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Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos ir jos filialų 2017m. veiklos
ATASKAITA
PATVIRTINTA
Švenčionių rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktorės
2018m. sausio 17d. įsakymu Nr. B5-5

Pagrindiniai savivaldybės Viešosios bibliotekos ir filialų tikslai ir uždaviniai ataskaitiniais metais:
1. Užtikrinti gyventojams prieigą prie žinių ir informacijos šaltinių, stiprinti teikiamų paslaugų
prieinamumą atsižvelgiant į visuomenės poreikių pokyčius ir mokymosi visą gyvenimą tęstinumą.
2. Organizuoti vartotojų aptarnavimą, teikti konsultacinę pagalbą ir skaitymo paslaugas bibliotekoje ir
už jos ribų, skleidžiant informaciją naudotis rašytinio kultūros paveldo ištekliais, interaktyviomis
bibliotekų paslaugomis, elektroniniais dokumentais, naujų informacinių technologijų prieiga.

3. Paminėti 2017 metais svarbiausias visuomenės gyvenimo datas, sukaktis panaudojant bibliotekų
veiklos formas ir išteklius:
- Lietuvių kalbos kultūros metai;
- Tautinio kostiumo metai;

- Piliakalnių metai;
- Sporto metai;
- poeto K.Bradūno metai;
- rašytojos I.Simonaitytės metai;
- pasirengimo Lietuvos šimtmečiui metai;
- „Labanoras 2017- mažoji kultūros sostinė“.

Ataskaitiniais 2017 metais rajono bibliotekos pagrindinį dėmesį skyrė teikiamų
paslaugų kokybei, viešos interneto prieigos naudojimui informacijos paieškai, elektroninių
dokumentų ir interaktyvių paslaugų naudojimui. Bibliotekose vyko skaitymo skatinimo renginiai ir
akcijos, susitikimai knygų autoriais ir leidėjais, organizuotos paskaitos ir interneto transliacijos,
renginiai pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.
Įgyvendinami projektai, juos dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, ERASMUS+
Švietimo mainų paramos fondas, Europos sąjungos Atstovybė Lietuvoje. Dalyvauta Lietuvos
bibliotekininkų draugijos projekte „Misija:knygnešys“, pristatyta krašto bibliotekų veikla LRT
Kultūra televizijos kanalui.
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Bibliotekose vykdomų veiklų ir priemonių paskirtis 2017 m. buvo

padidinti

bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei ir socialiniams partneriams, išryškinti bibliotekų
tinklo privalumus, atskleisti bibliotekų paslaugų plėtros ir naudos visuomenei galimybes.
Ataskaitiniais metais savivaldybės Viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti
pirmasis tarptautinis ERASMUS+ mobilumo projektas „Tarpkultūrinis migrantų švietimas –
personalo kompetencijų tobulinimas“. Šio projekto veiklomis siekiama įgyti žinių migrantų
integravimo srityje, sužinoti kaip skandinavų ir kitos užsienio šalių bibliotekos ir organizacijos
dirba su pabėgėliais. Šiame projekte savivaldybės Viešoji biblioteka ir Vilniaus regiono
A.Mickevičiaus viešoji biblioteka yra partneriai, Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo bibliotekaprojekto koordinatorius.
Organizuota kultūrinė veikla pristatant Labanoro kraštą „Labanoras 2017- mažoji
kultūros sostinė”. 2017 m. pavasarį Labanore kartu su Lietuvos Rašytojų sąjunga vyko šventė „Poezijos

pavasaris - 2017“, skaitymai pristatyti Labanoro bažnyčioje. Bendruomenei pristatytos inovatyvios
bibliotekų paslaugos 3D technologijų srityje „Inovacijos bibliotekose-nauji atradimai“, parengtos
spaudinių parodos, temos „Muzika-lyg tauri malda“ (kompozitoriaus, vargoninko M.Petrausko ir
operos daininko K.Petrausko kūrybai), “Labanoro apylinkės: dabartis ir praeitis“ (Labanoro krašto
istorija ir paveldas) . Kaimo bendruomenės namuose organizuota adventinė popietė „Kalėdų senelio
sutiktuvės“, bendruomenės išvykos- į respublikinį bendruomenių sąskrydį Preikulėje pristatant
Labanoro krašto kulinarinį paveldą ir bendruomenės išvyka pažintiniu Labanoro keliu „Žiema
girioje‘.
II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
1. Bibliotekų skaičius
Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle veikia 20 bibliotekųŠvenčionių 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
Vartotojus skatinant naudotis bibliotekų paslaugomis, siekiant tenkinti jų skaitymo,
informacijos sklaidos poreikius kasmet bibliotekininkai organizuoja nestacionarinį gyventojų
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aptarnavimą. Neturint galimybių pasiekti bibliotekas senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms jiems į
namus buvo pristatyta knygos, periodiniai leidiniai. Pagal savivaldybės Viešojoje bibliotekoje
nustatytą tvarką vieną kartą per mėnesį bibliotekininkai išvyko pas vartotojus į namus pristatyti
knygas, žurnalus pagal skaitymo poreikį. Bibliotekininkams talkino knygnešiai, jų buvo 69,
aptarnauta vartotojų -236, išduota spaudinių – 5409.
(Lentelė 1) Knygnešystė
Knygnešių skaičius
Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų
2017
2016
2017
2016
2017
2016
SVB
69
80
236
233
5409
4619
VB
1
7
10
186
206
MF
7
4
18
7
260
234
KF
62
75
211
216
4963
4693
4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas
Ataskaitiniais metais bibliotekose buvo teikiamos įvairios paslaugos neįgaliesiems,
socialinės atskirties ir senyvo amžiaus žmonėms siekiant sudaryti palankias sąlygas pasinaudoti
prieiga prie informacijos, skaitymo poreikiams tenkinti ir kt. Pabradės miesto bibliotekoje kasmet
palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su Pabradės socialinės globos namais, šios įstaigos auklėtiniai
jaunimas ir vaikai nuolat lankosi bibliotekoje. Organizuotos pažintinės popietės „Kas yra
kompiuteris? Kaip naudotis

internetu?“, ekskursijos po biblioteką „Pažintis su 3D programa

“Solidworks“, „Pažintis su biblioteka“ – jų metu

jaunuoliai mokėsi dirbti su informacinėmis

technologijomis, susipažino su enciklopedijomis, spaudinių parodomis bibliotekoje ir pan.
Siekiant pagerinti

bibliotekos prieinamumą žmonėms su judėjimo negalia

savivaldybės Viešoji biblioteka naudojo keltuvą pasiekti II aukšte esančias bibliotekos erdves, čia
yra pritaikyta kompiuterizuota darbo vieta regos sutrikimus turintiems neįgaliesiems.
Šventos kaimo biblioteka aptarnauja Švenčionių Socialinių paslaugų centro senų ir
neįgalių žmonių globos namų gyventojus, pasiūloma literatūros skaitymui ir periodikos leidinių.
Švenčionėlių miesto bibliotekoje pagal galimybes neįgaliesiems buvo sudarytos
sąlygos įsitraukti į bibliotekos veiklas: veikė vaikų su negalia dailės darbų parodėlė “Pasaka
vaikystės palydovė“, Švenčionių pradinės mokyklos lavinamosios klasės neįgalių moksleivių
žaidimų diena bibliotekoje, „Pelėdos dvaras“ skaitymo erdvėje bibliotekos skverelyje buvo
skaitomos pasakos, vyko žaidimų dienos „Būryje gerų draugų žaisti mums smagu“.
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.
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II. FONDO FORMAVIMAS
1.Fondo būklė
Bibliotekos fonde yra dokumentų (fiz. vnt. ir pavadinimai):
Iš viso yra : 194124 fiz. vnt. ir 50817 pavadinimai
Viešojoje bibliotekoje : 46524 fiz. vnt. ir 39324 pavadinimai
Miesto filialuose : 63045 fiz. vnt. ir 41486 pavadinimai
Kaimo filialuose: 84555 fiz.vnt. ir 37369 pavadinimai.
Grožinės literatūros bibliotekos fonde ( fiz. vnt. ir proc.)
Iš viso 121900 fiz. vnt. ir 63 % proc.
Viešojoje bibliotekoje: 23952 fiz. vnt., 51 %.
Miesto filialuose: 41164 fiz .vnt., 65 %.
Kaimo filialuose: 56784 fiz. vnt., 67 %.
Šakinės literatūros bibliotekos fonde: (fiz. vnt. ir proc.)
Iš viso 49310 fiz. vnt. ir 26 % .
Viešojoje bibliotekoje: 14710 fiz. vnt., 32 %.
Miesto filialuose: 17819 fiz. vnt., 28 %.
Kaimo filialuose: 16781 fiz. vnt., 20 %.
Periodinių leidinių bibliotekos fonde
Iš viso: 22914 fiz. vnt., 11 % fondo.
Viešojoje bibliotekoje: 7862 fiz. vnt., 17 % fondo.
Miesto filialuose: 4062 fiz. vnt., 7 % fondo.
Kaimo filialuose: 10990 fiz. vnt., 13 % fondo.
(Lentelė 2) Fondo būklė, grožinė ir šakinė literatūra bei periodiniai leidiniai
Grožinė literatūra Šakinė literatūra
Fondo dydis
Periodiniai leidiniai
Fiz.vnt.
Pav.
Fiz.vnt. %
Fiz.vnt %
Fiz.vnt
%
50817
121900 63 %
49310
26 %
22914
11 %
SVB 194124
39324
23952
51 %
14710
32 %
7862
17 %
VB 46524
41486
41164
65 %
17819
28 %
4062
7%
MF 63045
37369
56784
67 %
16781
20%
10990
13 %
KF 84555
2.Aprūpinimas dokumentais
Vienam gyventojui tenka dokumentų: 8,0 fiz. vnt., ( iš jų: mieste-8,0 fiz. vnt., kaime-9 fiz. vnt.).
Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų: 0,37 fiz. vnt., (iš jų: mieste-0,29 fiz. vnt.,
kaime-0,50 fiz. vnt.).
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Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:0,0011 fiz. vnt., (mieste-0,015 fiz. vnt.,
kaime 0,005fiz. vnt.)
Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų: 0,001 fiz. vnt.,( iš jų: mieste- 0,003 fiz. vnt.,
kaime-0,003 fiz. vnt.)
3. Dokumentų gavimas (fiz.vnt. ir pav.)
Per metus įsigyta iš viso dokumentų:
SVB - 9166 fiz. vnt., 1752 pav.
VB – 1889 fiz. vnt., 834 pav.
MF – 2555 fiz. vnt., 967 pav.
KF – 4722 fiz. vnt., 767 pav.
Per metus įsigyta grožinės literatūros:
SVB - 3572 fiz. vnt., 1167 pav.
VB – 576 fiz. vnt., 545 pav.
MF – 1084 fiz. vnt., 691 pav.
KF – 1912 fiz. vnt., 642 pav.
Per metus įsigyta šakinės literatūros:
SVB - 1009 fiz. vnt., 530 pav.
VB – 299 fiz. vnt., 289 pav.
MF – 392 fiz. vnt., 276 pav.
KF – 318 fiz. vnt., 125 pav.
Per metus vidutiniškai dokumentų gavo miesto filialas – 1481 fiz. vnt. ir 967 pavadinimai.
Per metus vidutiniškai dokumentų gavo kaimo filialas – 277 fiz. vnt. ir 45 pavadinimų.
(Lentelė 3)Gauta dokumentų
Iš viso
Grožinė literatūra
Šakinė literatūra
Fiz.vnt.
Pav.
Fiz.vnt.
Pav.
Fiz.vnt.
Pav.
9166
1752
3842
1167
5324
530
SVB
1889
834
649
554
1240
292
VB
2555
967
1165
691
1390
MF
4722
767
2028
642
2694
KF
4. Per metus gauta periodinių leidinių (fiz. vnt. ir pav.)
SVB - 4585 fiz. vnt., 94 pav.
VB – 1014 fiz. vnt., 17 pav.
MF – 1079 fiz. vnt., 12 pav.
KF – 2492 fiz. vnt., 29 pav.
Per metus vidutiniškai viename miesto filiale – 539 fiz.vnt., ir 62 pav.
Per metus vidutiniškai viename kaimo filiale – 146 fiz.vnt. ir 56 pav.

