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I. BENDROJI DALIS 

Biudžetinė įstaiga Visagino viešoji biblioteka (toliau – VVB) įsteigta 2005 m. balandžio 21 

d. Visagino savivaldybės tarybos 2005-04-21 sprendimu Nr. TS-412. Juridinių asmenų registre 

užregistruota 2005 m. rugpjūčio 31 d., kodas 300141349. Įstaigai 15 metų vadovauja direktorė 

Dalia Sargūnienė. VVB direktorius savo veiklą 2018 metais vykdė vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymu, Visagino savivaldybės tarybos 2005-04-21 sprendimu Nr. TS-412 

patvirtintais biudžetinės įstaigos Visagino viešosios bibliotekos nuostatais, o nuo 2018 m. rugsėjo 

mėnesio – 2018-08-29 Visagino savivaldybės sprendimu Nr. TS-160 patvirtintais nuostatais, kitais 

teisės aktais.  

Pagrindiniai 2018 metų uždaviniai: 

1. Užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą ir sklaidą bei kokybišką paslaugų 

teikimą bendruomenės nariams. 

2. Aktyvinti bibliotekos bendruomenės narių bendradarbiavimą, organizuojant su 

bibliotekos veikla susijusius kultūrinius ir edukacinius renginius. 

3. Skatinti ir ugdyti bibliotekos darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją.  

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, 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.  

 Aktyviai bendradarbiavo su vietine žiniasklaida. 

 Bendradarbiavo projekinėje veikloje su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo ir Panevėžio 

apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, dalyvavo įvairiuose renginiuose (Lietuvių 

kalbos dienos, Suaugusiųjų mokymosi savaitė ir kt.) , savivaldybės organizuojamose šventėse. 
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II. ORGANIZACINĖ  STRUKTŪRA 

Viešosios bibliotekos struktūra 2018 metais nekito. Pagal vykdomas veiklos funkcijas 

centrinės bibliotekos (Taikos pr. 52) struktūrą sudaro 2 skyriai: Vartotojų aptarnavimo (suaugusiųjų 

ir vaikų),  Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius.  

 Miesto filiale (Sedulinos al. 14/3) vartotojai aptarnaujami periodikos skaitykloje, vaikų ir 

suaugusiųjų abonementuose, viešojoje interneto prieigoje ir Meno skaitykloje-galerijoje.  

 

III. PERSONALAS 

2018 m. etatų (pareigybių)  skaičius savivaldybės bibliotekų sistemoje nekito – 20  

(nustatytas Visagino savivaldybės tarybos 2015-12-28 sprendimu). Iš viso pagrindinėje bibliotekoje 

ir filiale su administracija ir techniniu personalu kalendorinių metų pabaigoje dirbo  24  darbuotojai, 

iš jų dirbančių visą darbo laiką – 15, ne visą darbo laiką – 9. Profesionalių bibliotekininkų – 17 (9 

turi aukštąjį, 8 – aukštesnįjį išsilavinimą), kvalifikuotų specialistų – 4 , techninių darbuotojų – 3. 

Viešojoje bibliotekoje –14,5 etato: 10 – bibliotekininkų, 2,5 – kvalifikuotų specialistų,  2 – 

techninių darbuotojų. Nuo š.m. liepos mėnesio direktoriaus pavaduotojo pareigas (0,5 etato) pradėjo 

eiti Dalia Savickaitė. 

 Miesto filiale – 5,5 etato: – 5 bibliotekininkų, 0,5 etato – valytojo. Ataskaitinių metų 

rugpjūčio mėnesį į darbą priimtas bibliotekininkas Andrejus Vergejenko ( vietoj vaiko priežiūros 

atostogose esančios E. Koninės). Gruodžio pabaigoje su miesto filialo bibliotekininke Maryte 

Vaickuviene nutraukta darbo sutartis (išėjus į pensiją). 

Pokyčiai: atleisti 2 darbuotojai, priimti 3 nauji. 

Bibliotekininkų amžiaus vidurkis yra 51 metai. 50 % darbuotojų darbo stažas bibliotekoje 

didesnis nei 20 metų.  

IV. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 Sparčiai kintantis bibliotekų ir jų darbuotojų vaidmuo, kvalifikacijai keliami reikalavimai 

stumia bibliotekų specialistus iš jų komforto zonos, kartu atveria jiems naujas galimybes, skatina 

įgyti naujas kompetencijas, ragina būti kūrybiškais, aktyviais ir inovatyviais. Ataskaitiniais metais 

įvairiuose mokymuose (įskaitant nuotolinius mokymus), seminaruose kvalifikaciją kėlė 13 

profesionalių bibliotekininkų, kai kurie po keletą kartų.  Aktualiausios mokymų temos: „Problemų 

sprendimas pasitelkiant IT technologijas“, „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“, „Saugesnis 

internetas“, „Skaitmeninės rinkodaros būdai ir galimybės skatinant elektroninių paslaugų ir išteklių 

naudojimą“ ir kitos. Bibliotekininkai dalyvavo išvažiuojamosiose išvykose į Ignalinos, Zarasų, 

Panevėžio ir Anykščių raj. viešąsias bibliotekas.  



5 

 Direktorė Dalia Sargūnienė dalyvavo šiuose mokymuose: „Asmens duomenų apsauga 

įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui“, „Įstaigų vadovų priešgaisrinė sauga“, 

„Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimas regionuose“, ,,Lygių galimybių užtikrinimas", 

„Efektyvus mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymas“, Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos 

posėdžiuose, kuriuose buvo aptariami nauji Kultūros ministro patvirtinti teisės aktai, bibliotekinio 

darbo ir kiti klausimai. 

V. DOKUMENTŲ FONDO FORMAVIMAS 

5.1. Fondo sudėtis 

Visagino viešoji biblioteka, atsižvelgdama į turimus išteklius, vartotojų poreikius, 

skirtas lėšas, leidyklų naujienas, komplektuoja universalų knygų, serialinių leidinių, garsinių 

regimųjų, elektroninių ir kitų rūšių dokumentų fondą lietuvių bei užsienio (rusų, anglų ir kt.) 

kalbomis.  

Iš viso 2018-12-31 duomenimis SVB fonde buvo 100100 fiz. vnt., 20376 pavadinimų 

dokumentų. Per ataskaitinius metus gauta daugiau dokumentų (3668 fiz. vnt.), nei nurašyta (3237 

fiz. vnt.), dėl to SVB fondo dydis išaugo 431 fiz. vnt. dokumentų (0,4 %). Visagino SVB ir jos 

padalinių fondų dinamiką per dvejus metus atspindi ši diagrama. 

 

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

 

SVB fondo ir jos padalinių dydis fiz. vnt. ir pavadinimais 2017 – 2018 metais 

  Fondo dydis   

2017 metais 2018 metais Pokytis 

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

SVB 99669 20432 100100 20376 +431 -56 

VB 57910 25429 57646 25500 -264 +71 

F 41759 10532 42454 11138 +695 +606 

 

2017 2018

SVB 99669 100100

VB 57910 57646

F 41759 42454
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2017 ir 2018 m. didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudarė grožinė literatūra, 

šakinės literatūros sukaupta mažiau. Periodika buvo mažiausia fondo dalis. 

