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I. BENDROJI DALIS 

Viešųjų bibliotekų veikla padeda kurti šalies ir regionų gerovę bei užtikrinti pažangą 

numatytoje ilgalaikės valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ 6 prioritetinėje srityje 

„Kultūra“, kurios tikslas – stiprinti visuomenės tapatybę ir kūrybingumą. Viešosios bibliotekos 

sudaro sąlygas Lietuvos piliečiams plėtoti prasmingo ir laimingesnio gyvenimo perspektyvas – 

atnaujinti žinias, mėgautis literatūra, domėtis istorija ir naujovėmis, siekti geresnės karjeros, 

integruotis į bendruomenę, priimti savarankiškus sprendimus ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Visagino viešoji biblioteka prisidėjo prie Visagino savivaldybės 2016-2018 metų strateginio plėtros 

plano II prioriteto 2.4 tikslo 1 uždavinio „Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti 

gyventojų įsitraukimą bei kūrybinę saviraišką“ įgyvendinimo. 

Bibliotekų įstatyme aiškiai apibrėžtos viešųjų bibliotekų funkcijos (visiems vartotojams 

prieinama biblioteka, kaupianti ir sauganti universalų teritorijos (savivaldybės) bendruomenės 

poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto 

prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, 

informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir 

projektus). Biblioteka darbe taip pat vadovaujasi IFLA (Tarptautinė bibliotekinių asociacijų ir 

institucijų federacijos) ir UNESCO gairėmis, kuriose numatytas Viešosios bibliotekos vaidmuo ir 

tikslai, teisinė ir finansinė sistema, vartotojų poreikių tenkinimas, fondų komplektavimas, žmonių 

ištekliai, viešųjų bibliotekų valdymas ir rinkodara. 2016 m. LR Kultūros ministro 2016-06-22 

įsakymu Nr. ĮV-536 patvirtintos „Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijos“ (bibliotekos 

organizacinė struktūra, funkcijų vykdymas, darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai). Kita dalis, 

apimanti bibliotekų fondus, patalpas, paslaugas ir įrangą bus parengta vėliau. 

Siekdama pradėtų ir suplanuotų darbų tęstinumo, Viešoji biblioteka numatė 2016 metų 

veiklos prioritetus, kuriais siekė pagerinti ir išplėsti bibliotekos paslaugas bendruomenei: 

 Fondų atnaujinimas; 

  Bibliotekų metų minėjimas (pagal atskirą planą); 

 Vaikų skaitymo skatinimas (tęstinė projektinė veikla, akcija „Vasara su knyga“); 

 Naujų paslaugų kūrimas (tęstinis „Bibliotekos pažangai-2“ projektas); 

 Vartotojų kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimas (edukaciniai-kūrybiniai užsiėmimai, 

meno parodos ir kt.). 

Šiuolaikinės bibliotekos koncepcija sunkiai apibrėžiama: tai nebėra vieta, į kurią žmonės 

ateina tik surasti reikalingos informacijos ar naujausios knygos. Biblioteka – kultūros židinys, 

kviečiantis piliečius tobulėti, sužinoti, augti drauge. Platus paslaugų spektras: nuo galimybės tiesiog 

paskaityti šios dienos laikraštį, pateikti užklausą ir gauti reikalingą informaciją iki galimybės 
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susitikti su žymiais rašytojais, išmokti kompiuterinio raštingumo ar net eksponuoti savo kūrybos 

darbų parodą. Bibliotekos orientuojasi į įvairiausio amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties 

žmones – stengiamasi visiems suteikti paslaugas, kurios jiems reikalingos. 

Bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir 

informaciją, tokiu būdu prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, 

žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą. 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. 

Atsižvelgdama į bendruomenės grupių informacinius, kultūrinius ir socialinius poreikius, 

Visagino viešoji biblioteka organizavo miesto gyventojų bibliotekinį aptarnavimą: 

 Komplektavo spaudinių ir kitų dokumentų fondus,  

 Tęsė bibliografinius įrašus elektroniniame kataloge ir analizinės bibliografijos 

posistemėje (LIBIS), kompiuterizuotai aptarnavo skaitytojus (LIBIS SAP), teikė interneto 

paslaugas, skatino naudojimąsi duomenų bazėmis ir bibliotekos elektroniniu katalogu. 

 Biblioteka pagal atskirą priemonių planą 2016 metais minėjo Bibliotekų metus, 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, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, 

organizavo įvairias akcijas ir kita. 

 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, viešino informaciją apie renginius, skirtus Bibliotekų 

metams paminėti. 

 Aktyviai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai-2" organizuojamuose renginiuose, 

akcijose ir mokymuose. 

 Organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus gyventojams, teikė individualias 

konsultacijas. 
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II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

Visagino viešosios bibliotekos organizacinė struktūra viena mažiausių iš visų Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų struktūrų. Ją sudaro viešoji biblioteka ir 1 jos struktūrinis teritorinis 

padalinys – miesto filialas. Viešosios bibliotekos struktūra 2016 metais nekito. Pagal vykdomas 

veiklos funkcijas pagrindinės bibliotekos (Taikos pr. 52) struktūrą sudaro 3 skyriai: 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius: abonementas, periodikos skaitykla, interneto ir užsienio 

kalbų skaitykla (1 skyriaus vedėjo, 3 bibliotekininko, 1 bibliografo pareigybė);  

 Vaikų literatūros skyrius (1 skyriaus vedėjo, 1 bibliotekininko pareigybė.); 

 Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius ( 1 skyriaus vedėjo, 1  bibliotekininko, 

0,5 bibliotekinių procesų automatizavimo inžinieriaus pareigybė); 

Miesto filiale veikia 2 skyriai: 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius: periodikos skaitykla, interneto skaitykla, abonementas, 

vaikų literatūros sektorius (1 filialo vedėjo, 3 bibliotekininko pareigybės.); 

 Meno skyrius-galerija (1 vedėjo pareigybė). 

III. PERSONALAS 

Etatų skaičius (20) Viešojoje bibliotekoje nustatytas Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. 

balandžio 3 d. sprendimu Nr. TS-39. Viešajai bibliotekai vadovauja direktorius, veikiantis pagal 

bibliotekos nuostatus. Bibliotekoje (kartu su filialu) dirba 16 profesionalių bibliotekininkų, turinčių 

aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, iš kurių 4 dirba nepilną darbo dieną (po 0,5 etato). 

Bibliotekininkių amžiaus vidurkis yra 48,5 metai: 2 darbuotojos iki 30 metų amžiaus, 6 – nuo 31 iki 

50 metų amžiaus, 5 – nuo 51 iki 60 metų amžiaus ir 3 per 60 metų. Virš 30 % darbuotojų darbo 

stažas bibliotekoje didesnis nei 20 metų. 

Kiti bibliotekos darbuotojai: pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (0,5 

pareigybės); vyriausiasis buhalteris – 0,5; sekretorius-archyvaras – 0,5; kiemsargis – 0,5; pastatų 

priežiūros ir einamojo remonto darbininkas – 0,75; valytojai – 1,75). 

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.  

Ataskaitinių metų rugpjūčio mėn. darbuotojos prašymu nutraukta darbo sutartis su 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Užsienio kalbų ir interneto skaityklos bibliotekininke Nadežda 

Kapusta Į šią pareigybę priimta Valė Bartninkienė, turinti aukštąjį universitetinį bibliotekininkystės 

mokslų išsimokslinimą. 
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IV. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Ataskaitiniais metais 6 bibliotekininkės kėlė kvalifikaciją. Direktorė Dalia Sargūnienė 

dalyvavo šiuose mokymuose ir seminaruose: „E-knygų rinka ir bibliotekų partnerystė”, „Inovacijos 

kultūros įstaigose“, „Klientų patirties valdymas veiklos procesuose organizacijoje“, Strateginis 

planavimas“, „Projekto „Bibliotekos pažangai – 2“ patirties dalijimasis“. 2016 m. rugsėjo 18-25 d. 

vyko į tarptautinę bibliotekų gerosios patirties pasidalijimo išvyką „Biblioteka šiuolaikinio verslo 

erdvėse Suomijos bibliotekose“, kurį organizavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacija, finansavo LR Kultūros taryba.  Darbinio susitikimo metu aplankytos Helsinkio, Espo, 

Tamperės, Turku miestų bibliotekos. Domėtasi jų veikla, fondais, diegiamomis naujovėmis, 

skaitytojų, lankytojų aptarnavimu, bibliotekų finansavimu, ryšiais su vietos valdžios institucijomis, 

verslo pritraukimo būdais bei formomis, abiejų šalių bibliotekų asociacijų tolesnio 

bendradarbiavimo galimybėmis ir kt.  

