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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 16 metų vadovauja direktorė
Dalia Sargūnienė. VVB direktorius veiklą 2019 metais vykdė vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos bibliotekų įstatymu, Visagino savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr. TS-160
patvirtintais nuostatais, Visagino viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos planu, patvirtintu 2019-0104 direktoriaus įsakymu Nr.V-1, kitais teisės aktais.
Pagrindiniai 2019 metų uždaviniai:
1. Užtikrinti informacijos išteklių kaupimą, saugojimą ir sklaidą bei kokybišką paslaugų
teikimą bendruomenės nariams.
2. Ugdyti gyventojų skaitmeninį raštingumą.
3. Formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, kaip vieną iš sėkmingų veiklos ir kokybiško
laisvalaikio pasirinkimą,
4. Aktyvinti bibliotekos bendruomenės narių bendradarbiavimą, organizuojant su
bibliotekos veikla susijusius kultūrinius ir edukacinius renginius.
5. 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, Ignalinos rajono 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 2019 metais nekito. Pagal vykdomas veiklos funkcijas
centrinės bibliotekos (Taikos pr. 52) struktūrą sudaro 2 skyriai: Vartotojų aptarnavimo (suaugusiųjų
ir vaikų) ir 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
2019 m. etatų (pareigybių) skaičius savivaldybės bibliotekų sistemoje nekito – 20
(nustatytas Visagino savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. TS-71). 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.
Bibliotekoje (kartu su filialu) dirba 17 profesionalių bibliotekininkų (įskaitant direktorių ir
pavaduotoją), turinčių aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, iš kurių 4 dirba nepilną darbo dieną (po
0,5 etato). Bibliotekininkių amžiaus vidurkis yra 52 metai: 7 – nuo 31 iki 50 metų amžiaus, 7 – nuo
51 iki 60 metų amžiaus ir 3 per 60 metų. Virš 50 % darbuotojų darbo stažas bibliotekoje didesnis
nei 20 metų. Gruodžio 31 d. su miesto filialo bibliotekininke Ona Vaitkūniene nutraukta darbo
sutartis jai išėjus į pensiją.
Kiti bibliotekos darbuotojai: vyriausiasis buhalteris – 0,5; ūkvedys – 1; sekretoriusarchyvaras – 0,5; kompiuterininkas – 0,5; kiemsargis – 0,5; pastatų priežiūros ir einamojo remonto
darbininkas – 0,25; valytojai – 1,75 etatai).

IV.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Bibliotekoje buvo sudarytos tinkamos sąlygos (darbo vietoje, nuotoliniu būdu ar išvykus
kitur) darbuotojams tobulinti profesinę kvalifikaciją, ugdyti kompetenciją. 2019 metais 88%
bibliotekininkų (15 iš 17) kėlė kvalifikaciją šiuose mokymuose ir seminaruose: „Ankstyvasis
skaitymas: teorija ir praktika“, „Skaitmeninės erdvės keliami iššūkiai bibliotekininkų
darbotvarkėje“, „Šiuolaikinių skaitmeninių technologijų iššūkiai, galimybės gyventojams bei
tendencijos darbo rinkoje“, „Skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai“,
„Rankraštinio ir spausdinto kultūros paveldo vadyba“, „Sensorinės įrangos naudojimas ir galimybės
bibliotekoje“, „Libis analizinės bibliografijos posistemis“, „Skaitymo skatinimo programos ir knygų
klubai skirtingoms amžiaus grupėms“, „Viešieji pirkimai: naujovės“, „Dokumentų valdymo
pokyčiai nuo 2020 m.“ ir kt. Bibliotekininkai taip pat dalyvavo išvažiuojamosiose išvykose į Zarasų
ir Utenos viešąsias bibliotekas. Visagino viešosios bibliotekos ir švietimo įstaigų bibliotekininkams
organizuota išvyka į Vilniaus knygų mugę.
Kovo 12 d. Visagino viešoji biblioteka organizavo seminarą „Kraštotyra – kertinis krašto
istorijos pažinimo akmuo“, kuriame dalyvavo ir savo patirtimi dalinosi aktyviausi Utenos regiono
kraštotyrininkai. Pranešimus skaitė „Kraštotyros darbas – bibliotekinio darbo sėkmės garantas“
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų skyriaus vedėja Audronė
Berezauskienė, apie kraštotyros darbų rengimą ir mokslo (diplominių) darbų komplektavimą
Anykščių viešojoje bibliotekoje kalbėjo bibliotekininkė Birutė Venteraitienė, kolektyvinio
praktinio darbo patirtimi dalinosi Didžiasalio (Ignalinos r.) gimnazijos mokyklos mokytojai.
Profesorius Osvaldas Janonis perskaitė du pranešimus: „Kraštotyros darbų rūšys ir žanrai.
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Kraštotyrinė bibliografinė paieška“ ir „Kraštotyrininko bibliografo bibliografinės kultūros ugdymas
ir saviugda.

Siekiant bendradarbiavimo su kitų šalių bibliotekomis, specialistams organizuotos
kvalifikacinės išvykos į Dagdos (Latvija) bibliotekas, rugsėjo mėn. kartu su Panevėžio regiono
bibliotekų specialistais T. Bondarenko ir K. Rutkovskaja lankėsi Italijos bibliotekose, domėjosi jų
veikla, fondais, diegiamomis naujovėmis, vartotojų aptarnavimu ir kt. Gegužės ir gruodžio mėn.
Visagino bibliotekoje lankėsi Dagdos , Kraslavos, Rezeknės miestų bibliotekininkai.

V.

DOKUMENTŲ FONDAS

5.1. Fondo sudėtis
Visagino viešoji biblioteka, atsižvelgdama į turimus išteklius, vartotojų poreikius ir skirtas
lėšas, formavo universalų dokumentų fondą lietuvių bei užsienio kalbomis.
Iš viso 2019-12-31 d. duomenimis SVB fonde buvo 100612 fiz. vnt., 20597 pavadinimų
dokumentų. Per ataskaitinius metus gauta daugiau dokumentų (3444 fiz. vnt.), nei nurašyta (2932
fiz. vnt.), dėl to SVB fondo dydis išaugo 512 fiz. vnt. dokumentų (0,5 %). Visagino SVB ir jos
padalinių fondų dinamiką per dvejus metus atspindi ši diagrama:
SVB fondas 2018 - 2019 metais
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SVB-savivaldybės viešoji biblioteka, VB-viešoji biblioteka, F-filialas
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SVB
VB
F

SVB fondo ir jos padalinių dydis fiz. vnt. ir pavadinimais 2018 – 2019 metais
Fondo dydis
2018 metais
2019 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
100100
20376
100612
20597
+512
+221
57646
25500
57227
25574
-419
+74
42454
11138
43385
12076
+931
+938

2018 ir 2019 m. didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudarė grožinė literatūra,
šakinės literatūros sukaupta mažiau. Periodika buvo mažiausia fondo dalis.
SVB fondo sudėtis 2018 -2019 m.
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50000
40000
30000
20000
10000
0

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

Periodika

2018

52006

37215

10879

2019

52951

36991

10670

Grožinės, šakinės literatūros bei periodikos santykis matomas ir šioje diagramoje,
atspindinčioje SVB, viešosios bibliotekos, filialo fondų sudėtį 2019 m. :
SVB fondo sudėtis 2019 m.
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Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 52951 fiz. vnt. ir 52,6 %.
Grožinė literatūra
2018 m.
2019 m.
Pokytis
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
52006
51,9
52951
52,6
+945
+0,7
30856
53,5
30926
54,0
+70
+0,5
21150
49,8
22025
50,8
+875
+1,0
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2019 m. grožinės literatūros nupirkta ir gauta nemokamai iš įvairių šaltinių daugiau
nei nurašyta, todėl jos fondas SVB išaugo 945 fiz. vnt. VB – 70 fiz., F – 875 fiz. vnt.

