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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PATVIRTINTA
Švenčionių rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos direktoriaus
2021m. kovo 8d. įsakymu Nr.B5-6

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka ir filialai 2020 metais, kaip ir visos
Lietuvos bibliotekos, dėl pasaulį užklupusios pandemijos dirbo ribodamos lankytojų srautus,
teikė paslaugas nuotoliniu būdu, kūrė naujas virtualias paslaugas. Reaguodama į nepaprastąsias
sąlygas savivaldybės Viešoji biblioteka komunikacijos kanalais teikė nuorodas į elektroninių
šaltinių bazes, kūrė skaitmeninį turinį, veikė leidyklos „Vyturys“ prieiga prie elektroninių knygų
bazės. Per Facebook paskyrą pristatyti renginiai-edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės veiklos, vyko
pasakų skaitymai.
Karantino laikotarpiu savivaldybės Viešoji biblioteka parodė aukštą socialinės
atsakomybės lygį, būtent, 3D spausdintuvais sukurti apsauginiai veido skydeliai ir padovanoti
sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams. Savivaldybės Viešoji biblioteka panaudodama
techninius resursus pagamino 100 apsauginių skydelių, kurie įteikti VšĮ Švenčionių ligoninė
personalui.
Įgyvendinant 2020 m. tikslus, buvo vykdomos Skaitymo skatinimo programos 2019–
2021 metų veiksmų plano priemonės. Ypatingai aktyviai biblioteka prisijungė prie programos
akcijos „Vasara su knyga“ iniciatyvos „Skaitymo iššūkis“. Pagal skaitymo rezultatus 2020-ųjų
vasarą savivaldybės Viešoji biblioteka ir filialai Vilniaus regione buvo antri. Kuriant virtualias
parodas, viktorinas buvo paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis, Lietuvos
Steigiamojo Seimo metai, Vilniaus gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai, Pasaulio paveldo
Lietuvoje metai, vaistažolininkės E. Šimkūnaitės metai. Tautodailės metams bibliotekose
parengtos kūrybinės tautodailininkų ir mėgėjų meno parodos (nėriniai, šiaudiniai sodai, tapybos,
molio ir kiti dirbiniai).
Atsižvelgdama į rajono gyventojų ir vartotojų poreikius, Rytų Lietuvos krašto tradicijas,
ekonominį ir kultūrinį poreikį, savivaldybės Viešoji biblioteka knygų ir dokumentų fondus
papildė naujais ištekliais: pagal pasirašytas sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
įsigyta naujų knygų ir elektroninių dokumentų – 4941 vnt. už 39 972 Eur. Savivaldybės biudžeto
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lėšomis bibliotekoms užsakyta periodiniai leidiniai – populiarūs žurnalai ir dienraščiai
(6760 Eur). Pagal paramos gavėjo statusą savivaldybės Viešoji biblioteka per metus gavo paramą
– 445 vnt. leidinių, kurių tiekėjai Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Valstybinė
lietuvių kalbos komisija, Lietuvos kultūros taryba, JAV ambasada Lietuvoje, akcija „Knygų
Kalėdos“ ir skaitytojų dovanos iš asmeninių bibliotekų.
2020-ųjų metų pabaigoje bibliotekų fonduose sukaupta ir saugoma 163 tūkst. spausdintų
ir elektroninių knygų, periodikos leidinių, vertingų kraštotyros leidinių. Bibliotekos per metus
sulaukė daugiau kaip 60 tūkst. lankytojų.
Įgyvendintas tęstinis projektas „Pažinimo stovykl@-2020“, kuriam skirtas Lietuvos
kultūros tarybos ir Švenčionių rajono savivaldybės dalinis finansavimas. Tokiu būdu
organizuojamos vaikų užimtumo vasarą veiklos nuo 2019 metų Vaikų literatūros skyriuje. Su
šiomis veiklomis biblioteka įsijungė į iniciatyvą „Atverk duris vasarai“ (interaktyvus vaikų
užimtumo Lietuvoje žemėlapis), atstovaudama ir pristatydama savo rajoną. Vykdomi 2 svarbūs
šalies bibliotekų projektai „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
infrastruktūroje“ (viešos interneto prieigos taškų įrangos naujinimas) ir „Prisijungusi Lietuva –
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (bendruomenių skaitmeninio
raštingumo didinimas). Atnaujintą interneto ryšį ir įrangą turi visos bibliotekos. Gyventojų
skaitmeninio raštingumo užsiėmimai bus tęsiami ir 2021 metais.
Baigiami Švenčionėlių miesto bibliotekos renovavimo darbai, užsakyti nauji baldai
bibliotekos erdvėms, vartotojų ir darbuotojų darbo vietoms įrengti. Į naujas renovuotas patalpas
perkeltos 2 bibliotekos – Prienų ir Pašaminės kaimo filialai, įsigyta naujų baldų, padaugėjo darbo
vietų vartotojams.
I.