Kiti darbuotojai dalyvavo šiuose seminaruose: Rima Sorokina – tarptautiniame seminare 

„Vaiko lūkesčių biblioteka“, Edita Sargūnaitė ir Nadežda Kapusta – „Skrajučių, plakatų ir vizitinių 

kortelių maketavimas su atvirojo kodo programa „Inkscape“; Tatjana Bondarenko – „Meninių 

kompetencijų ugdymas ir jų reikšmė jauno žmogaus asmenybės formavimui“, „Empatijos ugdymo 

metodai neformaliajame švietime“, „Tradicinių kostiumų detalės, dėvėjimas ir priežiūra“, „Grafinių 

vaizdų apdorojimas bei redagavimas naudojant grafikos rengyklę GIMP“, „Dekupažas, stiklo 

dekoravimas“, edukacinėje programoje „Aukštieji krantai“; Laimutė Čivilienė ir Elvyra 

Paulauskienė – moksliniame-praktiniame seminare „Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo 

Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos“. 

V. DOKUMENTŲ FONDO FORMAVIMAS 

Visagino viešoji biblioteka 2016 metais dokumentų fondą komplektavo atsižvelgdama į 

turimus išteklius, vartotojų informacijos poreikius, skaitymo reikmes, dokumentų įsigijimui skirtas 

lėšas ir leidyklų pateikiamas naujienas. 

2016 metais Visagino viešajai bibliotekai naujiems dokumentams įsigyti Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministerija skyrė 15552,00 eurų spaudiniams, vaizdo, garso ir elektroniniams 

leidiniams – 300,00 Eur. Periodinių leidinių prenumeratai iš Visagino savivaldybės gauta 3000,00 

Eur. 

2016 metais universalus bibliotekos fondas pasipildė 3638 fiz. vnt. dokumentų. 

Originaliosios, vaikų, klasikinės literatūros, informacinių leidinių lietuvių kalba įsigyta 2330 fiz. 

vnt. Rusakalbei miesto bendruomenei nupirkta 1278 fiz. vnt. įvairių dokumentų rusų kalba. Fondas 

praturtėjo ir 30 fiz. vnt. leidinių kitomis kalbomis. Didžiąją dalį – 98,2 % įsigytų dokumentų sudaro 



7 

knygos ir serialiniai leidiniai. 

Kadangi bibliotekos fondas dar pilnai nerekataloguotas, tai 2016 metais vyko tolesnis fondo 

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

2016 metais fiksuojamas fondo mažėjimas, nes nurašyta 2,8 karto daugiau dokumentų nei gauta 

(10178 fiz. vnt.). 

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

metus. 

 

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

 

Iš viso SVB fonde yra 105575 fiz. vnt. ir 21608 pavadinimų dokumentų. Palyginus 2015 ir 

2016 metų duomenis matome, kad bendras SVB fondo dydis per paskutinius metus sumažėjo 5,8 % 

arba 6540 fiz. vnt. dokumentų. Tam turėjo įtakos 2016 metais toliau vykdytas fondo valymas nuo 

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

sumažėjo 8,6 % arba 5797 fiz. vnt. dokumentų, filialo fondas – 1,7 % arba 743 fiz. vnt. dokumentų.  

 

SVB fondo ir jos padalinių dydis fiz. vnt. ir pavadinimais 2015 – 2016 metais 

 Fondo dydis 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

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

SVB 112115 26120 105575 21608 -6540 -4512 

VB 67596 29939 61799 25915 -5797 -4024 

F 44519 11374 43776 11041 -743 -333 

 

5.1. Fondo sudėtis 

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

Diagramoje matome fondo sudėties kitimą 2015 – 2016 m. 
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SVB 112115 105575

VB 67596 61799

F 44519 43776
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 SVB fondas 2015 - 2016 metais 
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2016 m. didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudarė grožinė literatūra, šakinės literatūros 

sukaupta mažiau. Periodika – mažiausia fondo dalis. 

Diagrama atspindi 2016 m. bibliotekos ir jos filialo fondų sudėtį. 

 

 

 

Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 51583 fiz. vnt ir 48,9 %. 

 Grožinė literatūra 

2015 m. 2016 m. Pokytis 

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

SVB 52680 47,0 51583 48,9 -1097 +1,9 

VB  31297 46,3 30693 49,7 -604 +3,4 

F 21383 48,0 20890 47,7 -493 -0,3 

 

2016 m. grožinės literatūros Visagino SVB sumažėjo 1097 fiz. vnt., tačiau lyginant su visu 

fondo dydžiu išaugo 1,9 procentais. Viešojoje bibliotekoje grožinės literatūros sumažėjo 604 fiz. 

vnt., filiale – 493 fiz. vnt.  
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Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 38983 fiz. vnt. ir 36,9 %. 

 Šakinė literatūra 

2015 m. 2016 m. Pokytis 

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

SVB 43322 38,6 38983 36,9 -4339 -1,7 

VB 25386 37,6 20894 33,8 -4492 -3,8 

F 17936 40,3 18089 41,3 +153 +1,0 

 

2016 m. nurašyta dalis pasenusio šakinės literatūros fondo, todėl SVB šakinės literatūros 

fondas sumažėjo 4339 fiz. vnt., VB – 4492 fiz. vnt. Filialo šakinės literatūros fondas dėl nedidelio 

nurašymo padidėjo 153 fiz. vnt. 

Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 15009 fiz. vnt. ir 14,2 %: 

žurnalų – 14729 fiz. vnt.; 13,9 %, 

laikraščių – 280 komplektų; 0,3 %. 

 

 Periodiniai leidiniai 

2015 m. 2016 m. Pokytis 

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

SVB 16113 14,4 15009 14,2 -1104 -0,2 

VB 10913 16,1 10212 16,5 -701 +0,4 

F 5200 11,7 4797 11,0 -403 -0,7 

 

2016 m. nurašius didesnę dalį neaktualių laikraščių ir žurnalų, nei gavus naujų, SVB 

periodinių leidinių skaičius sumažėjo 1104 fiz. vnt. arba 0,2 %, VB periodinių leidinių fondas 

sumažėjo 701 fiz. vnt., F – 403 fiz. vnt. 

5.2. SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 

Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2016 m. pabaigoje SVB fonde yra: 

 knygų – 88816 fiz. vnt., 

 serialinių leidinių – 15552 fiz. vnt., 

 garsinių regimųjų dokumentų – 955 fiz. vnt.,  

 elektroninių dokumentų – 157 fiz. vnt., 

 spausdintinių natų dokumentų – 83 fiz. vnt. 

 kartografinių ir vaizdinių dokumentų – 12 fiz. vnt. 
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SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2016-12-31 (procentais) 

 

 

5.3 Aprūpinimas dokumentais 

2016 metais Visagino SVB aprūpino bendruomenės gyventojus geriau knygomis, nei 

garsiniais regimaisiais ir elektroniniais dokumentais. 

 

2016 metais SVB 

fiz. vnt. 

VB 

fiz. vnt. 

F 

fiz. vnt. 

1 gyventojui tenka dokumentų  5,34 5,85 4,76 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,18 0,20 0,16 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,05 0,08 0,007 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,008 0,014 0,001 

1 vartotojui tenka dokumentų 36,62 39,44 33,26 

1000 gyventojų tenka 5339 5847 4755 

 

2016 m. geriau dokumentais buvo aprūpinti Viešosios bibliotekos teritorijai priklausantys 

gyventojai, nes šiai bibliotekai skirta daugiau naujų dokumentų. 

2016 m. Visagino gyventojams teko mažiau dokumentų nei 2015 m. dėl sumažėjusio bendro 

bibliotekos dokumentų skaičiaus, išaugusių naujų leidinių kainų. 

