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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 17 metų vadovauja direktorė 

Dalia Sargūnienė. VVB direktorius veiklą 2020 metais vykdė vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymu, Visagino savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr. TS-160 

patvirtintais nuostatais (nauja VVB nuostatų redakcija patvirtinta 2020 m. gruodžio 22 d. Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. TS-286),  Visagino viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos 

planu, patvirtintu 2020-01-02 direktoriaus įsakymu Nr.V-1, kitais teisės aktais.  

Pagrindiniai 2020 metų uždaviniai: 

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

teikimą bendruomenės nariams. 

2. Įsijungti į respublikines akcijas ir renginius. 

3. Aktyvinti bibliotekos bendruomenės narių bendradarbiavimą, organizuojant su 

bibliotekos veikla susijusius kultūrinius ir edukacinius renginius. 

4. Ugdyti gyventojų skaitmeninį raštingumą. 

5. Kaupti kraštotyros skaitmeninę kolekciją. 

6. Ugdyti bibliotekos darbuotojų profesionalumą.  

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, lopšeliais–darželiais ir kt.  

 Bendradarbiavo projekinėje veikloje su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo ir Panevėžio 

apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, Ignalinos ir Molėtų rajonų viešosiomis 

bibliotekomis, dalyvavo įvairiuose renginiuose (Lietuvių kalbos dienos, Suaugusiųjų mokymosi 

savaitė ir kt.) , savivaldybės organizuojamose šventėse. 
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II. ORGANIZACINĖ  STRUKTŪRA 

2020 m. gruodžio 22 d. Visagino savivaldybės tarybai priėmus sprendimą Nr. TS-286 „Dėl 

Visagino viešosios bibliotekos filialo įsteigimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 

29 d. sprendimu Nr. TS-160 „Dėl Visagino viešosios bibliotekos nuostatų  patvirtinimo“ patvirtintų 

Visagino viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo,“ pakito VVB struktūra, kurią sudaro Viešoji 

biblioteka ir 2 miesto filialai (VVB miesto filialas ir Visagino miesto muziejus). Pagal vykdomas 

veiklos funkcijas centrinės bibliotekos (Taikos pr. 52) struktūrą sudaro 2 skyriai: Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius (abonementas, bendroji skaitykla, interneto ir užsienio kalbų skaitykla, 

kraštotyra, vaikų literatūros sektorius) ir Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius. Filiale 

(Sedulinos al. 14/3) skaitytojai aptarnaujami Meno skaitykloje – galerijoje, periodikos skaitykloje, 

abonemente, vaikų literatūros ir viešosios interneto prieigos sektoriuose. 

VVB filialas – Visagino miesto muziejus –  įregistruotas  2021-03-15 VĮ Registrų centre 

(kodas 305714308) ir savo veiklą pradės 2021 m. II-ajame pusmetyje. 

 

III. PERSONALAS 

2020 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  22  

darbuotojai, iš jų dirbančių visą darbo laiką – 15, ne visą darbo laiką – 7.  

Bibliotekoje (kartu su filialu) dirba 16 profesionalių bibliotekininkų (įskaitant direktorių ir 

pavaduotoją), turinčių aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, iš kurių 3 dirbo ne visą darbo dieną (po 

0,5 etato). Bibliotekininkių amžiaus vidurkis yra 52 metai: 6 – 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.   

Kiti bibliotekos darbuotojai: kvalifikuoti specialistai (vyriausiasis buhalteris – 0,5; ūkvedys 

– 1; sekretorius-archyvaras – 0,5; kompiuterininkas – 0,5);  techninis personalas (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. Per 2020 metus 100% 

bibliotekininkų kėlė kvalifikaciją šiuose mokymuose ir seminaruose: „Rankraštinio ir spausdinto 

kultūros paveldo vadyba“, „Kaip sudominti paauglį knyga?“, „Kultūriniai ir kūrybiniai ryšiai“, 

„Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“, „Skaitmeninių išteklių valdymo 

kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“, „Biblioterapija: knyga gali prakalbinti ir gydyti“, 

„Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“ , „ASS ir edukacija bibliotekoje: 

sensoriniai skaitymai“, „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“, „Autorių teisės ir 

vartotojų, negalinčių skaityti įprasto teksto, informacinis aprūpinimas“, „Skaitmeninės erdvės 

keliami iššūkiai bibliotekininkų darbotvarkėje“, „Skaitymo skatinimo programos ir knygų klubai 

skirtingoms amžiaus grupėms“, „Kaip padėti sau ir kitam“, „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp 

stabilumo ir kismo“, „Asmens duomenų apsauga“, projekto „Biblioteka visiems“ pristatyme 

„Autizmui draugiškos Panevėžio regiono bibliotekos: kuriame ir mokomės kartu“, dalyvavo  

Utenos apskrities Regioninės kultūros tarybos konferencijoje apie LKT projektų finansavimą,  ES 
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programos „Kūrybiška Europa“ pristatyme, moksliniame-praktiniame seminare XXXI Prano 

Mašioto skaitymai, nuotoliniuose pasakojimo meno mokymuose, kuriuos vedė švedė Rose-Marie 

Lindfors ir kt.  

Visagino viešoji biblioteka organizavo miesto švietimo įstaigų bibliotekininkams ir miesto 

kultūros bendruomenei pažintinę išvyką „Modernizuotos  bibliotekos tarnauja bendruomenei“ į 

Zarasų, Utenos ir Ignalinos viešąsias bibliotekas. 

 

          
 

V. DOKUMENTŲ FONDAS 

 

5.1. Fondo būklė ir sudėtis 

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

skirtas lėšas formavo universalų dokumentų fondą lietuvių bei užsienio kalbomis.  

Iš viso 2020-12-31 d. duomenimis SVB fonde buvo 101967 fiz. vnt., 21161 pav. 

dokumentų. Per ataskaitinius metus gauta daugiau dokumentų (5199 fiz. vnt.), nei nurašyta (3844 

fiz. vnt.), dėl to SVB fondo dydis išaugo 1,35 % (1355 fiz. vnt.). 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 2019 – 2020 metais 

  Fondo dydis   

2019 metais 2020 metais Pokytis 

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

SVB 100612 20597 101967 21161 +1355 +564 

VB 57227 25574 57550 26376 +323 +802 

F 43385 12076 44417 13129 +1032 +1053 

 

2019 2020

SVB 100612 101967

VB 57227 57550

F 43385 44417
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2019 ir 2020 m. didžiausią SVB dokumentų fondo dalį sudarė grožinė literatūra, 

mažiausią – periodika. 