276
125

5. Naujai gautų dokumentų proc. fonde
SVB – 4,7 %,
VB – 4,0 %,
MF – 4,0 %,
KF – 5,6 %.
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6. Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti
Iš viso – 1,09 Eur
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,80 Eur
Savivaldybių skirtų lėšų – 0,28 Eur
Kiti šaltiniai-negauta
(Lentelė 4) Lėšos dokumentams įsigyti
Gauta lėšų iš viso (Eur)
Tenka lėšų 1-am gyventojui
(Eur)
19868,00
0,80
LR Kultūros ministerijos
6936,76
0,28
Savivaldybės
Kiti šaltiniai
26804,76
1,09
Iš viso
Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pav.)
SVB – 15031 fiz. vnt., ir 1707 pav.
VB – 2236 fiz. vnt., ir 733 pav.
MF – 2908 fiz. vnt., ir 860 pav.
KF – 9887 fiz. vnt., ir 996 pav.
Nurašymo priežastys (fiz. vnt.)
Susidėvėję, sugadinti - 9241 fiz. vnt.
Praradę aktualumą dokumentai - 5738 fiz. vnt.
Vartotojų prarasti dokumentai – nėra
Perduota kitoms bibliotekoms – 52 fiz.vnt.
Kitos priežastys – nėra.
7. Fondo naudojimas
Fondo apyvartos rodiklis
SVB – 1,0; VB – 1,0; MF – 1,7; KF – 0,8.
Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinės literatūros: SVB - 0,70; VB-0,50; MF-0,40; KF-0,30.
Šakinės literatūros: SVB - 0,22; VB-0,27; MF-0,26; KF -0,14.
Periodinių leidinių: SVB – 4,90; VB- 2,66; MF – 13,1; KF – 3,45.
8. Saugyklos fondas
Fondo dydis - 7373 (fiz. vnt.)
Gauta per metus (fiz. vnt.) - nėra
Išduota per metus (fiz. vnt.) – neišduota
Fondo apyvarta – 0,00.
9. SVB mainų fondas (fiz.vnt.)
Mainų fondo savivaldybės Viešoji biblioteka neturi
10. SVB atsarginis fondas (fiz.vnt.)
Atsarginio fondo savivaldybės Viešoji biblioteka neturi.
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
1.Vartotojų telkimas
Lietuvos Statistikos departamento 2017m. sausio 30d. duomenimis Švenčionių rajono
savivaldybės gyventojų skaičius – 24378. 69% rajono gyventojų yra miestuose gyvenantys
žmonės.
Gyventojų sutelkimo procentas (pagal seniūnijų pateiktus gyventojų statistikos duomenis ):
SVB - 30,0 % (2016m. - 30,0 %); VB - 25,0 % (2016m. - 23,2 %); MF - 23,0 % (2016m. - 24,0
%); KF - 34,0% (2016m. - 37,1 %).
Didžiausias gyventojų sutelkimo procentas kaimo filialuose - Stanislavavo (61 %),
Bačkininkų (58 %), Reškutėnų (53 %), %), Prienų (51 %), Adutiškio (40 %).
Mažiausias gyventojų sutelkimo procentas yra Miežionėlių filiale (14 %).
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai rajone – savivaldybėje – 1218
gyventojai, mieste – 5616 gyventojų, kaime - 443 gyventojai.
2.Vartotojų aptarnavimas
Vartotojų skaičius:
SVB – 6519; VB – 1381; MF – 2580; KF - 2558.
Vartotojų grupės bibliotekose: vaikai iki 14m. amžiaus - 26,1 %, bendrojo lavinimo mokyklų
moksleiviai – 13,0 %, dirbantieji - 28,0 %, pensininkai - 14,0 %, bedarbiai arba laikinai
nedirbantys - 9,3 %, neįgalieji – 4,3 %, studentai – 5,3 %.
3. Apsilankymų skaičius:
SVB – 114749, VB – 38194; MF – 37855; KF – 38700.
2017m.

savivaldybės Viešoji biblioteka ir filialai

pritraukdami

lankytojus į

bibliotekas organizavo renginius, parodas, įdomius bendraminčių susitikimus, siūlė naudotis
interneto prieigos paslaugomis, teikė konsultacijas ir mokymus, organizavo kūrybines ir
užimtumo veiklas ir pan.

4. Lankomumas:
SVB – 17,6 (2016m. - 16,9); VB – 27,6 (2016m. - 26,5); MF - 14,6 (2016m. - 15,4); KF 15,1 (2016m. - 13,6) apsilanko vidutiniškai kartų per metus.
Dažniausia vartotojai lankė savivaldybės Viešąją biblioteką - 27 kartus per metus, miestų ir
kaimo filialuose - lankėsi 14-15 kartų per metus. Kaimo vietovėse daugiausia lankytojų buvo
Reškutėnų (21 kartas), Svirkų (20 kartų), Stanislavavo (19 kartų), Pašaminės (18 kartų)
filialuose per metus , vidurkis - 15 kartų.
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5. Išduotis
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
SVB – 153239 fiz. vnt.; VB – 38395 fiz. vnt.; MF – 59078 fiz. vnt.; KF – 55766 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):
SVB – 50195 fiz. vnt.; VB – 9778 fiz. vnt.; MF – 26831 fiz. vnt.; KF – 13586 fiz. vnt.
Išduota grožinės literatūros (fiz.vnt. ir proc.):
SVB – 79873 fiz. vnt. (39 %);
VB – 23210 fiz. vnt. (48 %);
MF – 27572 fiz. vnt. (32 %);
KF – 29091 fiz. vnt. (42 %).
Išduota šakinės literatūros (fiz.vnt. ir proc.):
SVB – 11106 fiz. vnt. ( 6%); VB - 4021 ( 9 %); MF – 4756 ( 5 %); KF – 2329 ( 3 %).
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.) :
SVB- 112455 (55 %); VB – 20942 ( 43 %); MF - 53581 (63%); KF – 37932 (55 %).
(Lentelė 5)Dokumentų išduotis
Iš viso
fiz.vnt.
fiz.vnt.
2017
2016
203434
201997
SVB
48173
45085
VB
85909
87910
MF
69352
69002
KF

Išduotis į namus
fiz.vnt.
%
2017
153239
75,3 %
38395
79,7 %
59078
68,7 %
55766
80,0 %

Išduotis vietoje
fiz.vnt.
%
2017
50195
24,7 %
9778
20,3 %
26831
31,2 %
13586
19,6 %

(Lentelė 6) Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių)
Grožinė literatūra
Šakinė literatūra
SVB
VB
MF
KF

Fiz.vnt.
79873
23210
27572
29091

%
39
48
32
42

%
%
%
%

Fiz.vnt.
11106
4021
4756
2329

%
6
9
5
3

%
%
%
%

(Lentelė 7) Periodinių leidinių išduotis )
Fiz.vnt.
SVB
VB
MF
KF

112455
20942
53581
37932

Periodiniai leidiniai
%
55 %
43 %
63 %
55 %
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6. Skaitomumo rodiklis:
SVB – 31 dokumentas per metus, VB – 35, MF – 33, KF – 27 dokumentai per metus.
Didžiausi skaitomumo rodikliai

kaimo filialuose – Stanislavavo (54), Kaltanėnų (53),

Strūnaičio ir Bačkininkų (31), Svirkų (27), Prienai ir Pašamine (26).
7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle ataskaitiniais metais vartotojams skirtų
darbo vietų skaityklose ir prie kompiuterių bendras skaičius buvo - 263, (2016m. - 259).
Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje yra 2 skaityklos - periodinių leidinių skaitykla ir informacijos
skaitykla - pritaikytos atskiros erdvės interneto prieigai. Pabradės ir Švenčionėlių miestų bibliotekos
- filialai vartotojams turi įrengtas skaityklas.
Interneto prieigą turi visos miestų ir kaimų rajono bibliotekos. Vartotojams dirbti
prie kompiuterių yra įrengtos 72 darbo vietos. Pastaraisiais metais kompiuterizuotų darbo vietų
įrengta Vaikų literatūros skyriuje ir miestų bibliotekose sukūrus naujas paslaugas vartotojams užimtumo veiklos vaikams techniniuose būreliuose, tai Informacinių technologijų centras
„Failiukas“ ir microbitų programos įgūdžių mokymai - užsiėmimai.
Panaudojant kompiuterizuotas darbo vietas bibliotekose vyko vartotojų mokymai,
konsultacijos naudotis informacijos paieška, el.paslaugų pristatymai, tiesioginės interneto
transliacijos ir pan.
(Lentelė 8)Vartotojams skirtos darbo vietos
Darbo vietų skaičius vartotojams
Iš jų:kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Prijungtų prie
Su interneto
Iš viso
Iš viso
tinklo

263
72
72
62
20
20
65
18
18
136
34
34
Vartotojų orientavimas ir apmokymas
(Lentelė 9) Vartotojų apmokymai
Ekskursijos (naudojimosi
Elektroninėms
fondu, paslaugomis, įranga,
paslaugoms skirti
informaciniais
ištekliais
apmokymai
apmokymai)
Mokymų
Dalyvių
Mokymų
Dalyvių
trukmė,val.
skaičius
trukmė,val. skaičius
56
479
173
459
SVB
5
97
35
133
VB
24
247
62
183
MF
27
135
76
143
KF
SVB
VB
MF
KF

Kompiuterizuotų
darbo vietų sk.
darbuotojams

prieiga

72
20
18
34

42
18
7
17

Kompiuterinio
raštingumo
apmokymai
Val.
157
20
67
70

Dalyvių
skaičius
287
21
111
155
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Bibliotekose sudarytos sąlygos naudotis elektroninėmis paslaugomis, todėl labai
svarbu, kad vartotojai būtų susipažinę su galimybėmis naudotis informacija, turėtų informacinių
technologijų raštingumo pradines žinias.

Daugiausia dalyvių

susipažinti su

bibliotekų

informaciniais išteklias, elektroninio fondo naudojimu buvo pritraukta ekskursijų po bibliotekas
metu - 479 dalyviai. Bibliotekininkai organizuojant mokymus elektroninių paslaugų naudojimui
sutelkė per metus 459 dalyvius - vyresnio amžiaus žmones, bedarbius ir kt. Kompiuterinio
raštingumo žinias įsisavino ir įgūdžius pagerino bibliotekose per metus 287 vartotojai.
Pagrindinis bibliotekininkų tikslas buvo padėti lankytojams susirasti reikiamą informaciją
tiek tradicinėje, tiek elektroninėje informacijos erdvėje. Ištisus metus Pabradės miesto bibliotekoje
lankėsi moksleivių bei Socialinės globos namų auklėtinių ekskursijos, vyko informacinės pamokos,
kurių metu bibliotekoje apsilankiusieji susipažino su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, patys
išbandė įvairius informacijos paieškos būdus: bibliotekos sisteminiame ir abėcėliniame kataloguose,
kartotekose bei elektroniniame LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) kataloge,
paiešką internete. Organizuojant informacijos sklaidos priemones, Informacijos, Atvirų durų dienas
buvo siekiama pagerinti vartotojų įgūdžius naudotis šiuolaikinėmis bibliotekų paslaugomis,
pristatyta savivaldybės Viešosios bibliotekos svetainė www.svencioniuvb.lt.
Dažniausiai vartotojams per mokymus buvo suteikta informacija šiomis temomis: „Informacijos
paieška LIBIS ir NBDB bazėse“, „Interaktyvi biblioteka“, „Elektroninis paštas“, „Tinklapis „Mano
Gile.lt“, „Socialiniai tinklai „Facebook“, „Messenger“, „Pažintis su Microsoft Word“ ir Microsoft
Excel“ programomis“, „Elektroninė bankininkystė“.
8. Prieiga ir sąlygos
Įprastinės savaitės darbo valandų skaičius, kai visos paslaugos prieinamos vartotojams:
savivaldybės Viešoji biblioteka - 48 val. per savaitę, MF- 48 val., KF- 40 val. per savaitę.
Darbo dienų skaičius metuose, kai visos paslaugos prieinamos vartotojams: savivaldybės
Viešoji biblioteka 289 dienos per metus, MF - 289 dienos, KF - vidutiniškai 240 dienų.

