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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.

II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Visagino viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 1 teritorinis struktūrinis
padalinys ( filialas). Viešosios bibliotekos struktūra nuo 2017 metų liepos 1 d. pakito, nes buvo
suformuota atsižvelgiant į LR kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-536
patvirtintas rekomendacijas. Pagal vykdomas veiklos funkcijas naują centrinės bibliotekos (Taikos
pr. 52) struktūrą sudaro 2 skyriai:

Dokumentų komplektavimo ir Vartotojų aptarnavimo

(Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius sujungtas su Vaikų literatūros skyriumi, jam liko
vadovauti 1 vedėjas). Filiale (Sedulinos al. 14/3) Meno skaityklos-galerijos skyriaus vedėjo
pareigybė pakeista į bibliotekininko pareigybę. Sujungus direktoriaus pavaduotojo ūkiui (0,5 et.)
bei pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininko (0,5 et.) pareigybes, suformuota ūkvedžio
pareigybė (1 et.). Pakeitus 2 vedėjų pareigybes į 2 bibliotekininko pareigybes, naujai įvesta
direktoriaus pavaduotojo bibliotekiniams klausimams pareigybė (0,5 et.).

3

III. PERSONALAS
Etatų savivaldybės bibliotekų sistemoje skaičius nekito – 20. 2017-02-01 įsigaliojus LR
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui Nr. XIII-198, Visagino
VB tinkle pareigybės suskirstytos pagal pareigybių grupes ir lygius:
Eil. Pareigybės
grupė
Nr.
1. Įstaigos vadovai:
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Pareigybės
pavadinimas

Pareigybių
skaičius

Pareigybės
lygis

Bibliotekos direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
bibliotekiniams klausimams

1
0,5

A
A1

Padalinio vadovas
Vyriausiasis buhalteris

3
0,5

A2
A2

Bibliotekininkas
Bibliotekininkas
Bibliografas
Ūkvedys

7,5
2
1
1

B
A2
A2
B

Sekretorius-archyvaras
Kompiuterininkas

0,5
0,5

C
C

Kiemsargis
Valytojas
Statinių techninės priežiūros ir einamojo
remonto darbininkas
Iš viso:

0,5
1,75
0,25

D
D
D

Skyrių vadovai:

Specialistai:

Kvalifikuoti darbuotojai:

Darbininkai:
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Iš viso bibliotekos tinkle su administracija ir techniniu personalu kalendorinių metų
pabaigoje dirbo 23 darbuotojai, iš jų dirbančių visą darbo laiką – 15, ne visą darbo laiką – 8.
Profesionalių bibliotekininkų – 16 (8 turi aukštąjį, 8 – aukštesnįjį išsilavinimą), kvalifikuotų
specialistų (vyr. buhalteris, ūkvedys, sekretorius-archyvaras, kompiuterininkas) – 4 ir techninių
darbininkų –3.
Ataskaitiniais metais dėl įstaigos darbo užmokesčio fondo trūkumo

nebuvo skelbtas

konkursas direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti (2017-12-31 dienai ši pareigybė liko laisva).

IV.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

2017 metais kvalifikaciją kėlė 11 bibliotekininkių ir 3 kvalifikuoti specialistai. Direktorė
Dalia Sargūnienė dalyvavo šiuose mokymuose: „Naujojo Darbo kodekso įgyvendinimas”,
„Susirinkimų valdymas“, „Darbuotojų darbą reglamentuojantys dokumentai“, Manipuliavimo
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psichologinis mechanizmas“, „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“, „Vadovavimo principai“, 2017 m.
spalio 2-9 d. vyko į

„Savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų tarptautinį mobilumo vizitą

Portugalijos bibliotekose“.
Ataskaitiniais metais buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją visiems bibliotekininkams:
nuotoliniais Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos bei verslokursai.lt video
mokymais darbo vietose pasinaudojo 8 VVB bibliotekininkai ( E. Sargūnaitė, L. Abramenko, V.
Bartninkienė, L.Čivilienė, T. Bondarenko, O. Belskaja, V. Šeršniovienė, N. Sokolova).
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vykdomo projekto
„Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ mokymuose „ Psichologinės
žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams“ bei „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“
dalyvavo J. Černiauskaitė, N. Sokolova, L. Abramenko. Violeta Šeršniovienė buvo atrinkta
dalyvauti edukatorių stovykloje rengiant metodinę priemonę (el. leidinį) bibliotekininkams.
E. Paulauskienė ir R. Sorokina dalyvavo Visagino švietimo pagalbos tarnybos seminare
„Rištinė batika“.
Kiti kvalifikacijos tobulinimo renginiai : „Darbo apmokėjimo pertvarka viešajame sektoriuje
2017-2018-m“ (vyr. buhalterė L. Lunis); „Viešieji pirkimai“, „Korupcijos prevencijos priemonės
(ūkvedys

V. Kuliešius), „Dokumentų valdymo sistema

„Kontora“ (sekretorė-archyvarė R.

Čiplienė).
Laimutė Čivilienė 2017-12-01 dalyvavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto ir
Vilniaus universiteto bibliotekos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Neatskleistos
bibliotekininkų galios: kur jų ieškoti?“, skirtoje žymaus bibliotekininkystės veikėjo Vaclovo
Biržiškos gimimo dienai paminėti. Rima Sorokina 2017-12-09 dalyvavo Vaikų literatūros festivalio
„Vaikų Kalėdų sala“ Vaikų knygos konferencijoje.
Rugsėjo 23-30 d. buvo vykdomas PAVB bibliotekininkų mobilumas į pažangias Šiaurės
Italijos bibliotekas, siekiant tikslo susipažinti su pažangiai ir kūrybiškai dirbančių bibliotekų veikla.
Šioje išvykoje dalyvavo Valė Bartninkienė ir Tatjana Bondarenko.

V.

