitalijaus Bogdanovičiaus fotografijų paroda „Scenos žmonės“
04.22–05.05 Bibliotekininkų rankdarbių paroda „Laisvalaikio pomėgiai“
05.06–14 Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinės grupės auklėtinių
kūrybinių darbų paroda „Tau, mano mamyte“
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05.06–20 Visagino miesto II-ojo etapo dailės olimpiados „Lietuvos dvarų istorijos“ dalyvių
darbų paroda, skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimui
05.21–06.10 Latvijos fotomenininko Janiso Gleizdso paroda „Kūrybos pradžia“
06.12–07.02 Marijos Bazarovos tapybos darbų paroda „Mus supantys žmonės“
07.03–31 d. Visagino dailininkų Jurijaus, Olgos ir Varvaros Kalininų mokinių darbų paroda
„Visaginas pro mano langą“
08.01–28 Latvijos fotomenininko Igorio Pličio jubiliejinė paroda. Organizuota fotosesija –
modelių demonstravimas (batika / aprangos dizainas)
09.01–30 Visagino dailininkų klubo „Kvadratas“, Vilniaus dailės akademijos Atvirosios
dailės, dizaino ir architektūros mokyklos ir S. Andrijaki akvarelės mokyklos mokinių (Maskva)
dailės darbų paroda „Ežerų kraštas – 2015“
10.15–11.10 Visagino fotografų darbų paroda, skirta tarptautinio monospektaklių festivalio
„Atspindys“ dešimties metų jubiliejui
11.10–20 Vėliavėlių, sukurtų kūrybinio užsiėmimo „Šiaurės ir Baltijos šalių vėliavėlių
kūrimas iš molio“ metu, paroda „Tautų draugystė“
11.13–12.12 Ludzos kraštotyros muziejaus istorinė paroda „Miestas, žvelgiantis į ežerus“
12.17–31 Visagino dailininkų (Ž. Tiavina, V. Širvinskienė, M. Bazarova, V. Abarienė, I.
Bechtereva–Radčenko, R. Kuznecova, R. Poberežnaja, T. Chomenko, V. Bartkuvienė, L.
Bublikova, A. Denisenko, S. Kirova) kūrybos darbų paroda.
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Kiti renginiai
03.14 Dailininkės Olgos Kalininos paskaita „Impresionizmo atsiradimas Prancūzijoje.
Klodas Mone”
04.25 Vladimiro Iščenkos (Helsinkis) ir Lenos Sabininos (Estija) dainuojamosios poezijos
vakaras „Dainos kelyje“.
06.18 Akcija „Mezgėjų suolelis“
08.11 Dailininko ir muzikanto Andrejaus Kanunovo (Maskva) paskaita „Madingas
susitikimas“
10.01 Olgos Velavičiūtės paskaita tėvams „Naudingiausios knygos vaikams“
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Birželio 18 d. Visagino viešosios bibliotekos Meno skaitykloje-galerijoje įsikūrė mezgėjų
klubas „Nuo siūlo iki meno“. Didelio dėmesio sulaukė jų pirmoji organizuota akcija „Mezgėjų
suolelis“. Moterys vieną kartą per savaitę rinkosi į klubą : mezgė, rengė savo darbų parodas,
bendravo. Iki metų pabaigos įvyko 10 šio klubo susitikimų. Klubo narės prisijungė prie mezgimo
žurnalo „Pačios“ paskelbtos labdaringos veiklos, skirtos Pasaulinei neišnešiotų naujagimių dienai ir
numezgė 25 poras mažų kojinaičių pagal žurnalo pateiktą aprašymą. Joms įteikta žurnalo redakcijos
padėka.
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Visagino viešoji biblioteka bendradarbiauja su Visagino trečiojo amžiaus universiteto Šokio
teatro fakultetu. Jo dekanė Nijolė Kliučinskienė aktyvi bibliotekos savanorė, kuri kartu su savo
kolektyvu dažni svečiai bibliotekos renginiuose. Kiekvienais metais bibliotekoje minima Teatro
diena.
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Renginiai, skirti miesto jubiliejui
2015 m. Visaginas šventė 40–mečio jubiliejų. Vasario 13 d. Visagino savivaldybės
administracija kartu su Visagino kultūros centru ir viešąja biblioteka suorganizavo vakarą „Yra tik
akimirka...“, skirtą pirmajam Visagino miesto merui Vladimirui Ščiurovui atminti.
Gegužės 12 d. vyko visaginiečių šeštojo kūrybos almanacho „Visagino aušros“ pristatymas.
Leidinyje atspausdinti ne tik tekstai, bet ir talentingų Visagino menininkų darbai: paveikslai,
ikonos, keramika, mozaika, siuvinėjimas, tapyba ir kt. Leidinys solidus: 172 puslapių, kietais
viršeliais, ant kurių puikuojasi kūrybingos dailininkės Marijos Ščerbakovos tapybos darbas „Rytas
Visagine“.