 

 2015 m. 2016 m. Pokytis 

1 gyventojui tenka dokumentų  5,54 5,34 -0,2 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,18 0,18 0,00 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,04 0,05 +0,01 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,008 0,008 0,00 

1 vartotojui tenka dokumentų 39,84 36,62 -3,22 

1000 gyventojų tenka 5537 5339 -198 

 

 

Knygų; 84,13 

Kartografini

ų ir 

vaizdinių 
dokumentų; 

0,01 

Elektroninių 

dokumentų; 

0,15 

Garsinių 

regimųjų 

dokumentų; 0,9 
Serialinių 

dokumentų; 

14,73 

Spausdintinių 

natų 

dokumentų ; 
0,08 
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5.4. Dokumentų gavimas  

 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose – 3638 fiz. vnt., 1608 naujų pav. 

 Per metus įsigyta dokumentų 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

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

SVB 3621 1565 3638 1608 +17 +43 

VB  2134 1387 2154 1432 +20 +45 

F 1487 999 1484 1018 -3 +19 

 

Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių dokumentų gavimo dinamiką 

2015-2016 metais. 

 

 

 

2016 metais gauta dokumentų 17 fiz. vnt. daugiau nei 2015 m. 

Už Kultūros ministerijos skirtą 15552,00 Eur sumą nupirkta 2043 fiz. vnt dokumentų: 

560 – iš UAB „Homo sapiens“, 

434 – iš UAB „Alma littera sprendimai“,  

177 – iš UAB „Humanitas“,  

149 – iš UAB „Patogu pirkti“,  

129 – iš UAB „Vagos prekyba“, 

124 – iš UAB „Tyto alba“,  

110 – iš UAB „Nieko rimto“,  

91 – iš UAB „Baltų lankų“ leidybos,  

78 – iš UAB „Jotema“,  

58 – iš UAB „Nestandartiniai. LT“, 

2015 2016

SVB 3621 3638

VB 2134 2154

F 1487 1484
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52 – iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos,  

51 – iš UAB „VIPsupply“, 

27 – iš VŠĮ „Terra Publica“, 

3 – iš kitų leidėjų. 

Pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 12 mažos vertės neskelbiamų 

pirkimų 15141,17 Eur sumai vykdyta apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis per Centrinę 

viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), 5 pirkimai 410,83 Eur sumai – apklausiant tiekėjus 

žodžiu. 

2016 m. neatlygintinai per Lietuvos kultūros tarybą biblioteka gavo 250 fiz. vnt. dokumentų 

už 2290,31 Eur. Bibliotekos fondą papildė 88 fiz. vnt. vartotojų dokumentų, atneštų vietoj 

pamestųjų už 450,21 Eur sumą. Iš akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatorių biblioteka, 

parašiusi paraiškas, gavo 10 fiz. vnt. knygų už 54,23 Eur sumą. Iš įvairių kitų šaltinių (fizinių 

asmenų, įvairių leidėjų) biblioteka gavo 329 fiz. vnt. dokumentų už 495,79 Eur. 

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros – 1865 fiz. vnt., 1053 naujų pav. 

 Per metus įsigyta grožinės literatūros 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

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

SVB 1982 1061 1865 1053 -117 -8 

VB 1125 988 1044 964 -81 -24 

F 857 745 821 776 -36 -31 

 

2016 m. įsigyta 117 fiz. vnt. ir 8 pav. mažiau grožinės literatūros nei 2015 m. VB įsigyta 81 

fiz. vnt. ir 24 pavadinimais, F – 36 fiz. vnt. ir 31 pavadinimu mažiau. 

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros – 759 fiz. vnt., 553 naujų pav. 

 Per metus įsigyta šakinės literatūros 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

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

SVB 715 501 759 553 +44 +52 

VB 442 398 511 465 +69 +67 

F 273 250 248 241 -25 -9 

 

2016 m. įsigyta 44 fiz. vnt. ir 52 pavadinimais daugiau šakinės literatūros nei 2015 m. VB 

šakinės literatūros fondas pasipildė 69 fiz. vnt. ir 67 pavadinimais, F sumažėjo – 25 fiz. vnt. ir 9 

pavadinimais. 
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Per metus gauta 117 pavadinimų periodinių leidinių. 

 Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

Pavad. Pavad. Pavad. 

SVB 104 117 +13 

VB 94 104 +10 

F 31 33 +2 

 

Nors 2016 m. sumažėjo savivaldybės lėšos periodinės spaudos prenumeratai, bet bendras 

periodinių leidinių skaičius palyginus su 2015 m. padidėjo 13 pavadinimų, nes biblioteka gavo 

daugiau nemokamų laikraščių ir žurnalų. VB bendras periodinių leidinių skaičius padidėjo – 10, F – 

2 pavadinimais. 

 

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

 SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

SVB 3,2 3,4 +0,2 

VB 3,2 3,5 +0,3 

F 3,3 3,4 +0,1 

 

Palyginus 2015 m. naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde, šis rodiklis 2016 m. 

padidėjo 0,2 %. 2016 m. SVB šis skaičius siekia 3,4 %, VB – 3,5 %, filiale – 3,4%. 

 

2016 m. naujai gautų dokumentų rūšys procentais: 

 knygos – 69,71 %, 

 serialiniai leidiniai – 28,50 %, 

 garsiniai regimieji dokumentai – 1,68 %,  

 elektroniniai dokumentai – 0,05 %, 

 natos – 0,03 %, 

 vaizdiniai dokumentai – 0,03 % . 

 

Lėšos dokumentams įsigyti 2016 m. 

2016 m. lėšos tenkančios dokumentams įsigyti – 18552,00 Eur: 

 knygoms – 15252,00 Eur.  

 vaizdo, garso ir elektroniniams leidiniams – 300,00 Eur 

 periodinei spaudai – 3000,00 Eur. 
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 SVB skirtos lėšos Eur 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

Lėšos iš viso  16845,00 18552,00 +1707,00 

Kultūros ministerijos lėšos  13770,00  15552,00 +1782,00 

Savivaldybės lėšos  3075,00 3000,00 -75,00 

 

2016 metais Kultūros ministerija Visagino SVB skyrė 1782 Eur daugiau naujiems 

neperiodiniams dokumentams įsigyti nei 2015 m., Visagino savivaldybė – 75 Eur mažiau 

periodiniams leidiniams įsigyti nei 2015 m.  

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 0,94 Eur. 

 SVB skirtos lėšos Eur 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

Lėšos iš viso 1 gyventojui 0,83 0,94 +0,11 

KM lėšos 1 gyventojui  0,68 0,79 +0,11 

Savivaldybės lėšos 1 

gyventojui 

0,15 0,15 0,00 

 

Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 938,11 Eur. 

Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 6,43 Eur. 

Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina – 6,93 Eur. 

 

5.5. Dokumentų nurašymas 

2016 m. nurašyta 10178 fiz. vnt. dokumentų, 1310 fiz. vnt. mažiau nei 2015 m. VB buvo 

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

nurašymas pasiekė 7951 fiz. vnt. Filiale nurašyti 2227 fiz. vnt. 

 

 Per metus nurašyta dokumentų 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

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

SVB 11488 7527 10178 6120 -1310 -1407 

VB 7995 5850 7951 5456 -44 -394 

F 3493 2426 2227 1351 -1266 -1075 

 

2016 metų dokumentų nurašymas pagal priežastis pasiskirstė taip: 

- praradę aktualumą dokumentai – 9335 fiz. vnt., 

- susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 761 fiz. vnt. 

- vartotojų prarasti dokumentai – 82 fiz. vnt. 
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5.6. Fondo panaudojimas 

 

Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0,76. 

 Fondo apyvartos rodiklis 

2015 metais 2016 metais Pokytis 

SVB 0,77 0,76 -0,01 

VB 0,85 0,90 +0,05 

F 0,65 0,57 -0,08 

 

5.7. Fondo panaudojimo koeficientas 

Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 1,13; šakinės lit. – 0,21; 

periodinių leid. – 2,59. 

VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 1,09; šakinės lit. – 0,32; periodinių leid. 

– 2,12. 

Filialo fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 1,20; šakinės lit. – 0,04; periodinių 

leid. – 3,71. 

 

5.8. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninio 

katalogo kūrimas 

2016 m. buvo tęsiamas Viešosios bibliotekos ir filialo fondų rekatalogavimas. Iš viso SVB 

rekataloguota 908 fiz. vnt.: VB – 417, F – 491. 