SVB
VB
F

Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 36991 fiz. vnt. ir 36,8 %.
Šakinė literatūra
2018 m.
2019 m.
Pokytis
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
Fiz. vnt.
%
37215
37,2
36991
36,8
-224
-0,4
19504
33,8
19116
33,4
-388
-0,4
17711
41,7
17875
41,2
+164
-0,5

2019 m. buvo sudėtingiau įsigyti vertingos šakinės literatūros, aktualios įvairioms
skaitytojų grupėms dėl sumažėjusių tokių leidinių tiražų, išaugusių kainų ir knygų rinkoje
dominuojančių menkaverčių buitinės paskirties leidinių.
Dėl mažesnio šakinės literatūros gavimo nei nurašymo viešojoje, bibliotekoje 2019 m.
SVB jos fondas sumažėjo 224 fiz. vnt., VB – 388 fiz. vnt. Filiale dėl atvirkštinio proceso šakinės
literatūros fondas padidėjo 164 fiz. vnt.
Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 10670 fiz. vnt. ir 10,6 %:
žurnalų – 10375 fiz. vnt.; 10,3 %,
laikraščių – 295 komplektai; 0,3 %.
2019 m. nurašius daugiau praradusių aktualumą žurnalų nei gavus naujų, pastebimas
periodinių leidinių fondo sumažėjimas.

SVB
VB
F

2018 m.
Fiz. vnt.
%
10879
10,9
7286
12,7
3593
8,5

Periodiniai leidiniai
2019 m.
Fiz. vnt.
%
10670
10,6
7185
12,6
3485
8,0

Pokytis
Fiz. vnt.
-209
-101
-108

%
-0,3
-0,1
-0,5

5.2. SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis
Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2019-12-31 d. fonde buvo:
 knygų – 88102 fiz. vnt.,
 serialinių leidinių – 11199 fiz. vnt.,
 garsinių regimųjų dokumentų – 1053 fiz. vnt.,
 elektroninių dokumentų – 161 fiz. vnt.,
 spausdintinių natų dokumentų – 85 fiz. vnt.
 kartografinių ir vaizdinių dokumentų – 12 fiz. vnt.
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SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2019-12-31 (procentais)
Garsinių regimųjų
dokumentų; 1,05
Elektroninių
dokumentų; 0,16

Serialinių leidinių;
11,13

Spausdintinių natų
dokumentų; 0,08

Kartografinių ir
vaizdinių dokumentų;
0,01
Knygų; 87,57

5.3. Aprūpinimas dokumentais
2019 m. Visagino SVB buvo sukaupta pakankamai anksčiau išleistų dokumentų (ypač
knygų) miesto gyventojams ir vartotojams, tačiau trūko naujai gautų dokumentų. Menka buvo ir
garsinių, regimųjų, elektroninių dokumentų pasiūla.
2019 metais
1 gyventojui tenka dokumentų
1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų
1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų
1 vartotojui tenka dokumentų
1000 gyventojų tenka

SVB
fiz. vnt.
5,53
0,19
0,06
0,009
38,39
5533

VB
fiz. vnt.
5,64
0,20
0,10
0,015
35,54
5637

F
fiz. vnt.
5,40
0,17
0,009
0,001
42,91
5401

Viešojoje bibliotekoje skaitytojai galėjo rasti daugiau dokumentų nei filiale. Išaugus
bendram dokumentų fondo dydžiui, sumažėjus visaginiečių skaičiui, miesto gyventojų aprūpinimas
dokumentais 2019 m. nežymiai pagerėjo.

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

2018 m.
5,36
0,20
0,05
0,009
38,37
5357

2019 m.
5,53
0,19
0,06
0,009
38,39
5533

Pokytis
+0,17
-0,01
+0,01
0,00
+0,02
+176

2019 m. lėšos dokumentams įsigyti Visagino SVB siekė 18830,00 Eur.
Ataskaitiniais metais Kultūros ministerija iš valstybės biudžeto Visagino SVB skyrė
139 Eur mažiau naujiems neperiodiniams dokumentams įsigyti. Iš KM skirtų 15830 Eur
spaudiniams atiteko 15680, vaizdo, garso ir elektroniniams dokumentams – 150 eurų. Iš Visagino
savivaldybės gauta tokia pati 3000 Eur suma periodinių leidinių prenumeratai kaip ir 2018 metais.
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Lėšos iš viso
Kultūros ministerijos lėšos
Savivaldybės lėšos

2018 metais
18969,00
15969,00
3000,00

SVB skirtos lėšos Eur
2019 metais
18830,00
15830,00
3000,00

Pokytis
-139,00
-139,00
0,00

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 1,03 Eur.
SVB skirtos lėšos Eur
2018 metais
2019 metais
Pokytis
Lėšos iš viso 1 gyventojui
1,02
1,03
+0,01
KM lėšos 1 gyventojui

0,85

0,87

+0,02

Savivaldybės lėšos 1 gyventojui

0,16

0,16

0,00

Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 1035,47 Eur.
Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 7,18 Eur.
Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina – 7,70 Eur.
5.4. Dokumentų gautis
2019 m. bibliotekos fondas pasipildė 3444 fiz. vnt. dokumentų. Originaliosios, vaikų,
klasikinės literatūros, informacinių leidinių ir kitų dokumentų lietuvių kalba įsigyta 2292 fiz. vnt.,
rusų kalba – 1128 fiz. vnt. Fondas praturtėjo ir 24 fiz. vnt. leidinių kitomis kalbomis. Didžiąją dalį –
99,0 % įsigytų dokumentų sudaro knygos ir serialiniai leidiniai.

SVB
VB
F

Iš viso per metus įsigyta dokumentų – 3444 fiz. vnt., 1410 naujų pav.
Per metus įsigyta dokumentų
2018 metais
2019 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt.
Pav.
3668
1508
3444
1410
-224
-98
2156
1379
2054
1342
-102
-37
1512
1013
1390
956
-122
-57