DOKUMENTŲ FONDAS

Visagino viešoji biblioteka 2017 metais universalų dokumentų fondą komplektavo
atsižvelgdama į turimus išteklius, vartotojų informacinius, edukacinius, laisvalaikio ir kitus
poreikius, dokumentų įsigijimui skirtas lėšas, leidyklų pateikiamas naujienas.
2017 metais Visagino viešajai bibliotekai naujiems dokumentams įsigyti Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerija skyrė 15760,00 Eur: spaudiniams – 15560,00 Eur, vaizdo, garso ir
elektroniniams leidiniams – 200,00 Eur. Periodinių leidinių prenumeratai iš Visagino savivaldybės
gauta 3000,00 Eur.
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Per metus bibliotekos fondas pasipildė 3280 fiz. vnt. dokumentų. Originaliosios,
vaikų, klasikinės literatūros, informacinių leidinių ir kitų dokumentų lietuvių kalba įsigyta 1975 fiz.
vnt., rusų kalba – 1295 fiz. vnt. Fondas praturtėjo ir 10 fiz. vnt. leidinių kitomis kalbomis. Didžiąją
dalį – 98,8 % įsigytų dokumentų sudaro knygos ir serialiniai leidiniai.
Kadangi bibliotekos fondas dar pilnai nerekataloguotas, tai 2017 metais tęstas
bibliotekos fondo valymas, tvarkymas ir susidėvėjusių, skaitytojų poreikių neatitinkančių
dokumentų nurašymas. 2017 metais fiksuojamas fondo mažėjimas, nes nurašyta 2,8 karto daugiau
dokumentų nei gauta (9186 fiz. vnt.).
Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių fondų dinamiką per
dvejus metus
SVB fondas 2016 - 2017 metais
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
SVB
VB
F

2016
105575
61799
43776

2017
99669
57910
41759

SVB-savivaldybės viešoji biblioteka, VB-viešoji biblioteka, F-filialas
Iš viso SVB fonde yra 99669 fiz. vnt. ir 20432 pavadinimų dokumentų. Palyginus
2016 ir 2017 metų duomenis matome, kad bendras SVB fondo dydis per paskutinius metus
sumažėjo 5,6 % arba 5906 fiz. vnt. dokumentų. Tam turėjo įtakos 2017 metais mažesnis dokumentų
gavimas ir toliau vykdytas fondo valymas nuo praradusių aktualumą, susidėvėjusių dokumentų. Dėl
didesnio nurašymo, nei gavimo viešojoje bibliotekoje fondas sumažėjo 6,3 % arba 3889 fiz. vnt.
dokumentų, filialo fondas – 4,6 % arba 2017 fiz. vnt. dokumentų.

SVB
VB
F

SVB fondo ir jos padalinių dydis fiz. vnt. ir pavadinimais 2016 – 2017 metais
Fondo dydis
2016 metais
2017 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
105575
21608
99669
20432
-5906
-1176
61799
25915
57910
25429
-3889
-486
43776
11041
41759
10532
-2017
-509

5.1. Fondo sudėtis
Visagino SVB dokumentų fondas yra sudarytas iš grožinės, šakinės literatūros ir
periodikos. Diagramoje matome fondo sudėties kitimą 2016 – 2017 m.
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SVB fondo sudėtis 2016 -2017 m.
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Grožinė literatūra
51583
51149

2016
2017

Šakinė literatūra
38983
37820

Periodika
15009
10700

2017 m. didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudarė grožinė literatūra, šakinės
literatūros sukaupta mažiau. Periodika – mažiausia fondo dalis.
Diagrama atspindi 2017 m. SVB, viešosios bibliotekos ir filialo fondų sudėtį.

SVB fondo sudėtis 2017m.
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Iš viso
VB
Filiale

Grožinė literatūra
51149
30627
20522

Šakinė literatūra
37820
20104
17716

Periodika
10700
7179
3521

Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 51149 fiz. vnt ir 51,3 %.
Grožinė literatūra
2016 m.
2017 m.
Pokytis
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
SVB
51583
48,9
51149
51,3
-434
+2,4
VB
30693
49,7
30627
52,9
-66
+3,2
F
20890
47,7
20522
49,1
-368
+1,4
2017 m. grožinės literatūros Visagino SVB sumažėjo 434, viešojoje bibliotekoje – 66,
filiale – 368 fiz. vnt. Lyginant su visu fondo dydžiu SVB grožinės literatūros išaugo 2,4 %,
viešojoje bibliotekoje – 3,2 %, filiale – 1,4 %.
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Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 37820 fiz. vnt. ir 37,9 %.
Šakinė literatūra
2016 m.
2017 m.
Pokytis
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
38983
36,9
37820
37,9
-1163
+1,0
20894
33,8
20104
34,7
-790
+0,9
18089
41,3
17716
42,4
-373
+1,1

SVB
VB
F

2017 m. SVB šakinės literatūros fondas sumažėjo 1163, viešojoje bibliotekoje – 790,
filiale – 373 fiz. vnt. Lyginant su visu fondo dydžiu SVB šakinės literatūros išaugo 1,0 %, viešojoje
bibliotekoje – 0,9 %, filiale – 1,1 %.
Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 10700 fiz. vnt. ir 10,7 %:
žurnalų – 10421 fiz. vnt.; 10,4 %,
laikraščių – 279 komplektai; 0,3 %.

2016 m.
Fiz. vnt.
%
15009
14,2
10212
16,5
4797
11,0

SVB
VB
F

Periodiniai leidiniai
2017 m.
Fiz. vnt.
%
10700
10,7
7179
12,4
3521
8,4

Pokytis
Fiz. vnt.
-4309
-3033
-1276

%
-3,5
-4,1
-2,6

2017 m. nurašius didesnę dalį praradusių aktualumą laikraščių ir žurnalų, nei gavus naujų,
SVB periodinių leidinių skaičius sumažėjo 4309 fiz. vnt. arba 3,5 %, viešosios bibliotekos
periodinių leidinių fondas sumažėjo 3033 fiz. vnt. arba 4,1 %, filialo – 1276 fiz. vnt. arba 2,6 %.