Per metus parengta 2635 įrašų. Iš jų: 385 – analizinių, 216 – rekatalogavimo metu. 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis elektroninių įrašų kataloge buvo 54103. Bendras 

kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose – 196847. 

VI. GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIO APTARNAVIMO STATISTIKOS RODIKLIAI 

Vartotojų skaičius 

 
SVB VB Filialas

2814 

1500 
1314 

2883 

1567 
1316 

2015 m.

2016m.
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 Vartotojų skaičius 

2015 m. 2016 m. Pokytis 

SVB 2814 2883 +69 

Viešoji biblioteka 1500 1567 +67 

Filialas 1314 1316 +2 

 

Ir 2016 m. išlieka gyventojų mažėjimo tendencija mieste. Džiugu, kad, palyginus su 2015 

metais, skaitytojų skaičius nesumažėjo, bet ir toliau augo. 2016 m. bendras skaitytojų skaičius 

padidėjo 69 skaitytojais. O naujai užregistruotų vartotojų – 428. Įtakos tam vis dar turi 2013 m. 

rugsėjo 26 d. Visagino savivaldybės patvirtinti nauji paslaugų įkainiai. Pensininkams ir vaikams 

bilietas išduodamas nemokamai. Todėl jau treti metai skaitytojų skaičius didėja. Dar yra dvi 

svarbios priežastys, dėl kurių darome išvadas dėl skaitytojų skaičiaus padidėjimo. Viena – 2016 

metai  Seimo paskelbti  ,,Bibliotekų metais“. Vyko daug renginių, po kurių dalyviai užsirašydavo į 

biblioteką, ypatingai vaikai. Antroji – Visagino mokyklose, kuriose dėstomoji kalba yra rusų, 

pasikeitė programa. Vaikai kūrinius skaito lietuvių kalba ir jų pasiskolinti ateina į biblioteką. 

 

 

 

 Lankytojų skaičius 

2015 m. 2016 m.  Pokytis 

SVB 41662 41764 +102 

Viešoji biblioteka 26274 25331 - 943 

Filialas 15388 16433 +1045 

 

Vienas skaitytojas bibliotekoje apsilankė 14 kartų, VB – 16, filiale –12. 

SVB VB Filialas

41662 

26274 

15388 

41765 

25331 

16433 

Lankytojų skaičius 

2015 m. 2016 m.
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 Dokumentų išduotis 

2015 m. 2016 m. Pokytis 

SVB 86638 egz. 80759 egz. -5879 

Viešoji biblioteka 57737 egz.  55827 egz. -1910 

Filialas 28901 egz. 24932egz. -3969 

 

Ataskaitiniais metais sumažėjo dokumentų išduotis. Viena iš sumažėjimo priežasčių – 2016 

metais buvo užprenumeruota mažiau periodinių spaudinių, antra – skaitytojų netenkina naujų knygų 

rusų kalba pavadinimų skaičius, nes didžioji skaitytojų dalis – skaitantys.rusų kalba. 

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

 SVB – 44645 egz. arba 55,3 % 

 VB – 30326 egz. arba 54,3 % 

 Filiale – 14319 egz. arba 57,4 % 

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

 SVB – 5973 egz. arba 7,4 % 

 VB – 5536 egz. arba 10 % 

 Filiale – 437 fiz. vnt. arba 1,8 % 

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

 SVB – 29740 egz. arba 36,8 % 

 VB – 19564 egz. arba 35 % 

 Filiale – 10176  fiz. vnt. arba 40,8 % 

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

 SVB – 401 egz. arba 0,5 % 

 VB – 401 egz. 0,7 % 

Gyventojams, negalintiems patiems ateiti į biblioteką (neįgaliesiems, garbaus amžiaus 

žmonėms), paprašius, knygos pristatytos į namus. Šia paslauga naudojosi 8 visaginiečiai, kuriems 

per metus į namus nunešta 269 fiz. vnt. knygų ir periodinių leidinių. 

SVB VB Filialas

86638 

57737 

28901 

80759 

55827 

24932 

Dokumentų išduotis 

2015 m. 2016 m.
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TBA 

 Išsiųsta užsakymų – 13 

 Gauta dokumentų – 13. Visi dokumentai – originalai. 

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. 

Interaktyvios paslaugos vartotojams: dokumentų užsakymas nuotoliniu būdu, spaudinių 

rezervavimas, grąžinimo terminų automatizuotas pratęsimas, knygų gražinimo terminų priminimas. 

Vartotojai naudojosi nemokamo interneto paslaugomis. Bibliotekose vyko kompiuterinio 

raštingumo mokymai. Bibliotekos interneto svetainėje kas savaitę pildyta skiltis „Visaginas 

respublikos spaudoje“, pateikti bibliotekoje prenumeruojami periodiniai leidiniai (su nuorodomis į 

jų elektronines versijas) bei per mėnesį gautų naujų knygų sąrašai.  

6.2. Mokamos paslaugos 

Dalis paslaugų bibliotekos lankytojams buvo mokamos: dokumentų kopijavimas, 

skenavimas, elektroninio skaitytojo bilieto įsigijimas, patalpų nuoma. Už mokamas paslaugas gauta 

250 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. 

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. Išplėstos paslaugos nuotolinių paslaugų vartotojams: 

aktyviau naudojamasi elektroniniu katalogu, duomenų bazėmis, termino pratęsimo bei dokumentų 

rezervavimo internetu paslaugomis.  

7.2. Informacinis fondas 

SVB informacinis fondo dydis – 6 365 egz. 
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 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3 516 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 – 2 849 egz. 

7.3. Katalogų ir kartotekų sistema 

Bibliotekoje nuo 2005 m liepos 1 d. nebepildomi kortelėmis nei abėcėlinis, nei sisteminis 

katalogai. Komplektavimo skyriuje nuo 2016 m. sausio 1 d. nebepildomas ir generalinis katalogas– 

naudojamasi Visagino bibliotekos elektroniniu katalogu. 

Kraštotyros kartoteka, grožinių kūrinių spausdintų periodinėje spaudoje kartoteka ir 

sisteminė straipsnių kartoteka nebepildomos kortelėmis. Kraštotyros kartoteka pildoma LIBIS 

programoje. 2016 metais naujai parengti 297 bibliografiniai įrašai. Aprašomi respublikiniuose 

laikraščiuose esami straipsniai apie Visagino miestą, IAE bei VAE. Tokių straipsnių 2016 m. – 264. 

7.4. Bibliografinis-informacinis vartotojų aptarnavimas 

Informacinės užklausos 

 Gauta užklausų Atsakyta užklausų Įvykdymo % 

SVB 8155 7240 88,8 % 

VB 5963 5169 86,7 % 

Filiale 2192 2071 94,5 % 

 

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 59 

 VB – 41 

 Filiale – 18 

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

bibliotekos katalogo, elektroninių leidinių. 

7.5. Viešoji interneto prieiga 

Viešojoje bibliotekoje ir filiale veikia viešosios interneto prieigos taškai, kuriuose įrengta 16 

kompiuterinių darbo vietų vartotojams. 2016 m. viešųjų interneto prieigų seansų trukmė – 10008 

valandų. Lankytojams nemokamai prieinamos 10 duomenų bazių: EBSCO Publishing (8 duomenų 

bazių paketas), 1 Naxos Music Library, 1 teisinė duomenų bazė Infolex, kurias centralizuotai 

viešosioms bibliotekoms prenumeruoja Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

Biblioteka pagal lankytojų poreikius organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus. 2016 

metais individualiai konsultuoti 122 žmonės. Daugiausia teiktos naudojimosi kompiuteriu ir 

internetu konsultacijos: elektroninio pašto ir „Skype“ paskyros sukūrimas, informacijos paieška 

žiniatinklyje, jos išsisaugojimas įvairiose laikmenose ir išsiuntimas elektroniniu paštu. 
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Rengiamos saugaus interneto dienos, tiesioginės transliacijos iš LNB studijos, akcijos. 

Pastebima tendencija, jog informacinėmis technologijomis ir elektroninėmis paslaugomis naudojasi 

vis daugiau pensijinio amžiaus žmonių.  

Interneto vartotojų skaičius – 258, iš jų: 

 VB – 97 

 Filiale – 188 

Interneto apsilankymo skaičius – 7440, iš jų:  

 VB – 5293 

 Filiale – 2147 

Kompiuterizuotų darbo vietų (su internetu) skaičius vartotojams 

 VB – 11 

 Filiale – 6 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas  

 Interneto seansų skaičius – 9202 

Vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine technika ir kt. skaičius (val.) 