Biblioteka įvairiais renginiais prisidėjo prie Visagino jubiliejaus minėjimo: rengė literatūros
ir fotografijos parodas, dalyvavo šventinėje miesto eisenoje. Visagino viešosios bibliotekos
direktorė Dalia Sargūnienė parengė ir išleido papildytą bibliografijos rodyklę apie Visagino miesto
metraštininką Algirdą Kavaliauską.
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8.2.

Projektinė veikla

Biblioteka nuolatos kryptingai vykdo veiklą, skirtą vaikų ugdymui. Šios veiklos daugiausiai
yra orientuojamos į skaitymo skatinimą, pažintį su lietuvių literatūra, kūrybingumo ugdymą ir
alternatyvaus vaikų laisvalaikio propagavimą. Į veiklą vaikai įtraukiami per įvairius edukacinius ir
laisvalaikio vienkartinius ar tęstinius renginius. 2015 metais sėkmingai įgyvendintas Lietuvos
kultūros tarybos dalinai finansuotas (2641 Eur) skaitymo skatinimo projektas „Skaito vaikai, kalba
lėlės – 2“.
Visagino viešoji biblioteka, kaip Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos partneris,
dalyvavo bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo projekte „Atminties institucija – inovatyvi ugdymo
erdvė jaunimui“. Viena iš projekto veiklų – mokomoji išvyka į Dušan Matič (Serbija) viešąją
biblioteką.
2015 m. II pusmetyje pradėtas įgyvendinti bendras Ignalinos rajono ir Visagino viešųjų
bibliotekų projektas „Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir
sveikatingumo įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono
ir Visagino miesto bibliotekose“, kuris truks 16 mėnesių. Jo tikslas – bibliotekose skatinti ir
motyvuoti socialinį-kultūrinį komunikavimą bei aktyvaus, sveiko gyvenimo įgūdžių gerinimą. 2015
metais bibliotekininkai dalyvavo mokymuose ir buvo parengti darbui su suaugusiais. 2016 metais
vyresnio amžiaus žmonės bus mokomi naudotis planšetiniais kompiuteriais, vyks muzikiniailiteratūriniai vakarai su karaoke, protų mūšiai, sveikatingumo mokymai.
Visagino viešoji biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo šiuose projektuose su Visagino
visuomenės sveikatos skyriumi ( vyko Daivos Šniukaitės-Adner, Ksaveros Vaištarienės, Vygando
Pikčiūno ir kitų lektorių sveikatingumo paskaitos):
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2015 m. spalio – gruodžio mėnesiais biblioteka dalyvavo Visagino Česlovo Sasnausko
Menų mokyklos projekte „Skambančios muzikos kalba“. Užsiėmimus vedė dailės mokytojas
metodininkas Andrėjus Denisenko ir Meno galerijos–skaityklos vedėja Violeta Šeršniovienė.

IX.