5.2. SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis
Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2017 m. pabaigoje SVB fonde yra:


knygų – 87184 fiz. vnt.,



serialinių leidinių – 11244 fiz. vnt.,



garsinių regimųjų dokumentų – 989 fiz. vnt.,



elektroninių dokumentų – 159 fiz. vnt.,



spausdintinių natų dokumentų – 81 fiz. vnt.



kartografinių ir vaizdinių dokumentų – 12 fiz. vnt.
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SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2017-12-31 (procentais)
Elektroninių
dokumentų; 0,16

Serialinių leidinių; Spausdintinių natų
11,28
dokumentų; 0,08

Kartografinių ir
vaizdinių
dokumentų; 0,01
Garsinių regimųjų
dokumentų; 1

Knygų; 87,47

5.3. Aprūpinimas dokumentais
2017 metais Visagino SVB aprūpino bendruomenės gyventojus geriau knygomis, nei
garsiniais regimaisiais ir elektroniniais dokumentais.
2017 metais
SVB
VB
F
fiz. vnt.
fiz. vnt.
fiz. vnt.
1 gyventojui tenka dokumentų
5,33
5,51
5,08
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
0,18
0,18
0,16
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
0,05
0,09
0,008
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
0,008
0,01
0,001
1 vartotojui tenka dokumentų
36,47
38,71
33,76
1000 gyventojų tenka
5326
5515
5084
2017 m. geriau dokumentais buvo aprūpinti Viešosios bibliotekos teritorijai
priklausantys gyventojai, nes šiai bibliotekai skirta daugiau naujų dokumentų.
2017 m. Visagino gyventojams teko mažiau dokumentų nei 2016 m. dėl išaugusių
naujų dokumentų kainų, sumažėjusio jų gavimo per metus ir sumažėjusio fondo dydžio.

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

2016 m.
5,34
0,18
0,05
0,008
36,62
5339

2017 m.
5,33
0,18
0,05
0,008
36,47
5326

Pokytis
-0,01
0,00
0,00
0,00
-0,15
-13
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5.4. Dokumentų gautis 2017 m.
Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose – 3280 fiz. vnt., 1443 naujų
pav.

SVB
VB
F

2016 metais
Fiz. vnt.
Pav.
3638
1608
2154
1432
1484
1018

Per metus įsigyta dokumentų
2017 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
3280
1443
-358
-165
1924
1367
-230
-65
1356
961
-128
-57

Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių dokumentų gavimo
dinamiką 2016-2017 metais.
Gautis 2016-2017 metais
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
SVB
VB
F

2016
3638
2154
1484

2017
3280
1924
1356

2017 metais gauta dokumentų 358 fiz. vnt. mažiau nei 2016 m.
Už Kultūros ministerijos skirtą 15760,00 Eur sumą nupirkta 2028 fiz. vnt dokumentų:
560 – iš UAB „Homo sapiens“,
383 – iš UAB „Humanitas“,
344 – iš UAB „Alma littera sprendimai“,
125 – iš UAB „Patogu pirkti“,
112 – iš UAB „Nieko rimto“,
100 – iš UAB „Tyto alba“,
96 – iš UAB „Baltų lankų“ leidybos,
79 – iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos,
63 – iš UAB „Jotema“,
59 – iš UAB „VIPsupply“,
54 – iš UAB „Vagos prekyba“,
21 – iš UAB „Nestandartiniai. LT“,
20 – iš VŠĮ „Terra Publica“,
12 – iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
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Pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 10 mažos vertės neskelbiamų
pirkimų 15469,09 Eur sumai vykdyta apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis per Centrinę
viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), 3 pirkimai 290,91 Eur sumai – apklausiant tiekėjus
žodžiu. 2017 m. neatlygintinai per Lietuvos kultūros tarybą biblioteka gavo 222 fiz. vnt. dokumentų
už 2433,17 Eur. Bibliotekos fondą papildė 74 fiz. vnt. vartotojų dokumentų, atneštų vietoj
pamestųjų už 336,32 Eur sumą. UAB „Vagos prekyba“ perdavė paramos būdu 21 fiz. vnt.
dokumentų už 109,27 Eur, labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ – 52 fiz. vnt. už 29,96
Eur. Iš įvairių kitų šaltinių (fizinių asmenų, įvairių leidėjų) biblioteka gavo 160 fiz. vnt. dokumentų
už 337,03 Eur. Prenumeratos būdu gauta 723 fiz. vnt.

SVB
VB
F

Per metus įsigyta grožinės literatūros – 1909 fiz. vnt., 1027 naujų pav.
Per metus įsigyta grožinės literatūros
2016 metais
2017 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
1865
1053
1909
1027
+44
-26
1044
964
1053
1004
+9
+40
821
776
856
811
+35
+35
2017 m. įsigyta 44 fiz. vnt. daugiau, bet 26 pavadinimais mažiau grožinės literatūros

nei 2016 m. Viešojoje bibliotekoje įsigyta 9 fiz. vnt. ir 40 pavadinimų, filiale – 35 fiz. vnt. ir 35
pavadinimais grožinės literatūros daugiau nei 2016 m.

SVB
VB
F

Per metus įsigyta šakinės literatūros – 545 fiz. vnt., 414 naujų pav.
Per metus įsigyta šakinės literatūros
2016 metais
2017 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
759
553
545
414
-214
-139
511
465
386
361
-125
-104
248
241
159
149
-89
-92
2017 m. įsigyta 214 fiz. vnt. ir 139 pavadinimais mažiau šakinės literatūros nei 2016

m. Viešosios bibliotekos šakinės literatūros fondas gavo 125 fiz. vnt. ir 104 pavadinimais, filialo 89 fiz. vnt. ir 92 pavadinimais šakinės literatūros mažiau nei 2016 m.

SVB
VB
F

Per metus gauta 96 pavadinimų periodinių leidinių.
Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais
2016 metais
2017 metais
Pokytis
Pavad.
Pavad.
Pavad.
117
96
-21
104
87
-17
33
25
-8
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Nors 2017 m. savivaldybės lėšos periodinės spaudos prenumeratai liko tokios pačios,
bet bendras periodinių leidinių skaičius palyginus su 2016 m. sumažėjo 21 pavadinimu, nes
biblioteka, pabrangus spaudai rusų kalba, galėjo prenumeruoti mažesnį skaičių leidinių ir gavo
mažiau nemokamų laikraščių ir žurnalų. Viešosios bibliotekos bendras periodinių leidinių skaičius
sumažėjo – 17, filialo – 8 pavadinimais.
SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 3,3 %.
SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
2016 metais
2017 metais
Pokytis
SVB
3,4
3,3
-0,1
VB
3,5
3,3
-0,2
F
3,4
3,2
-0,2
Palyginus 2016 m. naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde, šis rodiklis SVB
2017 m. sumažėjo 0,1 %, viešojoje bibliotekoje – 0,2 %, filiale – 0,2%. 2017 m. SVB šis skaičius
siekia 3,3 %, viešojoje bibliotekoje – 3,3 %, filiale – 3,2 %.
SVB naujų gautų dokumentų rūšys procentais 2017 m.
Elektroninių
dokumentų; 0,06
Spausdintinių natų
dokumentų; 0,09

Serialinių leidinių;
25,4

Knygų; 73,41
Garsinių regimųjų
dokumentų; 1,04

2017 m. įsigyta 2408 fiz. vnt. knygų, 833 – serialinių leidinių, 34 – garsinių regimųjų
dokumentų , 3 – spausdintinių natų, 2 – elektroninių dokumentų.