 SVB – 79 

 VB – 40 

 Filiale – 39 

7.6. Kraštotyros veikla 

Bibliotekos fonde sukaupta įvairių kraštotyros dokumentų, gautų tiesiogiai iš autorių ar 

leidėjų, tačiau tik 2016 metais LIBIS programoje sukurtas ir išskirtas atskirai VB kraštotyros 

fondas: 31 fiz. vnt. dokumentų kraštotyros fondui perdavė VB abonementas ir Vaikų literatūros 

skyrius, 73 fiz. vnt. – bendroji skaitykla. 2016 m. kraštotyros fondas papildytas ir 115 fiz. vnt. naujų 

dokumentų, gautų iš įvairių šaltinių. 2016-12-31 dienai fonde – 219 fiz. vnt., 191 pavadinimų 

kraštotyros dokumentų. Bibliografas renka ir kaupia medžiagą apie Visagino miestą ir Ignalinos bei 

Visagino AE: iš prenumeruojamų periodinių leidinių komplektų nuskaitomi išliekamosios 

kraštotyrinės vertės pilnateksčiai straipsniai bei nuotraukos ir kaupiami bibliotekos duomenų bazėje 

(laikmenose). Aprašyti straipsniai ir jų sąrašai talpinami bibliotekos tinklalapyje. Tokiu būdu 

elektroninis bibliotekos katalogas auga ir jį sudaro 11450 analiziniai  įrašai. Šiemet parengti 298 

analiziniai bibliografiniai įrašai. Palaikomi ryšiai su mokyklomis, teikiama metodinė pagalba 

kraštotyros klausimais filialo bibliotekininkams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitiems 

pageidaujantiems. Direktorė Dalia Sargūnienė bendradarbiauja su Visagino metraštininku – mieste 

gyvenančiu habilituotu mokslų daktaru Algirdu Kavaliausku, kuris apie Visaginą ir IAE yra parašęs 

13 knygų. 2016 metais D. Sargūnienė padėjo redaguoti 14-ąją jo knygą „Besikeičiantis pasaulis“, 

kurioje spausdinami autoriaus prisiminimai nuo pat vaikystės, atspindėti eilėraščiuose, novelėse bei 

Visagino laikotarpio publicistika. 
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7.7. Metodinė veikla 

Visagino viešojoje bibliotekoje nėra atskiro metodinio skyriaus, nes ji neturi teritorinių 

padalinių kaimuose. Struktūroje nėra direktoriaus pavaduotojo (bibliotekiniams reikalams) 

pareigybės, todėl direktoriui tenka užsiimti ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, ir metinės veiklos 

programos, strateginio plano, vidaus dokumentų, ataskaitų, projektų rengimu bei koordinavimu. 

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, metų pabaigoje 

rengia dalį bendros statistinės ir tekstinės metinės ataskaitos, susijusios su vartotojų aptarnavimu. 

VIII. RENGINIAI 

Renginiai – neatsiejama bibliotekos veiklos dalis. Siekiant pritraukti kuo daugiau lankytojų 

ir išlikti atvira, bibliotekoje organizuoti įvairios tematikos ir formos renginiai, kuriais visuomenė 

supažindinta su laikmečio aktualijomis, svarbiomis istorinėmis ir kultūrinėmis datomis, rašytojų, 

menininkų kūryba ir veikla. Tradiciškai surengti Metų knygos rinkimai, Nacionalinė bibliotekų 

savaitė, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ir kt. Bibliotekos 

renginiai orientuoti į intelektualaus žmogaus ugdymą, skaitymo naudos viešinimą, geros, meniškai 

stiprios literatūros įvaizdžio stiprinimą visuomenėje, pasirenkant prieinamas, suprantamas formas, 

žinomus žmones. Seimas 2016–uosius metus buvo paskelbęs Bibliotekų metais. Šiems metams 

paminėti biblioteka skyrė didelį dėmesį ir surengė daug prasmingų renginių pagal atskirą patvirtintą 

planą. 

Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius): 

 SVB – 274 

 VB – 142 

 Filiale – 132 

Iš jų parodų skaičius: 

 SVB – 173 

 VB – 76 

 Filiale – 97 

8.1. Bibliotekų metų minėjimas 

Įsijungdama į „2016-ųjų – Bibliotekų metų“ programą, Visagino viešoji biblioteka aktyvino 

savo veiklą, skatino įvairaus amžiaus bendruomenės narių skaitymą, ypač didelį dėmesį skirdama 

vaikų, skaitymo įgūdžiams ir poreikiams ugdyti, organizavo įvairius renginius ir kūrybinius 

užsiėmimus, siekdama padidinti Viešosios bibliotekos įvaizdžio patrauklumą visuomenei ir 

socialiniams partneriams, išryškinti bibliotekos teikiamų paslaugų plėtros ir naudos visuomenei 
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potencialą. Vykdant Bibliotekų metų viešinimą buvo išleisti skirtukai, lankstinukai, skirti 

supažindinti visuomenę su viešosios bibliotekos paslaugomis. Aktyviai įsitraukėme į Bibliotekų 

metų veiklas: dalyvavome Vilniaus knygų mugėje, konferencijoje Balandžio 23-ajai, Pasaulinei 

knygos ir autorių teisių dienai, paminėti LR Seime, tarptautinėje konferencijoje „Skaitymo 

paradigmų kaita XXI amžiuje“, vaikus ir jaunimą kvietėme į skaitymus „Vasara su knyga“ ir kt. 

Apie kelis renginius plačiau: 

2016 m. vasario 12 d. vyko Metų knygos rinkimų  renginys „Po lyros ženklu“. Renginio 

eigoje rinkome labiausiai visaginiečiams patikusią poezijos knygą. Daugiausiai balsų surinko 

Donaldo Kajoko knyga „Apie vandenis, medžius ir vėjus“. 

       

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iniciatyva visos šalies gyventojai buvo 

kviečiami susirungti „Bibliomūšyje“. 2016 m. sausio–vasario mėnesiais Visagino viešosios 

biblioteka suburta komanda „Atominis Enter“ dalyvavo protų kovose ir užėmė 6 vietą tarp 168 

komandų. Kovo mėnesį visaginiečių komanda „Burbulas“ dalyvavo kitame Protų mūšyje, skirtame 

Ignalinos 150-mečiui, ir užėmė 5-ąją vietą. Žaidimų populiarumas parodė, kad bibliotekos yra 

erdvė, kur bendruomenė gali burtis ir prasmingai bei įdomiai leisti laiką. 

       

2016 m. gegužės-birželio mėnesiais Viešoji biblioteka įgyvendino gražią idėją – Visagino 

miestui padovanojo 3 mažąsias knygų bibliotekėles: paplūdimyje, III-ajame mikrorajone esančiame 

V. Ščiurovo vardo skverelyje (turi savo sertifikuotą – 34464-ąjį numerį, jį padovanojo pirmosios 

mini bibliotekėlės įkūrėja Lietuvoje – Milda Varnauskaitė) ir ligoninės teritorijoje, kurias sukūrė ir 

pagamino bibliotekos direktoriaus pavaduotojas ūkiui Vilius Kuliešius. Ši iniciatyva subūrė 

bendruomenę, skatino dalintis. Namelius pora kartų per mėnesį skaitytojų dovanotomis knygomis 

papildydavo bibliotekos darbuotojai. 

http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/838/zoomed_20160210_173142.jpg
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2016 m. balandžio 15 d. Visagino kultūros centre vyko „Kultūros naktis po vienu stogu“, 

skirta Tarptautinei kultūros dienai paminėti, kur buvo įsikūrusi Bibliotekų erdvė. Čia vyko šie 

renginiai: garsinis pasakų skaitymas „Svečiuose pas Pasakų bobutę“, „Literatūrinė vaistinė“, 

„Animacija – stebuklinga kino meno kalba“, Laimėk prizą „Protų mūšyje“!, Nijolės Narmontaitės 

knygos „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai“ pristatymas, puodelių marginimo 

pamokėlė – „Puodeliavimas“, Sportas su „Xbox One“, „Blusų turgelis“. Apie tai sukurtas filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=YafiWU8azo. 

