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Tekste naudojamų sutrumpinimų reikšmės: 

SVB - savivaldybės Viešoji biblioteka (rajono bibliotekų tinklas), 

VB – Viešoji biblioteka, 

MF – miestų filialai, 

KF – kaimų filialai, 

UDK – Universalioji dešimtainė klasifikacija, 

NBDB – Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas, 

LIBIS – (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema). 

LBD – (Lietuvos bibliotekininkų draugija) 
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PATVIRTINTA                                                                                                      

Švenčionių rajono savivaldybės 

Viešosios                                                                       

bibliotekos direktorės  

                                 2016m. kovo 18d. įsakymu Nr. B5-8 

 

 

 

Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos ir jos filialų 2015m. veiklos 

ATASKAITA 

 

 

Pagrindiniai Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos ir filialų tikslai 

2015 metais: 

- sukurti naujovišką ir modernią aplinką bibliotekose orientuotą į vartotojų poreikius prisitaikant 

prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų socialinėje bendruomenės struktūroje; 

- sudaryti bibliotekose palankias sąlygas vartotojams naudotis rašytinio kultūros paveldo ištekliais, 

naujų informacinių technologijų prieiga, atverti visuomenei žinių, informacijos ir kultūros pasaulį. 

        Ataskaitiniais 2015 metais panaudojant bibliotekų informacijos, rašytinio kultūros paveldo, 

materialius ir žmogiškuosius išteklius bibliotekose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vartotojų 

poreikių tenkinimui, paslaugų kokybei, viešos interneto prieigos panaudojimui organizuojant 

bendruomenei mokymus, skaitymo skatinimo priemonės ir pan.  

       Paminėtos 2015 metais svarbiausias visuomeninio gyvenimo datos, sukaktys - Etnografiniai 

regionų metai, Mykolo Kleopo Oginskio metai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25m. 

sukaktis, pasirengimo Lietuvos šimtmečiui metai ir kt. 

     2015 metais parengtas Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Strateginis veiklos 

planas 2015-2017 metams. 

Ženkliausi pokyčiai 2015m. savivaldybės Viešosios biblioteka veikloje- projektas 

„Bibliotekos pažangai2“ ir bibliotekų infostruktūra. Parengta paraiška ir pateikta Lietuvos 

nacionalinei M.Mažvydo bibliotekai projekto „Bibliotekos pažangai2“ konkurso vertinimui. Gautas 

dalinis finansavimas projektui „Informacinių technologijų centro „Failiukas“ įkūrimas ir veikla 

bibliotekose“, skirta suma 22600eur, vykdymo laikotarpis 2015-2016m. Savivaldybės Viešoji 

biblioteka ataskaitiniais metais įsikūrė renovuotose patalpose. Milkuškų kaimo biblioteka-filialas 

perkeltas į naujas renovuotas patalpas daugiafunkciniame centre, Reškutėnų kaimo biblioteka-

filialas įsikūrė kartu atnaujintame Tradicinių amatų centre. Atnaujintose bibliotekose pagerintos 

sąlygos vartotojams ir darbuotojams. 
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

1. Bibliotekų skaičius 

Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle veikia 20 bibliotekų-

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, 2 miestų bibliotekos-filialai (Švenčionėlių ir 

Pabradės mieste), 17 filialų kaime. Sujungtų kaimo filialų su mokyklų bibliotekomis rajone nėra. 

 

2. Tinklo pokyčiai 

                  Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos tinklas optimizuotas nuo 2013m. 

Ataskaitiniais metais pokyčių nebuvo. 

 

3. Nestacionarinis aptarnavimas 

            Atsižvelgiant į bibliotekų vartotojų poreikius ir neturint galimybių pasiekti bibliotekas dėl 

neįgalumo, amžiaus ir kitų priežasčių, organizuojamas nestacionarinis gyventojų aptarnavimas 

pristatant knygas, periodinius leidinius į namus. Bibliobuso savivaldybės Viešoji biblioteka neturi, 

bibliotekinių punktų nestacionariniam aptarnavimui nėra. Pagal savivaldybės Viešojoje bibliotekoje 

nustatytą tvarką vieną kartą per mėnesį bibliotekininkai gali išvykti pas vartotojus į namus pristatyti 

knygas, žurnalus pagal skaitymo poreikį.  

(Lentelė 1) Knygnešystė 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

SVB 92 94 234 292 5133 5566 

VB 8 2 8 5 206 124 

MF 4 4 7 6 234 268 

KF 80 88 219 281 4693 5174 

 

4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas  

 Ataskaitiniais metais bibliotekose vyko renginiai, akcijos skirti neįgaliesiems siekiant 

mažinti socialinę atskirtį, skatinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, sudaryti sąlygas naudotis 

visomis bibliotekų paslaugomis. 

                   Pabradės Socialinės globos namų auklėtiniai lankėsi ekskursijose po biblioteką: „Kas 

įdomu bibliotekoje?“, „Tarp žmonių ir knygų“, „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, 

„Pažintis su biblioteka“, „Aplankykime bibliotekoje veikiančias parodas“. Savivaldybės Viešojoje 

bibliotekoje, miestų ir kaimų filialuose neįgalieji bibliotekose žmonės su negalia dalyvavo 

renginiuose, aplankė parodas, stebėjo internetines transliacijas. 

Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje įrengta kompiuterizuota darbo vieta regos 

sutrikimus turintiems neįgaliesiems, čia naudojasi 3 neįgalieji. Per metus 92 knygnešiai- 
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bibliotekininkų pagalbininkai nestacionariai aptarnavo 234 vartotojus atvykstant į namus, išduota 

5133 fiz. vnt. spaudinių.  

 

5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Ataskaitiniais metais Švenčionių rajono. savivaldybės Viešosios bibliotekos struktūra 

nesikeitė -yra 3 pagrindiniai skyriai: 

 Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinis-informacinis skyrius,  

Vaikų literatūros skyrius,  

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius. 

 

II. FONDO FORMAVIMAS   
 

1.Fondo būklė 

Bibliotekos fonde yra dokumentų  (fiz. vnt. ir pavadinimai): 

Iš viso yra :  202129  fiz. vnt. ir   50153 pavadinimai 

Viešojoje bibliotekoje :  47082  fiz. vnt. ir   39314 pavadinimai 

Miesto filialuose :  64466 fiz.  vnt. ir   41585 pavadinimai 

Kaimo filialuose:  90581  fiz.vnt. ir   37923 pavadinimai. 

 

Grožinės literatūros bibliotekos fonde  ( fiz. vnt. ir proc.)  

Iš viso  128334  fiz. vnt. ir   63% proc. 

Viešojoje bibliotekoje:  24025  fiz. vnt.,   51%. 

Miesto filialuose:  42710  fiz .vnt.,   66%.  

Kaimo filialuose:  61599  fiz. vnt.,   68%. 

 

Šakinės literatūros bibliotekos fonde: (fiz. vnt. ir proc.)  

Iš viso   52714 fiz. vnt. ir   27% . 

Viešojoje bibliotekoje:   15558  fiz. vnt.,   33 %.  

Miesto filialuose:   18206  fiz. vnt.,   28%.  

Kaimo filialuose:   18950  fiz. vnt.,   21%. 

 

Periodinių leidinių bibliotekos fonde   

Iš viso:  21081  fiz. vnt.,   10% fondo. 

Viešojoje bibliotekoje:   7499  fiz. vnt.,  16% fondo. 

Miesto filialuose:   3550  fiz. vnt.,   6% fondo. 

Kaimo filialuose:  10032  fiz. vnt., 11% fondo. 
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(Lentelė 2) Fondo būklė, grožinė ir šakinė literatūra bei periodiniai leidiniai  

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

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

SVB 202129 50153 128334 63 % 52714 27 % 21081 10 % 

VB 47082 39314 24025 51 % 15558 33% 7499 16 % 

MF 64466 41585 42710 66 % 18206 28 % 3550 6 % 

KF 90581 37923 61599 68 % 18950 21% 10032 11 % 

 

2.Aprūpinimas dokumentais   

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 8,24  fiz. vnt., ( iš jų: mieste-7,0 fiz. vnt., kaime-11,5 fiz. 

vnt.). 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų: 0,38 fiz. vnt., (iš jų: mieste-0,28 fiz. vnt., 

kaime-0,61 fiz. vnt.). 

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:0,009 fiz. vnt., (mieste-0,01 fiz. vnt., 

kaime 0,02fiz. vnt.)  

Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų:  0,001 fiz. vnt.,( iš jų: mieste- 0,003 fiz. vnt., 

kaime-0,005 fiz. vnt.) 

 

3. Dokumentų gavimas (fiz.vnt. ir pav.) 

Per metus įsigyta iš viso dokumentų:   

SVB -   9390fiz. vnt.,   1524 pav.  

VB –   1808 fiz. vnt.,   839 pav. 

MF –   2780 fiz. vnt.,   894 pav. 

KF –   4802 fiz. vnt.,   790 pav. 

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros:   

SVB -   3961 fiz. vnt.,   1446 pav.  

VB –   684 fiz. vnt.,   532 pav. 