DARBAS SU VAIKAIS

9.1. Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas

SVB
VB
Miesto filiale

Skaitytojai
970 (+33)
570 (+25)
400 (+8)

Lankytojai
9535 (-163)
5186 (-145)
4349 (-18)

Išduotis
15504 (+940)
8239 (+1735)
7265 (-795)

Palyginti su praėjusiais metais, vaikų skaitytojų skaičius truputį padidėjo. Lankytojų
skaičius nedaug sumažėjo, o dokumentų išduotis padidėjo.
Vaikų vartotojų lankomumo rodiklis:
 SVB – 9,8
 VB – 9,1
 Filiale – 10,9
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Vaikų vartotojų skaitomumo rodiklis:
 SVB – 16,0
 VB – 14,5
 Filiale – 18,2

9.2. Renginiai vaikams
Renginių skaičius
 SVB – 69 (35 parodos)
 VB – 43 (18 parodų)
 Filiale – 26 (17 parodų)
Renginių lankytojų skaičius:
 SVB – 1266
 VB – 1120
 Filiale – 146
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 rašytojų ir poetų jubiliejus, parengtos spaudinių parodos: „Jubiliatai“
(K. Borutos 110 g. m.), (A. Karosaitės 70 g. m.), (A. Liobytės 100 g. m.), (J. Liniausko 60 g. m.),
(D. Grigaliūnienės 70 g. m.), „Juozo Balčikonio versta klasika“ (J. Balčikonio 130 g. m.).
Užsienio rašytojams skirtos literatūros parodos: „Hanso Kristiano Anderseno gyvenimo
pasaka“ (H. K. Anderseno 210 g. m.), „Jubiliatai“ (V. Železnikovo 90 g. m.), „Eono Colferio
fantastikos pasaulis“ (E. Colferio 50 g. m.), „Fantazijos ir romantikos pasaulyje“ (J. Smith 50 g.
m.).
Parengtos vaikų piešinių ir darbelių parodos: „Aš keliauju po Europą“ (skirta Europos kalbų
dienai) „Spalvoti delniukai“, „Popierinis lapų lietus“, „Lietuvių liaudies pasakų herojai“. Buvo
eksponuota tautodailininkės Odetos Tumėnaitės–Bražėnienės karpinių ir raižinių paroda „Tradicijos
ir dabartis“.
Dalyvavome Metų knygos rinkimų akcijoje. Vaikai skaitė knygas, piešė iliustracijas, kūrė
inscenizacijas. Popietės „Mielesnio draugo aš už knygą neturiu“ metu supažindinome su Metų
knygų vaikams penketuku ir jų autorių biografijomis bei kūryba. Pradinių klasių mokiniai ir
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darželinukai pristatė akcijoje dalyvavusias knygas: skaitė ištraukas, surengė geriausio herojaus
rinkimus, rodė spektaklį „Ferdinandas ir Pū. Žygis į Austaliją“ (pagal L. Žutautės knygą).

Bendradarbiavome su Visagino vaikų lopšeliais-darželiais. Rytmečių „Kur knygelės
gyvena“, „Raktas į knygų pasaulį“, „Spindėk Kalėdų žvaigždele“ metu darželinukai ne tik
susipažino su biblioteka, naujomis mažiausiems skirtomis knygelėmis, bet ir klausėsi pasakų, minė
mįsles, deklamavo eilėraščius, žiūrėjo animacinius filmukus, dalyvavo kūrybiniuose užsėmimuose.

Kasmet rengiame Tarptautinę vaikų knygos dieną. Kartu minėdami garsaus rašytojo H. K.
Anderseno 210–ąsias gimimo metines, jauniesiems skaitytojams pasakojome apie jo gyvenimą ir
kūrinius, pristatėme žinomiausias pasakas. Vaikai žiūrėjo „Sniego karalienės“, „Bjauriojo ančiuko“
kitų pasakų animacinius filmukus, dalyvavo viktorinoje, deklamavo eilėraščius apie knygeles ir
skaitymą.
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Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios tema „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“,
pradėjome literatūros valandėle „Knyga – išminties upė“. Mokinius supažindinome su dailininko ir
rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus knygomis. Vaikai skaitė jo pasakų ištraukas, pristatė knygų
herojus, dalyvavo literatūros viktorinoje „Kas? Kur? Kada?“.