Žemiau pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių dokumentų
gavimo dinamiką 2018-2019 metais:
Gautis 2018-2019 metais
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Už Kultūros ministerijos skirtą 15830,00 Eur sumą nupirkta 1913 fiz. vnt. dokumentų
iš įvairių leidėjų ir tiekėjų:
UAB „Homo sapiens“ – 584 fiz. vnt. už 4211,57 Eur,
UAB „Alma littera sprendimai“ – 265 fiz. vnt. už 2468,20 Eur,
UAB „Humanitas“ – 206 fiz. vnt. už 2153,00 Eur,
UAB „BALTO trader“ – 169 fiz. vnt. už 1438,61 Eur,
UAB „Vagos prekyba“ – 117 fiz. vnt. už 1080,91 Eur,
UAB „Baltų lankų“ leidybos – 111 fiz. vnt. už 987,68 Eur,
UAB „Tyto alba“ – 106 fiz. vnt. už 888,71 Eur,
UAB „Nieko rimto“ – 100 fiz. vnt. už 477,13 Eur,
UAB „Patogu pirkti“ – 72 fiz. vnt. už 573,74 Eur,
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos – 68 fiz. vnt. už 534,90 Eur,
UAB „Jotema“ – 55 fiz. vnt. už 430,46 Eur,
VŠĮ „Terra Publica“ – 25 fiz. vnt. už 176,40 Eur,
UAB „Nestandartiniai.LT“ – 14 fiz. vnt. už 255,69 Eur,
UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“ – 10 fiz. vnt. už 75,00 Eur,
UAB „Lectio divina“ – 7 fiz. vnt. už 56,00 Eur,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – 4 fiz. vnt. už 22,00 Eur.
Pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 11 mažos vertės neskelbiamų
pirkimų 15632,36 Eur sumai vykdyta apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis per Centrinę
viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), 3 pirkimai 197,64 Eur sumai – apklausiant tiekėjus
žodžiu.
Už savivaldybės skirtą 3000 Eur sumą prenumeratos būdu gauta 40 pavadinimų 674
fiz. vnt. laikraščių ir žurnalų.
857 fiz. vnt. dokumentų už 3857,70 Eur sumą biblioteką pasiekė įvairiais būdais
nemokamai. Lietuvos Kultūros taryba už 2999,61 Eur sumą perdavė įvairių Lietuvos leidėjų
išleistus 299 fiz. vnt. knygų, garsinių regimųjų, serialinių ir kt. dokumentų: grožinės literatūros –
132 fiz. vnt., šakinės – 167 fiz. vnt. Bibliotekos fondą papildė 51 fiz. vnt. skaitytojų knygų, atneštų
vietoj pamestųjų (už 247,94 Eur). Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ bibliotekai
perdavė paramos būdu 72 fiz. vnt. žymių rašytojų (B. Sruogos, P. Mašioto) ir jaunų lietuvių autorių
(R. Savickaitės, P. Norvilo, I. Zarambaitės, D. Zavedskaitės, L. Bitvinsko) knygelių, išleistų serijoje
„Vaikų bibliotekėlė“ (už 61,92 Eur). UAB „Tyto alba“ leidykla, tarpininkaujant buvusiai
prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjai žurnalistei Daivai Ulbinaitei, bibliotekos grožinės ir
šakinės literatūros lentynas nemokamai papildė 35 egz. knygų (už 88,20 Eur). Vaikai galės skaityti
K. Gudonytės, V. Palčinskaitės, D. Opolskaitės, T. Dirgėlos, N. D. Wilson, suaugusieji – D.
Kazragytės, V. Rykštaitės, L. Riley, M. Lunde, M. Stepnovos, E. Shafak ir kitų rašytojų kūrinius.
Bibliotekininkėms parengus ir pateikus paraiškas Metų knygos rinkimų akcijos organizatoriams,
biblioteką pasiekė 10 fiz. vnt. knygų vaikams ir suaugusiems (už 43,08 Eur). Valstybinė lietuvių
kalbos komisija skyrė 12 fiz. vnt. leidinių, padėsiančių mokytis lietuvių kalbos savarankiškai (už
32,70 Eur). Rašytojas Vytautas Račickas padovanojo 32 fiz. vnt. savo anksčiau išleistų, bet dar
neprarandančių populiarumo knygų (už 64,00 Eur). Knygų Kalėdų akcijos metu biblioteka pasipildė
37 fiz. vnt. (už 132,50 Eur). Iš įvairių kitų šaltinių (fizinių asmenų, įvairių leidėjų) biblioteka gavo
309 fiz. vnt. dokumentų (už 187,75 Eur).
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SVB
VB
F

Per metus įsigyta grožinės literatūros – 2030 fiz. vnt., 1036 naujų pav.
Per metus įsigyta grožinės literatūros
2018 metais
2019 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
1881
1001
2030
1036
+149
+35
1032
949
1147
1019
+115
+70
849
790
883
795
+34
+5

2019 m. grožinės literatūros fondas SVB pasipildė keturis kartus daugiau nei šakinės,
nes jos pasiūla knygų rinkoje buvo žymiai didesnė, ji turėjo didesnę paklausą bibliotekoje.

SVB
VB
F

Per metus įsigyta šakinės literatūros – 504 fiz. vnt., 364 naujų pav.
Per metus įsigyta šakinės literatūros
2018 metais
2019 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
Fiz. vnt.
Naujų pav.
662
469
504
364
-158
-105
421
393
339
313
-82
-80
241
216
165
158
-76
-58

2019 m. ir VB, ir F gauta šakinės literatūros mažiau, ne tik dėl jos sumažėjusio
populiarumo skaitytojų tarpe, bet ir dėl išaugusių kainų. Nemažą dalį šakinės literatūros sudarė
leidiniai, dalinai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos lėšomis ir platinami visose bibliotekose.
Didžioji dalis jų Visagino viešojoje bibliotekoje neturėjo jokios paklausos.
Per metus gauti 93 pavadinimai periodinių leidinių.
Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais
2018 metais
2019 metais
Pokytis
Pavad.
Pavad.
Pavad.
SVB
96
93
-3
VB
87
87
0
F
27
23
-4
Pabrangus laikraščiams ir žurnalams rusų kalba, 2019 m. biblioteka galėjo
prenumeruoti mažiau periodinių leidinių. Dėl šių priežasčių sumažėjo jų pavadinimų skaičius SVB
ir F. Nemokamai gauti iš Kultūros ministerijos, Radijo ir televizijos spaudos rėmimo fondo bei kitų
rėmėjų laikraščiai ir žurnalai žymiai papildė bibliotekos fondą, bet nedomino Visagino bibliotekos
skaitytojų.
SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 3,4 %.
SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
2018 metais
2019 metais
Pokytis
SVB
3,7
3,4
-0,3
VB
3,7
3,6
-0,1
F
3,6
3,2
-0,4
Naujų dokumentų procentas mūsų bibliotekos fonde sumažėjo ir toliau lieka nedidelis.
SVB šis skaičius siekia 3,4 %, viešojoje bibliotekoje – 3,6 %, filiale – 3,2 %. Augant naujų knygų
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kainoms, biblioteka negalėjo įsigyti reikiamo leidinių kiekio. Labiausiai naujų knygų trūko
rusakalbiams gyventojams. Ir toliau augo pasyvioji fondo dalis.
SVB naujų gautų dokumentų rūšys procentais 2019 m.
Elektroninių
dokumentų; 0,03

Spausdintinių natų
dokumentų; 0,06
Garsinių regimųjų
dokumentų; 0,9

Serialinių leidinių;
26,57

Knygų; 72,44

2019 m. įsigyta 2495 fiz. vnt. knygų, 915 – serialinių leidinių, 31 – garsinių regimųjų
dokumentų, 2 – spausdintinių natų, 1 – elektroninių dokumentų.
5.5. Dokumentų nurašymas
2019 m. SVB nurašyta 2932 fiz. vnt. dokumentų už 2024,41 Eur. Ataskaitiniais metais tęstas
susidėvėjusių nerekataloguotų dokumentų nurašymas viešojoje bibliotekoje. Nurašyta 392 fiz. vnt.
tokių dokumentų. Viešojoje bibliotekoje atrinktos ir nurašytos per LIBIS 645 susidėvėjusios knygos
vaikams bei jaunimui ir 726 – suaugusiesiems. VB ir F nurašyta 50 vartotojų prarastų dokumentų,
bei 1119 praradusių aktualumą periodinių leidinių. Neskaičiuojant periodikos, iš viso per metus
nurašyta 728 fiz. vnt. šakinės ir 1085 fiz. vnt. grožinės literatūros.