MF –   1165 fiz. vnt.,   766 pav. 

KF –   1990 fiz. vnt.,   550 pav. 

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros:   

SVB -   977 fiz. vnt.,  469 pav.  

VB –   431 fiz. vnt.,  283 pav. 

MF –   375 fiz. vnt.,  128 pav. 

KF –   133 fiz. vnt.,  116 pav. 

 

Per metus vidutiniškai dokumentų gavo miesto filialas – 1390  fiz. vnt. ir 508 pavadinimai. 

Per metus vidutiniškai dokumentų gavo kaimo filialas – 282  fiz. vnt. ir 46 pavadinimų.  

(Lentelė 3)Gauta dokumentų 

 Iš viso Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

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

SVB 9390 1524 3961 1446 977 469 

VB 1808 

 

839 684 532 431 283 

MF 2780 894 1165 766 375 128 

KF 4802 790 1990 550 133 116 
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4. Per metus gauta periodinių leidinių (fiz. vnt. ir pav.) 

SVB -  4452  fiz. vnt., 78 pav. 

VB – 693  fiz. vnt., 16 pav. 

MF – 1240  fiz. vnt.,  8 pav. 

KF – 2679  fiz. vnt., 23 pav. 

Per metus vidutiniškai viename miesto filiale – 620  fiz.vnt., ir   58 pav. 

Per metus vidutiniškai viename kaimo filiale – 157  fiz.vnt. ir   65 pav. 

 

5. Naujai gautų dokumentų proc.fonde 

SVB –   4,6  %, 

VB –   3,8  %, 

MF –   4,3  %, 

KF –   5,3  %. 

 

6. Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

Iš viso – 1,05 Eur 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,71 Eur 

Savivaldybių skirtų lėšų – 0,33 Eur 

Kiti šaltiniai-negauta 

 

(Lentelė 4) Lėšos dokumentams įsigyti 

 Gauta lėšų iš viso (Eur) Tenka lėšų 1-am gyventojui 

(Eur) 

LR Kultūros ministerijos 17513,00 0,71 

Savivaldybės 8206,56 0,33 

Kiti šaltiniai - - 

Iš viso 25719,00 1,05 

 

Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pav.)   
SVB –   8130  fiz. vnt., ir  1090 pav. 

VB –   1249  fiz. vnt., ir 820 pav. 

MF –   2722  fiz. vnt., ir  1003 pav. 

KF –   4159  fiz. vnt., ir  689 pav. 

 

Nurašymo priežasty s(fiz. vnt.) 

Susidėvėję, sugadinti - 5277  fiz. vnt. 

Praradę aktualumą dokumentai -   2506  fiz. vnt. 

Vartotojų  prarasti dokumentai – 47  fiz. vnt. 

Perduota kitoms bibliotekoms (į mainų fondą iš filialų) – nėra 

Kitos priežastys – 300 fiz. vnt. 

 

7. Fondo naudojimas    

 

Fondo apyvartos rodiklis 

SVB –   1,0;  VB –   0,9;  MF – 1,5;  KF – 0,8. 

 

Fondo panaudojimo koeficientas 

Grožinės literatūros: SVB-   0,70;   VB-0,90;   MF-0,80;   KF-0,52. 

Šakinės literatūros:   SVB - 0,25;  VB-0,22;   MF-0,42;   KF -0,12. 

Periodinių leidinių:   SVB – 5,10;  VB- 2,47;   MF – 15,0;   KF – 3,44. 



8 

 

8. Saugyklos fondas 

Fondo dydis -   7728(fiz. vnt.)   

Gauta per metus (fiz. vnt.) - nėra 

Išduota per metus (fiz. vnt.) – neišduota  

Fondo apyvarta – 0,00. 

 

9. SVB mainų fondas (fiz.vnt.) 
Iš viso – 3349 fiz. vnt. 

Gauta –   nėra 

Perduota dokumentų (SVB, kitoms bibliotekoms) –   nebuvo. 

Nurašyta – 4101 fiz.vnt.   

 

10. SVB atsarginis fondas (fiz.vnt.) 

Atsarginio fondo savivaldybės Viešoji biblioteka neturi. 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

1. Vartotojų telkimas 

Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų skaičius -24519 (pagal 2015m. rajono seniūnijų 

pateiktus statistinius duomenis).  

      Gyventojų sutelkimo procentas: 

SVB- 31,4 % (2014m. -36,5%);   VB- 22,40%  (2014m.- 23,0%);  MF— 29,5%  (2014m.- 41,0%);  

KF-  40,5 %  (2014m.  40,2%). 

Didžiausias gyventojų sutelkimo procentas kaimo filialuose- Bačkininkų (71%), Adutiškio (63%),  

Stanislavavo (60%), Reškutėnų (57%), Kaltanėnų (42%), Milkuškų (41%), Svirkų (40%). Mažesnis 

gyventojų sutelkimo procentas yra Miežionėlių (27%), Magūnų (21%). 

      Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai – savivaldybėje – 1226 gyventojai, 

mieste – 5559 gyventojai, kaime-461 gyventojai. 

 

2. Vartotojų aptarnavimas 

Vartotojų skaičius:  

SVB – 7700;  VB – 1285;  MF – 3232;  KF -3183.  

 Pagal statistinius rodiklius 27 % bibliotekų vartotojų yra vaikai iki 14m. amžiaus, 13% 

bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, 26 %  dirbantieji, 13 %-pensininkai, 13 % bedarbiai arba 

laikinai nedirbantys, 3 % neįgalieji, 5 % studentai.  

 

3. Apsilankymų skaičius: 

SVB –  105929, VB – 33711; MF – 36884; KF – 35334.  

2015m. bibliotekų apsilankymų skaičius mažėjo dėl darbo sąlygų pokyčių vartotojams 

bibliotekose- savivaldybės Viešoji biblioteka iki gruodžio 1d. vartotojus aptarnavo laikinose 

patalpose, Pabradės miesto biblioteka dėl renovacijos laikinai perkelta į Pabradės „Žeimenos“ 
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gimnaziją. Šiose bibliotekose nebuvo galimybių organizuoti renginius, todėl lankytojų srautas 

sumažėjo. 

4. Lankomumas:    

SVB – 13,7 (2014m.-12,1); VB – 26,2 (2014m.-23,0); MF - 11,4 (2014m-9,4); KF- 11,1 

(2014m.-11,7) apsilanko vidutiniškai kartų per metus. 

Dažniausiai vartotojai lankėsi savivaldybės Viešojoje bibliotekoje 26 kartus, miestų gyventojai 

per metus bibliotekoje apsilanko 16 kartų. 

Didžiausi lankomumo rodikliai yra kaimo filialuose – Vidutinė (22), Stanislavavo, Reškutėnų 

(18), Strūnaičio (15), Svirkos (14). Mažiausi -Labanoro ir Magūnų filialuose, 6 kartai per metus 

(bibliotekos dirba nepilną darbo dieną). 

     5. Išduotis 

   Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  

SVB – 152435 fiz. vnt.;  VB – 35011 fiz. vnt.;  MF – 61374 fiz. vnt.;  KF – 56050 fiz. vnt. 

 

   Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.): 

SVB – 53025 fiz. vnt.;  VB – 7759 fiz. vnt.;  MF – 32592 fiz. vnt.;  KF – 12674 fiz. vnt. 

 

Išduota grožinės literatūros (fiz.vnt. ir proc.):   

SVB – 85700 fiz. vnt. (42%);   VB – 20792 fiz. vnt. (49 %);   MF – 32998 fiz. vnt. (35 %);  KF 

– 31910  fiz. vnt. (46 %). 

 

Išduota šakinės literatūros (fiz.vnt. ir proc.):  

SVB – 13306fiz. vnt. (6 %);   VB -3399 (8 %);   MF – 7648 (8 %);   KF – 2259 (3 %). 

 

Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.) : 

SVB- 106454 (49 %);   VB – 18579 (41 %);   MF - 53320 (57%);   KF - 34555 (50 %). 

 

(Lentelė 5)Dokumentų išduotis  

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

fiz.vnt. 

2015 

fiz.vnt. 

2014 

fiz.vnt. 

 

% fiz.vnt. 

 

% 

SVB 205460 219160 152435 74,1  % 53025 25,8  % 

VB 42770 41343 35011 81,8  % 7759 18,1  % 

MF 93966 107190 61374 65,3  % 32592 34,6  % 

KF 68724 70627 56050 81,5  % 12674 18,4  % 

 

(Lentelė 6) Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

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

SVB 85700 42  % 13306 6  % 

VB 20792 49  % 3399 8 % 

MF 32998 35  % 7648 8  % 

KF 31910 

 

46  % 2259 

 

3  % 
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(Lentelė 7) Periodinių leidinių išduotis 

 Periodiniai leidiniai 

Fiz.vnt. % 

SVB 106454 49 % 

VB 18579 41  % 

MF 53320 57  % 

KF 34555 

 

50  % 

 

6. Skaitomumo rodiklis:  

SVB – 27 dokumentai per metus, VB – 33, MF – 29, KF – 22 dokumentai per metus. 