9. TBA
Išsiųsta užsakymų - 65 (2016 m. - 55).
Gauta dokumentų - 65 (2016 m. - 55), iš jų originalų – 65.
Gauta užsakymų – nebuvo.
Išsiųsta dokumentų – nebuvo.
Gauti visi užsakyti leidiniai iš Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo ir Vilniaus apskrities
A.Mickevičiaus viešosios bibliotekų.
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Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius:
SVB – 8; iš jų-VB – 10; MF – 0; KF -0.
2017 metais TBA paslauga naudojosi 8 vartotojai - aukšųjų mokyklų –universitetų, kolegijų
dieninių, neakivaizdinių (ištęstinių) studijų studentai. Šia paslauga ataskaitiniais metais naudojosi
vartotojai kaupiantys medžiagą apie Švenčionių krašto istorinę praeitį. TBA užsakymai teikiami
savivaldybės Viešojoje bibliotekoje, kaimo filialai jei yra poreikis, turi galimybę užsakyti leidinius
per savivaldybės Viešąją biblioteką.

10. Renginiai
(Lentelė 10) Renginiai
Lankytojų
skaičius

Renginiai

SVB
VB
MF
KF

Iš viso
1169
195
314

Kompleksiniai
119
12
22

Žodiniai
420
87
140

Vaizdiniai
630
96
152

9996
2742
2097

660
85
193
382
5157
2017m. bendras organizuotų renginių skaičius Viešosios bibliotekos tinkle – 1078, iš

jų-630 parodos (spaudinių, dailės, rankdarbių, floristikos ir kt., parodos sudaro 58% renginių).
Renginiuose apsilankė 9996 lankytojai, tai yra 8,7% nuo bendro lankytojų skaičiaus kurie naudojasi
bibliotekų paslaugomis.
Informacija apie renginius nuolat publikuojama Viešosios bibliotekos tinklapyje
www.svencioniuvb.lt ir paskyroje facebook, taip pat saugomas vykusių renginių archyvas. Rajono
laikraščiuose „Žeimenos krantai‘, „Švenčionių kraštas“ buvo spausdinami bibliotekų renginių
reklaminiai skelbimai, korespondentų ir bibliotekų specialistų straipsniai apie literatūrines popietes,
knygų aptarimus, edukacinių užsiėmimų veiklas vaikams ir kt.
2017m. bibliotekose organizuojant renginius pažymėtos svarbios datos: Lietuvių kalbos
kultūros metai, Tautinio kostiumo metai, Piliakalnių metai, Sporto metai, poeto K.Bradūno metai,
rašytojos I.Simonaitytės metai, pasirengimo Lietuvos valstybės šimtmečiui metai, „Labanoras
2017m. –mažoji kultūros sostinė“.

Tradicinė knygų dovanojimo bibliotekoms akcija “Knygų Kalėdos” (inicijavo
Lietuvos Respublikos prezidentė D.Grybauskaitė) kaip ir kasmet prasidėjo 2017m. lapkričio mėn.,
tai akcija skatinanti paremti bibliotekas naujomis knygomis, skatinti skaitymą visuomenėje.
Gruodžio 18d. „Knygų Kalėdų“ renginys „Šventę kuriame kartu“ vyko savivaldybės Viešojoje
bibliotekoje, renginio metu rajono savivaldybės atstovai dovanojo bibliotekų lankytojams gražią
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dovaną - naujas populiarias knygas, vyko poezijos ir muzikos vakaras. „Knygų kalėdas“
Švenčionėlių m. filialas paminėjo surengiant popietę miestelio Dienos centro lankytojams
„Atverkime kalėdinių eilių ir pasakų skrynelę“, bendras akcijos renginių skaičius - 11, bibliotekoms
dovanota 335 knygos.
Kasmet minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, netradicinėje erdvėje
Švenčionių miesto parke vyko renginys „Poezijos pavasaris-2017“ iš ciklo „Parko biblioteka“, su
partneriais Lietuvos rašytojų sąjunga. Poezijos skaitymai vyko Labanoro bažnyčioje, Švenčionėlių
miesto bibliotekoje ir Švenčionių miesto parke, kūrybą pristatė 11 poetų iš Lietuvos ir užsienio
šalių. Renginio metu miesto parke Švenčionyse atidaryta skaitymams netradicinėje erdvėje vieta spalvingas „Knygų namelis“.
„Labanoras 2017- mažoji kultūros sostinė“ ataskaitiniais metais pritraukė lankytojus į šį
kraštą. 2017m. pavasarį Labanore kartu su Lietuvos Rašytojų sąjunga vyko šventė „Poezijos pavasaris -

2017“, skaitymai pristatyti Labanoro bažnyčioje. Bendruomenei pristatytos inovatyvios bibliotekų
paslaugos 3D technologijų srityje „Inovacijos bibliotekose-nauji atradimai“. Bibliotekoje nuolat
veikė spaudinių parodos tema
M.Petrausko ir operos dainininko

„Muzika-lyg tauri malda“ (kompozitoriaus, vargonininko
K.Petrausko kūrybai iš Viešosios bibliotekos ir Vilniaus

apskrities bibliotekų fondų), kilnojama paroda “Labanoro apylinkės: dabartis ir praeitis“ iš
Viešosios bibliotekos kraštotyros fondų. Kaimo bendruomenės namuose organizuota adventinė
popietė „Kalėdų senelio sutiktuvės“, bendruomenės išvykos - į respublikinį bendruomenių sąskrydį
Preikulėje pristatant Labanoro krašto kulinarinį paveldą ir

pažintiniu Labanoro keliu „Žiema

girioje‘.
Pritraukiant vaikus ir jaunimą skaityti vasaros metu, bibliotekose kasmet vyksta
skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“. Ataskaitiniais metais rajono bibliotekos įsijungė į
Vilniaus regiono A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos iniciatyvą - skaitymo skatinimo akcija „Skaitymo
iššūkis“. Dalyvaudami skaitytojai registravosi bibliotekose, turėjo atlikti nustatytas užduotis, fiksavo
nugalėtojus ir visą informaciją pateikė „Skaitymo iššūkis“ organizatoriams. Vasaros metu renginiai vyksta
netradicinėse aplinkose, paminėtini skaitymai miesto parke Švenčionyse iš ciklo „ Vasaros fontano lyrika“,

„Pelėdos dvaras“ vaikams Švenčionėliuose, gamtos aplinkoje, piliakalnių vietose (Reškutėnų,
Kaltanėnų, Milkuškų, Adutiškio filialai ir kt.)
Renginių ciklas „Mes su Vilnija suaugę” kasmet pristato literatūrinius renginius
bibliotekose – ataskaitiniais metais Reškutėnų, Pašaminės kaimo bibliotekoje

vyko žurnalo

„Naujoji Romuva“ pristatymas, dalyvavo asociacijos „Slinktys“ atstovai.
Bibliotekose vyko susitikimai

su menininkais ir kūrėjais, visuomenei žinomais

žmonėmis. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mano žodžiai-keleiviai mano: Ona Miciūtė
14

(dalyvaujant aktorei D.Jankauskaitei) pristatyta Švenčionėlių miesto bibliotekoje. Susitikimas su
VDU profesoriumi, politikos ir visuomenės veikėju Liudu Mažyliu sukvietė gausų būrį klausytojų
Viešojoje bibliotekoje ir Švenčionėlių m. filiale. Susitikimas „Keliaujanti literatūrinė vaistinėpsichologas jūsų bibliotekoje“ vyko Viešojoje bibliotekoje, projekto „Nedelsk“ iniciatorė
A.Zuokienė klausytojams pristatė paskaitą, buvo sodinami tulpių svogūnėliai akcijai „Težydi mano
miestas“ Švenčionėlių m. filiale.
Paminėtini knygų pristatymai kurie bibliotekose yra mėgstami skaitytojų –
D.Smagurauskaitė „Toskana. Florencija: magiška žemė“ ir „Saulės sala Sicilija“, A.Anušauskas
„Išdavystė. Markulio dienoraščiai“, R.Čebručenko „Švenčionėliai“, G.Bulotaitė „Žaliosios
istorijos“, „Gailutė: pasakojimas apie skruzdėlytę“ (dalyvaujant autoriams), almanachas „Atokios
stotys“ (dalyvavo R.Katinaitė-Lumpickienė, V.Kaziela, A.Jakštas, S.Statkutė), gamtininko, rašytojo
S.Paltanavičiaus, S.Juknevičienės, A.Jakšto kūrybos pristatymai.
Tautinio kostiumo metais buvo kreipiamas dėmesys į literatūros šia tema sklaidą,
edukacinė valandėlė „Juosta tautiniam kostiumui“ vyko Kaltanėnų fil., tautinių juostų paroda Sarių
fil., edukacinė valandėlė “Kurkime ir būkime kartu‘ (tautinių juostu pynimas, Strūnaičio fil.),
edukacinė popietė „Tautinis rūbas - neatsiejama lietuvybės dalis“ su užsiėmimu „Tradicinių juostų
pynimas“ (Milkuškų fil.), spaudinių paroda „Tautinis kostiumas - tautos valstybės simbolis“
(Viešoji biblioteka).
Visuomenės švietėjiška veikla bibliotekose vyko įvairiomis temomis: edukacinė
popietė „Audimo amatas: nuo pluošto iki audinio“ jos metu vyko paskaita „Audimo amato
ypatumai ir jo puoselėtojai“, lektorė dr. R.Mikštaitė-Čičiurkienė, etnologė (Milkuškų filialas);
išvyka į Reškutėnų Tradicinių amatų centrą paminėti Baltų vienybės dieną (Milkuškų filialas).
Reškutėnų filiale vyko - kultūrinio pažinimo žygis “Rėkučių gynybinis įtvirtinimas - Lietuvos
1000-mečio paminklas-Reškutėnų piliakalnis“, išvyka bendruomenei po apylinkes „Senųjų baltų
keliais“. Šioje bibliotekoje lankytojai dalyvavo paskaitoje “Baltų kultūros palikimas Reškutėnų
apylinkėse - kultūrinio pažintinio turizmo perspektyvoje“, lektorė dr. R.Mikštaitė-Čičiurkienė,
etnologė. Pristatytas pažintinis - edukacinis užsiėmimas „Tradiciniai šiaudiniai sodai“. Milkuškų
bibliotekoje vyko popietė – paskaita „Sekminių apeigos Švenčionių krašte“ (lektorė dr. R.MikštaitėČičiurkienė, etnologė) ir užsiėmimas „Šiaudiniai sodai“ (autorė bibliotekininkė D.Lapėnaitė).
Šventos filiale organizuota pažintinė išvyka po Sirvetos regioninį parką “Keliaukim vasaros taku“.
Stanislavavo bibliotekoje vyko paskaita „Mitologiniai vaizdiniai velykinio ciklo papročių
simbolikoje“, lektorė dr. R.Mikštaitė-Čičiurkienė, etnologė.
Vidutinės filiale lankytojai dalyvavo paskaitoje “Šiaurietiškas ėjimas - kas tai?“
(savivaldybės Visuomenes sveikatos centro specialistai).
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Fotografijos, tautodailės, rankdarbių darbų parodos buvo eksponuojamos
daugelyje bibliotekų: “Žvilgsnis per objektyvą“ (A.Jakštas, fotografija – Švenčionėlių fil.);
N.Juknienės tapyba - Viešoji biblioteka; E.Gvozdovas, fotografija - Viešoji biblioteka, Adutiškio,
Pašaminės fil. „Riešinės - močiutės palikimas“ - Bačkininkų fil.; S.Jusites foto darbai - Adutiškio
fil.; „Žiema, nusibodai, štiš..“ etno klubo narių sukurtos Užgavėnių kaukės – Vaikų literatūros
skyrius, F.Poklikajeva, rankdarbiai - Viešoji biblioteka, S.Juknevičienės tapyba - Viešoji biblioteka;
O.Mačiulytė, dailė – Reškutėnų fil., D.Jakubauskas, fotografija - Vidutinės fil.; L..Rutkauskienė,
rankdarbiai - Reškutėnų fil.; dailininkų iliustratorių Bulotų šeimos iliustracijos - Viešoji biblioteka;
O.Solovjova, dailė - Viešoji biblioteka ir Švenčionėlių m. fil.,