 
 

Toks pats grožinės, šakinės literatūros bei periodikos santykis matomas ir šioje 

diagramoje, atspindinčioje SVB ( viešosios bibliotekos ir filialo) fondų sudėtį 2018 m.  

 

 
 

Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 52006 fiz. vnt. ir 51,9 %. 

 Grožinė literatūra 

2017 m. 2018 m. Pokytis 

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

SVB 51149 51,3 52006 51,9 +857 +0,6 

VB  30627 52,9 30856 53,5 +229 +0,6 

F 20522 49,1 21150 49,8 +628 +0,7 

 

2018 m. grožinės literatūros Visagino SVB padidėjo 857, viešojoje bibliotekoje – 229, 

filiale – 628 fiz. vnt. Lyginant su visu fondo dydžiu SVB grožinės literatūros išaugo 0,6 %, 

viešojoje bibliotekoje – 0,6 %, filiale – 0,7 %. Tai nulėmė didesnis grožinės literatūros gavimas nei 

nurašymas SVB, viešojoje bibliotekoje ir filiale.  

 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodika

2017 51149 37820 10700

2018 52006 37215 10879
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Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 37215 fiz. vnt. ir 37,2 %. 

 Šakinė literatūra 

2017 m. 2018 m. Pokytis 

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

SVB 37820 37,9 37215 37,2 -605 -0,7 

VB 20104 34,7 19504 33,8 -600 -0,9 

F 17716 42,4 17711 41,7 -5 -0,7 

 

2018 m. SVB šakinės literatūros fondas sumažėjo 605, viešojoje bibliotekoje – 600, 

filiale – 5 fiz. vnt. Lyginant su visu fondo dydžiu SVB šakinės literatūros sumažėjo 0,7 %, viešojoje 

bibliotekoje – 0,9 %, filiale – 0,7 %. Tai sąlygojo mažesnis šakinės literatūros gavimas nei 

nurašymas tiek viešojoje bibliotekoje, tiek filiale. Viešoji biblioteka per metus gavo 421 fiz. vnt., 

nurašė 1021 fiz. vnt. susidėvėjusios šakinės literatūros vaikams ir suaugusiems. 

 

Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 10879 fiz. vnt. ir 10,9 %:  

žurnalų – 10605 fiz. vnt.; 10,6 %,  

laikraščių – 274 komplektai; 0,3 %. 

 

 Periodiniai leidiniai 

2017 m. 2018 m. Pokytis 

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

SVB 10700 10,7 10879 10,9 +179 +0,2 

VB 7179 12,4 7286 12,7 +107 +0,3 

F 3521 8,4 3593 8,5 +72 +0,1 

 

2018 m. gavus daugiau laikraščių ir žurnalų, nei nurašius, SVB periodinių leidinių 

skaičius padidėjo 179 fiz. vnt. arba 0,2 %, viešosios bibliotekos periodinių leidinių fondas padidėjo 

107 fiz. vnt. arba 0,3 %, filialo – 72 fiz. vnt. arba 0,1 %. 

 

5.2. SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis  

 

Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2018 m. pabaigoje SVB fonde 

buvo: 

 knygų – 87381 fiz. vnt., 

 serialinių leidinių – 11438 fiz. vnt., 

 garsinių regimųjų dokumentų – 1022 fiz. vnt.,  

 elektroninių dokumentų – 160 fiz. vnt., 

 spausdintinių natų dokumentų – 87 fiz. vnt. 

 kartografinių ir vaizdinių dokumentų – 12 fiz. vnt.  
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SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2018-12-31 procentais: 

 
 

5.3. Aprūpinimas dokumentais 

 

2018 metais Visagino savivaldybės viešoji biblioteka bendruomenės gyventojus 

geriausia aprūpino knygomis.  

 

2018 metais SVB 

fiz. vnt. 

VB 

fiz. vnt. 

F 

fiz. vnt. 

1 gyventojui tenka dokumentų  5,36 5,50 5,18 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,20 0,21 0,18 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,05 0,09 0,008 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,009 0,01 0,001 

1 vartotojui tenka dokumentų 38,37 37,10 40,24 

1000 gyventojų tenka 5357 5497 5177 

 

Viešosios bibliotekos teritorijoje gyvenantys visaginiečiai savo mikrorajono 

bibliotekoje galėjo rasti daugiau naujų dokumentų, nei filialo aptarnaujamai zonai priskirti 

gyventojai.  

2018 m. Visagino gyventojams teko daugiau dokumentų, nes padidėjo jų gavimas, 

išaugo bendras fondo dydis, sumažėjo visaginiečių skaičius. 

 

 2017 m. 2018 m. Pokytis 

1 gyventojui tenka dokumentų  5,33 5,36 +0,03 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,18 0,20 +0,02 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,05 0,05 0,00 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,008 0,009 +0,001 

1 vartotojui tenka dokumentų 36,47 38,37 +1,9 

1000 gyventojų tenka 5326 5357 +31 

 

2018 m. lėšos dokumentams įsigyti Visagino SVB siekė 18969,00 Eur. 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija bibliotekai iš valstybės biudžeto skyrė 

15969,00 Eur naujiems dokumentams įsigyti. Iš šios sumos ministerijos patvirtintoje sąmatoje 

Knygų; 87,29 

Kartografinių ir 

vaizdinių dokumentų; 

0,01 

Elektroninių 

dokumentų; 0,16 

Garsinių regimųjų 

dokumentų; 1,02 Serialinių leidinių; 

11,43 

Spausdintinių natų 

dokumentų; 0,09 
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spaudiniams atiteko 15769,00 Eur, vaizdo, garso ir elektroniniams dokumentams – 200,00 Eur. Iš 

Visagino savivaldybės gauta 3000,00 Eur periodinių leidinių prenumeratai. 

Ataskaitiniais metais Kultūros ministerija Visagino SVB skyrė 209 Eur daugiau 

naujiems neperiodiniams dokumentams įsigyti, Visagino savivaldybė – tiek pat lėšų, kaip ir 2017 

m. 

 SVB skirtos lėšos Eur 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

Lėšos iš viso  18760,00 18969,00 +209,00 

Kultūros ministerijos lėšos  15760,00 15969,00 +209,00 

Savivaldybės lėšos  3000,00 3000,00 0,00 

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 1,02 Eur. 

 SVB skirtos lėšos Eur 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

Lėšos iš viso 1 gyventojui 1,00 1,02 +0,02 

KM lėšos 1 gyventojui  0,84 0,85 +0,01 

Savivaldybės lėšos 1 gyventojui 0,16 0,16 0,00 

 

Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 1015,15 Eur. 

Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 7,27 Eur. 

Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina – 7,51 Eur 

 

5.4. Dokumentų gautis  

 

Per metus bibliotekos fondas pasipildė 3668 fiz. vnt. dokumentų. Originaliosios, 

vaikų, klasikinės literatūros, informacinių leidinių ir kitų dokumentų lietuvių kalba įsigyta 2438 fiz. 

vnt., rusų kalba – 1206 fiz. vnt. Fondas praturtėjo ir 24 fiz. vnt. leidinių kitomis kalbomis. Didžiąją 

dalį – 98,9 % įsigytų dokumentų sudaro knygos ir serialiniai leidiniai. 

 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose – 3668 fiz. vnt., 1508 naujų 

pav. 

 Per metus įsigyta dokumentų 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

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

SVB 3280 1443 3668 1508 +388 +65 

VB  1924 1367 2156 1379 +232 +12 

F 1356 961 1512 1013 +156 +52 

 

 

 



10 

Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių dokumentų gavimo 

dinamiką 2017-2018 metais. 

 

 
 

2018 metais gauta dokumentų 388 fiz. vnt. daugiau nei 2017 m.  

Už Kultūros ministerijos skirtą 15969,00 Eur sumą nupirkta 2023 fiz. vnt. dokumentų iš 

įvairių leidėjų ir tiekėjų: 

UAB „Homo sapiens“ – 541 fiz. vnt. už 4119,84 Eur, 

UAB „Alma littera sprendimai“ – 408 fiz. vnt. už 3475,59 Eur,  

UAB „Humanitas“ – 263 fiz. vnt. už 2067,90 Eur,  

UAB „BALTO trader“ – 151 fiz. vnt. už 1323,99 Eur, 

UAB „Nieko rimto“ – 115 fiz. vnt. už 563,65 Eur,  

UAB „Patogu pirkti“ – 108 fiz. vnt. už 928,71 Eur,  

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos – 92 fiz. vnt. už 692,13 Eur,  

UAB „Tyto alba“ – 91 fiz. vnt. už 730,70 Eur,  

UAB „Baltų lankų“ leidybos – 90 fiz. vnt. už 800,64 Eur,  

UAB „Jotema“ – 70 fiz. vnt. už 543,01 Eur,  

UAB „Vagos prekyba“ – 58 fiz. vnt. už 476,18 Eur,  

VŠĮ „Terra Publica“ – 20 fiz. vnt. už 129,16 Eur, 

UAB „VIPsupply“ – 10 fiz. vnt. už 88,50 Eur, 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – 6 fiz. vnt. už 29,00 Eur. 

 

Pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 10 mažos vertės neskelbiamų 

pirkimų 15479,76 Eur sumai vykdyta apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis per Centrinę 

viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), 5 pirkimai 489,24 Eur sumai – apklausiant tiekėjus 

žodžiu. 

2018 m. neatlygintinai per Lietuvos kultūros tarybą biblioteka gavo 247 fiz. vnt. 

dokumentų už 2496,12 Eur. Bibliotekos fondą papildė 24 fiz. vnt. vartotojų dokumentų, atneštų 

2017 2018

SVB 3280 3668

VB 1924 2156

F 1356 1512
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vietoj pamestųjų už 114,60 Eur sumą. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ perdavė 

paramos būdu 48 fiz. vnt. dokumentų už 35,26 Eur. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu gauta 34 fiz. 

vnt. dokumentų už 92,50 Eur, Metų knygos rinkimų akcijos metu  – 10 fiz. vnt. už 79,28 Eur. Iš 

įvairių kitų šaltinių (fizinių asmenų, įvairių leidėjų) biblioteka gavo 494 fiz. vnt. dokumentų už 

531,14 Eur. Prenumeratos būdu gauta 788 fiz. vnt. laikraščių ir žurnalų. 

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros – 1881 fiz. vnt., 1001 naujų pav. 

 Per metus įsigyta grožinės literatūros 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

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

SVB 1909 1027 1881 1001 -28 -26 

VB 1053 1004 1032 949 -21 -55 

F 856 811 849 790 -7 -21 

 

2018 m. įsigyta 28 fiz. vnt., 26 pavadinimais mažiau grožinės literatūros nei 2017 m. 

Viešojoje bibliotekoje įsigyta 21 fiz. vnt., 55 pavadinimais, filiale – 7 fiz. vnt., 21 pavadinimu 

mažiau grožinės literatūros nei 2017 m.  

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros – 662 fiz. vnt., 469 naujų pav. 

  Per metus įsigyta šakinės literatūros 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

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

SVB 545 414 662 469 +117 +55 

VB 386 361 421 393 +35 +32 

F 159 149 241 216 +82 +67 

 

2018 m. įsigyta 117 fiz. vnt., 55 pavadinimais daugiau šakinės literatūros nei 2017 m. 

Viešosios bibliotekos šakinės literatūros fondas gavo 35 fiz. vnt., 32 pavadinimais, filialo – 82 fiz. 

vnt., 67 pavadinimais šakinės literatūros daugiau nei 2017 m.  

 

Per metus gauta 96 pavadinimų periodinių leidinių.  

 Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

Pavad. Pavad. Pavad. 

SVB 96 96 0 

VB 87 87 0 

F 25 27 +2 

 

Nors 2018 m. savivaldybės lėšos periodinės spaudos prenumeratai liko tokios pačios, 

pabrango spauda rusų kalba, biblioteka galėjo prenumeruoti mažiau leidinių, bet gavo daugiau 

nemokamų laikraščių ir žurnalų iš Kultūros ministerijos, Radijo ir televizijos spaudos rėmimo fondo 
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bei kitų rėmėjų ir bendras periodinių leidinių skaičius nesumažėjo. Viešosios bibliotekos bendras 

periodinių leidinių skaičius taip pat išliko toks pats, filiale – padaugėjo 2 pavadinimais.  

 

SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 3,7 %. 

 SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

 

SVB 

3,3 3,7 +0,4 

VB 3,3 3,7 +0,4 

F 3,2 3,6 +0,4 

 

Palyginus 2018 m. naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde, šis rodiklis SVB 

padidėjo 0,4 %, viešojoje bibliotekoje – 0,4 %, filiale – 0,4 %. 2018 m. SVB šis skaičius siekia 3,7 

%, viešojoje bibliotekoje – 3,7 %, filiale – 3,6 %.  

 

SVB naujų gautų dokumentų rūšys procentais 2018 m. 

 
 

2018 m. įsigyta 2487 fiz. vnt. knygų, 1140 – serialinių leidinių, 33 – garsinių regimųjų 

dokumentų, 7 – spausdintinių natų, 1 – elektroninių dokumentų. 

 

5.5. Dokumentų nurašymas 

 

2018 m. SVB nurašyta 3237 fiz. vnt. dokumentų už 1038,14 Eur. Ataskaitiniais metais 

tęstas susidėvėjusių nerekataloguotų dokumentų nurašymas ir viešojoje bibliotekoje, ir filiale. VB 

nurašyta 1185, F – 460 fiz. vnt. tokių dokumentų. Viešojoje bibliotekoje atrinktos ir nurašytos per 

LIBIS 622 susidėvėjusios knygos, skirtos vaikams bei jaunimui. VB ir F nurašyti 24 vartotojų 

prarasti dokumentai, bei 946 praradę aktualumą periodiniai leidiniai. 