 

 
 

Grožinės, šakinės literatūros bei periodikos santykis matomas ir šioje diagramoje, 

atspindinčioje SVB, viešosios bibliotekos, bei filialo fondų sudėtį 2020 m.  

 

 
 

                     Iš viso SVB yra grožinės literatūros be periodikos: 54057 fiz. vnt. ir 53,0 %. 

 Grožinė literatūra 

2019 m. 2020 m. Pokytis 

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

SVB 52951 52,6 54057 53,0 +1106 +0,4 

VB  30926 54,0 31410 54,6 +484 +0,6 

F 22025 50,8 22647 51,0 +622 +0,2 

 

2020 m. skirtas papildomas finasavimas (13353 Eur.) iš valstybės vardu pasiskolintų 

lėšų leido įsigyti daugiau grožinės literatūros. Per metus grožinės literatūros gautis SVB buvo 1,5 

karto didesnė, nei nurašymas, todėl jos fondas išaugo ir viešojoje bibliotekoje, ir miesto filiale.  

 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodika

2019 52951 36991 10670

2020 54057 37523 10387
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Iš viso SVB yra šakinės literatūros be periodikos: 37523 fiz. vnt. ir 36,8 %. 

 Šakinė literatūra 

2019 m. 2020 m. Pokytis 

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

SVB 36991 36,8 37523 36,8 +532 0,0 

VB 19116 33,4 19213 33,4 +97 0,0 

F 17875 41,2 18310 41,2 +435 0,0 

Dėl tos pačios priežasties ataskaitiniais metais šakinės literatūros gautis viršijo 1,9 

karto nurašymą ir jos fondas fiz. vnt. išaugo. Tai geriausiai iliustruoja filialo šakinės literatūros 

fondo pokytis. 

Iš viso SVB yra periodinių leidinių: 10387 fiz. vnt. ir 10,2 %:  

žurnalų – 10080 fiz. vnt.; 9,9 %,  

laikraščių – 307 komplektai; 0,3 %. 

Per 2020 m. SVB gauta 1,3 karto mažiau (908 fiz. vnt.) laikraščių ir žurnalų, nei 

nurašyta (1191 fiz. vnt.), todėl pastebimas periodinių leidinių fondo sumažėjimas. Ryškiausiai toks 

pokytis matosi viešojoje bibliotekoje. 

 Periodiniai leidiniai 

2019 m. 2020 m. Pokytis 

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

SVB 10670 10,6 10387 10,2 -283 -0,4 

VB 7185 12,6 6927 12,0 -258 -0,6 

F 3485 8,0 3460 7,8 -25 -0,2 

 

5.2. SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 

Visagino SVB fonde kaupiami įvairių rūšių dokumentai. 2020-12-31 d. fonde buvo: 

 knygų – 89805 fiz. vnt., 

 serialinių leidinių – 10810 fiz. vnt., 

 garsinių regimųjų dokumentų – 1097 fiz. vnt.,  

 elektroninių dokumentų – 161 fiz. vnt., 

 spausdintinių natų dokumentų – 82 fiz. vnt., 

 kartografinių ir vaizdinių dokumentų – 12 fiz. vnt.  

 

 

SVB fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2020-12-31 (procentais) 

 

Knygų; 88,07 

Kartografinių ir 

vaizdinių 

dokumentų; 0,01 

Elektroninių 

dokumentų; 0,16 

Garsinių regimųjų 

dokumentų; 1,08 

Serialinių leidinių; 

10,6 

Spausdintinių natų 

dokumentų; 0,08 
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5.3. Aprūpinimas dokumentais 

Visagino SVB sukaupta pakankamai anksčiau išleistų dokumentų (ypač knygų) miesto 

gyventojams ir vartotojams. 2020 m. pagerėjo aprūpinimas naujai gautais dokumentais, tačiau ir 

toliau išliko menka garsinių, regimųjų, elektroninių dokumentų pasiūla.  

2020 metais SVB 

fiz. vnt. 

VB 

fiz. vnt. 

F 

fiz. vnt. 

1 gyventojui tenka dokumentų  5,66 5,23 6,35 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,29 0,26 0,33 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,06 0,09 0,01 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,009 0,014 0,001 

1 vartotojui tenka dokumentų 47,29 44,07 52,26 

1000 gyventojų tenka 5665 5232 6345 

Ataskaitiniais metais dėl išaugusių lėšų dokumentams įsigyti, sumažėjusio skaitytojų 

skaičiaus, didesnio dėmesio fondo komplektavimui, visaginiečiai, gyvenantys filialo teritorijoje, 

buvo geriau aprūpinti naujais bei anksčiau gautais dokumentais, nei viešosios bibliotekos teritorijos 

gyventojai.   

Išaugus bendram dokumentų fondo dydžiui, sumažėjus Visagino gyventojų skaičiui, 

visaginiečių aprūpinimas dokumentais 2020 m. nežymiai pagerėjo. 

 2019 m. 2020 m. Pokytis 

1 gyventojui tenka dokumentų  5,53 5,66 +0,13 

1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,19 0,29 +0,10 

1 gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,06 0,06 0,00 

1 gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,009 0,009 0,00 

1 vartotojui tenka dokumentų 38,39 47,29 +8,9 

1000 gyventojų tenka 5533 5665 +132 

 

2020 m. lėšos dokumentams įsigyti Visagino SVB išaugo 83% ir pasiekė 34466,00 

Eur. Tam didžiausią įtaką turėjo bibliotekai papildomai skirtas finansavimas iš valstybės vardu 

pasiskolintų lėšų (13353,00 Eur). 

Ataskaitiniais metais Kultūros ministerija iš valstybės biudžeto Visagino SVB skyrė 

2283,00 Eur daugiau naujiems dokumentams įsigyti. Iš KM skirtų 18113 Eur spaudiniams atiteko 

17913 Eur, vaizdo, garso ir elektroniniams dokumentams – 200 Eur. Iš Visagino savivaldybės 

biudžeto gauta tokia pati 3000 Eur suma periodinių leidinių prenumeratai kaip ir 2019 m. 