       

       

Bibliotekoje surengti Visagino literatų (Aleksandro Dolgušino, Anos Turanosovos–Abras, J. 

Fomičevo ir kt.) kūrybos vakarai, vyko Henriko Radausko eilėraščių ir laiškų rinkinio, išversto 

Anos Gerasimovos  į rusų kalbą, pristatymas. 

       

https://www.youtube.com/watch?v=YafiWU8azo
http://biblioteka.visaginas.lt/media/articles/953/zoomed_0. prie teksto.jpg
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Jau šeštus metus biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotoje „Knygų kalėdų“ akcijoje. Gruodžio mėnesį Visagino miesto kalėdiniame 

autobuse bibliotekininkai skaitė pasakas vaikams ir kvietė dovanoti knygas bibliotekai. Pavieniai 

asmenys ir ištikimiausi bibliotekų lankytojai padovanojo 63 knygas. 

       

8.2. Meno skyriaus-galerijos veikla 

2016 m. Visagino viešosios bibliotekos Meno skaitykloje-galerijoje 2016 metais įvyko 110 

gražių ir prasmingų renginių, iš jų: 21 paroda (2 – fotografijos, 8 – tapybos, 3 – rankdarbių ir 8 – 

kitos parodos), 17 parodų pristatymai, kurios lydėjo gyva muzika, dainos, poezija, šokiai, 

teatralizuoti pasirodymai, 31 – kūrybinis užsiėmimas, 37 – kiti renginiai ( mezgimo klubo 

kūrybiniai užsiėmimai, paskaitos, knygų pristatymai, poezijos ir muzikos renginiai, akcijos) ir 4- 

ekskursijos. 

2016 m. Meno galeriją – skaityklą vartotojai aplankė 5447 kartus. Čia nuolat vyko 

menininkų sambūriai, diskusijos, kiti viešosios bibliotekos ir miesto kultūros renginiai. Visagino 

savivaldybės organizuotoje šventėje „Mano miestas – Visaginas“ bibliotekos Meno galerijai įteiktas 

apdovanojimas nominacijoje „Už lietuvybės sklaidą“. 

   

Kūrybiniai užsiėmimai: 

1. Vasario 3 d. – „Ruošiamės Šv. Valentino dienai“. 

2. Vasario 10 d. – „Kuriame tautinę lėlę“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 
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Edukacijos pradžioje buvo aptariamos pagrindinės spalvos, būdingos skirtingiems regionams, 

pasakojama apie raštus, siuvinėjimo ir puošimo technikas, medžiagos pasirinkimą, šventinį ir 

darbinį drabužį, pagrindinius puošybos elementus, juostų pynimą, galvos apdangalus. Vėliau 

susirinkusieji iš lininių siūlų patys kūrė tautines lėles, kurios buvo skirtingos, bet labai gražios, 

apsijuosusios trispalvėmis juostomis. 

3. Kovo 9 d. – „Atskrido laisvės paukštė“. Užsiėmimo metu jaunieji bibliotekos lankytojai 

– karpė ir klijavo paukščius iš popieriaus, puošė juos Lietuvos vėliavos spalvomis margintais 

sparnais. Užsiėmimo metu buvo prisiminti 1990 m. kovo 11 dienos įvykiai, diskutuota apie Laisvės 

svarbą ir pilietiškumo prasmę. 

4. Balandžio 28 d. – „Šokio magija“, skirtas Tarptautinei šokio dienai. Renginio metu 

vaikai bei suaugusieji kūrė balerinas iš popierinių servetėlių. 

5. Liepos 5 d. – tapyba ant vandens (ebru). 

6. Rugpjūčio 11 d. – „Žolynų virsmas“, skirtas Žolinėms. 

7. Rugpjūčio 26 d. – „Kardeliai – rugsėjo 1-osios gėlės“. 

8. Lapkričio 15 d. – „Mano draugas iš ateities“, skirtas Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.  

Mezgimo klubo „Nuo siūlo iki meno“ veikla: 

2015 metais Meno galerijoje – skaitykloje įsikūręs mezgimo klubas „Nuo siūlo iki meno“ 

sėkmingai tęsia savo veiklą. Kūrybiniai – praktiniai klubo susitikimai įvyko 24 kartus, kuriose 

susirinkusios mezgėjos noriai dalinosi idėjomis, mezgė, vartė žurnalus bei aptarė savo veiklas. 

Kovo mėnesį klubo mezgėjos dalyvavo mezgimo žurnalo „Pačios“ organizuojamame 

konkurse „Mano batai buvo du...“, kuriam reikėjo numegzti ar nunerti namų batelius pagal žurnalo 

„Pačios“ arba „Raštai iš močiutės skrynios“ modelius ir darbų nuotraukas siųsti žurnalo redakcijai. 

Klubas laimėjo III vietą ir 8 mėn. žurnalo prenumeratą. 

Balandžio 23–30 d. klubas organizavo parodą „Nerti knygų skirtukai“, skirtą Nacionalinei 

bibliotekų savaitei ir Bibliotekų metams paminėti. 

Gegužės 9 d. klubas dalyvavo Europos dienos šventėje prie Visagino savivaldybės. Klubui 

„Nuo siūlo iki meno“ įteikta Europe Direct padėka už bendradarbiavimą, organizuojant Europos 

dienos šventę Visagine, kurios metu buvo numegzta Europos Sąjungos vėliava. 

Gegužės 21 d. Radviliškyje vyko Tarptautinis kojinių mezgimo čempionatas, kuriame 

dalyvavo ir Visagino viešosios bibliotekos Meno galerijoje–skaitykloje veikiančio mezgimo klubo 

„Nuo siūlo iki meno“ atstovės. Klubas gavo apdovanojimą – nominaciją už originalumą ir bendrą 

precizišką kūrybinį rezultatą su sudėtingu saulės motyvu. 

2016 m. birželio 16 d. trečią kartą klubas organizavo Pasaulinę mezgimo viešumoje dieną. 

Lauke, prie Visagino viešosios bibliotekos Meno galerijos-skaityklos, veikė mezgimo dirbtuvės, 

galima buvo pamatyti Europos šalių raštais margintų kojinių parodėlę, nertą orų pledą ir kt. 



26 

Liepos 2–15 d. Meno galerijoje veikė klubo parodėlė „Trispalvės nertos apyrankės“, skirta 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. 

Lapkričio 5 d. Visagino viešosios bibliotekos Meno galerijoje-skaitykloje klubas minėjo 

pirmąsias įkūrimo metines. Visos mezgėjos į šventę atėjo pasipuošusios savo rankomis kurtais 

rūbais, organizavo savo darbų parodėlę. 

Visą gruodžio mėnesį kartą per savaitę galerijoje rinkosi mezgimo klubo „Nuo siūlo iki 

meno“ narės ir kūrė kalėdinius rankų darbo žaisliukus. 

       

8.3. Projektinė veikla 

2016 m. tęstas 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“, kurį dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Nacionalinė M. 

Mažvydo biblioteka („Bibliotekos pažangai – 2“ projektas), kurio siekiamybė – įtvirtinti bibliotekas 

kaip tvarias bendruomenines institucijas, gebančias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę ir 

matyti biblioteką, kaip „trečiąją erdvę“, kurioje žmonės realizuoja savo kūrybinius, bendravimo, 

saviraiškos ar mokymosi poreikius. 

Projekto metu pasiekti šie rezultatai: 

1. Visagino viešosios bibliotekos 4 bibliotekininkai parengti mokyti gyventojus įsisavinti 

informacines technologijas – mokėsi andragogikos pagrindų bei naudotis projekto metu įsigytomis 

priemonėmis ir programine įranga. 

2. 42 vyresnio amžiaus žmonės buvo mokomi naudotis planšetiniais kompiuteriais  

3. Įvyko 4 užsiėmimai sveikatingumo temomis. 

4. Įvyko 6 viktorinos (protų mūšiai) ir 4 literatūriniai-muzikiniai vakarai. 

5. Viešosiose interneto prieigose (VB ir filiale) Įkurtos 2 licencijuotos darbo vietos darbui 

su dokumentų vertyklėmis ir šablonais. 
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Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka įteikė padėką už bendradarbiavimą įgyvendinant 

projektą „Bibliotekos pažangai 2“, už reikšmingų, kokybiškų paslaugų kūrimą bendruomenei. 