SVB
VB
F

2018 metais
Fiz. vnt.
Pav.
3237
1564
2420
1308
817
407

Per metus nurašyta dokumentų
2019 metais
Pokytis
Fiz. vnt.
Pav.
Fiz. vnt
Pav.
2932
1189
-305
-375
2473
1268
+53
-40
459
18
-358
-389

Nurašymo priežastys procentais 2019 m.
Vartotojų prarasti
dokumentai; 1,71
Susidėvėję ir
vartotojų sugadinti
dokumentai; 46,86
Praradę aktualumą
dokumentai; 51,43
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2019 metų dokumentų nurašymas pagal priežastis pasiskirstė taip:
- praradę aktualumą dokumentai – 1508 fiz. vnt. (1,5 % viso fondo),
- susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 1374 fiz. vnt. (1,37 % viso fondo),
- vartotojų prarasti dokumentai – 50 fiz. vnt. (0,05 % viso fondo).
5.6. Fondo panaudojimas
Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis 2019 m. – 0,56.

SVB
VB
F

2018 metais

Fondo apyvartos rodiklis
2019 metais

Pokytis

0,58
0,69
0,42

0,56
0,67
0,41

-0,02
-0,02
-0,01

Mažą fondų apyvartą sąlygojo objektyvūs faktoriai: nuolat senstantis dokumentų
fondas, lėšų trūkumas, mažas fondo papildymas naujais dokumentais ir subjektyvus faktorius –
mažas dėmesys dokumentų fondų populiarinimui.
5.7. Fondo panaudojimo koeficientas
Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,65; šakinės lit. – 0,10;
periodinių leid. – 1,65.
VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,82; šakinės lit. – 0,16; periodinių leid.
– 1,34.
F fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,42; šakinės lit. – 0,04; periodinių leid. –
2,29.
5.8. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninio
katalogo kūrimas
Per metus parengta 1838 elektroninių įrašų. Iš jų: 248 – analizinių, 41 – rekatalogavimo
metu.
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis elektroninių įrašų kataloge buvo 58941. Bendras
kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose – 198398.
Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, nei mainų, nei atsarginio fondo nėra.
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VI.

GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIO APTARNAVIMO
STATISTIKOS RODIKLIAI

Vartotojų skaičius
2019

2018

2621 2609
1610 1554
1011 1055

SVB

VB

Filialas

Vartotojų skaičius
2019 m.
2018 m.
2621
2609
1610
1554
1011
1055

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

Pokytis
+12
+56
-44

2019 m. Visagino savivaldybėje gyveno 18185 gyventojai. Ir 2019 m. išlieka
gyventojų mažėjimo tendencija mieste. Per 2019 metus gyventojų sumažėjo 501. Skaitytojų
mažėja kartu su visuomenės narių skaičiaus mažėjimu, ir tai visiškai objektyvus dalykas,
neturintis nieko bendro su teiginiu, kad mažėja domėjimasis knyga, žmonės mažiau skaito. VB
buvo užregistruoti 56 nauji skaitytojai, filiale šiais metais skaitytojų skaičius neigiamas – 44
skaitytojais mažiau
Lankytojų skaičius
2019

2018

36709
31691
19924
16376

SVB

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

1678515315

VB

Filialas

2019 m.
36 709
19924
16785

Lankytojų skaičius
2018 m.
31 691
16 376
15 315

Pokytis
+5018
+3548
+1470

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

SVB
Viešoji biblioteka
Filialas

Dokumentų išduotis
2019 m.
2018 m.
55899 egz.
57927 egz.
38086 egz.
39905 egz.
17813 egz.
18022 egz.

Pokytis
- 2028 egz.
- 1819 egz.
- 209 egz.

Ataskaitiniais metais sumažėjo dokumentų išduotis. Viena iš sumažėjimo priežasčių –
2019 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 – 34 656 egz. arba 62 %

VB – 25478 egz. arba 66,9 %

Filiale – 9178 egz. arba 51,5 %
Iš viso išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir %):

SVB – 3611 egz. arba 6,5 %

VB – 2971 egz. arba 7,8 %

Filiale – 640 egz. arba 3,6 %
Iš viso išduota periodikos (fiz. vnt. ir %):

SVB – 17632 egz. arba 31,5 %

VB – 9637 egz. arba 25,3 %

Filiale – 7995 egz. arba 44,9 %
Gyventojams, negalintiems patiems ateiti į biblioteką (neįgaliesiems, garbaus amžiaus
žmonėms) paprašius, knygos pristatytos į namus. Šia paslauga naudojosi 4 visaginiečiai,
kuriems per metus į namus nunešta 215 egz. vnt. knygų ir periodinių leidinių.
TBA



Išsiųsta užsakymų – 28
Gauta dokumentų – 18. 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.
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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.
7.2. Informacinis fondas
SVB informacinis fondo dydis – 6466 egz.
 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3585 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 – 2881 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. 2019 metais naujai parengti 248 analiziniai įrašai. Aprašomi respublikiniuose
laikraščiuose esami straipsniai apie Visagino miestą, IAE bei VAE. Tokių straipsnių 2019 m. – 245.

16

7.4. Bibliografinis-informacinis vartotojų aptarnavimas
Informacinės užklausos
Gauta užklausų

Atsakyta užklausų

Įvykdymo %

SVB

7802

6844

87,72 %

VB

5620

4761

84,7 %

Filiale

2182

2083

95,46 %

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 19


VB – 10



Filiale – 9

Daugiausia atsakyta teminių užklausų, 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.
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
22 kompiuterinės darbo vietos vartotojams:
Kompiuterizuotų darbo vietų (su internetu) skaičius vartotojams – 22, iš jų:


VB – 16



Filiale – 6
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Interneto vartotojų skaičius – 136, iš jų:


VB – 116



Filiale – 20

Interneto apsilankymo skaičius – 5698, iš jų:


VB – 2905



Filiale – 2793

Duomenys apie VB elektronines paslaugas:


Interneto seansų skaičius – 1924



Paieškų skaičius – 5617



Atsisiųstų įrašų skaičius – 1051



Seansų trukmė – 1168 val.