Didžiausi skaitomumo rodikliai  kaimo filialuose – Stanislavavo(51), Kaltanėnų (33), Strūnaičio 

(32), Prienai (27), Bačkininkų (26), Svirkų (26). 

 

7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius  

Savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle ataskaitiniais metais vartotojams skirtų 

darbo vietų skaityklose ir prie kompiuterių bendras skaičius buvo - 259, (2014m.- 242). Darbo vietų 

skaičius vartotojams išaugo įrengus mokymų klasę savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriuje (projektas „Bibliotekos pažangai2) ir atlikus patalpų renovaciją Reškutėnų ir 

Milkuškų kaimo bibliotekose-filialuose 

Interneto prieigą turi  visos miestų ir kaimų rajono bibliotekos. Vartotojams dirbti prie 

kompiuterių yra įrengtos 76 darbo vietos (2014m.-  66). Mokymų klasėje Vaikų literatūros skyriuje 

yra 10 kompiuterizuotų darbo vietų su serveriu, čia vyksta techniniai užsiėmimai vaikams 

įsisavinant programą „3D projektavimas“ pagal vykdomą projektą „Informacinių technologijų 

centro „Failiukas“ įkūrimas ir veikla bibliotekose“. 

 

(Lentelė 8)Vartotojams skirtos darbo vietos  

 Darbo vietų skaičius vartotojams Kompiuterizuotų 

darbo vietų sk. 

darbuotojams 

 

 

Iš viso 

Iš jų:kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Iš viso Prijungtų prie 

tinklo 

Su interneto 

prieiga 

SVB 259 76 76 76 40 

VB 61 26 26 26 17 

MF 61 12 12 12 6 

KF 137 38 38 38 17 
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Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

(Lentelė 9) Vartotojų apmokymai 

 Ekskursijos (naudojimosi 

fondu, paslaugomis, įranga, 

informaciniais ištekliais 

apmokymai) 

Elektroninėms 

paslaugoms skirti 

apmokymai 

Kompiuterinio 

raštingumo 

apmokymai 

 

 Mokymų 

trukmė,val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė,val. 

Dalyvių 

skaičius 

Val. Dalyvių 

skaičius 

SVB 51 572 233 414 278 91 

VB 16 198 62 179 60 25 

MF 21 194 75 82 1132 34 

KF 14 180 96 153 86 32 

 

Mokymų metu bibliotekose pristatyta elektroninių paslaugų, kompiuterinio 

raštingumo pagrindai vartotojams. Bibliotekos registravosi dalyvauti AB LESTO konkurse 

,,Susipažinkim: savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“. Organizuotas rajono gyventojų 

susitikimas su AB LESTO darbuotojais, kurio metu pristatyta savitarnos svetainė www. 

manoelektra.lt. Kiti mokymai apie LESTO paslaugas -,,Racionalaus elektros vartojimo diena 

dideliems ir mažiems“, ,, Susipažinkim: savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“. 

Pagal įgyvendintą savivaldybės Viešosios bibliotekos projektą „El. paslaugos-saugu, 

patogu, patikima“ (vykdomas nuo 2013m.) gyventojai turi galimybę įsisavinti kompiuterinio 

raštingumo žinias ir praktinius įgūdžius. 

Vartotojams susipažinti su elektroninėmis paslaugomis ir jomis naudotis vyko 

mokymai, temos-„Spaudinių užsakymas ir rezervacija internetu“, Ar moki naudotis elektroniniu 

bibliotekos katalogu?“, „Pirmas kartas internete“, interneto portalo ,,Interaktyvioji biblioteka“ 

pristatymas ir pan. Vykstant moksleivių ekskursijoms po biblioteką suteikiama praktinių žinių 

naudojantis elektroniniu katalogu, informacijos paieška duomenų bazėse, straipsnių bazėje-NBDB 

(nacionalinės bibliografijos duomenų bankas), kraštotyros portale „Vilnijos vartai“ ir kt. Daug 

informacijos pateikiama vartotojams vykstant tiesioginėms interneto transliacijoms iš Lietuvos 

nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos mini studijos aktualiomis visuomenei temomis. 

 

8.Prieiga ir sąlygos  

Įprastinės savaitės darbo valandų skaičius, kai visos paslaugos prieinamos vartotojams: VB-48 

val.,   MF- 48 val.,   KF- 40 val. 

Darbo dienų skaičius metuose, kai visos paslaugos prieinamos vartotojams: VB-281 diena,  MF-

281 diena., KF- 251 diena.    

 

 

http://www.manoelektra.lt/
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9.TBA 

Išsiųsta užsakymų -  55 (2014 m. - 52). 

Gauta dokumentų -  55 (2014 m. - 52), iš jų originalų – 55. 

Gauta užsakymų – nebuvo. 

Išsiųsta dokumentų – nebuvo. 

Gauti visi užsakyti leidiniai iš Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo ir Vilniaus apskrities 

A.Mickevičiaus viešosios bibliotekų.  

Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius: 

SVB– 11; VB – 11;   MF – 0; KF -0. 

2015m. ataskaitiniais metais TBA paslauga naudojosi 11 vartotojų - aukšųjų mokyklų 

–universitetų, kolegijų dieninių, neakivaizdinių (ištęstinių) studijų studentai. 

10.Renginiai 

(Lentelė 10) Renginiai 

 Renginiai 

 

Lankytojų 

skaičius 

Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 1081 119 330 632 8319 

VB 142 11 61 70 1212 

MF 274 12 101 161 1687 

KF 665 96 168 401 5420 

 

Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2015 metais renginiuose apsilankė 

8319 lankytojų (2014m.-8800), tai yra 8% bibliotekų lankytojų. Surengta per metus 1081 renginys - 

knygų aptarimai, garsiniai skaitymai, fotografijų, dailės darbų ir rankdarbių parodos, viktorinos, 

interneto transliacijos, spaudinių parodos (58% nuo bendro renginių skaičiaus). 

Bibliotekų renginių reklama skelbiama savivaldybės Viešosios bibliotekos svetainėje 

www.svencioniuvb.lt , paskyroje facebook, rajono laikraščiuose. Reklaminiai skelbimai platinami 

bibliotekos partneriams, savivaldybėje, seniūnijose, ugdymo įstaigose. Rajono laikraščių 

korespondentai ir bibliotekų specialistai parengė publikacijas apie vykusius renginius, renginių 

aprašymai patalpinti savivaldybės Viešosios bibliotekos svetainėje www.svencioniuvb.lt , paskyroje 

facebook. 

Skaitymo skatinimo akcija “Metų knygos rinkimai” kasmet bibliotekose suburia norinčius 

išrinkti geriausią knygą atskiroms skaitytojų grupėms, balsavimas internetu už pasiūlytas knygas vyko visose 

bibliotekose. Buvo renkamos labiausiai pamėgtos knygos Vaikams, Paaugliams, Suaugusiems ir Poezijos 

knygos. Aktyviausiai įsijungė į balsavimą internetu už labiausiai patikusią knygą- Viešosios bibliotekos, 

Vaikų literatūros skyriaus, Švenčionėlių ir Pabradės miestų filialų, Adutiškio, Magūnų, Prienų, Svirkų 

bibliotekų skaitytojai. Pateikus paraiškas renkamų knygų komplektams gauti Milkuškų kaimo 

http://www.svencioniuvb.lt/
http://www.svencioniuvb.lt/
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biblioteka-filialas gavo dovaną- pasiūlytas populiariausiomis suaugusiems knygas: Birutė 

Jonuškaitė, „Maranta“; Valdas Papievis, „Odilė, arba oro uostų vienatvė“; Dalia Staponkutė, „Iš 

dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“; Antanas  Šileika, „Pirkiniai išsimokėtinai“; Tomas    

Vaiseta, „Paukščių miegas“. Populiariausias renkamas knygas paaugliams dovanų gavo Prienų 

kaimo biblioteka-filialas: Akvilina Cicėnaitė, „Niujorko respublika“; Kristina Gudonytė, „Jie grįžta 

per pilnatį“; Daina Opolskaitė, „Eksperimentas gyventi“; Rebeka Una, „Atjunk“; Renata Šerelytė, 

„Rebekos salos“. 

Etnografinių regionų metų bibliotekose vyko renginiai etnine tema- kūrybinės 

dirbtuvėlės „Užgavėnių kaukės“ (Vaikų literatūros skyriuje, Pašaminės, Adutiškio kaimo 

bibliotekose), rankdarbių parodos (Milkuškų, Kaltanėnų, Prienų, Stanislavavo ir kt. kaimo 

bibliotekose filialuose), senų kalėdinių žaislų (Viešoji biblioteka) ir kitos priemonės Margučių, 

Joninių, Žolinių šventėms atminti. Svirkų kaimo bibliotekoje-filiale surengta paroda „Sušildyta rankų, 

sutaurinta laiko“-buvo eksponuojami senieji buities rakandai, rankdarbiai, spaudiniai. Savivaldybės 

Viešojoje bibliotekoje  ir miestų bibliotekose veikė spaudinių parodos susijusios su etno tradicijų savitumu- 

„Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“, „Užgavėnių tradicijos ir papročiai Aukštaitijoje“, 

„Kalendoriniai papročiai Lietuvoje ir svetur: Kalėdos“ (Viešoji biblioteka), „Lietuvių tautosakos pasaulis –

vaikams“ (Pabradės), „Švenčionių krašto etnokultūros tradicijos ir papročiai“ (Švenčionėlių) ir kt. 