 

 

 

Knygų; 67,8 

Garsinių regimųjų 

dokumentų; 0,9 

Spausdintinių natų 

dokumentų; 0,19 

Serialinių leidinių; 

31,08 

Elektroninių 

dokumentų; 0,03 
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 Per metus nurašyta dokumentų  

2017 metais 2018 metais Pokytis 

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

SVB 9186 2619 3237 1564 -5949 -1055 

VB 5813 1853 2420 1308 -3393 -545 

F 3373 1470 817 407 -2556 -1063 

 

2018 metų dokumentų nurašymas pagal priežastis pasiskirstė taip: 

- susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 2267 fiz. vnt. (2,3 % viso fondo), 

- praradę aktualumą dokumentai – 946 fiz. vnt. (0,9 % viso fondo), 

- vartotojų prarasti dokumentai – 24 fiz. vnt. (0,02 % viso fondo). 

 

5.6. Fondo panaudojimas 

 

Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis 2018 m. – 0,58. 

 

 Fondo apyvartos rodiklis 

2017 metais 2018 metais Pokytis 

SVB 0,72 0,58 -0,14 

VB 0,86 0,69 -0,17 

F 0,54 0,42 -0,12 

 

 

5.7. Fondo panaudojimo koeficientas 

 

Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,71; šakinės lit. – 0,11; 

periodinių leid. – 1,56. 

VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,88; šakinės lit. – 0,15; periodinių 

leid. – 1,33. 

Filialo fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,45; šakinės lit. – 0,06; 

periodinių leid. – 2,03. 

 

 5.8. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninio 

katalogo kūrimas 

2018 m. buvo tęsiamas filialo fondo rekatalogavimas. Per metus rekataloguota 1674 

fiz. vnt.   

Per metus parengta 2997 įrašų. Iš jų: 340 – analizinių, 558 – rekatalogavimo metu. 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis elektroninių įrašų kataloge buvo 58036. Bendras 

kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose – 197846. 
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VI. GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIO APTARNAVIMO 

STATISTIKOS RODIKLIAI 

Vartotojų skaičius 

 

 Vartotojų skaičius 

2017 m. 2018 m. Pokytis 

SVB 2733 2609 -124 

Viešoji biblioteka 1496 1554 +58 

Filialas 1237 1055 -182 

 

Pagal oficialiosios statistikos portalo  https://osp.stat.gov.lt/gyventojai1  2018-05-30  

 duomenis Visagino savivaldybėje gyveno 18686 gyventojai. Ir 2018 m. išlieka gyventojų 

mažėjimo tendencija mieste. Tačiau šie metai išskirtiniai Lietuvai tuo, kad dėl grynosios 

emigracijos gyventojų sumažėjimas pirmąkart buvo mažesnis nei dėl natūralios kaitos (natūrali 

kaita – gimimų ir mirčių skirtumas). Visagino mieste gimė - 248, mirė -288. 

 Skaitytojų mažėja kartu su visuomenės narių skaičiaus mažėjimu. Čia visiškai 

objektyvus dalykas. Ir tai neturi nieko bendro su teiginiu, kad mažėja domėjimasis knyga, žmonės 

mažiau skaito. VB buvo užregistruoti 277 nauji skaitytojai, filiale – 145. 

 Lankytojų skaičius 

 

SVB VB Filialas

2733 

1469 
1237 

2609 

1554 

1055 

2017 2018

SVB VB Filialas

39294 

22593 

16701 

31691 

16376 15315 

2017 2018

https://osp.stat.gov.lt/gyventojai1


15 

 

 
 

Lankytojų skaičius 

2017 m. 2018 m. Pokytis 

SVB 39 294 31 691 - 7603 

Viešoji biblioteka 22 593 16 376 - 6217 

Filialas 16 701 15 315 -1386 

Vienas skaitytojas bibliotekoje apsilankė 12 kartų, VB – 11, filiale –15. 

 

 Dokumentų išduotis 

 

 Dokumentų išduotis 

2017 m. 2018 m. Pokytis 

SVB 72179 egz. 57927 egz. -14252 egz. 

Viešoji biblioteka   49738 egz. 39905 egz. - 9833 egz. 

Filialas 22441 egz. 18022 egz. - 4419 egz. 

Ataskaitiniais metais sumažėjo dokumentų išduotis. Viena iš sumažėjimo priežasčių – 

2018 metais buvo užprenumeruota mažiau periodinių spaudinių, antra – skaitytojų netenkina 

naujų knygų rusų kalba pavadinimų skaičius, nes didžioji skaitytojų dalis – skaitantys rusų 

kalba. 2017 m. buvo gauta 671 egz., o 2018 m. – 649 egz. 

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

 SVB –  36802 egz. arba  63,5 % 

 VB –  27207 egz. arba  68,2 % 

 Filiale –  9595 egz. arba  53,2% 

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

 SVB – 4076 egz. arba  7,03 % 

 VB –  2945 egz. arba  7,4  % 

 Filiale –  1131 egz. arba 6,3 % 

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

 SVB –  16998 egz. arba  29,3 % 

 VB –  9702 egz. arba  24,3 % 

 Filiale – 7296 egz. arba  40,5% 

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

 SVB – 51  egz. arba  0,1 % 

 VB –  51 egz.  0,1 % 

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

žmonėms), paprašius, knygos pristatytos į namus. Šia paslauga naudojosi 3 visaginiečiai, 

kuriems per metus į namus nunešta 205 egz. vnt. knygų ir periodinių leidinių. 
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TBA 

 Išsiųsta užsakymų – 18 

 Gauta dokumentų – 14. Visi dokumentai – originalai. 

 

  6.1. Paslaugos vartotojams 

Viešoji biblioteka ir filialas gyventojams teikė šias nemokamas 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 

mėnesį 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, 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. 
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7.2. Informacinis fondas 

SVB informacinis fondo dydis – 6434 egz. 

 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3561 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 – 2873 egz. 

7.3. Katalogų ir kartotekų sistema 

Šiame informacinių technologijų amžiuje tradicinių kortelinių katalogų bei kartotekų 

reikšmingumas, padėtis bei naudojimasis jomis kinta. Viešojoje bibliotekoje tradicinių kortelinių 

kartotekų atsisakyta jau eilę metų, nes jos jau prarado aktualumą. Skaitytojams reikalinga naujausia 

informacija, kurią galima surasti jau tik kompiuterinėse duomenų bazėse. Atsakant į skaitytojų 

pateikiamas užklausas, vis dažniau naudojamasi Nacionalinės bibliografijos duomenų banku 

(NBDB), kuriamu visų respublikos bibliografų. VVB Kraštotyros kartoteka pildoma LIBIS 

programoje. 2018 metais naujai parengti 324 bibliografiniai įrašai. Aprašomi respublikiniuose 

laikraščiuose esami straipsniai apie Visagino miestą, IAE bei VAE. Tokių straipsnių 2018 m. – 197. 