 

 SVB skirtos lėšos Eur 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

Lėšos iš viso  18830,00 34466,00 +15636,00 

Kultūros ministerijos lėšos  15830,00 18113,00 +2283,00 

Savivaldybės lėšos  3000,00 3000,00 0,00 

Valstybės vardu pasiskolintos 

lėšos 

0,00 13353,00 +13353,00 
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Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 1,91 Eur. 

 SVB skirtos lėšos Eur 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

Lėšos iš viso 1 gyventojui 1,03 1,91 +0,88 

KM lėšos 1 gyventojui  0,87 1,01 +0,14 

Savivaldybės lėšos 1 gyventojui 0,16 0,17 +0,01 

Valstybės vardu pasiskolintos 

lėšos 1 gyventojui 

- 0,74 +0,74 

 

Lėšos tenkančios 1000 gyventojų dokumentams įsigyti – 1914,78 Eur. 

Lėšos tenkančios vienam vartotojui dokumentams įsigyti – 15,99 Eur. 

Vidutinė vieno įsigyto dokumento (be periodinių leidinių) kaina – 7,88 Eur. 

 

5.4. Dokumentų gautis  

2020 m. bibliotekos fondas pasipildė 5199 fiz. vnt. dokumentų. Originaliosios, vaikų, 

klasikinės literatūros, informacinių leidinių ir kitų dokumentų lietuvių kalba įsigyta 3985 fiz. vnt., 

rusų kalba – 1186 fiz. vnt. Fondas praturtėjo ir 28 fiz. vnt. leidinių kitomis kalbomis. Didžiąją dalį – 

99,1 % įsigytų dokumentų sudarė knygos ir serialiniai leidiniai. 

 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų – 5199 fiz. vnt., 2019 naujų pav. 

 Per metus įsigyta dokumentų 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

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

SVB 3444 1410 5199 2019 +1755 +609 

VB  2054 1342 2905 1937 +851 +595 

F 1390 956 2294 1720 +904 +764 

 

Pateiktoje diagramoje matome Visagino SVB ir jos padalinių dokumentų gavimo 

dinamiką 2019-2020 metais. 

 

 
 

Už Kultūros ministerijos skirtą 18113,00 Eur sumą nupirkta 2198 fiz. vnt. dokumentų 

iš įvairių leidėjų ir tiekėjų: 

2019 2020

SVB 3444 5199

VB 2054 2905

F 1390 2294
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UAB „Homo sapiens“ – 856 fiz. vnt. už 6111,00 Eur, 

UAB „Alma littera sprendimai“ – 403 fiz. vnt. už 3879,92 Eur,  

UAB „Patogu pirkti“ – 136 fiz. vnt. už 1269,11 Eur,  

UAB „Humanitas“ – 124 fiz. vnt. už 1328,80 Eur,  

UAB „Nieko rimto“ – 123 fiz. vnt. už 630,34 Eur,  

UAB „Baltų lankų“ leidybos – 90 fiz. vnt. už 799,64 Eur,  

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos – 83 fiz. vnt. už 716,15 Eur,  

UAB „Tyto alba“ – 79 fiz. vnt. už 733,58 Eur,  

UAB „BALTO trader“ – 70 fiz. vnt. už 748,36 Eur, 

VŠĮ „Terra Publica“ – 49 fiz. vnt. už 387,50 Eur, 

UAB „Jotema“ – 48 fiz. vnt. už 388,16 Eur,  

K. Mickevičiaus leidyklos „Briedis“ – 46 fiz. vnt. už 388,14 Eur, 

UAB „Lectio divina“ – 31 fiz. vnt. už 246,50 Eur, 

UAB „Vagos prekyba“ – 23 fiz. vnt. už 212,82 Eur, 

Leidyklos „Sofoklis“, UAB – 21 fiz. vnt. už 173,99 Eur, 

UAB „Jūsų Flintas“ – 15 fiz. vnt. už 78,75 Eur, 

Knygyno KRISOSTOMUS – 1 fiz. vnt. už 20,24 Eur. 

Knygų, garsinių ir regimųjų dokumentų pirkimai už KM skirtą sumą atlikti 

vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 7 mažos vertės neskelbiami pirkimai 17719,52 Eur sumai 

vykdyti apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę 

sistemą (CVP IS), 2 pirkimai 393,48 Eur sumai – apklausiant tiekėjus žodžiu. 

Už viešajai bibliotekai skirtą finansavimą iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 

(13353,00 Eur sumą) nupirkta 1594 fiz. vnt. dokumentų. Bibliotekos lentynos pasipildė knygomis iš 

UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Tyto alba“, UAB „BALTO trader“, UAB „Vagos prekyba“, 

UAB „Nieko rimto“, UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB „Patogu pirkti“, UAB „Lectio divina“, 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos, UAB „Svajonių knygos“, UAB „Jotema“, MB „Tikra knyga“, 

VŠĮ „Terra Publica“, UAB „Humanitas“, K. Mickevičiaus leidyklos „Briedis“, leidyklos 

„Sofoklis“, UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“.  

Knygų pirkimai 13353,00 Eur sumai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimu įstatymu. 4 

mažos vertės neskelbiami pirkimai 12952,72 Eur sumai vykdyti apklausos būdu elektroninėmis 

priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), 3 pirkimai 400,28 Eur 

sumai – apklausiant tiekėjus žodžiu. 

Už savivaldybės skirtą 3000 Eur sumą prenumeratos būdu gauta 39 pavadinimų 583 

fiz. vnt. laikraščių ir žurnalų. 

824 fiz. vnt. dokumentų už 2423,06 Eur sumą biblioteką pasiekė įvairiais būdais 

nemokamai. Lietuvos Kultūros taryba už 1232,39 Eur sumą perdavė įvairių Lietuvos leidėjų išleistų 

117 fiz. vnt. knygų, garsinių regimųjų, serialinių ir kt. dokumentų: grožinės literatūros – 41 fiz. vnt., 

šakinės – 76 fiz. vnt. Bibliotekos fondą papildė 41 fiz. vnt. skaitytojų knygų, atneštų vietoj 

pamestųjų (už 207,67 Eur). Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla bibliotekai perdavė paramos būdu 

90 fiz. vnt. knygų (už 257,51 Eur). Iš jų 86 fiz. vnt. knygų papildė grožinės literatūros skyrių. Tai 

daugiausia serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ leidiniai. Bibliotekininkėms parengus 

ir pateikus paraišką Metų knygos rinkimų akcijos organizatoriams, biblioteką pasiekė 5 fiz. vnt. 

knygų suaugusiems (už 48,48 Eur). Knygų Kalėdų akcijos metu bibliotekai padovanota 73 fiz. vnt. 