Aukštaitijos etnografinio regiono papročiams skleisti Stanislavavo ir Strūnaičio kaimo bibliotekose 

kartu su vietos bendruomenėmis organizuotos Užgavėnės „Vejam žiemą lauk“, Vidutinės filiale-

etno popietė „Trys karaliai atkeliavo-visas svietas uždainavo“. Senųjų papročių popietė „Ilgais 

Advento vakarais“ organizuota –Reškutėnų kaimo bibliotekoje-filiale, edukacinė valandėlė „Auskit, riškit, 

mano rankos“-Kaltanėnų filiale. 

Bendradarbiaujant su asociacija „Slinktys“ 2015 metais bibliotekose buvo tęsiamas renginių 

ciklas „Mes su Vilnija suaugę” -literatūrinė – muzikinė kompozicija “Žmogus tik meilėje gali 

laimingai gyventi“, vyko Švenčionėlių m. ir , Milkuškų k. bibliotekose, popietė “Lietuviško 

tautiškumo pragiedrulis: Silvestras Gimžauskas“, Pašaminės k. bibliotekoje- filiale. Dalyvavo 

aktoriai Birutė Mar, Aleksas Kazanavičius, Ferdinandas Jakšys, bardas Gytis Ambraževičius, 

literatas Juozas Žitkauskas. Žurnalo “Naujoji Romuva” redakcijos atstovai su kūrėjais lankėsi 

Adutiškio kaimo  ir Švenčionėlių m. bibliotekose. 

Poezijos ir muzikos šventė - neregių kūrėjų popietė “Ugniažiedė žvaigždė” 

organizuota Pašaminės k. bibliotekoje –filiale, dalyvavo poetė Vilija Dumbliauskienė, pianistė 

Dovilė Bagdonaitė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas, "Vilniaus" choro vadovas 

Vladas Bagdonas, rašytoja Gintarė Adomaitytė. 
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Tarptautinė vaikų knygos diena paminėta bibliotekose su mažaisiais skaitytojais- 

Vaikų literatūros skyriuje, Pabradės ir Švenčionėlių miestų bibliotekose, Pašaminės, Reškutėnų, 

Miežionėlių, Strūnaičio, Milkuškų , Svirkų ir kitose bibliotekose. 

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2015 metų balandžio 23 –29 dienomis skelbė 15-ąją 

Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Biblioteka: informacija ir žinios -kiekvienam“. Šios 

akcijos metu visose bibliotekose vyko garsiniai skaitymai, bendruomenių susitikimai, knygų 

aptarimai, pokalbiai ir kt. 

Tradicinė akcija “Knygų Kalėdos” (inicijavo Lietuvos Respublikos prezidentė 

D.Grybauskaitė) kvietė paremti bibliotekas naujomis knygomis jaunimui vaikams, skatinti skaitymą 

visuomenėje. Pagrindinis akcijos renginys organizuotas Viešojoje bibliotekoje- “Knygų Kalėdų” 

autobusiuko viešnagė dalyvaujant rašytojams V.V.Landsbergiui ir T.Dirgėlai Vaikų literatūros skyriuje. Su 

knygų dovanomis bibliotekos darbuotojos aplankė Švenčionių senų ir neįgalių žmonių globos namų 

gyventojus Šventos kaime: Bibliotekos skaitykloje surengta popietė dalyvaujant  leidykloms “Gimtasis 

žodis“, „Gelmės“, „Baltos lankos, “Žuvėdra“, “Naujoji Romuva“, „Raidynėlis“, „Tikra knyga“, 

„Rašytojų sąjungos leidykla“, UAB „Rotas“. Visą akcijos laikotarpį bibliotekose vyko skaitymo 

skatinimo renginiai, knygų aptarimai, popietės (Pabradės, Švenčionėlių miesto, Pašaminės, 

Reškutėnų, Adutiškio, Svirkų, Milkuškų irk t.) 

Organizuotos viktorinos ir konkursai visuomenei -„Europrotai“ ir „Bibliomūšis“, 

savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko pilietinės akcijos “Nacionalinis diktantas” ir 

“Konstitucijos egzaminas” 

Tradicinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (2015m. tema –Draugystė) paminėta daugelyje 

bibliotekų organizuojant garsinius skaitymus, pokalbius vaikams- Vaikų literatūros skyriuje, Pabradės ir 

Švenčionėlių miestų bibliotekose, Svirkų, Pašaminės, Reškutėnų ir kt.filialuose. 

Vasaros metu skatinant vaikų skaitymą vyksta tradicinė akcija “Vasaros skaitymai-2015”, 

aktyviausi čia buvo Vaikų literatūros skyriaus, Pabradės ir Švenčionėlių miestų bibliotekų jaunieji skaitytojai 

ir Reškutėnų, Pašaminės, Svirkų Adutiškio, Strūnaičio kaimų vaikai. 

Vasario mėnesį bibliotekose vyko „Saugesnio interneto savaitė“, jos metu 

bibliotekose moksleiviams organizuotos ekskursijos, informacijos pamokos ir pokalbiai. 

Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos transliacijos vyko visose 

bibliotekose, temos: „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS. “Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju ǃ“ 

bibliotekose; “Lietuvos pašto naujovės ir aktuali informacija gyventojams“; „Praktiniai patarimai 

2015m. deklaravusiems žemės ūkio naudmenas ir pasėlius“; „Ar reikia jaunąją kartą skatinti 

skaityti?“; “Kokia tautiškumo samprata šiandien?“; „Įsivedus eurą: apžvalga ir prognozės“; AB 

LESTO konkursas “Susipažinkim: savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“. 

http://www.manoelektra.lt/
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Renginai vaikams organizuojami ir vaikų pomėgių klubuose. Ataskaitiniais metais 

vaikų užimtumo veikla bibliotekose vyko pomėgių klubuose- paminėtini lėlių teatriukai-„Boružėlė“ 

(Vaikų lit.skyrius), „Žeimenukas“ (Pabradės m. fil.), „Žirniukas“ (Švenčionėlių m.fil.), „Saulės 

zuikutis“ (Reškutėnų fil.). Etniniai ir kraštotyros veiklos klubai- „Darbščios rankelės“ ir „Seklytėlė“ 

(Reškutėnų fil.), „Seklyčia“ (Stanislavavo fil.), „Šaudyklėlė“ (Vaikų lit.skyrius). Kūrybiniai ir 

knygos mylėtojų klubai- „Smalsutis“ (Švenčionėlių. m.fil.), „Oazė“, “Knygos bičiulių klubas“ 

(Svirkų fil.), „Seklyčia“ (Stanislavavo fil.). 2015m. daugelyje bibliotekų lėlių teatrai pristatė 

garsinius skaitymus, naujas knygas, organizavo viktorinas, konkursus. Nuolat gaminami darbeliai- 

iš gamtos medžiagų, popieriaus, rankdarbiai, karpiniai ir kt. Veikė spalvingos parodėlės- Vaikų 

literatūros skyriuje, Švenčionėlių ir Pabradės m. bibliotekose, Strūnaičio, Adutiškio, Reškutėnų, 

Stanislavavo, Strūnaičio filialuose. Švenčionėlių m.fil. „Smalsučio“ klubas“ dalyvavo kūrybinėse 

dirbtuvėse 5-12m. vaikams „Nuotaikos su iliustruotoja Ula Šimulynaite“. 

11.Mokamos paslaugos 

Paslaugų nomenklatūra, pokyčiai ir apimtis. 

Mokamos paslaugos ataskaitiniais metais bibliotekose vartotojams buvo teikiamos 

vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014m. spalio mėn. 23d. sprendimu Nr.T-

161 “Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012m. vasario 28d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl  

rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ 

pakeitimo“.  

Teikiamos šios mokamos paslaugos: dokumentų kopijavimas, spaudinių skolinimas iš 

kitų bibliotekų (TBA), dokumentų ofisinis įrišimas, perrišimas, skaitytojo pažymėjimo (bilieto) ir jo 

dublikato išdavimas, teksto spausdinimas kompiuteriu, dokumentų laminavimas, dokumentų 

skenavimas. Dažniausiai vartotojai naudojosi dokumentų kopijavimo ir skaitytojo elektroninio 

bilieto įsigijimo paslaugomis. Mokamų paslaugų įkainiai nesikeitė. Populiariausia bibliotekose 

mokama paslauga-dokumentų kopijavimas. 

Ataskaitiniais 2015 metais gauta lėšų už mokamas paslaugas savivaldybės Viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose- 896,69 eur. Vartotojams labai svarbi mokama elektroninio bilieto 

įsigijimo paslauga, nes bilietas yra naudojamas visose šalies bibliotekose. 