2016 metais sėkmingai įgyvendintas Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos 

dalinai finansuotas (2100 Eur) skaitymo skatinimo projektas „Skaito vaikai, kalba lėlės – 3“ (žr. IX 

skyriuje „Projektinė veikla“). 

Visagino viešoji biblioteka bendradarbiavo keliuose mažesniuose projektuose su Visagino 

visuomenės sveikatos skyriumi (sveikatingumo paskaitos bibliotekoje) ir Visagino Česlovo 

Sasnausko menų mokykla (projektas „Skambančios muzikos kalba“). 

IX. DARBAS SU VAIKAIS 

9.1. Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas 

 

 Skaitytojai Lankytojai Išduotis 

SVB 1113   (+143) 10101    (+566) 16052    (+548) 

VB 705     (+135) 5953      (+767) 9767      (+1528) 

Miesto filiale 408     (+8) 4148      ( -201) 6285      (- 980) 

 

Palyginti su praėjusiais metais, vaikų skaitytojų skaičius išaugo. Jaunieji skaitytojai noriai 

lankėsi bibliotekoje, dauguma rinkosi programinę literatūrą. Pasikeitus mokymo programoms 

Visagino rusiškų mokyklų mokiniai pradėjo skaityti knygas lietuvių kalba. 2016-ieji metai – 

Bibliotekų metai. Vyko daug renginių,  nemažai  vaikų lankėsi renginiuose.  Išaugo lankytojų 

skaičius ir dokumentų išduotis. 

 

Vaikų vartotojų lankomumo rodiklis: 

 SVB – 9,1 

 VB – 8,4 

 Filiale –10,1 

Vaikų vartotojų skaitomumo rodiklis: 

 SVB –14,4 

 VB – 13,9 

 Filiale – 15,4 
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9.2. Renginiai vaikams 

 

Renginių skaičius 

 SVB –113 (66 parodos) 

 VB – 92 (48 parodos) 

 Filiale – 21 (18 parodų ) 

Renginių lankytojų skaičius: 

 SVB – 3090 

 VB – 2850 

 Filiale – 240 

APIE RENGINIUS PLAČIAU 

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, susitikimai „Rekomenduoju draugui paskaityti“ ir kt. Renginių metu ne tik skaitoma kartu, 

bet ir kalbamasi apie jau perskaitytas knygas, organizuojami teatralizuoti jų pristatymai, viktorinos, 

kita prasminga veikla. Skaitymai padeda vaikams atrasti gerus tekstus, įdomias knygas. Kartu 

skaitant, diskutuojant, įsiklausant į kitus, vaikai geriau pažįsta save bei supančią aplinką. 

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

gamtos metraštininkui Selemonui Paltanavičiui – 60“, „Dovana rašyti vaikams“ (R. Skučaitei – 85). 

Užsienio rašytojams skirtos šios literatūros parodos: „Lengvos ir rimtos Agnijos Barto eilės“ (A. 

Barto – 110), „Sumaniausias ir linksmiausias žmogus žemėje“ (R. Raspei – 280), „Populiariajai 

Amerikos vaikų rašytojai Beverly Cleary“ – 100), „Istorijų apie Petsoną ir Findusą kūrėjas“ (S. 

Nordqvistui – 70), „Vaikų rašytojui Roaldui Dahlui 100 metų“, „Rusų literatūros klasikui Michailui 

Bulgakovui – 125“, „Anglų rašytojai ir iliustruotojai Beatričei Poter – 150“, „Austrų rašytojai 

Kristinai Nostlinger 80 metų“, „Stebuklų ir pasivertimų šalyje“ (J. Švarcui –120) ir kt. 

Parengtos vaikų piešinių ir darbelių parodos „Dovana Lietuvai“ (Lietuvos valstybės 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Vanduo: vartok ir saugok“, „Mes augam Lietuvoj, šalelėj 

mylimoj“, „Abėcėlės raidelės“, „Su Lietuva širdy“ (Lietuvos valstybės dienai), „Mūsų skambūs 

vardai“, „Povandeninis pasaulis“, „Mano draugas rudenėlis“, „Rudenėlis atskubėjo, mums gėrybių 

pribyrėjo“ „Snaigė“, „Žiemos pasaka“. 

Aktyviai vyko bendradarbiavimas su Visagino vaikų lopšeliais-darželiais. Ekskursijų po 

biblioteką ir rytmečių „Kur knygelės gyvena“, „Mano augintinai“ „Vasarą skaitome kitaip“, 

„Linksmų istorijų pynė“ metu darželinukai buvo ne tik supažindinti su biblioteka, su naujomis 
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mažiausiems skirtomis knygelėmis, bet ir dalyvavo kūrybiniuose užsiėmimuose, pasakų 

skaitymuose, viktorinose. 

 

    

    

 

Bibliotekoje lankėsi aktorė ir režisierė Virginija Kuklytė–Gedvilienė, kuri patiems 

mažiausiems skaitytojams pristatė vieną populiariausių personažų – mergaitę Kakę Makę iš 

spalvingųjų ir nuotaikingųjų vaikų rašytojos Linos Žutautės knygelių.  

    

Kasmet minima Tarptautinė vaikų knygos diena, pabrėžiama jos reikšmė, pasakojama apie 

rašytoją H. K. Anderseną, jo vaikystę, pristatomos žinomiausios jo pasakos. Šiemet renginio metu 

vaikams buvo pristatyta  R. Savickytės knyga „Adelės dienoraštis. Ruduo“, kuri buvo išrinkta vaikų 

Metų knyga. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu organizuoti keli renginiai vaikams: garsiniai 

skaitymai, inscenizacijų konkursas, viktorina, literatūros valandėlė „Selemono Paltanavičiaus knygų 

pasaulyje“, edukacinis užsiėmimas „Mano skirtukas knygai“.  
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Literatūros protų mūšiuose dalyvavo šešios pradinių klasių mokinių žaidėjų komandos iš 

„Verdenės“ gimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, kuriuos vedė Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos 

skyriaus vedėja Inga Mitunevičiūtė ir aktorė Virginija Kuklytė. 

    

Akcija „Vasara su knyga“. Visą vasarą Visagino viešoji biblioteka ir mažus, ir didelius 

kvietė į skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ renginius. Kiekvieną mėnesio savaitę 

bibliotekoje vyko „Kūrybiniai pirmadieniai“: garsiniai skaitymai, teatralizuoti vaidinimai, 

animacinių filmų peržiūros, kūrybiniai užsiėmimai, paskaitos tėveliams ir kitos įdomios veiklos. 

       

       

Vaikų rašytojų jubiliejų minėjimas. Literatūros popietės „Laimingos vaikystės šalyje“ 

metu minėjome žymios rusų poetės, vaikų rašytojos Agnijos Barto 110–ąsias gimimo metines. 

Literatūros popietę „Rudens laiškai“, skyrėme garsiai poetei Ramutei Skučaitei,  mininčiai 85 metų 
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jubiliejų. Šių popiečių metu mokiniai deklamavo eilėraščius, minė eiliuotus galvosūkius ir mįsles, 

rodė inscenizacijas, dalyvavo viktorinose „Deklamuok toliau“, „Atspėk herojų“. 

       

Garsiniai knygelių skaitymai. Skaitėme K. Kasparavičiaus „Kiškis Morkus Didysis“, S. 

Paltanavičiaus „Maži ežiuko sapnai“, N. Kovaliovos „Meškis ir žąsis“, J.Baltrukonytės „Filmukai“ 

ir kitas knygeles. 

       

2016 m. rugsėjo 17 d. pirmą kartą į Visaginą atkeliavo Coder Dojo mokymai 7–17 m. 

vaikams ir jaunimui. Vaikai, atėję į užsiėmimus, buvo mokomi, kaip sukurti pirmąją interneto 

svetainę. Jiems padėjo Lietuvos IT įmonėse dirbantys programavimo profesionalai – Coder Dojo 

Lietuva mentoriai. 

       

9.3. Projektinė veikla 

Tęstiniu projektu „Skaito vaikai, kalba lėlės – 3“ (dalinai finansuotas Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos) biblioteka siekė ugdyti vaikų skaitymo 

motyvaciją, plėsti jų akiratį, interesus, skatinti kūrybingumą. Plečiant bendradarbiavimą tarp 

projekte dalyvaujančių įstaigų, į projekto veiklas buvo įtraukti 348 lankytojai bei dalyviai. 