(už 224,00 Eur). Visagino savivaldybės administracija pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiąją programą bibliotekai skyrė 3 pavadinimų žurnalų prenumeratą todėl periodikos 

fondas dar pasipildė 71 fiz. vnt. „Lututės“, „National geographic kids“ ir „National geographic 
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Lietuva“ žurnalais. Iš įvairių kitų šaltinių (fizinių asmenų, įvairių leidėjų) biblioteka gavo 427 fiz. 

vnt. dokumentų (už 453,01 Eur).  

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros – 3177 fiz. vnt., 1377 naujų pav. 

 Per metus įsigyta grožinės literatūros 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

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

SVB 2030 1036 3177 1377 +1147 +341 

VB 1147 1019 1731 1366 +584 +347 

F 883 795 1446 1260 +563 +465 

2020 m. grožinės literatūros SVB įsigyta ir gauta iš įvairių šaltinių 2,8 karto daugiau 

nei šakinės. Tam turėjo įtakos gausesnė grožinės literatūros pasiūla knygų rinkoje, didesni leidinių 

tiražai, dažniau kartojami leidimai. Grožinė literatūra buvo žymiai populiaresnė ir viešojoje 

bibliotekoje, ir filiale. Bibliotekos knygų lentynose jos dažniau nei šakinės literatūros ieškojo ir 

vaikai, ir suaugusieji.  

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros – 1114 fiz. vnt., 636 naujų pav. 

  Per metus įsigyta šakinės literatūros 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

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

SVB 504 364 1114 636 +610 +272 

VB 339 313 621 564 +282 +251 

F 165 158 493 460 +328 +302 

Nors šakine literatūra mažiau domėjosi bibliotekos skaitytojai, 2020 m. ir VB, ir F 

šakinės literatūros fondai papildyti gausiau nei 2019 m. 

 

Per metus gauti 95 pavadinimai periodinių leidinių.  

 Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimais 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

Pavad. Pavad. Pavad. 

SVB 93 95 +2 

VB 87 90 +3 

F 23 23 0 

Negavus iš savivaldybės daugiau lėšų spaudai įsigyti, pabrangus laikraščiams ir 

žurnalams lietuvių ir rusų kalbomis, 2020 m. biblioteka galėjo prenumeruoti mažiau periodinių 

leidinių. Padėtį gelbėjo ir bibliotekos fondą žymiai papildė nemokamai gauti iš Kultūros 

ministerijos, Radijo ir televizijos spaudos rėmimo fondo bei kitų rėmėjų laikraščiai ir žurnalai.  

 

SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 5,1 %. 

 SVB naujų gautų dokumentų proc. dokumentų fonde 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

SVB 3,4 5,1 +1,7 

VB 3,6 5,0 +1,4 

F 3,2 5,2 +2,0 
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Naujų dokumentų procentas mūsų bibliotekos fonde 2020 m. išaugo, tačiau lieka 

nedidelis. SVB šis skaičius siekia 5,1 %, viešojoje bibliotekoje – 5,0 %, filiale – 5,2 %. Tam turėjo 

įtakos per didelis bibliotekos fondas ir nepakankamas naujų leidinių įsigijimas.  

 

SVB naujų gautų dokumentų rūšys procentais 2020 m. 

 
2020 m. įsigyta 4241 fiz. vnt. knygų, 913 – serialinių leidinių, 44 – garsinių regimųjų 

dokumentų, 1 – spausdintinių natų. 

 

5.5.  Dokumentų nurašymas 

2020 m. SVB nurašyta 3844 fiz. vnt. dokumentų už 2828,10 Eur. Tai sudaro 3,77 % 

viso fondo. Per metus nurašyta 2433 fiz. vnt. dokumentų rusų kalba, 1390 – lietuvių ir 21 – kitomis 

kalbomis. Ataskaitiniais metais nurašyta 2071 fiz. vnt. grožinės, 582 – šakinės literatūros, 1191 –

periodinių leidinių. 3499 fiz. vnt. dokumentai nurašyti dokumentų komplektavimo ir tvarkymo 

skyriuje per LIBIS. 345 fiz. vnt. susidėvėjusių nerekataloguotų dokumentų nurašyti filialo 

darbuotojų rankiniu būdu. 

 

 Per metus nurašyta dokumentų  

2019 metais 2020 metais Pokytis 

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

SVB 2932 1189 3844 1455 +912 +266 

VB 2473 1268 2582 1135 +109 -133 

F 459 18 1262 667 +803 +649 

 

                       Nurašymo priežastys procentais 2020 m. 

 

 

Knygų; 81,57 

Garsinių regimųjų 

dokumentų; 0,85 

Spausdintinių natų 

dokumentų; 0,02 
Serialinių leidinių; 

17,56 

Susidėvėję ir 

vartotojų sugadinti 

dokumentai; 69,28 

Praradę aktualumą 

dokumentai; 29,68 

Vartotojų prarasti 

dokumentai; 1,04 
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2020 metų dokumentų nurašymas pagal priežastis pasiskirstė taip: 

- praradę aktualumą dokumentai – 1141 fiz. vnt. (1,12 % viso fondo), 

- susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 2663 fiz. vnt. (2,61 % viso fondo), 

- vartotojų prarasti dokumentai – 40 fiz. vnt. (0,04 % viso fondo). 

 

5.6. Fondo panaudojimas 

 

Bendras SVB fondo apyvartos rodiklis 2020 m. – 0,42. 

 Fondo apyvartos rodiklis 

2019 metais 2020 metais Pokytis 

SVB 0,56 0,42 -0,14 

VB 0,67 0,55 -0,12 

F 0,41 0,26 -0,15 

 

2020 m. labai mažą fondų apyvartą sąlygojo ilgai trūkęs karantinas, pristabdęs įprastą 

skaitytojų, lankytojų aptarnavimą, gerokai sumažinęs jų skaičių, bei nuolat senstantis, per didelis 

dokumentų fondas ir vis dar nepakankamas fondo papildymas naujais dokumentais. 