R.Vaitkus satyra ir saržai –

Švenčionėlių m. fil.; N. Daubare, tapyba - Viešoji biblioteka; Rytų Lietuvos krašto dailės darbų
konkurso laimėtojų paroda “Kokiu laivu aš plauksiu į jūrą“ - Viešoji biblioteka; D. Basiūnienė
rankdarbiai - Kaltanėnų fil.; Švenčionių r. Socialinių paslaugų dienos centro „Verdenė“ lankytojų
rankdarbiai - Viešoji biblioteka ir kt. Daugelyje bibliotekų buvo eksponuojamos kūrybinių
užsiėmimų metu vaikų sukurtų darbų parodos atliktos įvairia technika (Reškutėnų, Milkuškų,
Pašaminės, Pabradės miesto fil., Vaikų literatūros skyriuje).
Lietuvos bibliotekininkų draugija 2017 metų balandžio 24 –30 dienomis skelbė 17ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „≠tu esi biblioteka“. Šią savaitę bibliotekos kvietė
lankytojus į garsinius skaitymus, knygų aptarimus ir pristatymus, susitikti bendravimui, į kūrybinių
veiklų užsiėmimus, knygų aptarimus, pokalbius ir kt.
Kasmet savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyksta pilietinės akcijos „Atmintis gyva,
nes liudija“, „Nacionalinis diktantas”, “Konstitucijos egzaminas“ (I ir II turai).
Tradicinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitė kasmet bibliotekose pažymima lapkričio
mėnesį, 2017m. tema „Šiaurės salos“, bibliotekose buvo skaitoma Šiaurės šalių rašytojų kūryba
mažiesiems ir vyresniems skaitytojams.
Skaitymo skatinimo akcija “Metų knygos rinkimai” kasmet bibliotekose suburia
norinčius išrinkti geriausią knygą atskiroms skaitytojų grupėms, balsavimas interneu už pasiūlytas
knygas vyko visose bibliotekose. Pristatant populiariausias 2016m. knygas savivaldybės Viešojoje
bibliotekoje literatų klubas „Literatūros paukštė“ aptarė V.Palčinskaitės knygą „Atminties
babilonai, arba aš vejuosi vasarą“. Švenčionėlių miesto filiale pristatytos pasiūlytos išrinkti Metų
knyga - S.Paltanavičiaus „Maži ežiuko sapnai“ ir G.Morkūno „Traškančios žvaigždės“. Adutiškio
filiale renkamos knygos pristatyta popietėje „Metų knyga“, kitose bibliotekose lankytojams buvo
suteikta informacija apie knygų rinkimus ir siūloma balsuoti internetu - Kaltanėnų, Prienų,
Milkuškų, Strūnaičio, Pašaminės ir kt.
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Kasmet vasario mėnesį bibliotekose vyksta „Saugesnio interneto savaitė“, jos metu
bibliotekose moksleiviams organizuotos ekskursijos, informacijos pamokos, pokalbiai, veikė
spaudinių parodos „Būkime dėmesingi, atsakingi ir saugūs internete“ ir kt. Vaikų literatūros
skyriuje vyko Atvirų durų diena „Mažieji bibliotekos lankytojai internete“- svetaines
http://www.draugiskasinternetas.lt pristatymas, filmuko „Privatumas internete“ peržiūra ir
aptarimas Kaltanėnų filiale, „Vaikai ir draugiškas“ - Milkuškų fil., „Ar esi saugus internete“ popietė
Šventos fil.
Lietuvių kalbos metai pažymėti lankytojams organizuojant Lietuvių kalbos dienas
vasario - kovo mėn., Viešojoje bibliotekoje teksto rašymo diena skirta jaunimui ir senjorams
„Gimtųjų žodžių apkabintas - aš gyvas kalboje“. Bibliotekose Lietuvių kalbos metams buvo
surengti tautosakos skaitymai, kalbos pamokėlės, garsiniai tekstų skaitymai, kūrybinio rašymo
pamokos moksleiviams ir pan.
Bibliotekose yra sukaupta informacinių leidinių apie Europos sąjungos šalis. Gegužės
9-ą dieną bibliotekose minima Europos diena, vyksta pokalbiai, viktorinos, kūrybiniai užsiėmimai
šia tema. Adutiškio filialo bibliotekininkė panaudojant bibliotekos informacinius išteklius Adutiškio
dienos centre organizavo popietę-viktoriną vaikams

„Aš esu Europos pilietis“ pagal parengtą teminę

informaciją. Vaikų literatūros skyriuje Europos diena paminėta renginiu „Europos karuselė - ateitį kurk

ir tu!“ viešose miesto erdvėse, renginys organizuotas pagal Europos sąjungos Atstovybės Lietuvoje
dalinai finansuotą paraišką.
Respublikinis Maironiečių sambūris sukvietė daug dalyvių į Švenčionių kraštą,
atvykusiems moksleiviams Nalšios muziejuje Reškutėnų filialo bibliotekininkė D.Lapėnaitė pristatė
edukacines veiklas, tema „Šiaudiniai sodai“, dalyviai aplankė Reškutėnus, Sirvetos regioninį parką,
Kaltanėnus.
Jau tradicija tapo bibliotekoms viešose miesto renginių vietose pristatyti kūrybines
erdves, Švenčionių miesto parke Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės renginiui „Parko
biblioteka“ sukūrė spalvingą kiemelį mažiesiems „Boružiukų bibliotekėlė“. Kalėdinių eglučių
įžiebimo šventėse Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės
kvietė aplankyti nuotaikingas „Nykštukų dirbtuvėles“ - skaitymų ir kūrybinių užsiėmimų erdvę
vaikams.
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos transliacijos bibliotekose lankytojams
suteikė daug išsamios informacijos, temos „Depresija-pakalbėkime“, „Ūkininke, turi klausimų apie
išmokas už deklaruotus plotus?“. Bibliotekų specialistams buvo galimybė per nuotolį matyti
transliuotas Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos konferencijas, seminarus, projektų
pristatymus.
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Iš Lietuvos Nacionalinio dramos teatro tiesioginės transliacijos metu pristatyta
progresyvių idėjų ir įkvepiančių istorijų renginys „TEDx Vilnius“.
Vaikų pomėgių klubų veikla
Vaikų užimtumo veikla bibliotekose vyksta pomėgių klubuose. Paminėtini lėlių
teatriukai- „Boružėlė“ (Vaikų lit.skyrius), „Žeimenukas“ (Pabradės m. fil.), „Žirniukas“
(Švenčionėlių m.fil.), „Saulės zuikutis“ (Reškutėnų fil.), Pirštinių lėlių teatras (Prienų fil.)
Etniniai ir kraštotyros veiklos klubai - „Seklytėlė“ (Reškutėnų fil.), „Seklyčia“
(Stanislavavo fil.), „Šaudyklėlė“ (Vaikų lit.skyrius), “Darbščios rankelės“ (Strūnaičio fil.).
Kūrybiniai ir knygos mylėtojų klubai - „Smalsutis“ (Švenčionėlių m.fil.), „Oazė“,
“Knygos bičiulių klubas“ (Svirkų fil.), „Seklyčia“ (Stanislavavo fil.), „Pelėdžiukai“ (Pašaminės
fil.), „Skruzdėlytė“ (Labanoro fil.), „Linelis“ (vaikų dramos, Milkuškų fil.), edukaciniai
„Spindulėlis“ (Adutiškis). Miežionėlių, Bačkininkų bibliotekose vaikai turėjo galimybę lankyti
dailės, garsinių skaitymų užsiėmimus
Ataskaitiniais metais daugelyje bibliotekų lėlių teatrai pristatė garsinius skaitymus,
naujas knygas, organizavo viktorinas, konkursus. Nuolat gaminami darbeliai - iš gamtos medžiagų,
popieriaus, rankdarbiai, karpiniai ir kt. Bibliotekose nuolat veikia vaikų dailės, darbelių parodos,
lėlių teatrai įdomiai pristato naujas knygas.
2017m. bibliotekose vyko informacinių technologijų užsiėmimai techniniuose
būreliuose - Vaikų literatūros skyriuje, Pabradės, Švenčionėlių miestų bibliotekose. Tai vaikų
užimtumas lavinant informacinių technologijų įgūdžius dirbant su „Solidworks“ programa ir
trimačio spausdintuvo 3D galimybėmis. Techniniuose būreliuose ataskaitiniais metais 20 vaikų
susipažino ir mokėsi MicroBits įrenginių programavimo įgūdžių pagal kursą „Ugdome išradėją“
bendradarbiaujant su VšĮ „Robotikos mokykla“, vaikai gavo pažymėjimus.
Kasmet populiaresniais tampa bibliotekose edukaciniai užsiėmimai, parengiamos
darbų parodėlės, popietė „Šiaudinukai“, vaikų kūrybinių atvirukų parodėlė „Rudens paletė“
(Kaltanėnų fil.), kūrybinė akcija „Pasidarysiu trispalvę gėlę“ ir trispalvės vėliavos rekordo siekimas
pilietine iniciatyva „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“ (Vaikų lit. skyrius).
Etno temomis užsiėmimuose yra įgijama žinių ir įgūdžių dirbant su tradicinėmis
natūraliomis medžiagomis, Reškutėnų filialo klubas „Seklytėlė“ Milkuškų filiale pristatė popietę
„Vaidiname pasaką“ su etno elementais. Lietuvių liaudies pasaka “Devyni broliai ir sesuo Elenytė“
(Reškutėnų fil.) sukurta panaudojant šiaudinių sodų kūrimo technologiją, ši veikla pristatyta Vaikų
literatūros skyriuje „Menų dūzgės“ konkurso metu ir kitose bibliotekose. Stanislavavo filiale vyko
užsiėmimas „Žiemos švenčių burtai“, „Strūnaičio fil.- „Kalėdinių atvirukų pasaka“, Kaltanėnų fil.18

edukacinė popietė „Antras žolyno gyvenimas“, Stanislavavo fil. -„Kadagys sekmadieninėje
puokštėje“(verbos).