 

12.Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene 

Pagrindinė savivaldybės Viešosios bibliotekos ir filialų informacija pateikiama interneto 

svetainėje www.svencioniuvb.lt- bibliotekos paslaugos, renginių reklama, akcijos, knygų naujienos. 

Viešinami bibliotekose vykę renginiai, mokymai, talpinamas renginių archyvas. Informacija 

http://www.svencioniuvb.lt-/
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publikuojama svetainės facebook paskyroje. Švenčionių rajono savivaldybės tinklapyje 

www.svencionys.lt patalpinami bibliotekų renginių skelbimai ir aprašymai. 

Per metus savivaldybės Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.svencioniuvb.lt  

aplankyta 20270 kartų. 

Bendrai apie bibliotekų veiklą buvo publikuota per metus 129 straipsniai- internetiniuose  

puslapiuose ir rajono laikraščiuose. Bibliotekos darbuotojai parengė 96 straipsnius savivaldybės 

Viešosios bibliotekos interneto svetainei www.svencioniuvb.lt. Rajono laikraščiuose „Žeimenos 

krantai“ ir „Švenčionių kraštas“ 2015 metais apie bibliotekų veiklą buvo publikuota 26, iš jų 19 

parengė laikraščių korespondentai, 7 - bibliotekų specialistai. Paminėtini: „Sekminės 

Reškutėnuose“ (D. Lapėnaitė, „Švenčionių kraštas“), „Meninėje kompozicijoje - Adomo 

Mickevičiaus ir Vladislovo Sirokomlės gyvenimo bei kūrybos atspindžiai“ (J. Zenkienė, 

„Švenčionių kraštas“), „Švenčionių krašto autorių skaitymai“ (R. Kaušinienė, „Švenčionių 

kraštas“), „Bibliotekoje pristatyta nauja poezijos knyga“ (S. Busilienė, „Žeimenos krantai“), 

„Kiekvienas augalas-tai gamtos stebuklas“ (L. Untanienė, „Švenčionių kraštas“), „Nacionalinė 

Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“ (V. Bruvinskienė, 

„Švenčionių kraštas“) ir kt. Taip pat laikraščių korespondentų straipsniai- „Aplink mus yra visko, 

ko tik žmogui reikia“ „Kad būtų mažiau gedulo ir daugiau vilties, jog visa tai nepasikartos“, 

„Kalėdų senelis aplankė ir nudžiugino vaikus“, „Norite būti laimingi, turtingi, sėkmingi-skaitykite 

knygas“, „Nuotaikos su Ula Šimulynaite“, „Pašaminėje sužibo poezijos, dainos ir muzikos 

žvaigždė“, „Švenčionių r. viešojoje bibliotekoje kuriasi modernių technologijų edukacinės erdvės“ 

(I. Poželienė, „Švenčionių kraštas“). Apie bibliotekose vykusius renginius mintimis rajono spaudos 

puslapiuose dalinosi ir skaitytojai- M.Sivickienė („Etnografinė piemenėlių šventė Reškutėnuose“, 

„Žeimenos krantai“), „Technologijos suteikia galimybę keisti pasaulį“, (Damian Kondratovič, 

„Žeimenos krantai“), „Ugniažiedė žvaigždė“- sielą gaivinanti popietė Pašaminėje“ (A.Rastenienė, 

„Žeimenos krantai“) ir kt. 

Viešinant „Bibliotekos pažangai2“ projektą „Informacinių technologijų centro „Failiukas“  

įkūrimas ir veikla bibliotekose (įgyvendinamas Vaikų literatūros skyriuje, Pabradės ir Švenčionėlių 

miestų bibliotekose) buvo parengtas ir pateiktas reportažas televizijai-INFO TV žinių laidai. 

 Bibliotekų paslaugų ir renginių reklamai parengti skelbimai, skrajutės išplatinti 

mokyklose, savivaldybėje, Švenčionių Profesinio rengimo centre. Nuo 2014 metų yra suburta 

bibliotekų specialistų ir aktyvių bendruomenės narių komanda „Žeimenėlė“ atstovaujanti 

savivaldybės Viešąją biblioteką viktorinose „Protų mūšis“, Europrotai“ ir „Bibliomūšis“. 

 

 

http://www.svencionys.lt/
http://www.svencioniuvb.lt/
http://www.svencioniuvb.lt/
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(Lentelė 11) Straipsniai    

 Iš viso 

straips

nių 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai 

Iš 

viso 
Respubl. 
spaudoje 

Vietinėje 
spaudoje 

Internetiniuose 

šaltiniuose 
Iš 

viso 
Respubl. 
spaudoje 

Vietinėje 
spaudoje 

Internet. 

šaltiniuose 

SVB 129 103 - 7 96 26 - 26 - 

VB 39 34 - 2 32 5 - 5 - 

MF 40 30 - 3 27 10 - 10 - 

KF 50 39 - 2 37 11 - 11 - 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

1. LIBIS PĮ diegimas 

Diegimo eiga SVB ir problemos   

 LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė veikia savivaldybės Viešojoje bibliotekoje, 

Vaikų literatūros skyriuje, Švenčionėlių miesto bibliotekoje-filiale. Iki ataskaitinių metų 

pabaigos atlikti parengiamieji darbai Skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimui nuo 2016m. 

sausio 1d.- Pabradės miesto bibliotekoje-filiale, Adutiškio, Svirkų, Milkuškų, Stanislavavo, 

Sarių, Miežionėlių kaimo bibliotekose-filialuose. Kituose kaimo filialuose- Bačkininkų, 

Pašaminės, Reškutėnų, Strūnaičio, Šventos, Kaltanėnų, Prienų vykdomas fondų 

rekatalogavimas. 

Bendras bibliografinių įrašų skaičius LIBIS elektroniniame kataloge nuo 2004m.– 78168,   

ataskaitiniais 2015 metais įtraukta į el.katalogą- 7560 įrašai, iš jų nauji įrašai-2680. 

 

2.Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika ir problemos  

SVB –  6060 fiz.vnt.  (gauta per metus 133  fiz. vnt.)  

VB-  2130 fiz. vnt.   (71 fiz.vnt.) 

MF–  1707 fiz.vnt.   (19 fiz.vnt.) 

KF–  2223 fiz.vnt.(43 fiz.vnt.) 

 

Vidutinis informacinio fondo dydis: MF – 853 fiz.vnt., KF – 130 fiz.vnt. 

Ataskaitiniais metais bibliotekų fondai pasipildė naujais informaciniais leidiniais: 

,,Lietuva“, t. 4, ,,Visuotinė lietuvių enciklopedija“, t.25, ,,Pasaulio vietovardžiai. Azija“, t.1, t.2, 

Aleksandrovič V. ir kt. ,,Kunigaiščiai Radvilos“, ,,Lietuvos bibliografija“ serija C, Liolytė D. 

,,Švediški pokalbiai ir žodynėlis“,  ,,Daniški pokalbiai ir žodynėlis“, Bilkis L. ir kt. ,,Lietuvos 

vietovardžių žodynas“ ir kitais leidiniais. Daugelis bibliotekų šią literatūrą gavo iš leidyklų ir kitų 

rėmėjų skirtos paramos. Komplektuojant informacinius fondus užsakomi leidiniai atsižvelgiant į 

gaunamas vartotojų užklausas, į leidinių panaudojimą. Labiausiai reikalingos pažintinės 

enciklopedijos įvairaus amžiaus vaikams, ypatingai kaimų bibliotekoms. 

3. Katalogų ir kartotekų sistema   

Švenčionių rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje (LIBIS sistema) pradėta kurti 2004m. 
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Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą įtraukta naujų įrašų - 2680 ir rekataloguotų įrašų-

4880, bendrai elektroninis katalogas 2015m. pasipildė 7560 įrašų.  

Elektroninio katalogo kūrimo pradžia-2004m., čia yra 78168 įrašai.  

Bibliotekose yra naudojamas kortelinis abėcėlinis katalogas, taip pat kraštotyros ir citatų 

kartotekos.  

Rajono spauda aprašoma ir įrašai eksportuojami į Nacionalinį bibliografijos duomenų banką 

(NBDB). 2015 metais iš viso sukurta ir išsiųsta 992 analiziniai įrašai, nuo duomenų bazės 

pradžios 2004m. į NBDB įtraukta 19546 įrašai. 

2015m. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyros analizinių aprašų -139. 

 

4.Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas   

Gauta užklausų:  

SVB –  3736  (2014m. – 3911); 

VB –  1354  (2014m.-1325); 

MF –  1570  (2014m. -1777; 

KF –  812 (2014m.- 809). 

5.Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius:  

SVB –  17 (2014 m.-25); 

VB –  17 (2014 m.- 15); 

MF –  negauta; 

KF –  negauta  (2014 m.-10). 

Atsakytų užklausų: 

SVB –  3735 (2014 m.- 3891); 

VB –  1354  (2014 m. 1309); 

MF –  1570 (2014 m.-1777); 

KF –  811  (2014 m.-805). 