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


SVB – 76



VB – 40



Filiale – 36

Biblioteka pagal lankytojų poreikius organizavo kompiuterinio raštingumo mokymus.
2019 metais individualiai konsultuoti 204 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. Lankytojams nemokamai
prieinamos 10 duomenų bazių, kurias centralizuotai prenumeruoja Nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka ir 1 „Vyturio“ leidyklos dovanota skaitmeninė biblioteka vaikams.
Rengiamos saugaus interneto dienos, tiesioginės transliacijos iš LNB studijos, akcijos.
Bendradarbiaujant su Visagino Užimtumo tarnyba vyko kompiuteriniai mokymai gyventojams:
pradedančiųjų grupėms „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ ( po 18 val.),
pažengusiųjų grupėms „Pristatymų rengimas“ ( po 6 val.), „Efektyvus laiko planavimas ir
bendravimas“ (po 6 val.), „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs pristatymas“ (po 6 val.) ir
kt.
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7.6. Kraštotyros veikla
Prieš trejus metus LIBIS programoje sukurtas ir išskirtas atskirai VB kraštotyros fondas.
2019 m. gauta 12 naujų leidinių ir dabar kraštotyros fondą sudaro 280 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
12205 analiziniai įrašai. Šiemet parengti 248 analiziniai bibliografiniai įrašai. 2019 m.
bendradarbiaujant su PAVB pradėti vykdyti pirmieji kraštotyros fondo skaitmeninimo darbai –
suskaitmeninti laikraščio „Energetikas“ nuo 1981 iki 1989 metų komplektai, kurie patalpinti VVB
interneto svetainėje.
7.7. Metodinė veikla
Visagino viešojoje bibliotekoje nėra atskiro metodinio skyriaus, nes ji neturi teritorinių
padalinių kaimuose. Komplektavimo skyriaus vedėja konsultavo filialo darbuotojas darbo
apskaitos, fondo nurašymo klausimais, bibliografas teikė metodinę pagalbą kraštotyros
klausimais filialo bibliotekininkams, mokytojams, moksleiviams ir kitiems pageidaujantiems.
Palaikomi ryšiai su mokyklų bibliotekininkais, organizuojami seminarai, bendros išvykos į kitas
regiono bibliotekas.
VIII. RENGINIAI
Renginių skaičius (įskaitant ir virtualius):


SVB – 413



VB – 202



Filiale –211

Iš jų parodų skaičius:


SVB – 165



VB – 56



Filiale –109

Biblioteka, siekdama pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, nuolat plečia savo
veiklos sritis. Viena iš jų – bibliotekos kultūrinė veikla, vykdoma vadovaujantis direktoriaus
patvirtintu Bibliotekos 2019 metų veiklos planu. Didžioji dalis renginių yra teminiai, jais
stengiamasi pristatyti žymius literatūros autorius ir kūrėjus, kitų menų atstovus. Biblioteka aktyviai
dalyvavo respublikinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Akcijos organizatoriai teigiamai įvertino
dvi bibliotekos pateiktas paraiškas knygoms, pretenduojančioms į Metų knygos titulą, įsigyti.
Per kalendorinius metus biblioteka bendruomenei suorganizavo 413 renginių, iš jų: 140
renginių Meno galerijoje (48 meno parodos, 30 kūrybinių užsiėmimų, 62 kitų – paskaitos, akcijos,
literatūrinės-muzikinės popietės ir pan.).
127 literatūros parodas rašytojų jubiliejų, valstybinių ir kalendorinių švenčių, atmintinų datų

19

minėjimui;
146 kitų renginių suaugusiems ir vaikams (knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais,
aktoriais, rytmečiai, viktorinos, ekskursijos po biblioteką, knygų šventės, teatralizuoti skaitymai,
internetinės transliacijos, įvairūs edukaciniai, kūrybiniai užsiėmimai, sveikos gyvensenos paskaitos
ir pan.). Ypatingas dėmesys buvo skirtas bibliotekos veiklos 40-mečio minėjimui.
Bibliotekoje veikia 2 klubai: Skaitančių mamų ir vaikų klubas bei Mezgėjų klubas. Šiltuoju
metų sezonu prižiūrimos trys „Mažosios bibliotekėlės“, įkurtos miesto teritorijoje.
Apie bibliotekoje vykusius renginius, įvairią veiklą skelbiama bibliotekos interneto
svetainėje
http://biblioteka.visaginas.lt/index.php/lt/renginiai/ivyke-renginiai,
socialiniame
tinklalapyje Facebook , savivaldybės tinklalapyje, respublikiniuose periodiniuose leidiniuose.
Populiariausi 2019-ųjų metų renginiai:
Sausio mėnesį vyko 2 renginiai, skirti Metų knygos rinkimų akcijai:

Vasario mėnesį daug besidominčiųjų sutraukė muzikinė - literatūrinė kompozicija „Mylėję Lietuvą
ir žmogų“, skirta Antano Baranausko, Juozo Tumo-Vaižganto, Justino Marcinkevičiaus atminimui.

Mėgstančius profesionalių kūrėjų meną tradiciškai džiugino Utenos apskrities fotografų klubo
„Žalias skėtis“ paroda, Visagino fotomėgėjų klubo „Pozityvas“ fotografijų parodos „Kiekvienas
turime savo pasaulį“:
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Kovo mėnesį daugelis bibliotekos skaitytojų domėjosi Tarptautinei teatro, Poezijos ir Žemės
dienoms paminėti skirtais renginiais. Daug žiūrovų ir dalyvių sulaukė susitikimas su rašytoja Nijole
Koskiene ir jos knygos „Špylkos ir šlepetės“ pristatymas:

Balandžio mėn. vyko trys fotografijų parodos: ilgamečio Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojo
Broniaus Šablevičiaus, visaginiečių fotomenininkų „Kiekvienas mes gyvename savo pasaulyje“‚
jaunųjų dizainerių „Mados trajektorijos atspindys“ ir Liudmilos Rakitovos trečioji personalinė
tapybos paroda „Ieškokite moters...“.

Bendradarbiaujant su VšĮ „Begalybė ne riba“ lektoriais, pradėtos skaityti paskaitos bendruomenei
sveikos gyvensenos temomis. Pirmuosius užsiėmimus vedė „Versli mama“ redaktorė, žurnalistė
Skaidrė Vainikauskaitė-Tomaševičienė:
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Gegužės mėnesį pradėta ruoštis Visagino viešosios bibliotekos veiklos 40-mečio minėjimui.
Parengtos literatūros ir fotografijų parodos „Bibliotekos istorijos puslapiai“, bendradarbiaujant su
Vaikų kūrybos namų animacijos kūrybinės laboratorijos ugdytiniais sukurtas filmukas apie
biblioteką „Čia gyvena knygos“. Meno galerijoje vyko Nijolės Kliučinskienės fotografijų paroda
„Sveika, Europa“, rankdarbių paroda „Iš močiučių skrynių“, edukaciniai užsiėmimai: „Lietuviška
meilės diena“, „Užrašų knygutės gamyba“. Tęsiamos sveikatinimo paskaitos su lektoriais Ugniumi
Leimontu ir Janina Radvile.

Birželio mėnesį bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Joninių žolynų galia“ ir popietė
„Kelionė į vandens karalystę“. Klubas „Nuo siūlo iki meno“ tarptautinei mezgimo dienai pažymėti
organizavo akciją „Mezgimo suolelis“. Bibliotekoje atidaryta Liubovės Tarleckajos tapybos darbų
paroda „Menas – tai mano emocijos“ (Latvija, Daugpilis). Ruošiantis Visagino miesto gimtadieniui,
organizuotas renginys „Eidami į ateitį, nepamirškime praeities“. Birželio pabaigos šventinių
renginių kaleidoskopą paįvairino Vitalijaus Bogdanovičaus autorinis koncertas „Miestas, kuriame
buvau...“.
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Liepos mėnesį Meno galerijoje veikė Visagino menininkų klubo „Paletė“ tapybos darbų ir Žanos
Tiavinos batikos ir dekoratyvaus tinko kūrybinių darbų „Neparašytos pasakos“ paroda. Valstybės
dienai paminėti atidaryta Nijolės Kliučinskienės retro fotografijų paroda „Lietuvos istorijos
puslapiais", vestas edukacinis užsiėmimas „Kuriu karūną Mindaugui“. Visagino mezgėjų klubo
narės „Nuo siūlo iki meno“ dalyvavo Radviliškyje kojinių mezgimo čempionate „Žemaitiška pynė“.
Sveikatinimo temomis tęsiami susitikimai su lektoriais Žydre Dargužyte-Černiauske ir Donata
Raižyte.