 

5.7. Fondo panaudojimo koeficientas 

 

Bendras SVB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,55; šakinės lit. – 0,06; 

periodinių leid. – 1,02. 

VB fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,69; šakinės lit. – 0,09; periodinių 

leid. – 1,12. 

F fondo panaudojimo koeficientas: grožinės lit. – 0,35; šakinės lit. – 0,03; periodinių 

leid. – 0,82. 

 

5.8.  Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) 

elektroninio katalogo kūrimas 

 

Per metus parengta 2519 elektroninių įrašų. Iš jų: 321 – analizinių, 37 – 

rekatalogavimo metu. 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis elektroninių įrašų kataloge buvo 61460. Bendras 

kortelinių ir elektroninių įrašų skaičius kataloguose – 199115. 

Visagino viešojoje bibliotekoje nei saugyklos, nei mainų, nei atsarginio fondo nėra. 
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VI. GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIO APTARNAVIMO             

STATISTIKOS RODIKLIAI 

Vartotojų skaičius 

 

 Vartotojų skaičius 

2019 m. 2020 m. Pokytis 

SVB 2621 2156 - 465 

Viešoji biblioteka 1610 1306 - 304 

Filialas 1011 850 - 161 

 

 2020 m. Visagino savivaldybėje gyveno 18 000 gyventojų. Ir 2020 m. išlieka 

gyventojų mažėjimo tendencija mieste. Per 2020 metus gyventojų sumažėjo 185 (18%). 

 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. 

 Dar šie metai buvo išskirtiniai – pandemijos metai. Pirmojo karantino laikotarpiu 

biblioteka buvo visiškai uždaryta skaitytojams. Buvo vykdomas tik knygų grąžinimas. Antrojo 

karantino metu knygos skaitytojams buvo išduodamos. Nors sumažėjimas per metus yra 465 

skaitytojais, tačiau naujai registruotų – 320.   

 Lankytojų skaičius 

 

SVB VB Filialas

2621 

1610 

1011 

2156 

1306 

850 

2019 2020

SVB VB Filialas

36709 

19924 
16785 

27270 

15047 
12223 

2019 2020



15 

 

 
 

Lankytojų skaičius 

2019 m. 2020 m. Pokytis 

SVB 36 709 27 270 - 9 439 

Viešoji biblioteka 19 924 15 047 - 4 877 

Filialas 16 785 12 223 - 4 562 

Vienas skaitytojas bibliotekoje apsilankė 12,6 kartų, VB – 11,5, filiale – 14, 4. 

 

Dokumentų išduotis 

           Galime tik pasidžiaugti, kad fondai pasipildė ir dar vis pildosi naujomis knygomis: grožinė 

literatūra, romanai, meilės istorijos, detektyvai, mažyliams ir paaugliams, tobulėjimo, psichologijos, 

kelionių knygos. Vienam skaitytojui atrodo, kad knyga nelabai vertinga, o kitas atnešęs negali 

atsidžiaugti. Knygų pasirinkimas didelis, daugelis skaitytojų patys pasirenka, ką jiems skaityti. 

 

 Dokumentų išduotis 

2019 m. 2020 m. Pokytis 

SVB 55899 egz.  42 786 egz. - 13 113 egz. 

Viešoji biblioteka  38086 egz.  31 414 egz. -   6 672 egz. 

Filialas 17813 egz.  11 372egz. -    6 441 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. 2019 – 602 egz., o 2020 m. tik 534 egz.  

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

 SVB – 29 759 egz. arba 69,5 % 

 VB – 21 803 egz. arba 69,4 % 

 Filiale – 7956 egz. arba 69,9 % 

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

 SVB – 2 386 egz. arba 5,6 % 

 VB – 1821 egz. arba 5,8 % 

 Filiale – 565 egz. arba 5 % 

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

 SVB – 10641 egz. arba 24,9 % 

 VB – 7790 egz. arba 24,8% 

 Filiale – 2851 egz. arba 25,1% 

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 89 egz. vnt. knygų ir periodinių leidinių. 
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TBA 

 Išsiųsta užsakymų – 15 

 Gauta dokumentų – 15. 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. 2020 m. už mokamas paslaugas surinkta 

815 Eur. (33,74 proc. mažiau nei 2019 m.) 

 

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 – 6 535 egz. 

 Viešosios bibliotekos informacinį fondą sudaro 3 619 egz. dokumentų. Informacijos 

ir kraštotyros poskyryje kaupiami žodynai, žinynai, enciklopedijos, kiti informaciniai leidiniai, 

kompiuterinė literatūra, elektroniniai dokumentai (CD-ROM), periodiniai leidiniai. Informacinių 

spaudinių fondas pilnai nepatenkina visų vartotojų poreikių, reikiamos informacijos ieškoma 

elektroniniuose dokumentuose. 

 Filialo informacinio fondo dydis – 2 916 egz. 



17 

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. 2020 metais naujai parengtas 161 analizinis įrašas. Aprašomi respublikiniuose 

laikraščiuose esami straipsniai apie Visagino miestą, IAE bei VAE. Tokių straipsnių 2020 m. – 128. 

 

7.4. Bibliografinis-informacinis vartotojų aptarnavimas 

Informacinės užklausos 

 Gauta užklausų 

 

Atsakyta užklausų Įvykdymo % 

SVB 7577 6546 86,4 % 

VB 5185 4345 83,8 % 

Filiale 2392 2201             92 % 

 

Užklausų, gautų elektroniniu paštu skaičius – 44 (100 % mažiau nei 2019 m.): 

 VB – 37 

 Filiale – 7 

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 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. 
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7.5. Viešoji interneto prieiga 

Viešojoje bibliotekoje ir filiale veikia viešosios interneto prieigos, kuriose įrengtos 22 

kompiuterinės darbo vietos vartotojams. 2020 m. viešųjų interneto prieigų seansų trukmė virš 

1200 valandų. 

Interneto vartotojų skaičius – 175, iš jų: 

 VB – 120 

 Filiale – 55 

Interneto apsilankymo skaičius – 3 940,  iš jų: 

 VB – 2262 

 Filiale – 1 678 

Kompiuterizuotų darbo vietų (su internetu) skaičius vartotojams – 22, iš jų 

 VB – 16 

 Filiale – 6 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

 Interneto seansų skaičius – 2 300 

 Atsisiųstų dokumentų skaičius –56 

 Atsiųstų įrašų skaičius – 1857 

 Virtualių apsilankymų skaičius – 687 

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

 SVB – 107 

 VB –  51 

 Filiale – 56 

 

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.  