Vartotojai bibliotekose dažniausiai ieškojo atsakymų ekonomikos, istorijos, 

geografijos, informacijos ir kitais klausimais. Literatūros informacijos paieškai buvo panaudotas 

elektroninis suvestinis LNB katalogas ir savivaldybės Viešosios bibliotekos elektroninis 

katalogas, Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB). Taip pat paieškai buvo 

pasinaudota prenumeruojamų duomenų bazių INFOLEX, EBCO Publishing, Naxos Music 

Library (muzikinė duomenų bazė) prieiga. Užklausoms atsakyti panaudotos nemokamos teisinės 

duomenų bazės –Teisės aktų registras (TAR), Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės ir kt. 
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6. Internetas  

Rajone bibliotekų turinčių viešą interneto prieigą skaičius yra -21 (savivaldybės Viešoji 

biblioteka turi 2 interneto prieigas). Vartotojai internetu naudojasi nemokamai, organizuojami 

kompiuterinio raštingumo, informacijos paieškos mokymai vartotojams-individualiai ir grupėms. 

Interneto vartotojų skaičius: SVB – 1716;   VB – 335; MF-  712; KF – 669. 

2015m. bibliotekose pasinaudoti vieša interneto prieiga apsilankė - SVB – 24492 ger lankytojai; 

VB -10299g lankytojai;   miestų filialuose-7609g lankytojai, kaimų filialuose-6584 lankytojų.gerai 

Bibliotekų vieša interneto prieiga buvo panaudota Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo 

bibliotekos transliacijoms organizuoti. Visose bibliotekose lankytojai buvo kviečiami į tiesiogines 

transliacijas iš LNB mažosios studijos, temos: „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS. “Mąstau. 

Rūšiuoju. Gyvuoju ǃ“ bibliotekose; “Lietuvos pašto naujovės ir aktuali informacija gyventojams“; 

„Praktiniai patarimai 2015m. deklaravusiems žemės ūkio naudmenas ir pasėlius“; „Ar reikia jaunąją 

kartą skatinti skaityti?“; “Kokia tautiškumo samprata šiandien?“; „Įsivedus eurą: apžvalga“, AB 

LESTO konkursas “Susipažinkim: savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“. 

Tiesioginės transliacijos metu aktyvūs klausytojai galėjo užduoti klausimus ir gauti atsakymus. 

Švenčionėlių miesto filialas ir savivaldybės Viešoji biblioteka turi atskiras interneto skaityklas, 

Pabradės miesto filialas- bendra skaitykla. Kaimo bibliotekose-filialuose interneto prieiga yra 

vartotojų aptarnavimo vietose. Bendras interneto prieigos darbo vietų skaičius SVB-76. 

 

7. Elektroninės paslaugos  

Seansų skaičius – 9972, 

Seansų trukmė – 7067 val. 11 min., 

Nepavykusių seansų skaičius(neigiamų atsakymų/procentas – nebuvo, 

Atsisiųstųjų dokumentų (turinių) skaičius (per seansą) – 10, 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 5525, 

Virtualių apsilankymų skaičius – 20270, 

Paieškų skaičius – 30265, 

Interneto seansų skaičius – 9972. 

 

8. Kraštotyros veikla  

 Ataskaitiniais metais bibliotekos papildė spaudinių fondus naujais kraštotyros  

leidiniais – Lietuvos etnografiniai regionai‘‘, ,,Aukštaitijos nacionalinis parkas“, ,,Bundanti 

versmė“ t.2, Dagys M., Vaitkuvienė D. ,,Baltasis gandras Lietuvoje“, Skyrelis A. ,,Aš atsiliepsiu 

,,Rožės dilgėlyne“, „Dvi mūzos“, „O aš einu...“, Kapačinskienė N. ,,Lietuviška mokykla 

Švenčionėliuose“, ,,Švenčionėlių progimnazijos kraštotyros muziejus 1963-2013 metai‘‘, Jakštas A. 

http://www.manoelektra.lt/
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,,Anapus tylos“, ,,Švenčionių krašto dvarai ir dvarvietės“ ir kt. Visose rajono bibliotekose 

kraštotyros fonduose sukaupta 2888 fiz.vnt. spaudinių apie Švenčionių krašto istoriją, dabartį, 

kūrėjus, gamtą.  

Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje veikė spaudinių parodos kraštotyros tema: ,,Skleidę  

šviesą gimtajam kraštui‘‘ (apie krašto knygnešius), ,,Švenčionių krašto takais“, „Paminklai, 

saugantys krašto istoriją“, ,,Ir kaip man šio krašto nemylėti“, šios parodos buvo eksponuotos 

Pašamimės, Vidutinės, Milkuškų, Stanislavavo, Strūnaičio kaimo filialuose. 

 Atsakant į vartotojų užklausas kraštotyros temomis bibliotekų specialistai naudojosi 

sukaupta medžiaga teminiuose aplankuose, kraštotyros kartoteka, spaudinių fondu ir kita 

kraštotyros medžiaga. Jau eilę metų bibliotekose kaupiama medžiaga kraštotyros darbų parengimui 

ar leidybai- Reškutėnų, Milkuškų, Šventos, Stanislavavo.  Rengiami metraščiai –aprašomi  

kiekvienų metų bibliotekų renginiai, veikla, įdomiausi renginiai, vietos bendruomenės gyvenimas. 

Pažymint Etnografinių regionų metus bibliotekose vyko renginiai susiję su krašto papročių, 

tradicijų, tautosakos sklaida, todėl juose buvo panaudota kraštotyros literatūra, kiti kraštotyros 

informacijos ištekliai (Viešojoje bibliotekoje, Strūnaičio, Pašaminės, Svirkų, Adutiškio kaimo 

filialuose, Švenčionėlių miesto bibliotekoje). 

Rajono laikraščiai „Švenčionių kraštas“ ir „Žeimenos krantai“ nuolat spausdino straipsnius apie 

krašto istorinius įvykius, žymius žmones, kaimo bendruomenių gyvenimą, kultūrinius renginius ir 

pan., šių straipsnių aprašai eksportuojami į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB), 

2015 metais sukurta 139 įrašai kraštotyros tematika.  

2015 m. Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centras 

vykdė tyrimą „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“. 

Buvo atliktas tyrimo 2etapas: „Kraštotyros informacija ir sklaida“ (tikslas išsiaiškinti kaip 

tvarkomos kraštotyros bibliografinės duomenų bazės, kiek taikomos naujos technologijos, kaip 

organizuojama kraštotyros informacijos sklaida). 

Savivaldybės Viešoji biblioteka ataskaitiniais metais dalyvavo tęstiniame Vilniaus apskrities 

A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos tęstiniame projekte „Vilnijos vartai“- internetinio portalo 

kūrime. Virtualios informacijos portalui buvo pateikta duomenų apie Švenčionių krašto vietoves, 

daugiausia apie Berniūnų kaimą Kaltanėnų seniūnijoje. Kraštotyros informacija yra talpinama 

savivaldybės Viešosios bibliotekos svetainėje www.svencioniuvb.lt 

 

 

 

 

http://www.svencioniuvb.lt/
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(Lentelė 12) Kraštotyros veikla 

 Kraštotyros 

fondas (fiz.vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso Parengta 

2015m. 

Iš viso Parengta 

2015m. 

SVB 2950 26551 314 244 16 

VB 726 10204 139 58 1 

MF 748 4585 85 33 2 

KF 1476   11762 90 153 13 

 

V. METODINĖ VEIKLA   

        Ataskaitiniais metais metodinė veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į pagrindinius 

bibliotekų uždavinius formuojant visuomenės skaitymo įgūdžius, naujoviškų ir inovatyvių paslaugų 

vartotojams prieinamumą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir kt. Nuolatinis dėmesys buvo 

skiriamas renginių, akcijų organizavimui bibliotekose ir visuomenės pritraukimui. 

       Išvykstant į kaimo ir miestų bibliotekas-filialus buvo teikiamos konsultacijos, savivaldybės 

Viešosios bibliotekos specialistai organizavo 16 išvykų į filialus. Vyko 3 gamybiniai pasitarimai 

bibliotekų veiklos organizavimo klausimais. Pagrindinės gamybinių pasitarimų temos ir klausimai-

periodinių leidinių apskaita bibliotekoje, elektroninės skaityklės ir jų panaudojimas teikiant 

bibliotekų paslaugas vartotojams, projektų valdymas ir kt. 

      Bibliotekų specialistų kvalifikacijai kelti Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos specialistai pagal Vilnijos krašto bibliotekų asociacijos projektą „Vilnijos krašto 

kultūros paveldo raiška“ organizavo seminarą- mokymus tema „Vilnijos krašto skaitmeninio turinio 

kūrimas ir sklaida“ savivaldybės Viešosios bibliotekos, filialų ir mokyklų bibliotekų specialistams. 

2 savivaldybės Viešosios bibliotekos specialistai dalyvavo Vilniaus regiono bibliotekų tarybos 

posėdyje aptariant aktualius viešųjų bibliotekų veiklos klausimus. Mokymuose „Bibliotekos 

renginių ir parodų organizavimas“ ir “Organizacijos elgsenos ir bendravimo etiketas“ (dalyvavo 2 

specialistai). Nuotoliniuose mokymuose „Išmanių programėlių naudojimo mokymai bibliotekų 

specialistams“ dalyvavo Pabradės ir Švenčionėlių miesatų bibliotekų-filialų specialistai. 