Lėšos dokumentams įsigyti 2017 m.
2017 m. lėšos tenkančios dokumentams įsigyti – 18760,00 Eur:


knygoms – 15560,00 Eur.
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vaizdo, garso ir elektroniniams leidiniams – 200,00 Eur



periodinei spaudai – 3000,00 Eur.

2017 metais Kultūros ministerija Visagino SVB skyrė 208 Eur daugiau naujiems
neperiodiniams dokumentams įsigyti nei 2016 m., Visagino savivaldybė – tiek pat lėšų, kaip ir 2016
m.

Lėšos iš viso
Kultūros ministerijos lėšos
Savivaldybės lėšos

2016 metais
18552,00
15552,00
3000,00

SVB skirtos lėšos Eur
2017 metais
18760,00
15760,00
3000,00

Pokytis
+208,00
+208,00
0,00

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 1,00 Eur.
SVB skirtos lėšos Eur
2016 metais
2017 metais
Pokytis
Lėšos iš viso 1 gyventojui
0,94
1,00
+0,06
KM lėšos 1 gyventojui

0,79

0,84

+0,05

Savivaldybės lėšos 1 gyventojui

0,15

0,16

+0,01

Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 1002,51 Eur.
Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 6,86 Eur.
Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina – 7,43 Eur

5.5. Dokumentų nurašymas
2017 m. nurašyta 9186 fiz. vnt. dokumetų, 992 fiz. vnt. mažiau nei 2016 m. Viešojoje
bibliotekoje buvo išsamiai peržiūrimas fondas, išimami neaktualūs, susidėvėję, sugadinti
dokumentai, todėl čia nurašymas pasiekė 5813 fiz. vnt. Filiale nurašyti 3373 fiz. vnt.
2016 metais
Fiz. vnt.
Pav.
10178
6120
7951
5456
2227
1351

SVB
VB
F

Per metus nurašyta dokumentų
2017 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt
Pav.
9186
2619
-992
-3501
5813
1853
-2138
-3603
3373
1470
-1146
+119

2017 metų dokumentų nurašymas pagal priežastis pasiskirstė taip:
- praradę aktualumą dokumentai – 5835 fiz. vnt.,
-

susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 3279 fiz. vnt.

-

vartotojų prarasti dokumentai – 72 fiz. vnt.
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5.6. Fondo panaudojimas
Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis – 0,72.
Fondo apyvartos rodiklis
2016 metais
2017 metais
SVB
VB
F

0,76
0,90
0,57

0,72
0,86
0,54

Pokytis
-0,04
-0,04
-0,03

5.7. Fondo panaudojimo koeficientas
Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,87; šakinės lit. – 0,16;
periodinių leid. – 2,01.
VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 1,03; šakinės lit. – 0,27; periodinių
leid. – 1,76.
F fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,62; šakinės lit. – 0,04; periodinių
leid. – 2,51.

5.8. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS)
elektroninio katalogo kūrimas
2017 m. buvo tęsiamas Viešosios bibliotekos ir filialo fondų rekatalogavimas. Iš viso
SVB rekataloguota 2487 fiz. vnt.: viešojoje bibliotekoje – 30, filiale – 2457.
Per metus parengta 3040 įrašų. Iš jų: 309 – analizinių, 669 – rekatalogavimo metu.
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis elektroninių įrašų kataloge buvo 55576. Bendras
kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose 196564.
Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, nei mainų, nei atsarginio fondo nėra.

VI.

GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIO APTARNAVIMO
STATISTIKOS RODIKLIAI
Vartotojų skaičius

2016

2017

2883 2733
1567 1496

SVB

VB

1316 1237

Filialas
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2017 m.
SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

2733
1496
1237

Vartotojų
skaičius
2016 m.
2883
1567
1316

Pokytis
-150
-71
-79

Ir 2017 m. išlieka gyventojų mažėjimo tendencija mieste. Visagino mieste gyventojų
skaičius, palyginus su 2016 m., sumažėjo 1063 gyventojais. Skaitytojų mažėja kartu mažėjant
visuomenės narių skaičiui ir tai neturi nieko bendro su teiginiu, kad mažėja domėjimasis knyga,
žmonės mažiau skaito.
Lankytojų skaičius
2016

41764

2017

39294
25331

22593
16433 16701

SVB

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

VB

Lankytojų skaičius
2017 m.
39294
22593
16701

Filialas

2016 m.
41764
25331
16433

Pokytis
-2470
-2738
+268

Vienas skaitytojas bibliotekoje apsilankė 14 kartų, VB – 15, filiale –13.
Dokumentų išduotis
2016

2017

80759
72179
55827
49738
2493222441

SVB

VB

Filialas
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SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

Dokumentų išduotis
2016 m.
80759 egz.
55827 egz.
24932egz.

2017 m.
72179 egz.
49738 egz.
22441 egz.

Pokytis
- 8580 egz.
- 6089 egz.
- 2491 egz.

Ataskaitiniais metais sumažėjo dokumentų išduotis. Viena iš sumažėjimo priežasčių –
2017 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 – 44470 egz. arba 61,6 %



VB – 31651 egz. arba 63,6 %



Filiale – 12819 egz. arba 57,1 %

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


SVB – 5142 egz. arba 7 %



VB – 4375 egz. arba 8,8 %



Filiale –767 fiz. vnt. arba 3,4 %

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


SVB – 21508 egz. arba 29,8 %



VB – 12653 egz. arba 25,4 %



Filiale – 8855 fiz. vnt. arba 39,5 %

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


SVB – 1059 egz. arba 1,5 %



VB – 1059 egz. 2,1 %

Gyventojams, negalintiems patiems ateiti į biblioteką (neįgaliesiems, garbaus amžiaus
žmonėms), paprašius, knygos pristatytos į namus. Šia paslauga naudojosi 2 visaginiečiai, kuriems
per metus į namus nunešta 195 egz. vnt. knygų ir periodinių leidinių.
TBA



Išsiųsta užsakymų – 42



Gauta dokumentų – 30. 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
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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. 2014 m. spalio 30 d.
Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-178 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 – 6396 egz.


Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3536 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 – 2860 egz.
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7.3. Katalogų ir kartotekų sistema
Kraštotyros kartoteka pildoma LIBIS programoje. 2017 metais naujai parengti 317
bibliografiniai įrašai. Aprašomi respublikiniuose laikraščiuose esami straipsniai apie Visagino
miestą, IAE bei VAE. Tokių straipsnių 2017 m. – 186.

7.4. Bibliografinis-informacinis vartotojų aptarnavimas
Informacinės užklausos
Gauta užklausų

Atsakyta užklausų

Įvykdymo %

SVB

7942

6997

88,1 %

VB

6111

5292

86,6 %

Filiale

1831

1705

93,1 %

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 73


VB – 68



Filiale – 5

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. 2017 m. viešųjų interneto prieigų seansų trukmė – 9830
valandų. Biblioteka pagal lankytojų poreikius organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus.
2017 metais individualiai konsultuoti 124 žmonės. Daugiausia teiktos naudojimosi kompiuteriu ir
internetu konsultacijos: elektroninio pašto ir „Skype“ paskyros sukūrimas, informacijos paieška
rūpimais klausimais, jos išsisaugojimas įvairiose laikmenose ir išsiuntimas elektroniniu paštu.
Lankytojams nemokamai prieinamos 10 duomenų bazių, kurias centralizuotai prenumeruoja
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Rengiamos saugaus interneto dienos, tiesioginės
transliacijos iš LNB studijos, akcijos.

2017-11-25 biblioteka prisijungė prie

„Šimtmečio

programavimo valandos“, kur susirinkę 6-14 metų vaikai ir moksleiviai sprendė mūsų šalies
istorijos ir programavimo rebusus.
Interneto vartotojų skaičius – 199, iš jų:


VB – 77



Filiale – 122
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Interneto apsilankymo skaičius – 2913, iš jų:


VB – 1364



Filiale – 1549

Kompiuterizuotų darbo vietų (su internetu) skaičius vartotojams


VB – 11



Filiale – 6

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas


Interneto seansų skaičius –2096



Atsisiųstų dokumentų skaičius – 13



Atsisiųstų įrašų skaičius – 1667

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


SVB – 72



VB – 42



Filiale – 30

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. 2017 m. gauta 13 naujų leidinių ir dabar kraštotyros
fondą sudaro 232 egz. 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 11636 analiziniai įrašai. Šiemet
parengti 186 analiziniai bibliografiniai įrašai. Palaikomi ryšiai su mokyklomis, teikiama
metodinė pagalba kraštotyros klausimais filialo bibliotekininkams, mokytojams, moksleiviams,
studentams ir kitiems pageidaujantiems.
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7.7.

Metodinė veikla

Visagino viešojoje bibliotekoje nėra atskiro metodinio skyriaus, nes ji neturi teritorinių
padalinių kaimuose. 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
Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):


SVB – 321



VB – 136



Filiale – 185

Iš jų parodų skaičius:


SVB – 197



VB – 78



Filiale – 119

APIE RENGINIUS PLAČIAU:

8.1. Seimo paskelbtų 2017 metų minėjimas
Seimas 2017–uosius metus buvo paskelbęs Piliakalnių, Tautinio kostiumo, Lietuvių kalbos
kultūros metais. Šiems metams paminėti biblioteka surengė daug prasmingų renginių: vyko
kūrybiniai užsiėmimai, literatūros ir meno parodos:
Vasario 13-28 d. – Originalių spaudinių, saugomų Visagino viešojoje bibliotekoje, paroda
,,Periodinė spauda tarpukario Lietuvoje”.
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Vasario 15-28 d. – Literatūros parodos „Teskamba lietuviškas žodis“, „ Žymiausi Lietuvos
kalbininkai“, skirtos Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
Kovo 1-30 d. – Nijolės Kliučinskienės fotografijų paroda „Jie kūrė Lietuvos ateitį“.
Kovo 14-23 d. – Literatūros paroda „Iš spaudos draudimo gadynės“, skirta Knygnešio
dienai.
Balandžio 10-30 d. – Literatūros paroda „Kalba – tautos siela“, skirta Lietuvių kalbos
kultūros metams paminėti.
Balandžio 24 d. – Renginys „Lietuvėle, Tu mana...“ , skirtas Tautinio kostiumo metams
paminėti.
Gegužės 2-16 d. – Visagino miesto mokyklų dailės olimpiados dalyvių darbų paroda
„Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“.
Liepos 1-14 d. – Literatūros paroda „Lietuva – piliakalnių šalis“, legendų skaitymas
„Piliakalnių paslaptys“ ir kūrybinis užsiėmimas „ Piešiu karūną“.
Rugpjūčio 1-31 d. – Literatūros parodos ,,Tautosaka – išminties šaltinis“, „Mįslės, patarlės,
pasakos – mūsų senolių išmintis“, skirtos Lietuvių kalbos kultūros metams.
Spalio 10-28 d. – Literatūros paroda „Tautosaka – žodinė liaudies kūryba“.
Lapkričio 2-30 d. – Literatūros paroda „2017 – tautinio kostiumo metai“.
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8.2. Meno skaitykla-galerija
Metų knygos rinkimai
Visagino viešoji biblioteka 2017 m. sausio 19-osios vakarą suaugusius skaitytojus pakvietė į
akcijos „Metų knygos rinkimai renginį. „Širdies daina poezijos upės bėgsme...“, kuriame dalyvavo
vertėjas Dainius Gintalas kartu su savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiuoju redaktoriumi
Gyčiu Norvilu.