Užtikrintas naudingas moksleivių laisvalaikio užimtumas po pamokų bei atostogų metu. Vyko 

seminaras – praktikumas pedagogams ir kultūros darbuotojams „Greitas mokymas: kognityvinė 

ergonomika, racionalus skaitymas, proto žemėlapiai“, kurį vedė Vilniaus universiteto dėstytoja 

Svetlana Markova. 
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Biblioteka sėkmingai veikė šiemet įkurtas klubas „Mama, mažylis ir knyga“. Ataskaitiniais 

metais įvyko 6 susitikimai. Juose buvo kalbama apie skaitymo įgūdžių ugdymą, skaitymo svarbą 

vaiko raidai, mokytasi skaityti ir įdomiai pristatyti patiems mažiausiems skirtas knygeles, 

bendrauta, dalintasi mažylių auginimo, lavinimo paslaptimis ir t.t. Paskaitų „Savarankiškas vaiko 

skaitymas“ ir „Skaitymas – šeimos tradicija, padedanti auginti laimingus vaikus“ (lektorė Olga 

Velavičiūtė) metu dalyviams pristatytos pirmosios savarankiškam vaiko skaitymui skirtos knygelės, 

mokomieji kubeliai-raidės, įvairūs žaidimai, skaitymo mokymo metodika. Klausytojai supažindinti 

su vaikų literatūros leidyklomis, naujomis knygomis, autoriais, skaitymo tendencijomis ir nauda. 

Kitos projekto veiklos vaikams ir visai šeimai: kūrybinės dirbtuvėlės „Gražiausias skirtukas mano 

knygelei“; akcija „Knygų ir daiktų mainai“, susitikimas su vaikų rašytoja Lina Žutaute. 

       
        

 

 

 

       

X. 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 – 2066 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2066 lentynų metrų; 

 VB – 1142 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1142 lentynų metrų; 

 Miesto filialas – 924 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 924 lentynų metrų; 

Patalpų ir inventoriaus būklė 

Bendras Visagino viešosios bibliotekos  ir filialo plotas – 1513 m
2 

, iš jų naudingas –
 
802 m

2
. 

Šiuo metu abiejų bibliotekų fizinė būklė neatitinka šiuolaikinės bibliotekos reikalavimų: susidėvėję 

vidaus elektros tinklai, apsauginės ir priešgaisrinės sistemos, nešiltintos sienos, nesandarios durys, 
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langai, vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai surūdiję, bloga ventiliacija, trūksta darbo 

kabinetų, nėra jaukių ir patogių erdvių vaikams, paaugliams, jaunimui ir suaugusiems, todėl  būtina 

ieškoti būdų, kaip modernizuoti bibliotekos infrastruktūrą pritaikant šiuolaikinės bendruomenės 

poreikiams, kad galima būtų teikti kokybiškas paslaugas, didinti paslaugų asortimentą 

bendruomenei, pritraukti daugiau skaitytojų į biblioteką. 

Materialus ir nematerialus turtas 

2016 m. pagal Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos finansuotą projektą 

„Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir sveikatingumo 

įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino 

miesto bibliotekose“ įsigytas materialusis turtas už 1445 eurus: išmanusis televizorius „Philips“, 

žaidimų konsolė su judesio atpažinimo technologija, žaidimas Xbox One, karaokė įranga, 

dokumentų vertyklė ir šablonų programinė įranga. 

Kompiuterių skaičius: 

 SVB - 37 

Vartotojams – 18 

Darbuotojams – 19 

 VB – 26  

Vartotojams – 12 

Darbuotojams – 14 

 Miesto filialas – 11 

Vartotojams – 6 

Darbuotojams – 5  

Dauginimo priemonių skaičius: 

 1 kopijavimo aparatas (VB) 

XI. FINANSAVIMAS 
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Gauta lėšų iš viso – 193790,60 Eur. 

Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 189317,60 eurų , iš jų steigėjo lėšos 

dokumentams įsigyti – 0 eurų, periodikos prenumeratai –3000 eurų. 

 už mokamas paslaugas – 250 Eurų 

 fizinių, juridinių asmenų parama – 323 Eurų 

 programų, projektų – 3900 Eurų  

Išlaidos iš viso: 193790 Eurų, iš jų: 

 Darbo užmokesčiui – 128436,10 Eurų 

 Periodikos prenumeratai – 3000 Eurų 

 automatizacijai – 1993,50 Eurų 

 kitos – 60361 Eurų 

XII. IŠVADOS 

Nepaisant informacijos ir ryšių technologijų plėtros bei naujų viešųjų bibliotekų vaidmenų 

knygos ir skaitymas šiuo metu yra labiausiai atpažįstamas viešosios bibliotekos prekės ženklas. 

Viešosios bibliotekos nauda bendruomenei – ne tik galimybė skaityti, bet ir galimybė spręsti įvairias 

gyvenimo problemas ieškant informacijos, mokantis, bendraujant. 

Nuolat atnaujinama ir pritaikoma vartotojų poreikiams bibliotekos infrastruktūra yra svarbus 

įrankis įgyvendinant šiuolaikinės bibliotekos viziją ir misiją. Didindama kokybiškų paslaugų 

prieinamumą, biblioteka turi plėtoti vartotojui draugišką aplinką, skatinančią mokytis, kurti, 

bendrauti, dalintis patirtimi, leisti laisvalaikį. Bibliotekos fizinė aplinka bei technologiškai 

aprūpintos erdvės turi būti kuriamos ir plėtojamos atsižvelgiant į galutinį vartotoją, pritaikytos 

asmenims, turintiems specialiųjų poreikių ir plačiajai visuomenei bei atitikti šiuolaikinius bibliotekų 

pastatų ir patalpų standartus. 

Pagrindinė bibliotekos problema – viešosios bibliotekos ir filialo patalpos. Ankštose ir 

nefunkcionaliose viešosios bibliotekos patalpose vartotojai nesijaučia jaukiai. Visagino viešoji 

biblioteka, planuojama ateičiai, todėl turi būti patraukli ir patogi darbui, mokymuisi, savišvietai, 

poilsiui ir teikti tik kokybiškas paslaugas tenkinant vietos bendruomenės skaitymo, informacinius, 

švietimo 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 visiškai nėra atskirų erdvių edukaciniams ir kultūriniams renginiams, jos 

nepritaikytos ir neįgaliesiems. Esant galimybei, reikėtų biblioteką rekonstruoti ( pritaikyti bibliotekų 

reikmėms), o gal net statyti naują pastatą mieste ar perkelti į kitas patalpas. Visagino viešoji 

biblioteka nepajėgi išspręsti šio klausimo - būtinas įstaigos savininko ir bibliotekos darbuotojų 

bendradarbiavimas. 
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Veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, nuo proporcingo ir 

tikslingo finansavimo, gaunamo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Kyla patalpų eksploatacijos 

kaštai, brangsta paslaugos, kuriomis naudojasi biblioteka. Savivaldybės lėšų pakanka tik bibliotekos 

išlaikymui, bet ne jos esminiam atnaujinimui ir kitų būtinų bibliotekos veiklai prekių bei paslaugų 

pirkimui. Pasibaigus projektui „Bibliotekos pažangai-1“, atnaujinus technologijas, nemažai 

finansinių išlaidų reikalauja kompiuterinės technikos remontas, kopijavimo miltelių įsigijimas. 

Ypač didelės reikšmės bibliotekai turi informacijos išteklių brangimas. Biblioteka siekia įsigyti 

daugiau turinčių išliekamąją vertę knygų – lietuvių literatūros kūrinių, knygų vaikams, elektroninių 

dokumentų, informacinių ir įvairių mokslo šakų literatūros, tačiau skaitytojai pageidauja ir 

populiariosios grožinės, ir naujai reklamuojamų knygų, ir populiariųjų knygų serijų paaugliams. 

Lėšos periodinių leidinių užsakymui kiekvienais metais mažėja, o periodiniai leidiniai kasmet 

brangsta, todėl jaučiamas periodinių leidinių stygius lietuvių ir užsienio kalbomis. 

Didžiąja dalimi renginių skaičius bei jų kokybė priklauso nuo bibliotekos turimų žmogiškųjų 

išteklių, jų entuziazmo ir finansinių galimybių. 

 

 

 

 

 

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 