7.4. Bibliografinis-informacinis vartotojų aptarnavimas 

Informacinės užklausos 

 Gauta užklausų 

 

Atsakyta užklausų Įvykdymo % 

SVB 8422 6426 76,3 % 

VB 6710 4813 71,7 % 

Filiale 1712 1613             94,2 % 

 

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 30 

 VB – 19 

 Filiale – 11 

Daugiausia atsakyta teminių užklausų  (87 % bendro užklausų skaičiaus),  likusios – 

adresinės ir  faktografinės. Dažniausiai užklausų pateikiama kalbotyros ir literatūros mokslo, 

bendrojo skyriaus,  visuomenės mokslų, meno bei sporto šakų, istorijos bei geografijos mokslų, 

įvairiais kraštotyros klausimais.  
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Siekiant kuo geriau patenkinti vartotojų informacinius poreikius, būtina sukurti gerą 

informacinę bazę ir sudaryti kokybiškas sąlygas informacinėms paslaugoms teikti. Teikiant 

informaciją, panaudoti visus turimus informacijos šaltinius ir fondus, ugdyti vartotojų 

kompiuterinį raštingumą, skatinti vartotojus naudotis bibliografiniais informaciniais leidiniais, 

katalogais, kartotekomis ir visomis kitomis pagalbinėmis priemonėmis, esančiomis 

dokumentuose. Informacinėje visuomenėje stengiamasi vis daugiau informacijos pateikti 

virtualioje erdvėje. Visagino viešosios bibliotekos interneto puslapyje vartotojai gali 

savarankiškai pasinaudoti bibliotekos elektroniniu katalogu, net neatvykę į biblioteką. Čia 

galima gauti informaciją apie bibliotekoje esančius leidinius, kurie jau pateko į elektroninį 

katalogą, surasti straipsnių aprašus iš įvairių periodinių leidinių. Skaitytojams pageidaujant 

informacija teikiama el. paštu ir telefonu. Lankytojai  dažniausiai nori gauti visą jiems 

reikalingą informaciją vietoje, kartais to neužtenka, nes biblioteka pateikia tik reikalingos 

literatūros sąrašą, o pačių šaltinių, deja, bibliotekoje nėra. Todėl, skaitytojams pageidaujant, 

dokumentai ar reikalingos kopijos per kelias dienas atsiunčiami naudojantis TBA. 

Kiekvieną kartą pažintinių ekskursijų metu vedamos bibliografinės informacinės 

valandėlės moksleiviams, kurių metu jie supažindinami su informacijos leidiniais, spaudinių 

fondo išdėstymu bibliotekoje, elektroniniu katalogu.  Ypač daug tokių renginių rengiama 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu. 

7.5. Viešoji interneto prieiga 

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

16 kompiuterinių darbo vietų vartotojams. 2018 m. viešųjų interneto prieigų seansų trukmė  : 

Viešojoje bibliotekoje – 4800 val., filiale – 4041 valandų. 

Interneto vartotojų skaičius – 154, iš jų: 

 VB – 72 

 Filiale – 82 

Interneto apsilankymo skaičius – 6102,  iš jų: 

 VB – 2831 

 Filiale – 3271 

Kompiuterizuotų darbo vietų (su internetu) skaičius vartotojams – 18, iš jų 

 VB – 12 

 Filiale – 6 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

 Interneto seansų skaičius – 1582 
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Vartotojų mokymo naudotis paslaugomis, kompiuterine technika ir kt. skaičius (val.) 

 SVB – 75 

 VB – 42 

 Filiale – 33 

Biblioteka pagal lankytojų poreikius organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus. 

2018 metais individualiai konsultuoti 136 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, vykdomos 

kitos kompiuterinio raštingumo kompetencijų ugdymui skirtos veiklos.  Paminėta Tarptautinė 

saugaus interneto diena „Junkis, kurk, ir dalinkis atsakingai geresnis internetas prasideda nuo 

tavęs!“.  Savaitei be patyčių organizuota popietė „Internetinėje erdvėje bendraukime saugiai“. 

Vyko filmo ,,Kovojame su elektroninėmis patyčiomis” peržiūra ir diskusijos.  

 Bibliotekos viešosiose interneto prieigose vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“  

parengtos tiesiogines internetinės transliacijos  (teminės akcijos, specialistų teikiama informacija 

gyventojams aktualiomis temomis) iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos studijos. 

                  

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.  

2018 m. gauta 14 naujų leidinių ir dabar kraštotyros fondą sudaro 263 egz. Bibliografas 

renka ir kaupia medžiagą apie Visagino miestą ir Ignalinos bei Visagino AE: iš 

prenumeruojamų periodinių leidinių komplektų nuskaitomi išliekamosios kraštotyrinės vertės 
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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 11 957 analiziniai įrašai. Šiemet parengti 321 analiziniai 

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

klausimais filialo bibliotekininkams, mokytojams, moksleiviams, studentams ir kitiems 

pageidaujantiems.  

7.7. Metodinė veikla        

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

padalinių kaimuose. Bibliotekoje direktoriaus ir pavaduotojo organizuoti 9 pasitarimai įvairiems 

veiklos klausimams ir naujienoms aptarti. Direktoriaus pavaduotoja D. Savickaitė  bibliotekos 

specialistams teikė pagalbą organizuojant ir vedant renginius.  Komplektavimo skyriaus vedėja 

konsultavo filialo darbuotojas darbo apskaitos, fondo nurašymo, rekatalogavimo klausimais, 

rengė dalį bendros statistinės ir tekstinės metinės ataskaitos, susijusios su fondo komplektavimu. 

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja rinko iš visų bibliotekos ir filialo skyrių informaciją ir 

ruošė ateinančio mėnesio kultūrinių renginių planą, metų pabaigoje rengė dalį bendros 

statistinės ir tekstinės metinės ataskaitos, susijusios su vartotojų aptarnavimu.  

 

VIII. RENGINIAI 

 

Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius): 

 SVB – 331 

 VB – 140 

 Filiale – 191 

Iš jų parodų skaičius: 

 SVB – 169 

 VB – 57 

 Filiale – 112 

 

2018 m. Visagino viešojoje bibliotekoje organizuotas 331 renginys, 34 iš vykdytų renginių 

buvo skirti valstybei reikšmingoms datoms pažymėti. Iš jų:  

169 – vaizdiniai (literatūros ir meno parodos), iš jų:  

• literatūros parodų 102 (iš jų jaunimui iki 14 m. –  47); 

• vizualaus meno parodų 67 (iš jų jaunimui iki 14 m. –  38); 
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162  – žodiniai renginiai (iš jų jaunimui iki 14 m. – 45); 

• 18  klubinių užsiėmimų; 

• 26 meninio pobūdžio edukacijos; 

• 34 elektroninio raštingumo edukacijos; 

• 84 valstybei svarbių datų minėjimai, pokalbiai, susitikimai su žymiais žmonėmis, rašytojais, 

knygų pristatymai ir kt. 