Skleisdama kultūros svarbos, kūrybinės laisvės ir meninių ieškojimų idėjas Meno galerija skaitykla aktyviai dalyvauja kultūriniame miesto gyvenime. Bendruomenei suorganizuoti 67
renginiai, iš jų : 19 parodų ( 5 – fotografijos, 10 – meno, 2 – rankdarbių , 2 spaudinių), 13 parodų
pristatymų, kuriuos lydėjo gyva muzika, dainos, poezija, šokiai, teatralizuoti pasirodymai, šiltas
bendravimas; 21 – kūrybinis ir mezgimo klubo „Nuo siūlo iki meno“ užsiėmimas, 11 – kitų
renginių (koncertai, knygų pristatymai, poezijos ir muzikos renginiai, akcijos) ir 3 – ekskursijos.
Meno galeriją-skaityklą vartotojai aplankė 5842 kartus: 4970 suaugusių ir 872 vaikai. Išduota 245
dokumentų, iš jų vaikams – 80. Meno galerijoje-skaitykloje padaugėjo lankytojų, Čia nuolat
vyksta menininkų sambūriai, diskusijos, kiti viešosios bibliotekos ir miesto kultūros renginiai.
Siekiant kokybiško visuomenės informavimo apie veiklą bibliotekos puslapyje ir Meno galerijosskaityklos socialinio tinklo Facebook paskyroje skelbiama informacija apie galerijos aktualijas,
pristatomi

renginiai,

parodos.

Sukurti
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vaizdiniai

renginių

skelbimai.

Sėkmingai

bendradarbiaujama su miesto žiniasklaida.
Kūrybiniai užsiėmimai:
02.25 Edukacinis užsiėmimas „Pasigamink Užgavėnių kaukę“.
03.03 Vieno potėpio technikos (One Stroke) mokymai, kuriuos vedė Visagino kūrybos namų
pedagogai, profesionalūs dailininkai Olga ir Jurijus Kalininai.
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06.22 Kūrybinis užsiėmimas „Gaminame aitvarą!“
07.05 Kūrybinis užsiėmimas „Tautinių aksesuarų kūrimas“, skirtas Valstybės dienai.
08.03 Edukacinis užsiėmimas „Skrisk, mano gerve“, skirtas Visagino miesto šventei.
09.21 Kūrybinis užsiėmimas „Origami knygų skirtukai“.
11.25 Edukacinis užsiėmimas „Pintų tautinių juostų raštai atgyja mūsų rankose“, skirtas
2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitei.
12.07 Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdinis atvirukas“
12.14 Kūrybinis užsiėmimas „Kuriame Kalėdų vainiką“
12.21 Kūrybinis užsiėmimas „Kurkime dekoracijas šventinei eglutei kartu “

Meno parodos
Meno parodos labai suaktyvino miesto bendruomenės gyvenimą. Meno parodose buvo
eksponuojami įvairiausių žanrų, atlikimų technikų (tapybos, grafikos, batika) kūriniai,
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 kalėdinė paroda „Aš baltu angelu pas
tave atskrisiu“
01.13–30 Visagino neprofesionalių fotomenininkų klubo „Pozityvas“

darbų paroda

„Pozityvios akimirkos“
02.24–03.21 Visagino kūrybos namų Meno studijos ugdytinių ir klubo „Atspindys“ (vad.
Jurijus, Olga ir Varvara Kalininai) darbų paroda „Rytų Aukštaitijos parkai ir liaudies ornamentika“.
03.22–04.04 Bibliotekos savanorės, TAU Šokio teatro „RŪTA“ dekanės Nijolės
Kliučinskienės fotografijų paroda „Meilė... Teatrui“, skirta Tarptautinei teatro dienai.
04.05–28 Visagino kūrybos namų fotografijų paroda „Mados trajektorija 2017“.
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05.02–16 Visagino miesto mokyklų dailės olimpiados dalyvių darbų paroda „Piliakalniai:
praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“ ir Vilniaus dailės akademijos Atvirosios
dailės, dizaino ir architektūros mokyklos Visagino padalinio (vad. A. Denisenko) auklėtinės Olesios
Davidovskayos tapybos darbų paroda .
05.18–06.03 Svetlanos Zambžickajos tapybos paroda „Sielos sodai“
06.01–17 Jelenos Fomičevos nertų žaislų parodėlė „Atgijusi pasaka“, skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai.
06.04–30 Vilniaus dailės akademijos Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos
Visagino padalinio menininkų dailės darbų paroda „Spalvų šokis“.
07.04–08.10 Alinos Novosad tapybos darbų paroda „Vasaros motyvai“.
08.11–09.09 Fotožurnalisto Artūro Morozovo fotografijų paroda „Kikimoros gimimas“,
skirta Pasaulinei fotografijos dienai.
09.13–20 Daugpilio foto studijos „EZERZEME F“ vadovo Linardso Onzulso fotografijų
paroda „Laplandijos motyvai“.
10.03–28 Tarptautinio plenero darbų paroda „Kviečiame į Ludzą“.
10.05–28 Tatjanos Savinos biserio karoliukais siuvinėtų ikonų paroda „Sakraliniai
atvaizdai“.
11.02–30

Visagino

menininkų

klubo

„KVADRATAS“

dailininkų

darbų

paroda

„Aukštaitijos ežerai – 2017“.
12.02–31 Visagino miesto menininkų kūrybos darbų paroda „Kalėdų džiaugsmas“.

Kiti renginiai
Kovo 4 d. vyko Andrėjaus Safronovo kūrybos popietė „Debesis“.
Balandžio 29 dieną, minint Lietuvos 17-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę, pristatyta Dalios
Savickaitės publicistinių straipsnių knyga „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji...“
Lapkričio 16 d. knygų ir literatūros mylėtojai susibūrė į„Šiaurės šalių bibliotekų savaitės“
šviesos ir žodžio šventę.
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Paminėtos 100-osios Suomijos nepriklausomybės metinės, todėl ypatingas dėmesys buvo
skiriamas suomių literatūrai – lapkričio 11-25 d. skyriuje veikė spaudinių paroda „Šiuolaikinė
suomių literatūra“.

Visagino viešosios bibliotekos Meno skaitykloje-galerijoje toliau tęsė veiklą mezgėjų klubas
„Nuo siūlo iki meno“:

Visagino viešoji biblioteka bendradarbiauja su Visagino III amžiaus universitetu. Šokio
teatro fakulteto dekanė Nijolė Kliučinskienė – aktyvi bibliotekos savanorė, kuri su savo kolektyvu
dažni svečiai bibliotekos renginiuose. Kiekvienais metais bibliotekoje minima Teatro diena.
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8.3.