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.T161 “Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012m. vasario 28d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl
rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“
pakeitimo“.
Mokamų paslaugų įkainiai nesikeitė, 2017m. vartotojai bibliotekose dažniausiai
naudojosi mokama paslauga – dokumentų kopijavimas ir elektroninio skaitytojo pažymėjimo
įsigijimas.
Per metus gauta lėšų už mokamas paslaugas savivaldybės Viešojoje bibliotekoje ir
filialuose - 576,16 eur. (2016m. - 1109,00 eur). Vartotojams labai svarbi visoje Lietuvoje galiojanti
elektroninio skaitytojo pažymėjimo mokama paslauga, kuri ataskaitiniais metais buvo naudojama
visame savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle.
12.Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
2017 metais savivaldybės Viešoji biblioteka naudojo pagal Vilniaus apskrities
A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektą „Vilniaus regiono bibliotekos tinkle: internetinių
svetainių

atnaujinimas,

kūrimas

ir

pristatymas

neįgaliesiems“

atnaujintą

svetainę

www.svencioniuvb.lt. . Visiems svetainės naudotojams buvo galimybė surasti išsamią informaciją
apie bibliotekų paslaugas ir veiklas, susipažinti su literatūros naujienomis, naudotis renginių
kalendoriumi. Daug išsamios informacijos pateikta www.svencioniuvb.lt. facebook paskyroje.
Per metus savivaldybės Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.svencioniuvb.lt
aplankyta 14624 kartų.
2017 metais apie rajono bibliotekų veiklą buvo publikuota 184 (2016m. - 157) straipsniai,
iš jų - internetiniuose šaltiniuose - 159 (2016m. - 120), 25 - vietinėje spaudoje.
Bibliotekos darbuotojai parengė 159 straipsnius savivaldybės Viešosios bibliotekos interneto
svetainei www.svencioniuvb.lt., tai informaciniai pranešimai apie akcijas, interneto transliacijas,
renginių reklama, vykusių renginių aprašymai, parengtos tautodailės ir dailės parodos, nuotraukų
galerijos ir pan., ši informacija buvo talpinama ir bibliotekos facebook paskyroje.
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Rajono laikraščiai „Žeimenos krantai“ ir „Švenčionių kraštas“ yra leidžiami lietuvių ir rusų
kalbomis. Žiniasklaidoje buvo publikuoti 25 straipsniai, iš jų 13 parengė laikraščių korespondentai,
12 - bibliotekų specialistai.
Vykstant bibliotekose renginiams, akcijoms ir kitoms veikloms bibliotekininkai parengė
publikacijas laikraščiuose „Kompozicijoje-Vilniaus krašto poetės Onos Miciūtės kūryba“
(S.Busilienė, Švenčionėlių m. fil.), „Pašaminėje ir Reškutėnuose lankėsi žurnalo „Naujoji Romuva“
leidėjai“ (L.Jusienė, Pašaminės k. fil.), „Danijos bibliotekų patirtis integruojuojant migrantus į
visuomenę“, „Darželinukų gerumo akcija „Užauginkime Linksmutį“ Pabradės miesto bibliotekoje“
(G.Dargytė, Pabradės m. fil.), „Projektas „Misija knygnešys“ Švenčionių krašte“, „Skatinsime
gyventojus išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“
(V.Bruvinskienė, Viešoji biblioteka), „Garsiniai skaitymai „Kviečia V.Račicko knygelės“
(J.Bubnel, Strūnaičio k. fil.), „Poezija - tai jausmas, mintis, muzika...“ (J.Zenkienė, Pabradės m.
fil.), „Velykos-tai atgimimo šventė“ (Č.Aleksejevec, Milkuškų k. fil.).
Publikacijas apie bibliotekas spaudoje parengė laikraščių korespondentai „Švenčionėlių ir
Švenčionių bibliotekose-susitikimai su profesoriumi Liudu Mažyliu“, „Prie lietuviško stalo su
itališka saule“, „Pristatyta knyga apie Švenčionėlius“, „Poezijos paukštė palietė savo sparnu“,
„Lauko skaitykla Švenčionėliuose puošiasi gėlėmis“, „Švenčionių rajono bibliotekose susitikome su
Liudu Mažyliu“, „Prasmingas susitikimas Švenčionių viešojoje

bibliotekoje“ („Švenčionių

kraštas“, „Žeimenos krantai“).
Lietuvos bibliotekininkų draugijos vykdomas projektas “Misija: knygnešys“ buvo
įgyvendinamas įtraukiant į veiklas šalies bibliotekas. Laidos “Misija: knygnešys“ kūrimui buvo
pasirinktas ir Švenčionių rajonas, pristatyta šio krašto bendruomenių veikla, aplankyta Labanoro,
Kaltanėnų, Reškutėnų kaimai, Sirvetos regioninis parkas. Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko
susitikimas

su

rašytoju,

gamtininku

Selemonu

Paltanavičiumi,

direktorės

pavaduotoja

V.Bruvinskienė ir Reškutėnų kaimo bibliotekos –filialo bibliotekininkė D.Lapėnaitė pateikė
informaciją apie savivaldybės Viešosios bibliotekos veiklas miesto ir kaimų bendruomenėse,
sukurta laida LRT Kultūra televizijos kanalui.
Pristatant bibliotekų paslaugas visuomenei ataskaitiniais metais buvo skiriamas
dėmesys

inovatyvių ir šiuolaikiškų paslaugų sklaidai visuomenėje, pristatyta vaikų užimtumo

techniniuose būreliuose veikla- 3D technologijos ir „Solidworks“ programa Adutiškio, Labanoro,
Pašaminės, Reškutėnų, Svirkų kaimo filialuose.
Bibliotekų paslaugų, gyventojų mokymų, renginių, akcijų, interneto transliacijų
reklamai parengti skelbimai, skrajutės išplatinta bendrojo ugdymo įstaigose, savivaldybėje,
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Švenčionių Profesinio rengimo centre, Švenčionių rajono Švietimo pagalbos tarnyboje, kultūros
įstaigose, Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“.
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės miesto renginių erdvėse pristatė vaikų
užimtumo bibliotekoje veiklas, veikė spalvinga žaisloteka – skaitykla „Boružiukų bibliotekėlė“
Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose, Kalėdų eglės įžiebimo šventėje Švenčionyse veikė išradingos
„Nykštukų dirbtuvėlės“ - edukaciniai užsiėmimai mažiesiems šventės lankytojams.
Rajono savivaldybės vadovams ir tarybos nariams

renginių reklama siunčiama į

el.paštą. Savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Leonarda Vilčiauskienė 2016 metų rajono
bibliotekų tinklo veiklos ataskaitą pristatė Švenčionių rajono savivaldybės tarybai.
(Lentelė 11) Straipsniai
Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai
Iš viso
Bibliotekų darbuotojų straipsniai
Iš
Respubl.
Vietinėje Internetiniuose Iš
Respubl. Vietinėje Internet.
straips
viso spaudoje
spaudoje šaltiniuose
viso spaudoje spaudoje šaltiniuose
nių
SVB 184
171
12
159
13
13
72
5
67
6
6
VB 78
36
4
32
5
5
MF 41
63
3
60
2
2
KF 65
IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
1. LIBIS PĮ diegimas
Diegimo eiga SVB ir problemos
LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė 2017 metais naudojant elektroninį skaitytojo

pažymėjimą yra taikoma visame savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle.
Bendras bibliografinių įrašų skaičius LIBIS elektroniniame kataloge nuo 2004 m. - 128340
įrašai.
2.Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika ir problemos
SVB – 6198 fiz.vnt. (gauta per metus bibliotekose 76 fiz. vnt.)
VB - 2203 fiz. vnt. (48 fiz.vnt.)
MF – 1724 fiz.vnt. (9 fiz.vnt.) )
KF – 2271 fiz.vnt. (19 fiz.vnt.)
Vidutinis informacinio fondo dydis: MF – 861 fiz.vnt., KF – 133 fiz.vnt.
Informacinis fondas bibliotekose sudaro 12% bendro šakinės literatūros fondo.
2017 metais bibliotekų fondai pasipildė naujais informaciniais leidiniais, kurie buvo
užsakyti atsižvelgiant į vartotojų informacijos paieškos temas, teminių užklausų turinį, taip pat
bibliotekininkų naudojamus informacijos išteklius.
Bibliotekų fondai papildyta naujais leidiniais:. „Vilniaus gatvės gyvos: gidas po
miesto periferiją“ (A. Kazlauskas), „Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės“, „Popiežių
istorija: nuo šv. Petro iki Pranciškaus. Vatikanas“ (enciklopedinis žinynas, sudarytojas V.
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Marciuška), „Utenos krašto enciklopedija“ (sudarytojas

G. Isokas), „Lietuvos vyriausybių

ministrų biografinis žodynas“ (sudarytojas Tamošaitis M. ir kt.), „Kaunas 1918 – 2015: an
architectural guide“, „1000 įdomybių“ (sudarytoja B.Gallagner), „Lietuvių kalbos polonizmų
žodynas“ T.2. ir kt.
3. Katalogų ir kartotekų sistema
Švenčionių rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje (LIBIS sistema) pradėta kurti 2004m.
Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą įtraukta naujų įrašų – 11355 (2016m. - 18644)
11355, iš jų rekataloguotų įrašų - 6705.
Bendras elektroninio katalogo įrašų skaičius nuo 2004m. yra 128340 įrašai.
Bibliotekose yra naudojamas kortelinis abėcėlinis katalogas, kraštotyros kartotekos.
Rajono spauda aprašoma ir įrašai eksportuojami į Nacionalinį bibliografijos duomenų banką
(NBDB). 2017 metais iš viso sukurta ir išsiųsta 715 analiziniai įrašai, nuo duomenų bazės
pradžios 2004m. į NBDB yra sukaupta 17460 įrašų.
2017m. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyros analizinių aprašų - 101.
4.Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas
Gauta užklausų:
SVB – 3428

(2016m. – 3680);

VB – 1166

(2016m. - 1271);

MF – 1438

(2016m. -1601);

KF – 824

(2016m.- 808).

5.Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius:
SVB – 9 (2016 m.- negauta);
VB – 9 (2016 m.- negauta);
MF – negauta (2016-negauta);
KF – negauta (2016-negauta ).
Atsakytų užklausų:
SVB – 3425 (2016 m. - 3674); iš jų 9 - el. priemonėmis
VB – 1166 (2016 m. - 1271); iš jų 9 - el. priemonėmis
MF – 1428 (2016 m. - 1601);
KF – 821 (2016 m. - 802).
Užklausoms atsakyti panaudotos nemokamos teisinės duomenų bazės – Teisės aktų
registras (TAR), Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės, INFOLEX ir kt. Vartotojai
konsultuojant bibliotekininkams ir savarankiškai informacijos paieškai naudojosi Lietuvos
22

nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos ir savivaldybės Viešosios bibliotekos elektroniniais
katalogais, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB).
6. Internetas
Ataskaitiniais metais interneto prieigą turėjo visos rajono savivaldybės Viešosios
bibliotekos tinklo bibliotekos, t.y. veikė - 22 viešos interneto prieigos taškai (savivaldybės Viešoji
biblioteka turi 2 interneto prieigas).
Bibliotekose darbo vietos naudotis internetu vartotojams yra atskirose pritaikytose
patalpose (savivaldybės Viešojoje bibliotekoje - Informacijos skaitykla, Švenčionėlių miesto
bibliotekoje - atskira pritaikyta patalpa). Vykstant Pabradės miesto bibliotekos renovacijos darbams,
dabartiniu metu lankytojai naudojasi internetu pagrindinėje vartotojų aptarnavimo vietoje, kaimo
bibliotekose-filialuose interneto prieiga lankytojai naudojasi vartotojų aptarnavimo vietose.
Gyventojai gali naudotis internetu nemokamai, veikia Wi-Fi ryšys, taip pat gauti žinių
dalyvaujant kompiuterinio raštingumo individualiuose ir grupių mokymuose.
Bibliotekose vartotojų, kurie naudojosi interneto paslaugomis skaičius: SVB-1347,
VB-321, MF-357, KF-669.
Per metus bibliotekose pasinaudoti vieša interneto prieiga apsilankė 28613 lankytojai:
VB – 10372, MF - 12576, KF – 5665.
Visose bibliotekose nuolat vyksta tiesioginės interneto transliacijos įvairiomis
temomis iš Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos mini studijos.
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos transliacijos bibliotekose lankytojams
suteikė daug išsamios informacijos, temos „Depresija-pakalbėkime“, „Ūkininke, turi klausimų apie
išmokas už deklaruotus plotus?“. Bibliotekų specialistams buvo galimybė per nuotolį matyti
transliuotas Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos konferencijas, seminarus, projektų
pristatymus. Jau kelintą kartą interneto transliacijos priemonėmis visuomenei pristatoma
progresyvių idėjų ir įkvepiančių istorijų renginys „TEDx Vilnius“. Vaikų literatūros skyriuje
interneto transliacijos metu pristatyti IT užsiėmimai „Ugdome išradėją“, iniciatyva „Šimtmečio
programavimo valandos“ Hour of Code.
7. Elektroninės paslaugos
Seansų skaičius –