2020 m. gauta  22 fiz. vnt. naujų leidinių ir dabar kraštotyros fondą sudaro 302 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 12 526 analiziniai įrašai. Šiemet parengtas 321 analizinis 

bibliografinis įrašas. 2019 m. bendradarbiaujant su PAVB pradėti kraštotyros fondo skaitmeninimo 

darbai. 2020 m. šis darbas buvo tęsiamas – suskaitmeninti laikraščio „Energetikas“ 1981 –1989 

metų komplektai rusų kalba, viso 549 psl. 
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2020 metais VVB kraštotyros fondas fondas pasipildė bibliotekos direktoriaus pavaduotojos 

Dalios Savickaitės išleista knyga „ Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji (II d.), kurioje pristatomas 

autorės straipsnių rinkinys apie kūrybingus žmones, jų laiką ir aplinką, išleistas minint Visagino 

miesto 45-ąjį gimtadienį ir siekiant pagerbti Rytų Lietuvoje gyvenančias iškilias asmenybes, savo 

gyvenimu turtinančias Visagino miesto bendruomenes, kūrusius ir kuriančius šiandieninę Lietuvą. 

 

                                          

 

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, 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 – 280 

 VB – 163 

 Filiale – 117 

Iš jų parodų skaičius: 

 SVB – 152 

 VB – 58 

 Filiale – 94 

2020 m. Visagino viešojoje bibliotekoje organizuota 280 renginių. Surengta 152 parodos 

(127 literatūros ir 25 meno), 128 – kiti renginiai.  Filiale yra meno galerija, joje rengiamos Lietuvos 

ir miesto menininkų darbų parodos. 
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Biblioteka, siekdama pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, nuolat plečia savo 

veiklos sritis. Viena iš jų – bibliotekos kultūrinė veikla, vykdoma vadovaujantis direktoriaus 

patvirtintu Bibliotekos 2020 metų veiklos planu. Didžioji dalis renginių yra teminiai, jais 

stengiamasi pristatyti žymius literatūros autorius ir kūrėjus, kitų menų atstovus. 

Paskelbus karantiną Lietuvoje, perplanuotos VVB veiklos ir teiktos nuotolinės, virtualios ir 

ekstensyvios (be kontakto su lankytojais) paslaugos. Didesnė dalis renginių, t.y. rašytojų sukakčių, 

valstybinių ir tradicinių kalendorinių švenčių paminėjimai dėl karantino vyko virtualioje erdvėje. 

Skaitytojai dalyvavo vasaros skaitymo programoje „Skaitymo iššūkis“.  

Praėję metai įrodė, kad biblioteka gali prisitaikyti ir pritaikyti savo veiklas visomis 

situacijomis. Paskelbtas karantinas įveiklino 3D spausdintuvus, pagaminta ir išdalinta virš 150 

veido apsaugos skydelių Visagino medikams:  

                  
Bibliotekoje tęstos 2 klubų „Skaitančių mamų ir vaikų“ (viešojoje bibliotekoje) bei „Mezgėjų 

klubo“ (bibliotekos meno galerijoje) veiklos. Paminėta Pasaulinė mezgimo viešumoje diena: 

          
 

Šiltuoju metų sezonu prižiūrimos trys „Mažosios bibliotekėlės“, įkurtos 3-uose miesto mikrorajonuose:  

            
Apie bibliotekoje vykusius renginius, įvairią veiklą skelbta bibliotekos interneto svetainėje, 

socialiniame tinklalapyje Facebook, savivaldybės tinklalapyje, respublikiniuose periodiniuose 

leidiniuose. 
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Populiariausi 2020-ųjų metų renginiai: 

 

Bibliotekoje iki karantino paskelbimo „gyvai“ vyko renginiai, skirti Laisvės gynimo dienai, Vasario 

16-ajai, Tautodailės metams paminėti, organizuoti Metų knygos rinkimai, neformalaus Visagino 

fotografų mėgėjų klubo „Pozityvas“ parodos „Fotorapsodija“ pristatymas, kuriame dalyvavo svečiai 

atvykę iš Latvijos foto studijos „Ezerzeme F“.   Daug žiūrovų ir dalyvių sulaukė renginys „Roko 

tradicija aplink mus“, kuriame prisiminta  ir Visagino populiariųjų muzikantų veiklos pradžia,  O. 

Kalininos batikos darbų paroda „Gera nuotaika“: 

           

                     

Rugpjūčio mėnesį Visagino kultūros centre parengta Visagino viešosios bibliotekos istorinės 

dokumentikos paroda „Nuo kertinio akmens iki miesto...“, skirta miesto 45-mečiui paminėti, 

pristatytas B. Mar spektaklis „Tylos sodai“, organizuota  Žolinių šventė:  
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 Spalio mėnesį vyko poezijos ir muzikos popietė „Paskutinis lapų kritimas“, kuriame dalyvavo 

autorinių dainų atlikėja Chana Vinokur, vyko  kūrybiniai užsiėmimai iš gamtinių medžiagų:   

                                                              

Virtualioje erdvėje paminėta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, Šiaurės šalių literatūros 

savaitė, Suaugusiųjų švietimo savaitė, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti poeto Pauliaus Širvio, 

žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Lietuvos Steigiamojo 

Seimo šimtmečio, UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metai, kalendorinės šventės, rašytojų 

jubiliejai ir kt.  Apie bibliotekoje vykstančius projektus, renginius, kūrybinių darbų parodas, gautas 

naujas knygas, bibliotekos teikiamas paslaugas lankytojai buvo informuojami bibliotekos ir 

savivaldybės interneto svetainėse, socialiniame tinkle Facebook , periodikoje ir kt.                     