Bibliotekoje viešėjo dailininkė ir rašytoja Ula Šimulynaitė, kuri pakvietė vaikus į kūrybines
dirbtuves „Mano miesto legenda“. Rašytoja skaitė legendas iš naujosios savo grafinių novelių
knygos „Vilniaus miesto legendos“. Renginio dalyviai kūrė iliustracijas Visagino miesto legendai.
Lauke, prie bibliotekos, buvo surengta jų paroda. Dailininkė išrinko geriausius Visagino legendos
iliustratorius, o nugalėtojams padovanojo savo kūrybos knygeles.
Antrą kartą atvykusi į Visaginą rašytoja skaitė elektroninę knygą. Kūrybinėse dirbtuvėse
pradinių klasių mokiniai piešė nuotaikas. Dailininkė apdovanojo gražiausius vaikų piešinius.
Renginio dalyviai įsigijo knygų su rašytojos autografais.
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Visagino mieste vyko konferencija „Knyga veiksminga priemonė visapusiškam vaiko
ugdymui ir ugdymuisi“. Mokyklų pradinių klasių ir lopšelių- darželių pedagogams skaityta paskaita
„Šiuolaikinė vaikų literatūra ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus
vaikams“ (lektorė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rima Sorokina).
Vykdėme projektą „Skaito vaikai, kalba lėlės – 2“ (dalinai finansuotą Lietuvos kultūros
tarybos). Bibliotekoje įkurta edukacinė ir laisvalaikio erdvė vaikams (rėmėjo lėšomis), organizuoti
6 susitikimai su rašytoja Gintare Adomaityte, 2 seminarai švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojams,
14 edukacinių užsiėmimų, iš jų 2 – knygrišystės, 3 – kaligrafijios, 5 – lėlių siuvimo, 4 –
etnokultūros), vyko vaikų piešinių konkursas ir paroda „Lietuvių liaudies pasakų herojai“.
Rašytoja G. Adomaitytė vasarą du kartus per mėnesį vedė garsinius skaitymus „Skaitykime
kartu“: diskutavo apie perskaitytas knygas, su vaikais kūrė pasakas bei istorijas. Pagrindinis
garsinių skaitymų ciklo renginys – teatralizuota skaitymo šventė „Sekame lietuvių liaudies pasaką“.
Mažųjų aktoriukų vaidinimai suteikė žiūrovams puikią progą pažinti lietuvių liaudies kūrybos
gyvybingumą, kalbos turtingumą ir šmaikštumą.
Siuvimo edukacinių užsiėmimų metu projekto dalyviai susipažino su tradiciniais ir
netradiciniais teatro lėlių gaminimo būdais ir patys siuvo lėles, kurias naudojo lėlių teatro
spektakliuose. Kaligrafijos užsiėmimuose vaikai susipažino su kaligrafijos meno ištakomis ir
išmoko rašyti įvairiomis priemonėmis. Knygrišystės užsiėmimuose dalyvavo dvi grupės:
suaugusieji ir vaikai. Suaugusiems vestas odos dailės ir įrišų istorinės raidos teorinis užsiėmimas
bei praktinis užsiėmimas „Nesudėtingų konstrukcijų įrišai“. Dalyviai išmoko knygrišystės pagrindų:
susipažino su medžiagomis, įrankiais, mokėsi gaminti suvenyrines knygas ir jas įrišti. Vykdant
edukacinę programą „Aukštaitijos krašto žaidimai, šokiai, dainos pasakose ir ne tik...“ lietuvių ir
tautinių mažumų vaikai bei jaunimas buvo supažindinti su lietuvių liaudies papročiais ir
tradicijomis, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse. Visagino kultūros centro Etninės kultūros ir
edukacijos skyriaus darbuotoja vedė seminarą pedagogams ir bibliotekininkams „Pasakų sekimas
liaudies tradicijoje“. Paskelbtame vaikų piešinių konkurse

„Lietuvių liaudies pasakų herojai“

dalyvavo visos miesto švietimo įstaigos. Į parodą atrinkta 20 geriausių darbų, kurie buvo
eksponuojami

Visagino

viešojoje bibliotekoje. Plečiant bendradarbiavimą tarp projekte

dalyvaujančių įstaigų į projekto veiklas buvo įtraukti 385 lankytojai bei dalyviai. Užtikrintas
naudingas moksleivių laisvalaikio užimtumas po pamokų bei atostogų metu.
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Viešosios bibliotekos filiale parengtos