4583

,

Seansų trukmė – 5067 val. 32 min.,
Nepavykusių seansų skaičius(neigiamų atsakymų/procentas – nebuvo,
Atsisiųstųjų dokumentų (turinių) skaičius (per seansą) – 0,
Atsisiųstųjų įrašų skaičius –

3335,
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Virtualių apsilankymų skaičius – 14624,
Paieškų skaičius – 11164,
Interneto seansų skaičius – 4583.
8. Kraštotyros veikla
Per metus bibliotekos įsigijo naujai išleistų kraštotyros leidinių ir 2017 metais fondai
pasipildė knygomis apie Švenčionių krašto žmones, gamtą, kultūros paveldą (21 pavadinimų
knygos): „Rankšluosčiai: lietuvių liaudies tekstilė“ (Bernotaitė – Bieliauskienė D.), „Švenčionių
bažnyčios ir parapijos istorija“ (Bukėnas S.), „Iliuzijos‘ (Jakštas A.), „Šaukiu dienas sugrįžti
atgalios“ (sudarytoja Lapėnienė V.), „Pabradė. Iš serijos „Lietuvos valsčiai“, „Rytų Aukštaitijos
sutiktieji: straipsnių rinkinys apie kūrybą, žmones , jų laiką ir aplinką“ (Savickaitė D.),
„Vilniaus vyskupai ir jų portretai“ (Jovaiša L.) ir kiti leidiniai.
Bibliotekų fonduose saugoma ir naudojama daugiau kaip 3070 fiz. vnt. kraštotyros spaudinių apie
Švenčionių kraštą ir senąją Nalšios žemę. Vartotojai naudojasi leidiniai, kuriuose galima rasti
reikiamą informaciją apie amatus, liaudies meistrus, papročius, knygnešystės laikus.
Savivaldybės Viešoji biblioteka kaimo filialams parengė kilnojamas parodas kraštotyros temomis:
„Laiko neištrinti vardai“ (Lietuvos valstybės -100 – mečiui), „Labanoro apylinkės: praeitis ir
dabartis“ (Labanoras – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė), ,,Muzika – lyg tauri malda“, M. ir K.
Petrauskų gyvenimui ir kūrybai, parengta iš VAVB ir Švenčionių VB spaudinių fondų), „Ko
neužklojo laiko dulkės“ (kultūros paveldas).
Reškutėnų kaimo bibliotekoje-filiale ataskaitiniais metais veikla buvo susieta su šio krašto
tradicijų puoselėjimu, etno papročių sklaida. Lankytojams buvo pristatytos kraštotyros literatūros
spaudinių parodos „Knygnešių pėdomis“, ,,Baltų pasaulėjauta šiandien“ ir kt.. Leidiniai buvo
skolinami iš Viešosios bibliotekos ir Reškutėnų ir Nalšios muziejų fondų, tarp jų faksimilinis
leidinys - kalinių maldaknygė, kuri pavadinta ,,Vilties maldos“.
Reškutėnų kaimas, istorinė teritorija, tolimoje praeityje formavosi baltų gentys, kasmet čia minima
Baltų vienybės diena, rugsėjo 22 – oji diena rudens lygiadienio ir Saulės mūšio diena. Baltų
vienybės dienos paminėjimo dieną vyko kaimo bendruomenės etnokultūrinis pažintinis žygis prie
XII-XIII a. Rėkučių gynybinio įtvirtinimo. Dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė skaitė paskaitą ,,Baltų
kultūros palikimas Reškutėnų apylinkėse etnokultūrinio pažintinio turizmo perspektyvoje“. Buvo
apžvelgta priešistorinių laikų periodai bei žmonių gyvensena, pokyčiai iki genčių susiformavimo.
Lektorė plačiau papasakojo apie baltų kultūros palikimą, pasidalino savo įžvalgomis apie
rekonstruotos polinės gyvenvietės pritaikymą etnokultūrinio pažintinio turizmo perspektyvoje. Į
renginį atvyko svečiai - Milkuškų kaimo bibliotekos-filialo aktyviausi skaitytojai ir bendruomenės
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nariai. 2017 metais išleista poezijos rinktinė- V.Lapėnienė ,,Šaukiu dienas sugrįžti atgalios...“,
reškutėniškio Kazimiero-Algirdo Lapėno, buvusio Reškutėnų mokyklos lituanisto poezijos kūryba,
knyga skirta Lietuvių kalbos kultūros metams.
Ataskaitiniais metais balandžio mėn. 22 d. Švenčionyse vyko respublikinis Lietuvos maironiečių
sambūris „Jurginės Nalšios žemės glėby“. Atvykusiems svečiams iš Panevėžio, Jurbarko, Kauno
pristatytas Reškutėnų tradicinių amatų centras - organizuota „Amatų artelė“, pristatomi Švenčionių
krašto tradiciniai amatai - Reškutėnų bibliotekos-filialo bibliotekininkė, D. Lapėnaitė tradicinių
amatų puoselėtoja pristatė šiaudinių sodų rišimo ypatumus, demonstravo edukacinius užsiėmimus
veriant šiaudinius sodus ir šiaudinius žaislus.
Kraštotyros informacijos sklaida bibliotekose labai svarbi, Reškutėnų kaimo
bibliotekoje-filiale ataskaitiniais metais įsijungta į įgyvendinamą VšĮ „Iniciatyvos fondas“ projektą
„Pozityvus dienoraštis“, tikslas projekto – surasti ir nufilmuoti 1000 teigiamų, pozityvių ir gėrį
nešančių istorijų , kurios įkvėptų žmones matyti gėrį ir prasmę . Tai visuomenės šviesuolių istorijos,
kurias

nufilmavę

projekto

istorijos publikuojamos

vykdytojai

www.pozityvu.lt

jomis

dalijasi

tinklalapyje

su

bei

visa

feisbuko

Lietuva.
paskyroje

Visos

šios

„Pozityvus

dienoraštis“. Tai gerų darbų istorijos, pozityvūs poelgiai, šiai iniciatyvai reškutėniškiai pateikė
kraštotyrininkės ir muziejininkės V.Lapėnienės pasakojimą apie krašto istorijos įamžinimą ir
pristatyta

bibliotekininkės

D.Lapėnaitės

edukacinės

veiklos,

nuoroda

internete

http://pozityvu.lt/bibliotekininke-dangira-kuria-siaudinius-sodus-ir-siekia-su-lietuviu-tradicijomissupazindinti-vaikus/.
Lankytojai turėjo galimybę eksponuojamose parodose matyti mūsų krašto kuriančių menininkų,
fotografų, tautodailininkų kūrybinius darbus, Viešojoje bibliotekoje eksponuota tautodailininkės
Nijolės Juknienės tapybos darbų paroda, kraštietės Dalios Basiūnienės ir Pašaminės kaimo moterų
auksarankių rankdarbiai „Pavasario balsai“, Silvijos Juknevičienės ir Švenčionėlių progimnazijos
mokinės Solovjovos piešiniai, Švenčionių Socialinių paslaugų centro Pagyvenusių ir neįgaliųjų
žmonių

Dienos centro „Verdenė“ lankytojų

ir Strūnos socialinės globos namų gyventojų

rankdarbių parodos. Buvo eksponuota švenčionėliškio Edgaro Gvozdovo foto darbai, Švenčionių
progimnazijos moksleivių grafikos darbai. Pateikta spalvinga paroda – Rytų Lietuvos krašto
moksleivių dailės darbų konkurso „Kokiu laivu aš plauksiu į Klaipėdą“ laureatų darbai.
Pašaminės, Kaltanėnų, Milkuškų, Reškutėnų, Vidutinės,

Stanislavavo, Adutiškio, Strunaičio,

Svirkų, Bačkininkų kaimo filiauose taip pat buvo surengtos rankdarbių, floristikos darbų,
fotografijų ir kitos parodos. Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje buvo organizuoti renginiai krašto
žmonių pasiekimams pristatyti – Strūnos socialinės globos namų gyventojų rankdarbių parodos
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pristatymas, popietė Silvijos Juknevičienės (Gloden) kūrybos pristatymas, kraštietės literatės
Zuzanos Vilkavickaitės kūrybos pristatymas „Pabuski, sodžiau, taip ilgai miegojęs“, kraštietės
Dalios Smagurauskaitės knygų „Toskana.Florencija:magiška žemė“ ir „Saulės sala Sicilija“
Stanislavavo kaimo bibliotekoje vyko renginiai susieti su krašto paveldu, papročiais: edukacinės
popietės: „Darbščių rankų sušildyta žiemos popietė“ (mezgimas), „Kadagys sekmadieninėje
puokštėje“ (Verbų rišimas), „Žiemos švenčių burtai“ (advento papročiai); etnopopietė „Kaip ūliojo
mūs senoliai“, krašto tarmių popietė „Iniciatyva „Lietuvių kalbos dienos-2017“ (krašto senųjų
žaidimų papročiai). Vidutinės kaimo bibliotekoje vyko šio krašto buvusių Vidutinės mokyklos
auklėtinių susibūrimas, Strūnaičio kaimo bibliotekoje bendruomenė dalyvavo edukacinėse
popietėse „Prie margučių pilno stalo“ ir „Tautinis kostiumas‘ dalyvaujant popietė, skirta tautinio
kostiumo metams, dalyvavo tautodailininkai R. ir A. Breidokai. Adutiškio miestelyje vyko
bendruomenės šventė „Ant Stajėtiškio piliakalnio“, bibliotekininkė A.Vežan pristatė kraštotyros
medžiagą „Stajėtiškio piliakalnis“. Lietuvos bibliotekininkų draugijos vykdomas projektas “Misija:
knygnešys“ buvo įgyvendinamas siekiant pristatyti Lietuvos miestelių ir bendruomenių veiklas,
kultūrinį paveldą. LRT laidai “Misija: knygnešys“ buvo nufilmuota reportažai apie Labanoro,
Kaltanėnų, Reškutėnų kaimus, Sirvetos regioninio parko kraštovaizdis ir kt.
Bibliotekose kasmet parengiama medžiaga „Bibliotekos metraštis“ - aprašymai apie
kultūrines ir kaimo bendruomenių veiklas, ataskaitiniais metais tokią medžiagą parengė 11
bibliotekų. Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vartotojai per metus pateikė 168 užklausas
kraštotyros tema, atsakant informacija pateikta iš bibliotekos kraštotyros fondų, kraštotyros
informacijos svetainės

www.vilnijosvartai.lt.