Rugpjūčio mėnesį vyko susitikimas su keramike Aldona Jakubovskiene ir pristatyta jos paroda
„Mazgas“. Naujai įrengtoje viešosios bibliotekos Komunikacijų salėje atidarytos Renijaus Pernavo
tapybos „Žmones suartina meno kalba“ paroda , Jono Grundos (Ignalina) skulptūrų ir Visagino
tapytojų darbų parodos. Koncertavo moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“. Dalyvavome
Visagino miesto šventės programoje „Atradimų pieva“, kur pristatėme edukacines programas
„Visaginas – gervės miestas“, „Pasakiškas piknikas“. Minint Baltijos Kelio 30-mečio jubiliejų,
Visagino viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvavo renginyje „Baltijos kelias – visaginiečių
širdyse“, organizavo edukacinį užsiėmimas „Žydi laisvė...“
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Rugsėjo mėnuo bibliotekoje prasidėjo Kaliningrado (Rusija) istorijos ir meno muziejaus parodos
„Susitikimai su Hofmanu“ atidarymu, o baigėsi Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro parodos
„Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ uždarymu. Baltų vienybės dienai vyko
renginys „Mes baltai!“, kurį lydėjo menininkų klubo „Kvadratas“ vadovo A. Denisenko kūrybinis
užsiėmimas „Piešiame Baltiją“. Tarptautinei pagyvenusiųjų žmonių dienai organizuota G.
Charbedijos personalinė paroda „Gyvasis lėlių pasaulis“, koncertavo Visagino pensininkų choras
„Melodija“.
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Spalio mėnesį bibliotekininkės lankėsi Visagino socialinės globos namuose, vedė garsinio skaitymo
ir kūrybos užsiėmimą „Rudens spalvos“. Daug gerbėjų sulaukė renginys „Ispanijos ir Lietuvos
kultūrų atspindys Visagino mieste“, Vietovardžių metams paminėti skirta fotografijų ir literatūros
parodos. Aktyviausiai visaginiečiai dalyvavo renginyje „Žemaitoku pabuvimas“, skirtame
Žemaitijos metams paminėti, kurį vedė Žemaičių draugijos pirmininko pavaduotoja Dalia
Zabitienė.

Lapkričio mėnesį biblioteka įsitraukė į Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiusː direktorė dalyvavo
2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferencijoje Vilniuje, vyko susitikimai su
kultūros žurnalistu, knygos „33 portretai: pokalbiai su menininkais“ autoriumi Gediminu Kajėnu,
VU profesoriumi Rimvydu Laužiku, kuris kartu su žmona Andželika pristatė knygą „Lietuvos
gastronomijos istorija“ ir supažindino su gastronomijos ištakomis Lietuvoje. Tęsiamos paskaitos
apie sveiką gyvenseną, organizuotos „Senjorų dienos internete“, mėgstantys keliauti supažindinti su
šiam tikslui skirtomis kompiuterinėmis programėlėmis. Meno galerijoje atidaryta Ludzos
kraštotyros muziejaus (Latvija) fotografijų ir dokumentų paroda. Mėnesio pabaigoje
bibliotekininkai vyko į Visagino socialinės globos namus: jų gyventojus supažindino su Advento
tradicijomis, pynė vainikus, bendravo.

25

Ypač daug garbių svečių, kolegų iš Utenos regiono bibliotekų, miesto politikų ir bendruomenės
atstovų sulaukta šventinėje konferencijoje, skirtoje Visagino viešosios bibliotekos 40 metų veiklos
minėjimui, kuriam bibliotekininkai ruošėsi visus metus: pristatytos suremontuotos ir naujai įkurtos
erdvės, literatūros ir fotografijos parodos „Visagino biblioteka vakar, šiandien, rytoj“, baigti vykdyti
projektai, išklausyta VU Istorijos fakulteto prodekanės dr. Loretos Skurvydaitės paskaita apie
heraldiką ir kt. Renginį užbaigė „Nalšios“ ansamblio romansistai:
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Gruodžio mėnesį bibliotekininkai savo skaitytojus kvietė į atminimo vakarą, skirtą pasaulinio garso
lietuvių menininkui, filmų kūrėjui, poetui Jonui Mekui atminti, ir poezijos vakarą, skirtą poeto
Alfonso Nykos-Niliūno 100-ečiui paminėti, kuriuose eiles skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos
teatro aktoriai Asta Preidytė, Petras Kežys ir grojo fleitininkas Justinas Mačys. Taip pat vyko
literatūros vakaras, skirtas rusų klasikų poezijai, ir muzikos vakaras „Kalėdinis kaleidoskopas“
(kūrinių atlikėjai Hana Vinokur, Vitalijus Laptevas ir Irmantas Martynovas). Skaitytojai susitiko su
knygos „Nustokim krūpčiot. Prezidentė Dalia Grybauskaitė“ autore Daiva Ulbinaite. Metų
pabaigoje organizuota šventinė padėkos popietė aktyviausiems bibliotekos skaitytojams ir
savanoriams.
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IX. DARBAS SU VAIKAIS
9.1. Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas

SVB
VB
Miesto filiale

Skaitytojai
2019 m.
2018 m.
1118
1095
728
687
390
408

Lankytojai
2019 m.
2018 m.
11052
9787
5632
4940
5420
4847

Išduotis
2019 m.
13849
8745
5104

2018 m.
13235
8462
4773

Mažėjant gyventojų skaičiui, galime pasidžiaugti, kad vaikų skaičius išlieka beveik
stabilus jau 2-3 metus. Šiais metais bendras vaikų skaičius padidėjo 23 skaitytojais, 1265
lankytojais, išduota 614 dokumentais daugiau.
Renginių skaičius


SVB – 140



VB – 87



Filiale – 53

Renginių lankytojų skaičius:


SVB – 3377



VB – 1055

 Filiale – 2322
Vaikų lankomumo rodiklis:


SVB – 9,9



VB – 7,7



Filiale – 13,9

Vaikų skaitomumo rodiklis:


SVB – 12,4



VB – 12



Filiale – 13.1

9.2. Renginiai vaikams


Biblioteka nuolatos kryptingai vykdė veiklą, orientuotą į vaikų skaitymo skatinimą,
pažintį su lietuvių ir kitų tautų literatūra, kūrybingumo ugdymą ir alternatyvaus vaikų laisvalaikio
propagavimą. 2019 metais sėkmingai įgyvendintas „Tolygios kultūrinės raidos“ programos dalinai
finansuotas (1930 Eur) VVB projektas „Išmintingosios gervės sala“: suremontuotos vaikų
literatūros sektoriaus patalpos, įsigyti baldai, vesti renginiai, kurių metu buvo demonstruotos J.
Brazdėno, G. Charbedijos, M. Ilčiausko, M. Ščerbakovos sukurti kūriniai: gervės nuotraukos, lėlės,
natūralių gervių plunksnų stendas, tapybos darbai iš gervės gyvenimo ciklo. Gervės atspindys
literatūroje, tautosakoje pristatytas paruoštoje edukacinėje programoje įvairioms amžiaus ir interesų
grupėms (praplečiant literatūros, gamtos ar istorijos temas). Vaikams organizuotas susitikimas su
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žymiu gamtininku, rašytoju, fotografu, keliautoju Selemonu Paltanavičiumi,
jaunimui ir
vyresniems – su VU Istorijos fakulteto prodekane L. Skurvydaite apie heraldinės simbolikos
kūrimą.