                                                                                                                                                              

IX. DARBAS SU VAIKAIS 
 

9.1 Skaitytojų vaikų telkimas ir aptarnavimas 

 

 Skaitytojai Lankytojai Išduotis 

 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 

SVB 998 1118 7315 11052 11897 13849 

VB 598 728 3843 5632 7290 8745 

Miesto filiale 400 390 3472 5420 4607 5104 

 

Renginių skaičius 

 SVB – 97 

 VB – 91 

 Filiale – 6 

Renginių lankytojų skaičius 

 SVB – 1 488 

 VB – 906 

 Filiale – 582 

Vaikų lankomumo rodiklis 

 SVB – 7,3 

 VB – 6,4 

 Filiale – 8,7 
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Vaikų skaitomumo rodiklis 

 SVB – 11,9 

 VB – 12,2 

 Filiale – 11, 

  

              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. Metų pradžioje (iki kovo vidurio) vyko renginiai, skirti „Metų knygos rinkimams“: 
  

                   
 

 Paminėtos Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-

mečio šventės,  organizuotos ekskursijos ir įvairūs edukaciniai užsiėmimai vaikų emocinės gerovės 

metams pažymėti: 
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 Karantino metu iš bibliotekos „studijos“ vaikams bibliotekininkai rengė video 

reportažus, nuotolinius kūrybinius užsiėmimus, viktorinas, virtualiai supažindino su  naujai 

gautomis knygomis ir kt.  

 

 
 

Aktyviai karantino metu nuotoliniu būdu veikė prie bibliotekos esantis Skaitančių mamų ir vaikų 

klubas, kuris renkasi kartą per mėnesį aptarti vaikų literatūros naujienų, pasidalinti mintimis apie 

perskaitytas knygas. Klubas Kalėdų proga nupirko ir bibliotekai padovanojo įvairių komiksų, juos 

pristatė skaitytojams: 

 

,            

        

 Vasarą ir atostogų metu bibliotekoje organizuotas vaikų užimtumas. Liepos mėnesį 

vyko edukacinis užsiėmimas su dailininke, iliustratore Greta Alice „Kūrybinė komiksų 

laboratorija“, pažintiniai interaktyvūs edukaciniai žaidimai „Senoviniai stalo žaidimai“, vasaros 

skaitymo skatinimo akcijos dalyviams organizuota išvyka į tradicinių lietuvių liaudies žaidimų 

mugę „Etnožaidynės“ Ignalinoje: 



25 

 

      
 

      
 

 Vasarą  jaunųjų bibliotekos skaitytojų laukė robotikos užsiėmimai, lavinamieji ir pažintiniai 

stalo žaidimai, šachmatai, konkursai: 
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X. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 Visagino viešoji biblioteka įgyvendino LKT dalinai finansuotą (8000 Eur.)  ir 

Visagino savivaldybės remtą  knygos leidybos projektą „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji“. Ši 

Dalios Savickaitės knyga išleista 740 egz. tiražu. Knygos neatlygintinai teiktos pagal sutartį 

Lietuvos viešosioms bibliotekoms, Visagino savivaldybei ir miesto švietimo įstaigoms, knygos 

herojams, LRT „Labo ryto“ laidai ir kt. Informacija apie vykdytas projekto veiklas ir knygą 

pristatyta laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“, „Mūsų Ignalina“, „Anykščių kraštas“, Visagino 

savivaldybės ir viešosios bibliotekos svetainėse. LKT projekto lėšomis įsigytas televizorius, 

multimedija, lauko sėdmaišiai ir kitos priemonės.  

 Biblioteka vykdė Visagino savivaldybės finansuotą vaikų socializacijos projektą 

„Praleisk laisvalaikį kitaip“( už 952 Eur. nupirkta 59 vnt. lavinamieji ir pažintiniai stalo žaidimai), 
kuris atliko prevencinę funkciją atitraukiant moksleivius nuo žalingų įpročių bei elgesio  ir sudarant 

galimybę žaisti stalo žaidimus ne tik uždarose patalpose,  bet ir lauke socializacijai pritaikytoje 

erdvėje – bibliotekos terasos skaitykloje. Prasidėjus mokslo metams bibliotekoje pradėta teikti nauja 

paslauga – žaidimų skolinimas į namus, todėl  žaidimai tarnauja ir stiprinant šeimos ryšį. 

 VVB iki 2021 m tęsiamas projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimas. Interneto prieigose  

praeitais metais 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.  

 Antrus metus įgyvendinamas 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. 2020 metais 

apmokyta virš 200 žmonių. 

 Biblioteka nuolatos kryptingai vykdo veiklą, orientuotą į vaikų skaitymo skatinimą, 

pažintį su lietuvių ir kitų tautų literatūra, kūrybingumo ugdymą ir alternatyvaus vaikų laisvalaikio 

propagavimą. Visagino viešoji biblioteka partnerio teisėmis dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos projekte „Lobiai be burtų Aukštaitijai“ ir Molėtų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos projekte „Būkime pažįstami“. Šių projektų tikslas ugdyti kūrybišką santykį į 

etninę kultūrą, plėsti vaikų kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinti regiono kultūrinį tapatumą, skatinant 

bendradarbiavimą ir partnerystę. Moksleiviai vasarą dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose su 

dailininke, iliustratore Greta Alice, Sveiko laisvalaikio studija „Sveiki sveiki“ (Kaunas), lankėsi 

Ignalinos tradicinių liaudies žaidimų mugėje „Etnožaidynės“, kur vyko interaktyvios veikos, 

muzikinės - kūrybinės edukacijos. 

 Dalyvavimas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės projekte „Literatūros ir kino 

dienos bibliotekoje, X“ suteikė galimybę visaginiečiams švenčiant Visagino miesto 45-metį 

apsilankyti aktorės Birutės Mar kūrybos vakare.  

 Visagino viešojoje bibliotekoje vykdytos projekto „Lietuvos bibliotekos – draugiškos 

autizmui 2020“ veiklos: sukurta socialinė Visagino viešosios bibliotekos istorija ir socialinis 

plakatas, darbuotojai supažindinti su kvalifikaciniu filmuku, gautas „sensorinis gesintuvas“ (dėžė su 

įvairiais žaislais). 

 2020 m. spalio mėn. LNB pateikta ir laimėta paraiška „Keliaujanti knygų lentyna“ 

akcijos „Metų knygos rinkimai“ knygų komplektams gauti. 

 

 

 

 

 



27 

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 –  2052 viso fondo lentynų  metrų, iš jų atviro fondo – 2052 lentynų metrų; 

 VB – 1099 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 1099 lentynų metrų; 

 Miesto filialas – 953 viso fondo lentynų metrų, iš jų atviro fondo – 953 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 sektoriuje renginių 

organizavimui, mokymams, administracijos darbui. Viešojoje bibliotekoje atnaujinta dalis 

inventoriaus (knygų lentynos, stalai, parodų stendai). 