9 vaikų kūrybinių darbų parodos: „Senių

Besmegenių šalyje“ „Vaikai piešia Lietuvą“, „Pavasariška nuotaika“ „Su meile knygai“ „Mažo
žmogaus didelis pasaulis“ „Mano miestas – Visaginas“, „Ruduo už mano lango“ „Stebuklingi
rutulio virtimai“, „Neįprasti kūrybiniai ieškojimai“. Daug metų bendradarbiaujama su „Auksinio
gaidelio“ lopšeliu–darželiu, kurio ugdytiniai dažnai lankosi Vaikų literatūros skyriuje.
Tarptautinė vaikų knygos diena paminėta renginiu „Paklaidžiokim po knygų karalystę“:
vaikai supažindinti su biblioteka, įdomiomis ir naudingomis knygelėmis, organizuota turininga ir
linksma viktorina „Jie gyveno pasakoje“. Daug džiugių emocijų sukėlė ir darželinukų paroda „Su
meile knygai“ (juostelės knygoms). Taip pat vyko jaunųjų skaitovų konkursas „Deklamuojame
Agnijos Barto eiles“ir rytmečių ciklas „Augu su knyga“.
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X.

MATERIALINĖ BAZĖ

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 – 2184 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2184 lentynų metrų;
 VB – 1250 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1250 lentynų metrų;
 Miesto filialas – 934 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 934 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. Vaikų skaitymo
skatinimui, kūrybiniams užsiėmimams organizuoti

pagal bibliotekos finansines galimybes

suremontuotos Vaikų literatūros skyriaus skaityklos patalpos ir įrengta kūrybinė edukacinė erdvė.
Materialus ir nematerialus turtas
Kompiuterių vartotojams skaičius per ataskaitinius metus sumažėjo 2 vnt.( filialo Vaikų
skyriuje).
Kompiuterių skaičius:
 SVB - 37
Vartotojams – 18
Darbuotojams – 19
 VB - 26
Vartotojams – 12
Darbuotojams – 14
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 Miesto filialas – 11
Vartotojams – 6
Darbuotojams – 5
Dauginimo priemonių skaičius:
 1 kopijavimo aparatas (VB)
Lietuvos nacionalinė biblioteka pagal projektą „Elektroninių leidinių pateikimas
skaitytojams“ modernizavo www.ibiblioteka.lt portalą, kuriame galima skolintis apie 1000
elektroninių knygų skaitymui. Šiai paslaugai teikti Visagino viešajai bibliotekai skirta 1
elektroninių knygų skaityklė (262,83 Eur).
Vykdydama Bibliotekos pažangai-2 projektą „Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio
amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir sveikatingumo įgūdžių ugdymas naudojant naujausias
kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino miesto bibliotekose", 2015 m. pabaigoje
įsigijo Tildės biuro programinę įrangą – automatinę lietuvių-anglų-lietuvių ir lietuvių-rusų-lietuvių
vertyklę ( 2 licenzijas už 36,30 Eurų).

XI.

FINANSAVIMAS

Gauta iš viso: 169430 Eurų
 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 166200, iš jų steigėjo lėšos:
- Dokumentams – 0 Eurų
- Periodikai – 3075 Eurų
 už mokamas paslaugas – 290 Eurų
 fizinių, juridinių asmenų parama – 299 Eurų
 programų, projektų – 2641 Eurų (KM)
Išlaidos iš viso: 169430 Eurų, iš jų:
 Darbo užmokesčiui – 116970 Eurų
Periodikos prenumeratai – 3075 Eurų
 automatizacijai – 2326 Eurų
 kitos – 47059 Eurų
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XII.