Į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką

(NBDB) per metus įtraukta 101 analizinis įrašas.
(Lentelė 12) Kraštotyros veikla
Kraštotyros
Kraštotyros įrašų skaičius
fondas (fiz.vnt.)
Iš viso
Parengta
2017m.
3070
27621
390
SVB
766
10705
122
VB
784
4901
150
MF
1520
12015
118
KF

Kraštotyros darbų skaičius
Iš viso
Parengta
2017m.
267
11
60
1
37
2
170
8
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V. METODINĖ VEIKLA
2017 metais pagrindiniai metodinės veiklos uždaviniai buvo skirti bibliotekų veiklai
skatinant visuomenės skaitymą, informacijos ir bibliotekų paslaugų sklaidai, darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui.
Bibliotekų specialistams organizuoti, seminarai, gamybiniai pasitarimai, mokymai,
sutelkta konsultacijų, organizuoti praktiniai užsiėmimai.
Teikiant praktinę pagalbą ir konsultuojant bibliotekų specialistus veiklos klausimais į bibliotekasfilialus organizuota 29 metodinės išvykos. Bibliotekų specialistai apsilankė Lietuvos nacionalinėje
M.Mažvydoje bibliotekoje, susipažino su bibliotekos paslaugomis, edukacinėmis ir kultūrinėmis
veiklomis.
Organizaciniams rajono bibliotekų tinklo klausimams spręsti 2017 metais vyko 5
gamybiniai pasitarimai ir 1 seminaras.
Savivaldybės Viešosios bibliotekos specialistai parengė 6 pranešimus temomis:
“Veiklos vertinimo metodika” (pranešėja V.Bruvinskienė), “Projekto „Kūrybinių idėjų sklaida
„Pelėdos dvaro“ erdvėse“ pristatymas” (pranešėja S.Busilienė), “Skaitymo nauda vaikams”
(pranešėja L.Strakšienė), “Dėl bibliotekos norminių dokumentų įgyvendinimo” (pranešėja
V.Bruvinskienė , “Bibliotekos integracijai: Danijos bibliotekų patirtis” (pranešėjai V.Bruvinskienė,
G.Dargytė), “Darbas LIBIS sistemoje (rekatalogavimas) kaimo bibliotekose-filialuose” (pranešėja
J.Andraikėnienė).
Organizuoti mokymai - praktiniai užsiėmimai filialų specialistams: “Darbas su
periodiniais leidiniais, periodinių leidinių įtraukimas į apskaitą”(kaimo filialų specialistams),
“Dokumentų fondo rekatalogavimas LIBIS sistemoje (Jakelių, Vidutinės, Labanoro, Magūnų kaimo
fil.), “Bibliotekos fondo dokumentų apskaitos organizavimas (kaimo filialų specialistams),
“Skaitytojų aptarnavimas LIBIS posistemėje” (miestų ir kaimo filialų specialistai).
Organizuoti mokymai - praktiniai užsiėmimai filialų specialistams temomis; „Skaitytojų
aptarnavimas LBIS posistemėje“ (Labanoro, Magūnų, Vidutinės, Jakelių k. bibliotekų-filialų
darbuotojams); konsultacijos „Bibliotekų dokumentų fondo rekatalogavimas“ (Labanoro, Magūnų,
Pašaminės, Vidutinės, Kaltanėnų k. filialų darbuotojams), “Literatūros paieška LIBIS- suvestinis
katalogas“ ir Nacionalinis bibliografijos duomenų bankas -NBDB (kaimo filialų specialistams).
Ataskaitiniais metais

rajono bibliotekininkai kvalifikaciją kėlė mokymuose,

seminaruose įsisavinant įvairių bibliotekinio darbo procesų įgūdžius ir žinias. 2017 m. biblioteka
specialistai kėlė kvalifikaciją – kėlusių kvalifikaciją skaičius per metus-11 specialistų, bendras
mokymų valandų skaičius - 122 valandos.
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Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos mokymai:
Seminaras „Vaikų ir paauglių literatūra Lietuvoje 2016 m.“, organizatoriai; Tarptautinis vaikų ir
jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas (dalyvavo Pabradės miesto bibliotekosfilialo bibliografė D. Rimošaitytė).
Seminaras “Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo
bei ženklinimo metodikos ir rekomendacijų pristatymo“, organizatoriai Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo biblioteka kartu su partneriais: Advokatų profesinė bendrija“ iLAW“ ir Baltic
Audiovisual Archival Cancil (dalyvavo Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir
bibliografinio - informacinio skyriaus bibliografė J. Andraikėnienė).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“
mokymo programa „Pokyčių valdymas“ (dalyvavo Viešosios bibliotekos metodininkė L.Tiukša).
Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje organizuoti mokymai:
Vilniaus apskrities viešujų bibliotekų kraštotyros informacijos sklaida svetainėje „Vilnijos vartai“
(dalyvavo Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografinio - informacinio skyriaus
bibliografė J. Politienė).
„Šiuolaikinių Viešųjų bibliotekų strategija: suteikti atradimams prasmę“ (dalyvavo Viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja V.Bruvinskienė, metodininkė L. Tiukša ir Vaikų literatūros
skyriaus vedėja L.Strakšienė).
“Darbas su skirtingais vartotojais: Konfliktų sprendimas“ (Vaikų literatūros skyriaus vedėja,
dalyvavo M.Strakšienė).
„Bibliotekos

dokumentų

tvarkymas.

Katalogavimas,

sisteminimas“

(dalyvavo

Spaudinių

komplektavimo ir tvarkymo skyriaus bibliotekininkės J. Andraikėnienė, O .Laurukėnaitė, V.
Sukovienė).
Kvalifikacijos kėlimas nuotolinių būdu vyksta kasmet – 2017m. išklausytos 4
mokymų temos: „Inovacijų plėtra“, „Klientų aptarnavimo standartas” (dalyvavo bibliotekų
darbuotojos G.Dargytė,

A.Rukšėnienė , A. Vežan). Nuotalinių video mokymų projekte

„Verslokursai.lt“ išklausė tobulinimosi programą: “Kaip sukurti sėkmingas viešųjų ryšių
kompanijas?“, dalyvavo Pabradės miesto bibliotekos- filialo vedėja G.Dargytė. Mokymus
“Andragogika: nuotolinė mokymosi sistema bibliotekų specialistams” išklausė

bibliotekų

darbuotojos G.Dargytė ir Ž.Čaikinienė.
Daugelis bibliotekų specialistų ataskaitiniais metais turėjo galimybę dalyvauti kitų
institucijų organizuotuose seminaruose:
28

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kartu su partneriais organizavo
informacinį renginį “Europe goes local“ (apie tarptautinių ir nacionalinių programų galimybes
jauniems žmonėms, jaunimo organizacijoms ir dirbantiems su jaunimu, dalyvavo Vaikų literatūros
skyriaus
vedėja L.Strakšienė, Švenčionėlių miesto bibliotekos – filialo bibliotekininkė Ž.Čaikinienė),
Konferencija „Partnerystė ir gerosios patirties sklaida vykdant Bibliotekų politika
Lietuvoje“ (vyko Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, dalyvavo Viešosios bibliotekos
direktorė L.Vilčiauskienė).
Lietuvos Respublikos Seime vyko šventinė konferencija, skirta 1917 m. rugsėjo 18-22d. Vilniuje
vykusios Lietuvių konferencijos 100-mečiui (dalyvavo Viešosios bibliotekos direktorė L.
Vilčiauskienė).
Švenčionių rajono savivaldybėje įgyvendintas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, vyko mokymai
„Valstybinės (lietuvių) kalbos mokymai (dalyvavo L.Tiukša, L.Untanienė, M.Strakšienė)
Ataskaitiniais metais darbuotojų kvalifikacijos kėlimas vyko dalykinėse išvykose
užsienio šalyse, jų metu pristatyta užsienio šalių bibliotekų patirtis, pagal ERASMUS+ projektą
„Tarpkultūrinis migrantų švietimas – personalo kompetencijų tobulinimas“, dalykinėje išvykoje
kvalifikciją kėlė V.Bruvinskienė, G.Dargytė. Mobilumo išvykoje susipažinta su Danijos Aarhus
miesto Dokk1 bibliotekos ir jos filialų Gellerup ir Viby veiklomis ir patirtimi dirbant su migrantais.
Dalyvaujant Vilniaus regiono bibliotekų tarybos veikloje 2017m. dalyvauta
išvažiuojamuose posėdžiuose 2 kartus – Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (dalyvavo
Viešosios bibliotekos specialistai V.Bruvinskienė ir M.Bajarūnienė) ir Trakų savivaldybės
viešojoje bibliotekoje (dalyvavo Viešosios

bibliotekos

ir kaimo filialų

specialistai

–

L,Vilčiauskienė, V.Bruvinskienė ir D.Lapėnaitė). Vilniaus regiono bibliotekose kasmet vyksta
„RIEŠUTO“ nominacijų konkursas, Reškutėnų kaimo bibliotekos specialistės Dangiros Lapėnaitės
veikla ir pasiekti rezultatai buvo pateikta „Geriauso Vilniaus regiono bibliotekininko“ nominacijai,
veikla įvertinta Kultūros ministerijos padėkos raštu.
tyrimą atliko savivaldybės Viešosios bibliotekos specialistai D. Storukienė, L.Tiukša,

L.

Untanienė.
Ataskaitiniais metais projektinė veikla buvo vykdoma įgyvendinant 3 projektus , jie
dalinai finansuojami Švietimo mainų paramos fondo, Europos sąjungos Atstovybės Lietuvoje ir
Lietuvos Kultūros fondo lėšomis. Švenčionėlių miesto bibliotekoje įgyvendintas projektas
“Kūrybinių idėjų sklaida “Pelėdos dvaro erdvėse” sukuriant netradicines erdves skaitymui
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bibliotekos kiemelyje bei kitoms užimtumo veikloms organizuoti mieste vasaros metu. Europos
dienai paminėti pateikta paraiška Europos sąjungos Atstovybei Lietuvoje, tikslas organizuoti
Europos dienos šventę miesto erdvėse, paraiška gavo dalinį finansavimą projektui “Europos
karuselė-ateitį kurk ir tu!”, spalvingas renginys vyko bibliotekos skverelyje dalyvaujant Švenčionių
pradinės mokyklos moksleiviams. 2017m. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti
pirmasis tarptautinis ERASMUS+ mobilumo projektas „Tarpkultūrinis migrantų švietimas –
personalo kompetencijų tobulinimas“. Šio projekto veiklomis siekiama įgyti žinių migrantų
integravimo srityje, sužinoti kaip skandinavų ir kitos užsienio šalių bibliotekos ir organizacijos
dirba su pabėgėliais. Šiame projekte savivaldybės Viešoji biblioteka ir Vilniaus regiono
A.Mickevičiaus viešoji biblioteka yra partneriai, Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo bibliotekaprojekto

koordinatorius.