 

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, nešiltintos sienos, nesandarios durys (2019 m.pakeista tik dalis Taikos pr. 52 

bibliotekos langų), 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) Visagino 

savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir 

priėmimo 2020 m. gruodžio 10 d. aktu (pakeistas 2020-02-06 Visagino savivaldybės sprendimas 

Nr. TS-32)  bibliotekai perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis bei nematerialusis turtas už 

31369,40 Eur.  

Iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų 2020 m. atnaujinta  bibliotekos svetainė (4235 Eur.),  

įrengta priešgaisrinė saugos signalizacija (4732 Eur.). Įsigyti 2 knygų paštomatai (5373,72 Eur.), 

kurie pradės veikti 2021 metais. 
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Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius ( visos prijungtos prie tinklo ir interneto): 

 SVB - 41 

Vartotojams – 22 

Darbuotojams – 19 

 VB - 30 

Vartotojams – 16 

Darbuotojams – 14 

 Miesto filialas – 11  

Vartotojams – 6 

Darbuotojams – 5  

 

Dauginimo priemonių skaičius, 

tiesiogiai prieinamas vartotojams: 

 

 1 kopijavimo aparatas (VB) 

 

Viešoji interneto prieiga. Viešojoje bibliotekoje ir filiale veikia viešosios interneto prieigos, 

kuriose įrengta 16 kompiuterinių darbo vietų vartotojams. 2020 m. viešųjų interneto prieigų seansų 

trukmė – virš 1200 valandų. Lankytojams nemokamai prieinamos 10 duomenų bazių, kurias 

centralizuotai prenumeruoja Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir 1 „Vyturio“ leidyklos 

dovanota skaitmeninė biblioteka vaikams. Biblioteka pagal lankytojų poreikius organizuoja 

kompiuterinio raštingumo mokymus. 2020 metais individualiai konsultuoti 107 žmonės. Rengiamos 

saugaus interneto dienos, tiesioginės transliacijos iš LNB studijos, akcijos. Bendradarbiaujant su 

Visagino Užimtumo tarnyba vedami kompiuteriniai mokymai gyventojams (apmokyta 6 

pradedančiosios  ir 27 pažengusiųjų grupės). 

  

XII. FINANSAVIMAS 

 

Gauta iš viso: 272630 Eurų  (8,54 % daugiau negu 2019 m.) 

 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 266463 Eurų, iš jų steigėjo lėšos (8,23 

% daugiau negu 2019 m.): :  

- Dokumentams –  0  Eurų 

- Periodikos prenumeratai – 3000 Eurų  

 už mokamas paslaugas – 815 Eurų 

 fizinių, juridinių asmenų parama – 1000 Eurų 

 programų, projektų – 4352 Eurų  
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Išlaidos iš viso: 272630 Eurų, iš jų: 

 Darbo užmokesčiui – 226237 Eurų (13,96 % daugiau negu 2019 m.): 

 Periodikos prenumeratai – 3000  Eurų  (0 % daugiau negu 2019 m.): 

 automatizacijai – 3423 Eurų (18,5 % mažiau negu 2019 m.): 

 kitos – 35238 Eurų (3,67  % mažiau negu 2019 m.): 

 

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, VVB teikia tradicines ir netradicines paslaugas, 

tačiau ankštose ir nefunkcionaliose viešosios bibliotekos patalpose vartotojai nesijaučia jaukiai. Jau 

keletą metų ieškoma galimybių biblioteką perkelti į kitas bibliotekai pritaikytas patalpas, tačiau 

bibliotekos naujo pastato statybos klausimas (ar kitoks variantas) liko neišspęstas. 2020 m. 

savivaldybės biudžete buvo suplanuoti bibliotekos centrinių lauko laiptų remonto ir nuovažos 

įrengimo darbai, tačiau jie perkelti į 2021 metus. 

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.  

Didžiausiu iššūkiu karantino laikotarpiu tapo būtinybė laikytis saugos priemonių, naujų 

veiklų ir formų paieška bei praktinis įgyvendinimas. Nors lankytojai bibliotekų patalpose buvo 

neaptarnaujami arba dalinai aptarnaujami, bibliotekų veikla nesustojo. Buvo tvarkomi dokumentų 

fondai, organizuojami nuotoliniai ir virtualūs renginiai, pristatomos parodos, sudaromi 

rekomenduojamos literatūros sąrašai, teikiamos konsultacijos telefonu bei elektroniniu paštu. 

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. Ypač didelės reikšmės bibliotekai turi informacijos 

išteklių brangimas. 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“, atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga interneto 

prieigose, vyksta nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams. Įgyvendinant kitus 

aukščiau minėtus projektus dalinai pagerinta bibliotekos materialinė bazė, pradėtos teikti naujos 

paslaugos.  

 Paskelbtas karantinas ir įvesti darbo apribojimai turėjo įtakos bibliotekos darbui ir veiklų 

pobūdžiui, bet bibliotekos specialistai greitai persiorientavo ir išmoko dirbti naujais metodais –  

paslaugas teikti virtualioje erdvėje. Bibliotekoje sudarytos sąlygos rezervuoti, užsisakyti, prasitęsti 



30 

knygų grąžinimo terminą iš namų, o nedarbo metu – palikti leidinius knygų grąžinimo įrenginyje. 

Ateinančiais metais skaitytojai turės galimybę jiems patogiu laiku leidinius pasiimti iš knygomatų, 

įrengtų prie pagrindinės bibliotekos ir miesto filialo.  

 

Planai ateičiai 

 

1. Visagino savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. TS-286 įsteigus VVB filialą – 

Visagino miesto muziejų, organizuoti Visagino miesto muziejaus darbą, užtikrinti sąlygas jo veiklos 

kokybei, atsižvelgiant į darbo grupės parengtus Visagino miesto muziejaus gairių pasiūlymus 

pirmajam etapui.  

2. Ieškoti galimybių perkelti biblioteką į naujas patalpas. 

3. Tęsti vaikų skaitymo skatinimo veiklas, parengti naujas edukacines programas. 

4. Plėtoti dokumentinio paveldo prieinamumą elektroninėje erdvėje. 

5. 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. 

 

 

Ataskaitą rengė: 

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Laimutė Čivilienė 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė 

 

TVIRTINU  

                                  

Direktorė Dalia Sargūninenė     

2021-03-15 