Iniciatyvos ir projektai

Biblioteka nuolatos kryptingai vykdo veiklą, orientuotą į vaikų skaitymo skatinimą,
pažintį su lietuvių literatūra, kūrybingumo ugdymą ir alternatyvaus vaikų laisvalaikio propagavimą.
2017 metais sėkmingai tęsti praėjusiais metais įgyvendinti projektai. Visagino viešoji biblioteka
partnerio teisėmis

dalyvavo Utenos viešosios bibliotekos projekte „Šiuolaikinių technologijų

taikymas ir kūrybiška partnerystė“ ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos projekte „Skaitymo iššūkis“, prižiūrėjo miesto erdvėse įrengtas tris „Mažąsias
bibliotekėles“. Biblioteka įsitraukė į Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą „Atverk duris
vasarai“, suteikdama

mokyklinio amžiaus vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas, ir

iniciatyvą „Dovana Lietuvai“ (gauta padėka).
2017 m. kovo 23 d. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos bendruomenė ir Visagino viešosios
bibliotekos darbuotojai dalyvavo projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms
mokykloms” renginyje:

Bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvavo šiuose

miesto kultūros renginiuose:

„Kultūros naktyje“, Galimybių mugėje“, skirtoje Rugsėjo 1-ajai, „Kalėdų senelio rezidencijoje“.
Lapkričio 20-25 dienomis bibliotekininkai organizavo renginius, skirtus Suaugusiųjų
mokymosi savaitei: praktinį seminarą „Rištinė batika – audinių marginimas“ (T. Bondarenko),
kompiuterinio raštingumo mokymus „Kompiuteris patogesniam gyvenimui“ (E. Sargūnaitė, V.
Bartninkienė), edukacinį užsiėmimą „Pintų tautinių juostų raštai atgyja mūsų rankose“ (V.
Šeršniovienė).
2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė įžiebė
pirmąją Lietuvoje Kalėdų eglę ir paskelbė skaitytojus ir knygos bičiulius telkiančios akcijos „Knygų
Kalėdos“ pradžią. Į Prezidentūroje vykusią šventę buvo pakviesta ir Visagino viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė.
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IX.

DARBAS SU VAIKAIS

9.1. Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas
SVB
VB
Miesto filiale

Skaitytojai
1103 (-10)
691 (- 14)
412 (+ 4)

Lankytojai
9366 ( -735)
5050 (- 903)
4316 (+ 168)

Išduotis
15304 (- 748)
9063 (- 704)
6241 (- 44)

Mažėjant gyventojų skaičiui, galime pasidžiaugti, kad vaikų skaičius išlieka beveik
stabilus jau 2-3 metus. Šiais metais bendras vaikų skaičius sumažėjo tik 10 skaitytojų.
Lankytojų skaičius bei dokumentų išdavimas šiais metais sumažėjo. Tam turėjo
įtakos pasikeitusi mokymo programa, o biblioteka neturi tiek reikiamos knygos egzempliorių.
Taip pat dėl apsilankymo sumažėjimo, galime išskirti vaikų užimtumą. Visagino mieste apstu
būrelių, kitokių laisvalaikio praleidimo būdų.
Vaikų vartotojų lankomumo rodiklis:


SVB – 8,5



VB – 7,3



Filiale – 10,5
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Vaikų vartotojų skaitomumo rodiklis:


SVB – 13,9



VB – 13,1



Filiale – 15,1

9.2. Renginiai vaikams
Renginių skaičius


SVB – 103 ( parodos)



VB – 75 (44 parodos)



Filiale – 28 ( 23 parodos )

Renginių lankytojų skaičius:


SVB – 900



VB – 720



Filiale – 180

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“:
„Ant rožinių debesėlių“ (Onai Jautakei – 60), „Vaikystės pasaka, pagardinta čiobreliais“, (Gintarės
Adomaitytės 60-mečiui), „Šimtą metų aš gyvensiu...“ (Bernardui Brazdžioniui – 110),
„Dienoraščiai apie gamtą“ (Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms), „Skriek, vaivorykštės
karusele“ (Nijolės Kepenienės 60-osioms gimimo metinėms), „Pasakos nepasakos“ (Vytautui V.
Landsbergiui – 55), „Sigitas Poškus – vaikų rašytojas“ (60 - osioms gimimo metinėms) ir kt.
Užsienio rašytojams skirtos literatūros parodos: „Paauglių idealas“ (Meg Cabot 50-osioms
gimimo metinėms), „Vokiečių vaikų rašytojai Isabel Abedi 50 metų“, „Šaunioms mergaitėms –
šaunios knygos“ (Biankai Minte-König – 70), „Nuotykių literatūros kūrėja Enid Blyton“( E.Blyton
120-osioms gimimo metinėms), „Nuotykinio žanro kūrėjui Lui Busenarui –170“, „Paslaptingoji
knygų autorė Moony Witcher“ (60 - osioms gimimo metinėms), „Draugystės namai“ (E. Uspenskio
80-osioms gimimo metinėms) ir kt.
Parengtos vaikų piešinių ir kūrybinių darbelių parodos: „Mes iš J. Baltrukonytės ir N.
Kovaliovos knygelių (Metų knygos rinkimams), „Žiemos pasaka“, floristikos darbų paroda „Žiemos
fantazija“, „Aš saugau savo Žemę“ (Pasaulinei Žemės dienai), „Puiki mano Tėvynė“ (Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Sveikas, pavasarėli!“, „Velykų džiaugsmas“, „Tavo vardas
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šviesesnis už saulę“ ( Motinos dienai), „Menas keramikoje“, „Tėviškėle, tu graži“ (Valstybės
dienai), „Bėga vasara gėlėta“, „Linksmieji delniukai“, „Rudenėlį pasitinkant“ , „Piešia pasakas
žiema“ ir kt.
Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje „Metų knygos rinkimai“

– tradicinis

renginys. Džiugu, kad knygomis domisi pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai. Pradinukai buvo
supažindinti su penkiomis akcijoje dalyvaujančiomis knygomis ir jų autoriais, vėliau patys
teatralizuotai pristatė šių knygų herojus:

Bendradarbiavome su Visagino vaikų lopšeliais-darželiais. Rytmečių „Knyga mano
rankose“ „Atrask savo knygą“, „Kviečia vasara ir knyga“ ir kt. 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.
Lietuvos bibliotekų projektas „Skaitymo iššūkis“ vyko vasaros atostogų metu . Šia
akcija siekta skatinti susidomėjimą knygomis bei propaguoti skaitymą kaip laisvalaikio pomėgį.
Skaitytojai turėjo įveikti 10 skaitymo užduočių. Šioje akcijoje dalyvavo virš 30 skaitytojų vaikų,
kurie perskaitė 292 knygas. Visas užduotis įveikė 8 skaitytojai. Vyko vasaros „Skaitymo iššūkio“
apdovanojimo šventė. 5 nugalėtojams buvo įteikti diplomai ir prizai.
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Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos dažnai pačios lankosi lopšeliuose-darželiuose:

Kasmet minime Tarptautinę vaikų knygos dieną. Literatūros valandėlėje „Augu su knyga“
pasakojome apie Tarptautinės vaikų knygos dienos reikšmę, pristatėme žinomiausias H. K.
Anderseno pasakas. Pradinukai deklamavo eilėraščius apie knygeles, skaitymą ir dalyvavo pasakų
viktorinoje.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu
pasaulis“.

vyko garsiniai

Jaunieji bibliotekos skaitytojai klausėsi

skaitymai „Magiškas pasakų

pasakėlių apie gyvūnus ir minė mįsles.

Literatūros popietė „Kelias į knygų šventovę“ metu susipažino su populiariomis vaikų knygomis ir
dalyvavo kūrybiniame užsiėmime. Literatūros popietėje „Vaikai draugauja su knyga“ pirmokus ir
jų tėvelius supažindinome su lietuvių ir užsienio autorių vaikų knygomis, jų pagrindiniais herojais.
Mokiniai deklamavo eilėraščius apie pavasarį ir atbudusią gamtą. Vyko viktorina, kurios metu
vaikai prisiminė skaitytas užsienio ir lietuvių autorių knygas, nuotykius, kuriuos patyrė veikėjai.
Vaikai iš popierinių pasakų herojų kūrė savo pasaką ir rodė draugams.
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Bibliotekoje sėkmingai tęsė

veiklą pernai

įkurtas klubas „Mama, mažylis ir knyga“.

Ataskaitiniais metais įvyko 6 susitikimai. Juose buvo kalbama apie skaitymo įgūdžių ugdymą,
skaitymo svarbą vaiko raidai ir t.t. Paskaitas tėveliams, teatralizuotus knygų pristatymus vedė
aktyvi klubo narė Olga Velavičiūtė.

Vaikų literatūros sektoriuje vyko Vilniaus universiteto dėstytojos, VŠĮ ,,Greitojo mokymo
centro“ direktorės Svetlanos Markovos paskaitos pedagogams ,,Kaip greitai sukurti mokymo
priemonę“, :,,Kaip tapti poliglotu”.

Bibliotekininkė Janina Černiauskaitė

gegužės mėnesį skaitė pranešimą

metodinėje

pedagogų dienoje „ Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis“.
Lapkričio 3 d. Visagino viešojoje bibliotekoje vaikai dalyvavo ekstremaliame iššūkių
žaidime, kurį organizavo Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Tatjana Bondarenko. Žaidimo
metu dalyviams reikėjo rasti išėjimą iš painaus, kupino aklaviečių ir netikėtumų patalpų, prieš tai
įveikiant

daug užduočių, parengtų

pagal rašytojos Joanne Rowling

perskaitytas knygas.

Pasitelkdami savo protą, nuojautą ir komandinio darbo įgūdžius, vaikai sprendė užduotis, šifravo
žinutes, pasinaudodami paliktomis užuominomis. Tik po valandos moksleiviams pavyko atskleisti
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kvapą gniaužiančias kambarių paslaptis ir ištrūkti iš jų, kuriame realybė buvo susipynusi su
iliuzija. Po renginio vaikai prisipažino, kad kiekvienas iš jų seniai svajojo apie tokią kupiną
nuotykių, svajonių, magijos ir fantazijos kelionę ir nuoširdžiai padėkojo bibliotekos darbuotojams

Metams baigiantis kviečiame jaunuosius skaitytojus apsilankyti bibliotekoje, taip pat dalyvaujame
mieste organizuojamuose kalėdiniuose kultūros renginiuose :
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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 – 2004 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2044 lentynų metrų;
 VB – 1104 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1104 lentynų metrų;
 Miesto filialas – 900 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 900 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.
Materialus ir nematerialus turtas
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)
2017-08-03 Visagino savivaldybė bibliotekai perdavė trumpalaikį materialų turtą, gautą iš
LNB – skaityklę „Samsung Galaxy“ už 433 eurų 18 ct.
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XI.

FINANSAVIMAS

Gauta iš viso: 194409 Eurų
 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 193560, iš jų steigėjo lėšos:
- Dokumentams – 0 Eurų
- Periodikai – 3000 Eurų
 už mokamas paslaugas – 302 Eur.
 fizinių, juridinių asmenų parama – 547 Eur.
 programų, projektų – 0 Eurų (KM)
Išlaidos iš viso: 194409 Eurų, iš jų:
 Darbo užmokesčiui – 133378 Eur.
Periodikos prenumeratai – 3000 Eur.
 automatizacijai – 2010 Eur.
 kitos – 56021 Eur.

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.
Lietuvos nacionalinės bibliotekos savaitės metu Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai
organizavo su miesto bendruomene ir politikais diskusiją tema „Kokios bibliotekos reikia Visagino
bendruomenei?“, parengė bibliotekos vizualizaciją:
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Iki šiol su savivaldybe ieškoma sprendimų perkelti biblioteką į įstaigos veiklai pritaikytas
patalpas, tačiau siūlomi laisvi pastatai mieste nesuremontuoti ir neatitinka šiuolaikinių reikalavimų
bibliotekai.
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.
Lietuvoje nėra patvirtintų vieningų standartų ar kriterijų bibliotekų patalpoms, įrangos,
dokumentų fondų atnaujinimui, todėl viešosios bibliotekos asignavimai, skirti bibliotekos
funkcijoms vykdyti, priklauso nuo vietos savivaldos prioritetų.
Pasibaigus projektui „Bibliotekos pažangai“, atnaujinus technologijas, nemažai finansinių
išlaidų reikalauja kompiuterinės technikos remontas, kopijavimo miltelių įsigijimas, tam nepakanka
savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų. Kasmet brangsta ir periodiniai leidiniai, todėl jaučiamas
periodinių leidinių stygius lietuvių ir užsienio kalbomis.
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 perkelti biblioteką į bibliotekos veiklai
pritaikytas patalpas..
 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
Filialo vedėja Oksana Belskaja
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