Savivaldybės

Viešosios

bibliotekos

specialistai

G.Dargytė

ir

V.Bruvinskienė vykdo šio projekto komunikacijos veiklas ir vyko į Danijos bibliotekas susipažinti
su patirtimi dirbant migrantų švietimo, integracijos srityje.
Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) vykdant projektą “Misija: knygnešys“ kūrė
laidą apie Švenčionių krašto bendruomenių gyvenimą, aplankyta Labanoro, Kaltanėnų, Reškutėnų
kaimų bendruomenės, Sirvetos regioninis parkas, savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko
susitikimas su rašytoju, gamtininku Selemonu Paltanavičiumi. Savivaldybės Viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja V.Bruvinskienė ir Reškutėnų kaimo bibliotekos –filialo bibliotekininkė
D.Lapėnaitė pateikė informaciją apie savivaldybės Viešosios bibliotekos veiklas miesto ir kaimų
bendruomenėse, sukurta laida LRT Kultūra televizijos kanalui.
Lietuvos kultūros tarybai pateikta 3 paraiškos daliniam finansavimui gauti (Viešoji
biblioteka, Švenčionėlių ir Pabradės filialai) atminties institucijų ir skaitymo skatinimo srityse.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Švenčionių skyrius vienija 34 bibliotekų
specialistus. Buvo dalyvaujama bendrose LBD veiklose, organizuota Nacionalinė bibliotekų savaitė
„≠tu esi biblioteka“, akcija „Knygų kalėdos“ ir kiti renginiai.
2017m.

savivaldybės

Viešojoje

bibliotekoje

buvo

naudojama

svetainės

www.svencioniuvb.lt atnaujinta versija pagal 2016m. VAVB vykdytą projektą „Vilniaus regiono
bibliotekos tinkle: internetinių svetainių atnaujinimas, kūrimas ir pristatymas neįgaliesiems“.
Administruojant svetainę Viešojoje bibliotekoje nuolat atnaujinama renginių, akcijų, transliacijų
reklama, vykusių renginių aprašymai ir kita bibliotekų paslaugų informacija.
Naudojama svetainė www.vilnijosvartai.lt , skirta kraštotyros informacijos sklaidai.
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VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS
Ataskaitiniais metais savivaldybės Viešojoje bibliotekoje atliki

tyrimai temomis

„Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė (tiriamoji) veikla 2010–2015 metais”, ir „Savivaldybių
Viešųjų bibliotekų fondų sistema“.
Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos tyrimas „Savivaldybių
viešųjų bibliotekų mokslinė (tiriamoji) veikla 2010–2015 metais” (inicijavo ir koordinuoja Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 2017 metais buvo tęsiamas toliau. Pateikti duomenys
pagal savivaldybės Viešosios bibliotekos norminius dokumentus. Tyrime dalyvavo 10 Švenčionių
rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos specialistų: administracija, miestų filialų vedėjai, skyrių
vedėjai, kaimo filialų darbuotojai.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės skyrius inicijavo tyrimus: „Savivaldybių Viešųjų bibliotekų fondų sistema“,
tyrimas

atliektas anketinės apklausos būdu. Tyrimo buvo

siekiama išsiaiškinti, kokia yra

savivaldybių Viešųjų bibliotekų fondų būklė (struktūra, sudėtis, komplektavimo ir dokumentų
paskirstymo SVB sistemoje problemos, dokumentų panauda ir kt.)

Fondų būklės analizė

naudojama formuojant dokumentų fondus.

VII. PERSONALAS
1. Darbuotojų skaičius:
SVB - 47, VB – 22, 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 darbuotojai SVB nesikeitė.
4. Darbuotojų kėlusių kvalifikaciją už bibliotekos ribų skaičius per metus – 11 (2016m.-38).
5. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:
Vartotojų ir lankytojų skaičius tenkantis 1 bibliotekininkui
Vartotojų tenka 1-am bibliotekininkui: SVB – 163; VB – 86; MF – 322; KF – 160.
Vartotojų tenka 1-am bibliotekininkui (aptarnaujantys vartotojus bibliotekininkai):
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SVB – 197; VB – 153; MF – 322; KF – 160.
Lankytojų tenka 1-am bibliotekininkui: SVB – 2869; VB – 2387; MF – 4731; KF – 2418.
Lankytojų tenka 1-am bibliotekininkui (aptarnaujantys lankytojus bibliotekininkai):
SVB – 3477; VB – 4243; MF – 4731; KF – 2418.
Išduotis (fiz.vnt.) 1 darbuotojui: SVB – 5085 fiz.vnt., VB – 3010 fiz.vnt., MF – 10738
fiz.vnt, KF – 4334 fiz.vnt.
Išduotis (fiz.vnt.) 1 darbuotojui: (aptarnaujantys lankytojus bibliotekininkai):
SVB – 6164 fiz.vnt., VB – 5352 fiz.vnt., MF – 10738 fiz.vnt, KF – 4334 fiz.vnt.
VIII. MATERIALINĖ BAZĖ
1.Patalpų būklė
Avarinės patalpos. 2017 metais avarinės būklės patalpose esančių bibliotekų nebuvo.
Remontuotinos patalpos. Ataskaitiniais metais buvo tęsiami 2015 metais pradėti patalpų
renovacijos darbai Pabradės miesto bibliotekoje-filiale, per metus atlikti pagrindiniai vidaus
ir išorės pastato renovacijos darbai. 2017m. pradėta Švenčionėlių miesto bibliotekos pastato
išorės renovacijos darbai.
Kapitalinis patalpų remontas reikalingas kaimo filialuose: Bačkininkų, Strūnaičio,
Stanislavavo, Labanoro kaimo bibliotekose-filialuose. Būtina atlikti einamuosius remonto darbus Kaltanėnų, Pašaminės, Svirkų bibliotekose.
Per metus atlikta remontų. 2017 metais Vaikų literatūros skyriuje atliktas sanitarinio
mazgo remontas, Labanoro kaimo bibliotekoje atliktas krosnies remontas.
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
SVB
VB
MF
KF

nėra
nėra
nėra
nėra

Remontuotinos patalpos
7
7

Per metus atlikta
remontų
2
1
1

1. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius
Kompiuterių skaičius: SVB – 114, VB – 38, MF – 25, KF – 51.
Dauginimo priemonių skaičius: SVB-23, VB-2, MF-4, KF-17.
2. Bendras bibliotekų patalpų plotas kv.m. – 2391 kv.m.
Iš jų: naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 1911 kv.m.
3.Lentynų apskaita
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Viso fondo lentynų metrų skaičius - 4236 m.
Atviro fondo lentynų metrų skaičius - 4105 m.
(Lentelė 14) Kompiuterinės ir dauginimo priemonės
Kompiuterių
Kompiuterių naudojimas
skaičius
Skirta vartotojams
Skirta darbuotojams
72
42
SVB 114
20
18
VB 38
18
7
MF 25
34
17
KF 51

Dauginimo
aparatai
vartotojams
23
2
4
17

IX. FINANSAVIMAS
1. Paprastosios išlaidos
• Darbo užmokesčiui
267480,00 eur
• Dokumentams įsigyti
27277,00 eur
• Knygoms
19868,00 eur
• Periodikai
6937,00 eur
• Kitiems dokumentams - nebuvo,
• Statyboms pastatams – nebuvo,
• Automatizacijai
5996,00 eur,
• Kitos išlaidos
114568,00 eur.
2. Pajamos ir finansavimas
• Biudžeto lėšos – 389833,00 eur
• Iš LR kultūros ministerijos – 19868,00 eur
• Iš savivaldybės: iš viso – 365390,00 eur, knygoms -nebuvo, periodikai–6937,00 eur,
Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 576,00 eur,
Fizinių ir juridinių asmenų parama – 469,00 eur,
Programų, projektų lėšos – 24443,00 eur.
X. IŠVADOS
1. Pasiekimai
2017 metais bibliotekose buvo siekiama geresnės paslaugų kokybės, į veiklas pritraukiamos
bendruomenės, skatinama žmones burtis bibliotekose kūrybiškoms ir švietėjiškoms veikloms,
atrasti bendraminčius ir pan. Veikiantys interneto prieigos taškai visose bibliotekose sudarė
galimybę gyventojams susipažinti su elektroninių paslaugų valdymu ir naudojimu, pagerinti
kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius. Renginiuose buvo pristatytos įdomios knygos
dalyvaujant autoriams, skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ iniciatyva „Skaitymo
iššūkis“ sutelkė gausų būrį aktyviausių knygos mylėtojų Reškutėnų, Milkuškų, Adutiškio kaimo
bibliotekose, Vaikų literatūros skyriuje, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose. 2017 metais
įgyvendinti 3 projektai – „Kūrybinių idėjų sklaida „Pelėdos dvaro erdvėse“ (dalinai finansavo
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Lietuvos kultūros taryba), „Europos karuselė-ateitį kurk ir tu!“ (dalinai finansavo Europos
komisijos atstovybė Lietuvoje), tarptautinis ERASMUS+ mobilumo projektas „Tarpkultūrinis
migrantų švietimas – personalo kompetencijų tobulinimas“ (finansavo Švietimo mainų paramos
fondas, tai pirmasis tarptautinis projektas savivaldybės Viešojoje bibliotekoje susietas su migrantų
integravimu mūsų šalyje). Dalyvaujant LBD projekte „Misija: knygnešys“ buvo sudaryta galimybė
per žiniasklaidos kanalus atskleisti bendruomenių gyvenimo kasdienybę, pateikti bibliotekų indėlį
visuomenės švietimo, užimtumo ir kitose veiklose.
Ataskaitiniais metais pristatytas Labanoro krašto paveldas ir savitumas veiklose
„Labanoras 2017- mažoji kultūros sostinė”. 2017 m. pavasarį Labanore kartu su Lietuvos Rašytojų sąjunga
vyko šventė „Poezijos pavasaris -2017“, skaitymai pristatyti Labanoro bažnyčioje. Bendruomenei
pristatytos inovatyvios bibliotekų paslaugos 3D technologijų srityje „Inovacijos bibliotekose-nauji

atradimai. Renginiams bibliotekos panaudoja netradicines erdves, kiekvieną pavasarį Švenčionių
miesto parke vyksta

„Parko biblioteka“, tai skaitymą skatinantis renginys su kūrybiškomis

veiklomis. Švenčionėlių miesto biblioteka įkūrė skaitymo erdvę bibliotekos skverelyje „Pelėdos
dvaras“.
Kultūros ministerijos skirtos lėšos naujų knygų įsigijimui 19868,00 eur ir rajono savivaldybės
biudžeto lėšos 6937,00 eur spaudos prenumeratai bibliotekose sudarė galimybes tenkinti vartotojų
skaitymo poreikius ir pritraukti daugiau lankytojų. Savivaldybės Viešosios bibliotekos svetainėje
www.svencioniuvb.lt pateikta renginių reklama, bibliotekų paslaugos, informacija apie naują
literatūrą, per metus svetainė aplankyta 14624. Vykdomos bendros veiklos su Lietuvos savivaldybių
viešųjų bibliotekų asociacija (LSVBA), Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD), Lietuvos
nacionaline M.Mažvydo (LNB) ir Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešąją (VAVB)
bibliotekomis. Vilniaus regiono bibliotekų tarybos veikloje per metus dalyvauta 2 posėdžiuose,
susipažinta su pristatytomis Elektrėnų ir Trakų rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklomis.
Už veiklos pasiekimus ataskaitiniais metais skirta Kultūros ministerijos padėka Reškutėnų kaimo
bibliotekos filialo bibliotekininkei Dangirai Lapėnaitei „Už kaimo bendruomenės telkimą ir
kūrybiškumo skatinimą, aktyvią edukacinę veiklą, krašto kultūros puoselėjimą ir sklaidą“.
2017 metais tęsiami renovacijos darbai Pabradės miesto bibliotekoje, per metus atlikti
visi pagrindiniai vidaus ir išorės darbai.
Bibliotekose atnaujinta kompiuterių įrangos bazė, įsigyta 12 stacionarių kompiuterių, įranga
panaudota darbuotojų ir vartotojų darbo vietoms atnaujinti. Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje
įsigytas naujas kopijavimo aparatas, vaizdo projektorius, 3 spausdintuvai, dulkių siurblys,
televizorius.
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2. Trūkumai
Atsižvelgiant į bibliotekose organizuojamas bendruomenių užimtumo veiklas ir poreikį
čia atrasti laisvalaikio ir bendravimo vietas, bibliotekose trūksta patogiai ir pagal
paskirtį įrengtų erdvių su pritaikytais baldais, įranga ir priemonėmis. Edukacinėms
veikloms vystyti reikalingos lėšos įsigyti medžiagas. Yra bibliotekų kurios yra sunkiai
pasiekiamos judėjimo negalią turintiems žmonėms, nes neįrengti specialūs pritaikyti
takeliai.

3. Problemos
Kaimo vietovėse daugeliui gyventojų iki bibliotekų yra dideli atstumai,
todėl nestacionarinis gyventojų aptarnavimas yra svarbus teikiant bibliotekų paslaugas. Lietuvos
gyventojų migracija į užsienį ir į šalies didmiesčius turi įtakos bibliotekų statistikos pokyčiams.
Akivaizdu, kad bibliotekos turi panaudoti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius kurdamos
paslaugas ir veiklas skatinant bendruomenių meninę saviraišką, kūrybiškumą ir užimtumą
bibliotekose.
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