Vaikai aktyviai dalyvavo
įvairiose veiklose, kurį suteikė Ignalinos rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Menų dūzgės kūrybingai vaikystei“, sujungęs
Ignalinos, Visagino, Zarasų, Molėtų ir Utenos savivaldybių bibliotekas. Dalyvaujant
profesionaliems meno kūrėjams, Visagino viešojoje bibliotekoje vyko susitikimai su rašytoja ir
iliustratore Lina Žutaute, rašytoju Mariumi Marcinkevičiumi ir iliustruotoja dailininke Aušra
Kiudulaite, Vilniaus „Raganiukės“ ir „Šešėlių“ teatro aktoriais, kitos įdomios edukacijos,
kūrybinės dirbtuvės.
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Plėtojant partnerystę su Utenos regiono bibliotekomis ir tikslingai reprezentuojant
bibliotekų kūrybinių veiklų įvairovę plačiai auditorijai, Visagino VB specialistai pristatė
bibliotekos kūrybinių veiklų įvairovę ne tik Visagino, bet ir Ignalinos, Utenos, Zarasų ir Molėtų
miestų šventėse.


Pirmą kartą Visagino viešosios bibliotekos komanda dalyvavo Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame „Didžiajame knygų pristatymo konkurse
2019“, kuriame laimėta nominacija „Meniškas lietuviškos knygos pristatymas“ (prieš tai
moksleiviai dalyvavo Visagino VB ir Panevėžio apskrities viešųjų bibliotekų atrankiniuose turuose)
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Prie bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veikia Skaitančių mamų ir vaikų klubas,
kuris renkasi kartą per mėnesį aptarti vaikų literatūros naujienų, pasidalinti mintimis apie
perskaitytas knygas. Vaikams ir jų tėveliams rekomenduojame vertingus, skaitytojų mėgstamus –
įvairių formatų, žanrų dokumentus.


Organizuoti mėgėjiški ir profesionalūs edukaciniai užsiėmimai, kurių metu
bibliotekininkai padėjo atskleisti kūrybinius vaikų gebėjimus, skatino juos tobulėti.
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Didelis dėmesys skirtas vaikų ir jaunimo pilietiškumo, tautinės savimonės, istorinės
atminties ugdymui, etninės kultūros, liaudies tradicijų ir papročių, tautos istorijos išsaugojimui.


Organizavome tradicinių renginių ciklą: Tarptautinę vaikų knygos dieną, Nacionalinę
Lietuvos bibliotekų savaitę, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Šiaurės šalių bibliotekų
savaitę, Metų knygos rinkimus, dalyvavome skaitymo akcijoje „Vasara su knyga“ ir kt.
Bibliotekoje lankėsi rašytojas Vytautas Račickas.
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Vasarą ir atostogų metu organizavome vaikų užimtumą. Bibliotekoje veikė
šachmatininkų klubas.


Plėtojome partnerystės ryšius su miesto švietimo įstaigomis: patys lankėmės jų
įstaigose ir kvietėme juos į renginius bei ekskursijas po biblioteką. Renginių metu vedėme
teatralizuotus garsinius skaitymus, pristatėme naujas knygas, didelį dėmesį skirdami vaikų rašytojų
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jubiliejams. Bendradarbiaujant su Švedijos ambasada, bibliotekoje veikė kilnojamoji paroda „Kur
auga vaikai“.

Apie veiklas reklamuota vietinėje ir respublikinėje žiniasklaidoje, bibliotekos ir savivaldybės
interneto svetainėse, socialiniame tinkle Facebook, vartotojai informuoti apie bibliotekoje
vykstančius renginius, susitikimus su rašytojais, kūrybinių darbų parodas, gautas naujas knygas,
bibliotekos teikiamas paslaugas ir kt.
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X.

PROJEKTINĖ VEIKLA


VVB iki 2021 m tęsiamas projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimas. Interneto prieigose
pakeista kompiuterinė ir programinė įranga, gauti trys paketai edukacinėms veikloms: kūrybinis,
inžinerinis ir programavimo. Bibliotekų lankytojai gali naudotis 3D spausdintuvu, spausdintuvu
nuotraukų negatyvų skenavimui ir robotais, skirtais programavimo įgūdžiams tobulinti.

Metų pradžioje pradėtas įgyvendinti projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, skirtas gyventojams, kurie vis dar nesinaudoja ar
minimaliai naudojasi internetu, taip pat tiems, kurie nori pagerinti savo įgūdžius, išmokti geriau
naudotis įvairiomis e. paslaugomis. Bendradarbiaujant su Visagino skyriaus užimtumo tarnyba
vykdomi kompiuterinio raštingumo mokymai pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupėms, apmokyta 90
žmonių.

2019 metais sėkmingai įgyvendintas „Tolygios kultūrinės raidos“ programos dalinai
finansuotas (1930 Eur) projektas „Išmintingosios gervės sala“: suremontuotos vaikų literatūros
sektoriaus patalpos, įsigyti baldai, vesti renginiai, kurių metu buvo demonstruotos J. Brazdėno, G.
Charbedijos, M. Ilčiausko, M. Ščerbakovos sukurti kūriniai: gervės nuotraukos, lėlės, natūralių
gervių plunksnų stendas, tapybos darbai iš gervės gyvenimo ciklo. Gervės atspindys literatūroje,
tautosakoje pristatytas paruoštoje edukacinėje programoje įvairioms amžiaus ir interesų grupėms
(praplečiant literatūros, gamtos ar istorijos temas). Organizuotas susitikimas su rašytoju S.
Paltanavičiumi ir VU Istorijos fakulteto prodekane L. Skurvydaite apie heraldinės simbolikos
kūrimą.

Užmezgus ryšius su Britų Taryba, parengtas projektas, gautas finansavimas (800 Eur.)
ir įgyvendinta kultūrinių ryšių programa „Active Citizens“: suremontuota patalpa, kurioje įrengta
nauja „Komunikacijos erdvė“ ir joje organizuoti įvairūs renginiai bendruomenei.
Visagino viešoji biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo šiuose projektuose:

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Menų dūzgės kūrybingai
vaikystei“, kuris sujungė Ignalinos, Visagino, Zarasų, Molėtų ir Utenos savivaldybių bibliotekas.
Šio projekto tikslas, dalyvaujant profesionaliems meno kūrėjams, plėsti vaikų kūrybinių raiškų
įvairovę, stiprinti regiono kultūrinį tapatumą, skatinti bendradarbiavimą. VVB vyko susitikimai su
rašytoja Lina Žutaute, „Raganiukės“ ir „Šešėlių“ teatro pasirodymai, vaikų literatūros knygelių
pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės. Plėtojant partnerystę, aktyviai bei tikslingai
reprezentuojant bibliotekų kūrybinių veiklų įvairovę plačiai auditorijai Ignalinos, Utenos, Visagino,
Zarasų, Molėtų miestų šventėse buvo organizuojami „Pasakiški piknikai”, kuriuose bibliotekos
pristatė edukacinius kiemelius.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektuose:
„Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, X“, kurio metu VVB organizuoti 3 kultūros ir meno
premijų laureatų rašytojų kūrybos vakarai, dalyvaujant Juozo Miltinio teatro aktoriams, ir
„Skaitymo iššūkyje“, į kurį užsiregistravo 65 visaginiečiai.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos projekte „Didysis knygų pristatymo
konkursas“, kuriame laimėta nominacija „Meniškas lietuviškos knygos pristatymas.“

Visagino viešoji biblioteka bendradarbiavo sveikos gyvensenos skatinimo erdvės „3
žingsniai“ projekte, finansuotame Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019 m.
specialiosios programos visuomenės sveikatos projektų lėšomis, kurį vykdė VšĮ „Begalybė ne riba“.
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XI.