     Organizuojant bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą, buvo dalyvauta Lietuvos nacionalinės 

M.Mažvydo bibliotekos mokymuose. Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai - 2“ vyko mokymai 

„Poveikio vertinimas“ (dalyvavo 3 specialistai) ir „Patirties dalijimosi seminaras“ (dalyvavo BP2 

projekto vadovas), Tarptautinė konferencija „Vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje: 

bibliotekos socialiniams pokyčiams 2015“, organizuota su Švedijos institutu ir Švedijos Karalystės 

ambasada Lietuvoje (dalyvavo 1-as specialistas). 

       Kultūros ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos edukacinės programos seminare 

„Menų dūzgės“ (kūrybinė laboratorija) dalyvavo 1-as Vaikų literatūros skyriaus specialistas.  
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       Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija organizavo Tarptautinį išvažiuojamąjį 

viešųjų bibliotekų patirties sklaidos forumą „Atvira biblioteka“ (Grosupje, Liublianos, Kranj, Celje, 

Koper, Izola ir Radovljica miestuose, Slovėnijos Respublikoje), dalyvavo  Viešosios bibliotekos 

direktorė L.Vilčiauskienė. 

      Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko mokymai specialistams dirbantiems su vartotojais-

„Susipažinkim: savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“ (organizavo LESTO). Praktiniai mokymai 

buvo organizuoti kaimo filialų darbuotojams, temos „Skaitytojų aptarnavimas LIBIS posistemėje“, 

„Bibliotekų dokumentų fondo rekatalogavimas“. Bendras per metus pakėlusių kvalifikaciją 

darbuotojų skaičius-37. 

       Ataskaitiniais metais savivaldybės Viešojoje bibliotekoje buvo vykdoma projektų rengimo ir  

įgyvendinimo veikla. Lietuvos Kultūros tarybai pateiktos 5 paraiškos- kultūros edukacijos, etninės, 

skaitymo skatinimo srities projektai. Pagrindinis 2015 metų projektas Lietuvos nacionalinės 

M.Mažvydo bibliotekos „Bibliotekos pažangai2“. Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje parengta 

paraiška atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius ir naujų paslaugų kūrimą. Pateiktas projektas 

„Informacinių technologijų centro „Failiukas“ įkūrimas ir veikla bibliotekose“ gavo dalinį 

finansavimą, veikla vykdoma 2015-2016m. Tai projektas susijęs su Informacinių technologijų 

panaudojimu siekiant užimti socialiai remtinų šeimų ir vaikų globos namų vaikus, įsisavinami 3D 

projektavimo įgūdžiai, vyksta 13-15 metų vaikų užimtumas techniniuose būreliuose. Įsigyta 

techninė įranga- kompiuteris serveris, 3D spausdintuvas, įrengta mokymų klasė – Informacinių 

technologijų centras „Failiukas“ Vaikų literatūros skyriuje ir 2 mokymų padaliniai- Pabradės ir 

Švenčionėlių miestų bibliotekose. Parengti IT ir bibliotekų specialistai pagal mokymų programą, 

per projekto veiklos laikotarpį techniniuose būreliuose bus apmokyta 60 vaikų. 

      Pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27d. sprendimą Nr.T-154 „Dėl 

Švenčionių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 

metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pateikta paraiška Neformaliojo vaikų švietimo veiklai 

„Kompiuterio labirintai“, gautas dalinis finansavimas, programa įgyvendinama Švenčionėlių miesto 

bibliotekoje, dalyvavo 19 vaikų, nuo 8 iki 14 metų amžiaus. 

     Bibliotekos dalyvauja kūrybiniuose projektuose - Švenčionėlių miesto, Milkuškų, Pašaminės 

kaimo bibliotekos su projektu „Mes su Vilnija suaugę“ pristatė renginius -literatūrinė – muzikinė 

kompoziciją „Žmogus tik meilėje gali laimingai gyventi“, skirta Igno Šeiniaus kūrybai, dalyvavo 

aktoriai Birutė Mar ir Aleksas Kazanavičius (Švenčionėlių miesto ir Milkuškų kaimo bibliotekoje) 

ir literatūrinė – muzikinė kompozicija „Lietuviško tautiškumo pragiedrulis: Silvestras Gimžauskas“,  

dalyvavo aktorius Ferdinandas Jakšys, bardas Gytis Ambrazevičius (Pašaminės kaimo bibliotekoje- 

http://www.manoelektra.lt/
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filiale). Knygų kūrėja ir iliustruotoja Ula Šimulynaitė Švenčionėlių miesto bibliotekoje- filiale 

surengė kūrybines dirbtuves 5-12 m. vaikams „Nuotaikos su iliustruotoja Ula Šimulynaite“. 

       Švenčionėlių miesto biblioteka-filialas dalyvavo partnerio teisėmis VšĮ“Žaliasis taškas“ ir 

VšĮ“RV Agentūra“ projekte “Kita forma bibliotekose”. 

       Ataskaitiniais metais savivaldybės Viešoji biblioteka dalyvavo veiklos tyrimuose-“Viešųjų 

bibliotekų apklausa apie LNB teikiamą metodinę pagalbą“ „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų 

kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ (Lietuvos nacionalinė biblioteka), „Elektroninės paslaugos 

Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“ (Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka).  

    Įgyvendinant Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos projektą ‚Bibliotekos pažangai2“ 

savivaldybės Viešojoje bibliotekoje suburta „Žeimenėlės“ komanda, atstovavusi viktorinoje 

„Bibliomūšis“ ir miesto bendruomenės viktorinose „Europrotai“ ir „Protų mūšis“. Kasmet 

savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyksta pilietinės akcijos Nacionalinis diktantas ir Konstitucijos 

egzaminas.  

 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 

Ataskaitiniais metais savivaldybės Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai 

dalyvavo Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos tyrime “Viešųjų bibliotekų apklausa apie 

LNB teikiamą metodinę pagalbą“, tyrimo tikslas- sužinoti kaip viešųjų bibliotekų darbuotojai 

vertina LNB teikiamą metodinę pagalbą, sukuriamus produktus, įgyvendinamus projektus. Buvo 

taikomas tyrimo metodas-kiekybinė internetinė apklausa, klausimynas apėmė daugelį veiklos sričių-

organizuojamus mokymus, virtualias parodas, konsultacijas, metodinę medžiagą ir pagalbą, 

inicijuojamus ir įgyvendinamus projektus. 

2015 m. Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centras 

vykdė tyrimą „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“. 

Buvo atliktas tyrimo 2etapas. „Kraštotyros informacija ir sklaida“ (tikslas išsiaiškinti kaip 

tvarkomos kraštotyros bibliografinės duomenų bazės, kiek taikomos naujos technologijos, kaip 

organizuojama kraštotyros informacijos sklaida). 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka atlieko tyrimą „Elektroninės 

paslaugos Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“, buvo atsakyta į 

klausimus, pateiktus anketoje, tyrimo tikslas- ieškoti palankių sprendimų plėtojant elektronines 

paslaugas ir gerinant jų kokybę. 
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VII. PERSONALAS 

1. Darbuotojų skaičius: 

SVB - 48,   VB –23,  MF -9,  KF -16. 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 

SVB - 40,   VB – 16,   MF -8,   KF -16. 

profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nevisą darbo dieną: 

SVB - 8, VB - nėra, MF -2, KF -6. 

 

2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: SVB, VB, MF, KF (proc. ir skaičiais) 

Aukštasis-SVB 14 (34%),   VB-6 (38%),    MF-6 (75%), KF-2 (12%). 

Aukštesnysis - SVB -20 (49%),  VB-9 (56%),   MF-2 (25%), KF-9 (56%) 

Kitas SVB -7 (15%),  VB- 1(6%),   MF- nėra, KF-6 (35%). 

 

3. Darbuotojų kaitos problemos. Ataskaitiniais metais SVB keitėsi 1 kaimo filialo 

darbuotojas. 

4. Darbuotojų kėlusių kvalifikaciją už bibliotekos ribų skaičius per metus – 37.  

 

5. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:  

Vartotojų ir lankytojų skaičius tenkantis 1 bibliotekininkui 

Vartotojų tenka 1-am bibliotekininkui:   SVB–192;  VB – 80;   MF – 404;   KF – 198. 

Vartotojų tenka 1-am bibliotekininkui (aptarnaujantys vartotojus bibliotekininkai): 

SVB–248;  VB – 183;   MF – 404;   KF – 198. 

Lankytojų tenka 1-am bibliotekininkui: SVB – 2648;   VB – 2106;  MF – 4610;   KF – 2208. 

Lankytojų tenka 1-am bibliotekininkui (aptarnaujantys lankytojus bibliotekininkai): 

SVB – 3417;   VB – 4815;  MF – 4610;   KF – 2208. 