IŠVADOS

Problemos. Biblioteka atlieka didelį vaidmenį bendruomenės gyvenime, mažina socialinę
atskirtį, moderniomis informacinėmis technologijomis plečia žinių visuomenės kūrimąsi. Siekdama
neatsilikti nuo kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų, biblioteka teikia tradicines ir netradicines paslaugas,
tačiau ankštose ir nefunkcionaliose viešosios bibliotekos patalpose vartotojai nesijaučia jaukiai.
Kultūros ministerijai paskelbus apie 2014-2020 m. ES struktūrinių lėšų planuojamą paskirstymą
kultūros sričiai, parengta „nulinė“ paraiška Visagino viešosios bibliotekos rekonstrukcijai, tačiau
finansavimas neskirtas. Šiuo metu su savivaldybe diskutuojama dėl bibliotekos rekonstrukcijos ar
naujos bibliotekos statybos, pagal galimybes bus ieškoma finansavimo.
Siekiant patenkinti žinių visuomenės poreikius, bibliotekose reikalingi plataus profilio ir aukštos
kvalifikacijos specialistai. Ateityje biblioteka susidurs su bibliotekininkystės ar informacijos srities
išsilavinimą įgijusių darbuotojų mažėjimu, kas gali sukelti grėsmę profesionaliems institucijų
sprendimams. Nors Nacionalinėje pažangos programoje, Kultūros politikos nuostatuose kultūros
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas įtvirtintas kaip prioritetas, tačiau, panaikinus Kultūros darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo institutą, iki šiol nėra sukurta vieninga, nuosekliai funkcionuojanti
kultūros darbuotojų (tuo pačiu ir kvalifikacijos) kėlimo sistema. Šiuo metu Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka, kaip metodinis centras, organizuoja bibliotekų specialistų mokymus
per projektinį finansavimą. Esamas modelis neveiksmingas, nes nėra praktikoje pritaikomų
priemonių, kurios leistų efektyviai organizuoti kvalifikacijos kėlimą, nėra apibrėžta, kaip nustatyti
bibliotekų darbuotojų gebėjimus ir žinių lygį, neužtikrinamas realus bibliotekininkų kompetencijų
įvertinimas. Bibliotekininkų kompetencijos nuo 2010 m. vertinamos pagal Lietuvos Respublikos
kultūros ministro patvirtintą Bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašą (2010 m. birželio 4 d.
įsakymas Nr. ĮV-320). Jis nėra tobulai parengtas, visiškai neturi finansinio pagrindo, todėl
viešosiose bibliotekose sunku įgyvendinti šį kultūros ministro įsakymą, nes darbuotojai neturi
motyvacijos atestuotis. 2014 m. LIBITOP projekto metu atliktoje galimybių studijoje pažymima,
kad viena iš bibliotekų silpnybių ir yra kompetencijų tobulinimo sistemos nebuvimas. Nacionalinė
biblioteka parengė projektą „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos modelio
sukūrimas“, kurio pagrindu būtų sukurtas darbuotojų kompetencijų įvertinimo ir jų kvalifikacijos
kėlimo sistemos modelis.
Lietuvoje nėra patvirtintos bibliotekų vystymo strategijos, vieningų standartų ar kriterijų
bibliotekų patalpoms, įrangos, dokumentų fondų atnaujinimo ar bibliotekos darbo kokybei vertinti,
todėl viešosios bibliotekos asignavimai, skirti bibliotekos funkcijoms vykdyti, priklauso nuo vietos
savivaldos prioritetų. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos nacionalinė
biblioteka, bendradarbiaudama su Kultūros ministerija, įsipareigojo
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bibliotekų plėtros strategines gaires, kitus reikiamus teisės aktus.
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 2015 m. sumažėjo 6 %, o periodiniai leidiniai
kasmet brangsta, todėl jaučiamas periodinių leidinių stygius lietuvių ir užsienio kalbomis.
Nors nuo 2014 m. liepos 1 d. bibliotekininkų darbo užmokestis padidėjo 3,3
koeficientu, tačiau jis nedaug skiriasi nuo minimalios algos.
Planai ateičiai. Gerinant bendruomenės narių informacines, švietimo, kultūros paslaugas
būtina sukurti šiuolaikinę, modernią bibliotekos aplinką kokybiškoms paslaugoms teikti:
 Kartu su savivaldybe derinti veiklos kryptingumo ir įstaigos finansavimo klausimus
gerinant bibliotekos materialinę bazę ir ieškant galimybių bibliotekos rekonstrukcijai.
 Įgyvendinti

Bibliotekos pažangai-2 projektą „Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio

amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir sveikatingumo įgūdžių ugdymas naudojant naujausias
kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino miesto bibliotekose“
 Organizuoti Bibliotekų metams pažymėti skirtus renginius Visagino savivaldybėje (pagal
atskirą planą)
 Tęsti vaikų skaitymo skatinimo projektinę veiklą.
 Ugdyti darbuotojų profesionalumą.

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
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