 

Didžiausio populiarumo sulaukė: 

Sausio mėnesį tarp skaitytojų populiariausi buvo: Neprofesionalių visaginiečių-fotomenininkų 

paroda „Išlikęs laikas“, VKC batikos studijos šilko tapybos darbų paroda „Žiemos raštai“. Vyko 

Metų knygos rinkimai ir kt. 

    

Vasario mėnesį daug besidominčiųjų sutraukė edukacinis-kūrybinis užsiėmimas „Puodeliavimas“, 

kurio metu buvo mokomasi dekoruoti puodelius bei klubo „Nuo siūlo iki meno“ organizuota 

megztų kojinių paroda „Šimtas porų kojinių Lietuvai“, skirta jubiliejiniams valstybės metams bei 

edukacinis-kūrybinis užsiėmimas „Piname Lietuvos vėliavos spalvų apyrankes“. Pagerbtas Vydūno 

atminimas. Mėgstančius profesionalių kūrėjų meną tradiciškai džiugino kasmetinė O. Kalininos 

batikos darbų paroda. 
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Kovo mėnesį daugelis bibliotekos skaitytojų domėjosi literatūros paroda „Po mano kojom – 

didvyrių žemė“, vaikų piešinių paroda „Žemė – tai aš“, Utenos skiautinių klubo „Vorė“ darbų 

paroda „Iš ten, kur toli, į ten, kur arti“. Daug žiūrovų ir dalyvių sulaukė akademinės muzikos 

koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 bei edukacinis – kūrybinis užsiėmimas 

„Trispalvis laisvės paukštis“. 

     

Balandžio mėnesį azartiškai vyko šeimų viktorina apie Švediją, skaitovų konkursas „Mes – už 

saugų eismą“. Mažuosius labai domino darželinukų atšvaitų bei vaikų fotokonkurso „Vandens 

ženklai“ parodos. Intelektualesnis skaitytojas rado reikalą pasidomėti literatūros paroda „Į sveiką 

gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“, moderniuosius traukė foto paroda „Mados trajektorija – 

2018“. Švietėjiškose veiklose „Pažinkime biblioteką artimiau“ buvo pristatytas VVB tinklalapis bei 

šimtmečiui skirtas „Pavasarį paukščiai sugrįžta“ pravertė besimokantiems visą gyvenimą. 
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Gegužės mėnuo – mėnuo mamai. Vaikai mokėsi gaminti dovanas mamoms, turintieji  meninių 

įgūdžių kūrė sages, mokėsi rištinės batikos ir kt. Gamtos mylėtojai sveikino atbundančią gamtą 

mokydamiesi rankdarbių iš džiuto užsiėmime „Pienės pūkas“, žavėjosi Tarptautinei žavėjimosi 

augalais dienai skirta literatūros paroda „Pasaulis yra gražus“. Valstybės atkūrimo šimtmetį minėjo 

renginiai „Lietuvos sėkmės istorijos: praeitis, dabartis, idėja ateičiai“, jaunųjų menininkų konkursų 

nugalėtojų parodos. Elektroninio raštingumo aukštumų siekiantys mokėsi užsiėmimuose „Kaip 

prisijaukinti kompiuterį“, „Kaip užsiregistruoti pas gydytoją“ ir pan. 
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Birželio mėnuo – gamtos galių pagerbimo metas. Daugelį skaitytojų domino literatūros paroda 

„Gamta-mūsų mokytojų mokytoja“, visaginiečių dailininkų tapybos darbų paroda „Žiedų natos“, 

edukacinis užsiėmimas „Joninių belaukiant“. Klubas „Nuo siūlo iki meno“ tarptautinei mezgimo 

dienai pažymėti organizavo akciją „Mezgimo suolelis“, vyko poezijos skaitymai „Visagino etiudai“. 

Bibliotekoje prisimintas ir ją globojęs a.a. LR Seimo narys R.Žilinskas, Černobylio aukos. 
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Liepos mėnesį bibliotekininkai skyrė patriotizmo ugdymui. Dalyvauta skaitymo akcijose, vyko 

vaikų piešinių paroda „Tau gimtine“, vaikų darbelių paroda „Pilys ir piliakalniai“, edukacijose buvo 

mokomasi kurti atviruką Mindaugo karūnavimo dienai pažymėti. Profesionalių meno vertintojų akį 

traukė M. Jovaišos foto paroda „Neregėta Lietuva“. 

                   

Rugpjūčio mėnesį miestas švenčia gimtadienį. Tai progai buvo skirtos „Gintarėlio“ lopšelio-

darželio vaikučių darbų paroda „Myliu Visaginą“, edukacinis užsiėmimas „Drugelio miestas“ ir 

dalyvauta bendrose miesto šventės kultūriniuose iniciatyvose, pristatyta nauja knyga apie Visaginą. 

Baltijos kelio metinės minėtos literatūros paroda „Baltijos kelias – kelias į laisvę“, vaikų piešinių 

paroda „Tu mano Lietuva, kur Baltija šalia“. Miesto kantri muzikavimo tradicijos pristatytos V. 

Adamkaus bibliotekos inicijuotoje ir organizuotoje parodoje, atskleidžiančioje Lietuvos ir JAV 

bičiulystės šimtmečio tradicijas „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“. Joje dalyvavo ir 

svečiai iš JAV ambasados Lietuvoje. Vasaros pabaigoje buvo apdovanoti aktyviausi akcijos 

„Vasara su knyga” dalyviai. 2018 m. rugpjūčio 28 d. Visagino viešojoje bibliotekoje  mėnesio 

pabaigoje lankėsi Švedijos ambasados darbuotojai, kurie bibliotekos skaitytojams atvežė parodą 

„Scenos iš švediškų detektyvų“. 
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Rugsėjo mėnuo prasidėjo bibliotekos dalyvavimu šimtmečio galimybių mugėje. Baltų vienybės 

dienai buvo skirtas renginys „Viena šeima, kaip paukščiai gieda“, Sąjūdžio 30-etį pristatė V. 

Daraškevičiaus foto paroda “Į laisvę“ bei vaikų darbelių paroda „Su Lietuva širdy“. Savo naujausią 

romaną „Vytauto žemė“ pristatė E. Malūkas. Per sporto dieną susitikome su Visagino olimpiečiu J. 

Šuklinu. Konstitucijos dienai buvo skirta literatūros paroda „Teisė laisvai gyventi ir kurti“. Rudens 

žavesys atsiskleidė edukaciniame užsiėmime „Žydi lapų gėlės“ bei Denisenko ir Civenkovos 

tapybos darbų parodose. 
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Spalio mėnesį visaginiečiai dalyvavo A. Juozaičio knygos „Lietuvos tuštėjimo metas” ir G. Patacko 

poezijos rinktinės „Ordinas be orderio”, V. Urbonienės ir A. Gaidamavičiaus knygos „Minčių 

kryžkelėse” pristatymuose, susitiko su Prancūzijoje gyvenančiu anykštėnu, garsiu rašytoju V. 