Išduotis (fiz.vnt.) 1 darbuotojui: SVB – 5136 fiz.vnt.,   VB – 2673 fiz.vnt.,   MF – 11745 fiz.vnt,   

KF – 4295 fiz.vnt. 

Išduotis (fiz.vnt.) 1 darbuotojui: (aptarnaujantys lankytojus bibliotekininkai): 

  SVB – 6042 fiz.vnt.,   VB – 6110 fiz.vnt.,   MF – 11745 fiz.vnt,   KF – 4295 fiz.vnt. 

 

VIII. MATERIALINĖ BAZĖ  

1. Patalpų būklė 

Avarinės patalpos. Tokiose patalpose esančių bibliotekų 2015  metais nebuvo. 

Remontuotinos patalpos. Pradėta patalpų  renovacija Pabradės miesto bibliotekoje-filiale,  

biblioteka laikinai perkelta į Pabradės „Žeimenos“ gimnaziją, (numatomi darbai iki 2017m.). 

Kapitalinis patalpų remontas reikalingas kaimo filialuose-Bačkininkų, Strūnaičio, 

Stanislavavo, Jakelių kaimo bibliotekose-filialuose. 
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Per metus atlikta remontų. 2015m. pasibaigus pastatų renovacijos darbams 2 kaimo  

bibliotekos-filialai įsikūrė atnaujintose patalpose, Milkuškų- kaimo daugiafunkciniame pastate su 

vietos bendruomene, Reškutėnų- kartu su Tradicinių amatų centru. 

Savivaldybės Viešoji biblioteka, 2015m. pabaigoje užbaigus renovacijos darbus pradėjo 

 veikti atnaujintose patalpose, pagerėjo darbo sąlygos darbuotojams, pritaikytos erdvės vartotojų 

aptarnavimui. 

Rajone visos bibliotekos yra šildomos, 89% kaimo bibliotekų yra telefonizuotos, 20  

rajone veikiančių bibliotekų mieste ir kaime turi viešą interneto prieigą. 

 

(Lentelė 13) Patalpų būklė 

 Avarinės patalpos Remontuotinos patalpos Per metus atlikta 

remontų 

SVB nėra 4 3 

VB nėra - 1 

MF nėra  - 

KF nėra 4 2 

 

1. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius    

Kompiuterių skaičius: SVB – 116,   VB – 43   MF – 18,   KF – 55. 

Dauginimo priemonių skaičius:   SVB-23,   VB-2,   MF-4,   KF-17. 

2.Bendras bibliotekų patalpų plotas kv.m. – 2382 kv.m. 

Iš jų: naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 1902 kv.m. 

3.Lentynų apskaita 

Viso fondo lentynų metrų skaičius -4272 m. 

Atviro fondo lentynų metrų skaičius- 4137 m. 

(Lentelė 14) Kompiuterinės ir dauginimo priemonės  

 Kompiuterių 

skaičius 

Kompiuterių naudojimas 

 

Dauginimo 

aparatai 

vartotojams Skirta vartotojams Skirta darbuotojams 

SVB 116 76 40 23 

VB 43 26 17 2 

MF 18 12 6 4 

KF 55 38 17 17 

     

 

IX. FINANSAVIMAS 

1. Paprastosios išlaidos 

• Darbo užmokesčiui   223400,00 eur, 

• Dokumentams įsigyti   25700,00 eur, 

• Knygoms   17500,00 eur, 

• Periodikai  8200,00 eur, 



26 

 

• Kitiems dokumentams- nebuvo, 

• Statyboms pastatams – nebuvo, 

• Automatizacijai   11800,00 eur, 

• Kitos išlaidos   99200,00 eur. 

 

2. Pajamos ir finansavimas 

• Biudžeto lėšos – 360100,00   eur 

 • Iš LR kultūros ministerijos – 17500,00 eur 

 • Iš savivaldybės: iš viso – 338800,00   knygoms - nebuvo,   periodikai – 8200,00 eur, 

 Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 900,00 eur, 

 Fizinių ir juridinių asmenų parama – 500,00 eur, 

 Programų, projektų lėšos – 19900,00 eur. 

 

X. IŠVADOS  

 

1. Pasiekimai 

2015m. savivaldybės Viešoji biblioteka pradėjo veikti atnaujintose po renovacijos 

patalpose, pagerintos darbo sąlygos darbuotojams ir vartotojų aptarnavimui.  

Daugiafunkciniame pastate įsikūrė Milkuškų kaimo biblioteka-filialas. Reškutėnų 

kaimo biblioteka-filialas pradėjo veikti po renovacijos darbų atnaujintame pastate Tradicinių amatų 

centre, bendradarbiaujama vykdant bendras edukacines veiklas. 

Įgyvendinamas  „Bibliotekos pažangai 2“ projektas (2015-2016m.) Informacinių 

technologijų centro “Failiukas” įkūrimas ir veikla bibliotekose” sudarė palankesnes sąlygas 

bendruomenės poreikių tenkinimui. Vaikų literatūros skyriuje pritaikytos ir suremontuotos patalpos, 

Informacinių technologijų centre „Failiukas“ įkurta mokymų klasė, aprūpinta baldais. Įsigyta 

kompiuterinė technika- kompiuteris serveris pritaikytas 30 darbo vietų, monitoriai, 3D 

spausdintuvas, eksplotacinės medžiagos ir kitos numatytos priemonės vykdant projektą. Apmokyti 

IT specialistai ir bibliotekininkai dirbti su 3D projektavimo programa „SolidWorks“. Švenčionėlių 

ir Pabradės miestų bibliotekose-filialuose įkurtos mokymų klasės-padaliniai. Užsiėmimai vyksta 

techniniuose būreliuose, tikslinė grupė 13-15 metų vaikai įsisavina 3D projektavimo įgūdžius, kuria 

pasirinktus objektus ir gaminius spausdina 3D spausdintuvu. Projekto veiklos pristatytos bibliotekų 

renginiuose, Info TV reportaže, Vilniaus knygų mugėje LITEXPO. 

Ataskaitiniais metais Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas bibliotekoms teikė 

paramą periodinius leidinius-žurnalus ir laikraščius. Kasmet gaunama knygų parama iš daugelio 

leidyklų. 

Bibliotekų įvaizdžiui visuomenėje formuoti panaudota savivaldybės Viešosios 

bibliotekos interneto svetainė www.svencioniuvb.lt ir paskyra facebook, čia publikuojama renginių 

reklama ir aprašymai, prieiga prie interaktyvių bibliotekos paslaugų ir pan. Per metus svetainė 

aplankyta 20270 kartų. 

http://www.svencioniuvb.lt/
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Savivaldybės Viešoji biblioteka yra Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacijos narė, dalyvaujama asociacijos seminaruose, kvalifikacijos kėlimo veiklose. Veikia 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Švenčionių skyrius, vykdomos bendros akcijos, 

organizuojami Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Vilniaus regiono bibliotekų savivaldybės 

Viešoji biblioteką turi atstovą bendrų veiklos klausimų derinimui ir vykdymui. 

Visose rajono bibliotekose veikia vieša interneto prieiga, čia vartotojai turi galimybę 

susipažinti su kompiuterinio raštingumo pradmenimis, naudotis informacijos paieška tinklapiuose, 

susipažinti su elektroninėmis paslaugomis, dalyvauti internetinėse transliacijose ir pan. Veikia 

belaidžio interneto prieiga (Wi-Fi) miestų ir kaimų filialuose. Savivaldybės Viešoji biblioteka 

ataskaitiniais metais įsigijo 2 elektronines knygų skaitykles, 3 planšetinius kompiuterius ir 2 

stacionarius kompiuterius. 

 

2. Trūkumai 

Aptarnaujant vartotojus bibliotekose svarbu turėti kokybiškai veikiančią kompiuterinę 

įrangą, todėl labai svarbu artimiausiu metu atnaujinti kompiuterių tinklą kokybiškam bibliotekų 

paslaugų teikimui. Judėjimo negalią turintiems žmonėms sudėtinga pasiekti bibliotekų fondus, 

skaityklas, apsilankyti renginiuose, parodose kai bibliotekos įsikūrę aukštesniuose aukštuose ar 

kitaip neprieinamos. Bibliotekose svarbu sukurti erdves vaikams, jaunimui, senjorams ir jas 

pritaikyti užimtumui, bendravimui. 

 

3. Problemos 

Eilę metų Lietuvos gyventojų migracija iš šalies į užsienį neigiamai įtakoja bibliotekų 

vartotojų ir lankytojų statistinius rodiklius. Daugelis kaimo gyventojų yra vyresnio amžiaus, 

sudėtinga pasiekti bibliotekas, nestacionarinis gyventojų aptarnavimas suteikia galimybę aprūpinti 

spaudiniais vartotojus namuose, kitomis bibliotekų paslaugomis naudotis nėra sąlygų.  

 

 

Direktorė                                         Leonarda Vilčiauskienė 

 

 
Ataskaitą parengė: 

Violeta Bruvinskienė, 

Švenčionių rajono savivaldybės 

Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, 

(8  387) 52 117, el.p.metodinis@svencioniuvb.lt 
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