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 – 2022 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 2022 lentynų metrų;
 VB – 1090 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1090 lentynų metrų;
 Miesto filialas – 932 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 932 lentynų metrų.
Patalpų ir inventoriaus būklė
Visagino viešosios bibliotekos ir miesto filialo patalpos (grindys, sienos, apšvietimas, laiptai
ir kt.) reikalauja kapitalinio remonto. Trūksta patalpų ploto Vaikų literatūros skyriuje renginių
organizavimui, mokymams, administracijos darbui. Pagal bibliotekos finansines galimybes 2019
m. suremontuoros 2 patalpos : Vaikų literatūros ir buvusios šakinės literatūros, kur šiuo metu įkurta
„Gervės sala“ ir Komunikacijų erdvė.
Kaip ir praeitais metais, kartu su savivaldybe ieškota galimybių biblioteką perkelti į kitas
bibliotekai pritaikytas patalpas, tačiau šis tikslas nepasiektas.
Materialus turtas
Bendras Visagino viešosios bibliotekos ir filialo plotas – 1513 m2 , iš jų naudingas – 802 m2:
VB – 1047 m2 , iš jų naudingas – 461 m2; miesto filialas – 466 m2, iš jų naudingas – 341 m2.. 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
kabinetų, per mažos erdvės vaikams ir suaugusiems, todėl nuolat ieškoma būdų perkelti biblioteką į
kitas patalpas, pritaikant jas šiuolaikinės bendruomenės poreikiams, kad galima būtų teikti
kokybiškas paslaugas bei pritraukti daugiau skaitytojų į biblioteką.
Pagal Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
įgyvendinamus projektus „Bibliotekų kompiuterizavimas 2018“, „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (projektas finansuotas
iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 2
prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės) 2019 metais
gautas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis bei nematerialusis turtas už 31369,40 Eur., kuris 202002-06 Visagino savivaldybės sprendimu Nr. TS-32 perduotas bibliotekai.
Iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų 2019 m. pakeisti langai abonemente, skaitykloje ir
viešojoje interneto prieigoje (4860 Eur.), įsigytas spausdintuvas ir baldai vaikų literatūros sektoriuje
ir komunikacijų erdvėje (4915 Eur.).
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Kompiuterių skaičius:
 SVB - 41
Vartotojams – 22
Darbuotojams – 19
 VB - 30
Vartotojams – 16
Darbuotojams – 14
 Miesto filialas – 11
Vartotojams – 6
Darbuotojams – 5
Dauginimo priemonių skaičius:
 1 kopijavimo aparatas (VB)

XII. FINANSAVIMAS
Gauta iš viso: 251170 Eurų ( 21,5 % daugiau negu 2018 m.)
 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 246210 Eurų, iš jų steigėjo lėšos:
- Dokumentams – 0 Eurų
- Periodikos prenumeratai – 3000 Eurų
 už mokamas paslaugas – 1230 Eurų
 fizinių, juridinių asmenų parama – 1000 Eurų
 programų, projektų – 2730 Eurų
Išlaidos iš viso: 251170 Eurų, iš jų:
 Darbo užmokesčiui – 198530 Eurų
 Periodikos prenumeratai – 3000 Eurų
 automatizacijai – 4200 Eurų
 kitos – 36580 Eurų
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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.
2019 m. kartu su savivaldybe ieškota galimybių biblioteką perkelti į kitas bibliotekai pritaikytas
patalpas. Spalio mėn. parengtas Visagino savivaldybės tarybai sprendimo projektas dėl bibliotekos
perkėlimo į kitas patalpas pagal 2 alternatyvas: į VKC „Bangos“ pastatą arba į Vilties g. 3, tačiau
šio klausimo svarstymas buvo atidėtas dėl iš Kultūros paveldo departamento gauto rašto.
Siekiant patenkinti žinių visuomenės poreikius, bibliotekose reikalingi aukštos kvalifikacijos
specialistai. Ateityje biblioteka susidurs su bibliotekininkystės ar informacijos srities išsilavinimą
įgijusių darbuotojų trūkumu, nes universitetai neberuošia šios srities specialistų. Kultūros politikos
nuostatuose kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas įtvirtintas kaip prioritetas, tačiau iki šiol nėra
sukurta vieninga, nuosekliai funkcionuojanti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistema.
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.
Teigiami pokyčiai per ataskaitinius metus. Įgyvendinant projektus „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“, pakeista
kompiuterinė ir programinė įranga interneto prieigose, išplėstas bibliotekos teikiamų paslaugų
spektras, vykdomi nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams.
Pagerintos darbo sąlygos ir materialinė bazė: Skaitytojų aptarnavimo skyriuje
suremontuotos patalpos, pakeisti langai ir įkurtos 2 naujos erdvės“ „Gervės sala“ ir „Komunikacijų“
erdvė, kuriose vyksta įvairūs edukacijos ir kultūros renginiai.
Skaitytojų patogumui lauke pastatytas knygų grąžinimo įrenginys, veikiantis visą parą.
Padidėjo renginių lankomumas.
Planai ateičiai
1. Gerinti viešosios bibliotekos materialinę bazę:
1.1. ieškoti galimybių perkelti biblioteką į kitas patalpas;
1.2. pakeisti langus Vaikų literatūros sektoriuje ir centrines įėjimo duris;
1.3. suremontuoti centrinius įėjimo laiptus ir įrengti nuovažą;
2. Atnaujinti bibliotekos interneto svetainę, atitinkančią valstybės ir savivaldybių įstaigų
interneto svetainių bendruosius reikalavimus, pritaikyti ją patogesniam vartotojų naudojimui.
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3. Tęsti nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus, padėti gyventojams išmokti
efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu (pagal projekto
„Prisijungusi Lietuva“ programas).
4. Atnaujinti bibliotekos fondus.
5. Tęsti vaikų skaitymo skatinimo veiklas, parengti naujas edukacines programas.
6. Plėtoti dokumentinio paveldo prieinamumą elektroninėje erdvėje.
7. Bendradarbiauti su Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos savivaldybių viešųjų
bibliotekų asociacija, Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo, Panevėžio apskrities
G.Petkevičaitės-Bitės ir Utenos regiono viešosiomis bibliotekomis, Visagino bendruomene, miesto
švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
8. Ugdyti darbuotojų profesionalumą.

Ataskaitą rengė:
Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Laimutė Čivilienė
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė
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