Papieviu bei su LR Seimo nare A. Maldeikiene diskutavo tema „Išgyvenimo Lietuvoje strategijosː 

ką daryti”. Daug gerbėjų sulaukė tapytojo V. Denisenkos paroda „Viso gyvenimo aistra”, 

periodiškai vyko kompiuterinio raštingumo mokymai, meninės edukacijos, literatūros parodos. 

                 

     

 

Lapkričio mėnesį biblioteka įsitraukė į Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiusː vyko mokymai 

„Mama ieško knygos ikimokyklinukui” ir „Riešinės kalba protėvių balsais”. Visuomet daug žiūrovų 

sulaukia M. Ščerbakovos organizuojamos jaunųjų dailininkų klubo „Paletė” parodos. Šį mėnesį 

vyko paroda „Pirmosios raidės, pirmosios knygos”. Skaitytojus sudomino ir Latvijos Ludzos miesto 

kraštotyros muziejaus dovanota ekspozicija „Ludzos istorija” bei susitikimas su rašytoja G. 

Radvilavičiūte. Martyno dienai skirti žibintų gamybos mokymai „Paskutinė rudens šventė” buvo 

puiki proga susiburti ir pabėgti nuo monotoniško rudens. Abi interneto skaityklos sulaukė didelio 

lankytojų srauto mokymuose „Senjorų dienos internete” bei kompiuterinio raštingumo mokymuose 
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„Žmogus - žmogui”. Vyriškąją auditoriją sudomino susitikimas su dokumentininku E. Ostašenkovu, 

skirtas Lietuvos kariuomenės 100-iui.  

                        

      

Gruodis – nuveiktų darbų ir tolimesnio gyvenimo apmąstymų, švenčių metas. Biblioteka aktyviai 

įsijungė į mieste organizuotas šventinės puošybos akcijas, šventines programas, vykdė darbuotojų 

darbo vietų puošybos konkursą. Vaikus aptarnaujantys bibliotekininkai kvietė į teatralizuotą 

literatūrinio herojaus skaitomos O. Praislerio pasakos „Raganiukė” klausymus, kitus šventinius 

renginukus. Jaunimas apmąstymams susibūrė interaktyvaus teatro „Hause of puglu” iš Vilniaus 

spektaklyje „Vienatvė”, suaugusieji apie gyvenimą diskutavo gamindami kalėdinius atvirukus ir 

žaisliukų gamybos mokyme „Ant Kalėdų eglutės supas mano pakabutis”. Paskutiniame metų 

susirinkime darbuotojai aptarė visus vykusius renginius, ypač daug dėmesio skirta kiekvieną mėnesį 

vykusioms literatūros parodų kokybės gerinimui.  
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IX.       DARBAS SU VAIKAIS 

 

Dirbame ateičiai 

 

                   

 
9.1.  Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas 

 

 
 Skaitytojai Lankytojai Išduotis 

 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 

SVB 1103 1095 9366 9787 15304 13235 

VB 691 687 5050 4940 9063 8462 

Miesto filiale 412 408 4316 4847 6241 4773 

 

Mažėjant gyventojų skaičiui, galime pasidžiaugti, kad vaikų skaičius išlieka beveik 

stabilus jau 2-3 metus. Šiais metais bendras vaikų skaičius sumažėjo tik 8 skaitytojais.  
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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  lankomumo rodiklis: 

 SVB – 8,9 

 VB – 7,2 

 Filiale – 11,9 

Vaikų skaitomumo rodiklis: 

 SVB – 12,1 

 VB – 12,3 

 Filiale – 11,7 

 

9.2.  Renginiai vaikams 

 

 Renginių skaičius  

 SVB –  104 ( 82 parodos) 

 VB – 88 (52 parodos) 

 Filiale –  36 (30 parodos) 

Renginių lankytojų skaičius: 

 SVB – 7352 

 VB – 4729 

 Filiale – 2623 

 

2018 metais tęsti praėjusių metų Vaikų literatūros sektoriuose pradėti darbai. Skatinome 

vaikų telkimą į biblioteką, skaitymo motyvaciją ir skaitytojo tobulėjimą. Didelį dėmesį skyrėme 

vaikų pilietiškumo, tautinės savimonės, istorinės atminties ugdymui, etninės kultūros, liaudies 

tradicijų ir papročių, tautos istorijos, kultūrinio paveldo išsaugojimui. Bibliotekoje išradingai buvo 

surengta edukacinė programa vaikams, skirta Lietuvos 100-čiui paminėti, paruoštos spaudinių 

parodos. Populiarinome ir reklamavome vykstančias veiklas žiniasklaidoje,  bibliotekos ir 

savivaldybės interneto svetainėse, socialiniame tinkle Facebook, informuodami vartotojus apie 

bibliotekoje vykstančius renginius, susitikimus su rašytojais, kūrybinių darbų parodas, gautas naujas 

knygas, bibliotekos teikiamas paslaugas. Vaikams ir jų tėveliams rekomendavome vertingus, 

skaitytojų mėgstamus – įvairių formatų, žanrų dokumentus. Ugdėme skaitymo, informacijos 

paieškos poreikį, ekskursijų metu formavome ir bibliografinio raštingumo įgūdžius. Per mėgėjiškus 
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ir profesionalius edukacinius užsiėmimus padėjome atskleisti kūrybinius vaikų gebėjimus, 

skatinome juos tobulėti. Užtikrinome tradicinių renginių tąsą: organizuodami Tarptautinę vaikų 

knygos dieną, Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, Metų 

knygos rinkimus, skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“, akciją „Knygų Kalėdos“ ir kt. Tęsėme mamų 

ir vaikų skaitymo klubo veiklas, patraukliai ir išradingai pristatėme vaikų ir paauglių literatūrą. 

Toliau plėtojome partnerystės ryšius su miesto švietimo įstaigomis,  savo darbu papildydami 

darželių ir mokyklų veiklą. 

X. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

Baigus įgyvendinti projektą „Bibliotekos pažangai“ pasiekta, kad bibliotekos prisideda prie 

esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir 

socialinės atskirties mažinimo. Nuo 2018 m. sausio iki 2021 m. sausio pradėtas įgyvendinti 

Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ 

(projektas finansuojamas iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programos). 2018-11-29 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-227 pritarta šio projekto 

bendradarbiavimo sutarčiai. Biblioteka aktyviai įsijungė į asociacijos „ Langas į ateitį“ projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ veiklas: padėjo gyventojams mokytis efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis 

informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis (gauta padėka už 

aktyvų bendradarbiavimą). 

Visagino viešoji biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo 2-uose Panevėžio apskrities G. 

Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektuose: „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, IX“, 

kurio metu organizuoti kūrybos vakarai su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais – V. 

Papieviu, G. Radvilavičiūte, A. A.Jonynu. Vaikams surengtas  „Skaitymo iššūkis“.  

Užmegztas tamprus ryšys su JAV ir Švedijos ambasadomis Lietuvoje: visaginiečiams 

pristatytos 2 parodos „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“ ir „Scenos iš švediškų 

detektyvų“. Švedijos ambasadorės kvietimu bibliotekininkai su šeimų viktorinos nugalėtojais vyko į 

Švedijos ambasadą. 

2018 m. Lietuvos kultūros tarybai teikti 2 projektai (vienas iš jų gavo finansavimą) ir 1 

projektas Active Citizens programai (gautas finansavimas). Šie projektai bus įgyvendinami 2019 m. 

Biblioteka  dalyvavo respublikinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Akcijos organizatoriai 

teigiamai įvertino bibliotekos pateiktas paraiškas knygoms, pretenduojančioms į Metų knygos 

titulą, įsigyti. 

Šiltuoju metų laiku buvo prižiūrimos ir pildomos leidiniais miesto erdvėse įrengtos trys 

„Mažosios bibliotekėlės“. 
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XI. 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 –  2009 viso fondo lentynų  metrų, iš jų atviro fondo – 2009 lentynų metrų; 

 VB – 1097 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1097 lentynų metrų; 

 Miesto filialas – 912 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 912 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 lentynos senos, įgytos prieš 40 metų. Vaikų 

skaitymo skatinimui, kūrybiniams užsiėmimams organizuoti  pagal bibliotekos finansines 

galimybes prieš pora metų kosmetiškai atnaujintos  tik Vaikų literatūros skaityklos patalpos.  

Vykdant vieną iš Visagino savivaldybės mero 2018-04-10 nustatytų metinių užduočių 

vadovui, buvo ieškota galimybių biblioteką perkelti į kitas bibliotekai pritaikytas patalpas: 2018-05-

10 „Sugardo“ laikraštyje Nr.19 išspausdintas straipsnis „Ar galima tikėtis naujos bibliotekos?“ 

Gegužės mėn. bibliotekos kolektyve aptarta, kokios patalpos tenkintų bibliotekos vartotojų ir 

darbuotojų poreikius, 2018-08-20 paruošti „Pasiūlymai VVB pertvarkai, situacijos ir galimybių 

apžvalga", kurie buvo pristatyti 2018-10-03 Visagino savivaldybės Strateginio planavimo komisijos 

posėdyje. Jame nutarta teikti Visagino savivaldybės tarybai sprendimo projektą „Dėl pritarimo 

perkelti Visagino viešosios bibliotekos patalpas į Visagino kultūros centro „Bangos“ salę“. Šis 

klausimas buvo svarstytas 3-uose savivaldybės tarybos komitetuose (2 pritarė, 1 – ne), tačiau į 

2018-12-20 tarybos posėdį šis klausimas nebuvo įtrauktas. 

 

Materialus turtas 

Bendras Visagino viešosios bibliotekos ir filialo plotas – 1513 m
2 

, iš jų naudingas –
 
802 m

2
: 

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

2
; miesto filialas – 466 m

2
, iš jų naudingas – 341 m

2.
. Šiuo 

metu abiejų bibliotekų fizinė būklė neatitinka šiuolaikinės bibliotekos reikalavimų: susidėvėję 

vidaus elektros tinklai, apsauginės ir priešgaisrinės sistemos, nešiltintos sienos, nesandarios durys, 

langai, vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai surūdiję, bloga ventiliacija, trūksta darbo 
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kabinetų, nėra jaukių ir patogių erdvių vaikams, paaugliams, jaunimui ir suaugusiems, todėl su 

savivaldybe buvo ieškoma būdų (VVB administracijos parengti pasiūlymai) perkelti biblioteką į 

kitas patalpas, modernizuoti bibliotekos infrastruktūrą pritaikant šiuolaikinės bendruomenės 

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

bendruomenei, pritraukti daugiau skaitytojų į biblioteką.  

2018-02-28 Visagino savivaldybė bibliotekai perdavė ilgalaikį materialų turtą – kompiuterį 

su priedais (darbui su dokumentų valdymo sistema „Kontora“ už 1056,33 Eur.) ir 2018-09-10  2 

kompiuterius, gautus iš LNB  pagal projektą „ Bibliotekų kompiuterizavimas 2017 m.“ už 2163,48 

Eur.  

Metų pabaigoje įsigyti baldai periodikos skaityklai bei komunikacinei erdvei įkurti, nupirkta 

knygų grąžinimo dėžė (savivaldybės lėšos - 5000 eurų). 

 

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) 

  

XII. FINANSAVIMAS 

Gauta iš viso: 206651 Eurų  

 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 205741 Eurų, iš jų steigėjo lėšos:  

- Dokumentams –  0  Eurų 

- Periodikos prenumeratai – 3000 Eurų  

 už mokamas paslaugas – 430 Eurų 

 fizinių, juridinių asmenų parama – 480 Eurų 

 programų, projektų – 0 Eurų  
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Išlaidos iš viso: 206651 Eurų, iš jų: 

 Darbo užmokesčiui – 139690 Eurų 

 Periodikos prenumeratai – 3000  Eurų 

 automatizacijai – 3180 Eurų 

 kitos – 60781 Eurų 

 

XIII. 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, 

todėl būtina spręsti klausimą dėl bibliotekos pastato ( renovacijos, perkėlimo į kitas patalpas ar 

naujo pastato statybos). 

Siekiant patenkinti žinių visuomenės poreikius, bibliotekose reikalingi aukštos kvalifikacijos 

specialistai. Ateityje biblioteka susidurs su bibliotekininkystės ar informacijos srities išsilavinimą 

įgijusių darbuotojų mažėjimu. Kultūros politikos nuostatuose kultūros darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas įtvirtintas kaip prioritetas, tačiau iki šiol nėra sukurta vieninga, nuosekliai funkcionuojanti 

kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema. 2016 m. birželio 22 d. LR kultūros ministro 

įsakymu Nr. ĮV-536 patvirtintos Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijos, kuriose nustatyti 

kvalifikaciniai reikalavimai specialistams, o kvalifikacijos kėlimui rekomenduojama skirti 0,5 

procentus bibliotekos darbo užmokesčio asignavimų. 2018 metų įstaigos biudžete tam lėšų nebuvo 

skirta. 

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. 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 literatūros. Lėšos periodinių leidinių užsakymui nedidėja, o 

periodiniai leidiniai kasmet brangsta, todėl jaučiamas periodinių leidinių stygius lietuvių ir užsienio 

kalbomis. 
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Planai ateičiai ( 2019 m.) 

1. Įtraukti daugiau VVB paslaugų vartotojų aktyvinant viešuosius ryšius miesto 

bendruomenėje ir šalyje.  

2. Gerinti viešosios bibliotekos materialinę bazę: 

2.1. Ieškoti galimybių perkelti biblioteką į kitas patalpas; 

2.2.   Atnaujinti kompiuterinę įrangą; 

2.3.   Įruošti Komunikacijos erdvę, tenkinančią skaitytojų poreikius; 

2.4.   Vaikų skaitykloje įrengti „Išmintingosios gervės salą“. 

2.5.   Įrengti knygų grąžinimo dėžę lauke. 

3.   Vykdyti VVB paslaugų vartotojų poreikių stebėsenos monitoringą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą rengė: 

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Laimutė Čivilienė 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė 