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.
2020 metais rajono bibliotekų tinkle struktūros pokyčių nebuvo.
2. Tinklo pokyčiai
Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle ataskaitiniais metais pokyčių
nebuvo.
3. Nestacionarinis aptarnavimas
Ataskaitiniais metais pastebėta, kad daugiau vartotojų aptarnauta nestacionariai kaimo
vietovėse, tai senyvo amžiaus gyventojai, turintys judėjimo sutrikimus. Skaitymo poreikiai
įvairūs – grožinė literatūra (lengvo turinio knygos, pasakos), liaudies medicina, religijos
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literatūra. Populiarūs laikraščiai: „Žeimenos krantai“, „Lietuvos rytas“, žurnalai „Rankdarbiai
plius visažinis“, „Namie ir sode“, „Žmonės“, „Ji“, „Prie kavos“, „Žiniuonių patarimai ir kitos
smulkmenos“, „Kaimo laikraštis“, rusų kalba žurnalai „Sadovod i ogorodnik“, „Naša kuchnia w
Litwe“.
Nestacionariai aptarnauta vartotojų 196, tai yra daugiau kaip 3 proc. nuo viso vartotojų
skaičiaus, išduota 3 proc. leidinių nuo bendros dokumentų išduoties.
(Lentelė 1) Knygnešystė
Knygnešių skaičius
Aptarnauta vartotojų
2020
2019 2020
2019
SVB
40
47 196
141
- 8
VB
8
MF
4
5 11
12
KF
36
42 177
121

Išduota dokumentų
2020
2019
3621
4105
276
189
194
235
3151
3681

4.Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas
Socialinės atskirties ir senyvo amžiaus žmonėms buvo siekiama sudaryti palankias
sąlygas pasinaudoti prieiga prie informacijos, ugdyti skaitymo poreikius, susipažinti su
elektroninėmis paslaugomis ir jomis naudotis. Ataskaitiniais metais bibliotekos dirbdamos
pandemijos laikotarpiu parodė aukštą socialinės atsakomybės lygį, siekiant bibliotekų paslaugų
prieinamumo visoms vartotojų grupėms. Jau eilę metų Pabradės miesto biblioteka sėkmingai
bendradarbiauja su Pabradės socialinės globos namais, pristatomi šios įstaigos gyventojų
kūrybiniai pasiekimai miesto bibliotekoje: paroda „Mandalų spalvinimas – priešnuodis stresui“,
paroda-mugė „Širdingi niekučiai, kvilingo technika atliktų darbų paroda „Popieriaus juostelių
žaidimas“, meno kūrėjų ir mėgėjų darbų paroda-mugė „Tegul sninga per Kalėdas gerumu.....“
Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje gauta įranga regėjimo sutrikimus turintiems
žmonėms: teksto skaitytuvas, Brailio rašto spausdintuvas, laminavimo aparatas. Įdiegta
programinė įranga silpnaregiams.
Bibliotekininkams pristatyta transliacija: iš ciklo "Vieša prieiga bibliotekose - aklųjų ir silpnaregių
paketas".
5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai savivaldybės Viešojoje
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 : 163453 fiz. vnt. ir 50262 pavadinimai
Viešojoje bibliotekoje : 43759 fiz. vnt. ir 38345 pavadinimai
Miesto filialuose : 43526 fiz. vnt. ir 38685 pavadinimai
Kaimo filialuose: 76168 fiz.vnt. ir 37437 pavadinimai.
Grožinės literatūros bibliotekos fonde ( fiz. vnt. ir proc.)
Iš viso 99821 fiz. vnt. ir 61 % proc.
Viešojoje bibliotekoje: 22627 fiz. vnt., 52 %.
Miesto filialuose: 25799 fiz .vnt., 59 %.
Kaimo filialuose: 48195 fiz. vnt., 63 %.
Šakinės literatūros bibliotekos fonde: (fiz. vnt. ir proc.)
Iš viso 41228 fiz. vnt. ir 25 % .
Viešojoje bibliotekoje: 13061 fiz. vnt., 30 %.
Miesto filialuose: 14353 fiz. vnt., 33%.
Kaimo filialuose: 17352 fiz. vnt., 23 %.
Periodinių leidinių bibliotekos fonde
Iš viso: 22404 fiz. vnt., 14 % fondo.
Viešojoje bibliotekoje: 8071 fiz. vnt., 18 % fondo.
Miesto filialuose: 3374 fiz. vnt., 8% fondo.
Kaimo filialuose: 10621 fiz. vnt., 14 % fondo.
(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
%
50262 96621 61 %
44766
25 % 22066
14 %
SVB 163453
38345 22627 52 %
13061
30 % 8071
18 %
VB 43759
38685 25799 59%
14353
33 % 3374
8%
MF 43526
37437 48195 63 %
17352
23 % 10621
14 %
KF 76168
2.Aprūpinimas dokumentais
Vienam gyventojui tenka dokumentų: 7 fiz. vnt., ( iš jų: mieste-6,0 fiz. vnt., kaime-9 fiz. vnt.).
Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų: 0,39 fiz. vnt., (iš jų: mieste-0,33 fiz. vnt.,
kaime-0,50 fiz. vnt.).
6

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:0,0017 fiz. vnt., (mieste-0,024 fiz. vnt.,
kaime 0,007 fiz. vnt.)
Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų: 0,002 fiz. vnt.,( iš jų: mieste- 0,002 fiz. vnt.,
kaime-0,01 fiz. vnt.)
3. Dokumentų gavimas (fiz.vnt. ir pav.)
Per metus įsigyta iš viso dokumentų:
SVB - 8991 fiz. vnt., 1452pav.
VB – 1991 fiz. vnt., 890 pav.
MF – 2689 fiz. vnt., 799 pav.
KF – 4311 fiz. vnt., 699 pav.
Per metus įsigyta grožinės literatūros:
SVB - 4346 fiz. vnt., 898 pav.
VB – 869 fiz. vnt., 623 pav.
MF – 1286 fiz. vnt., 644 pav.
KF – 2236 fiz. vnt., 491 pav.
Per metus įsigyta šakinės literatūros:
SVB - 4645 fiz. vnt., 574 pav.
VB – 207 fiz. vnt., 267 pav.
MF – 1403 fiz. vnt., 155 pav.
KF – 2075 fiz. vnt., 208 pav.
Per metus vidutiniškai dokumentų gavo miesto filialas – 1560 fiz. vnt. ir 563 pavadinimai.
Per metus vidutiniškai dokumentų gavo kaimo filialas – 391 fiz. vnt. ir 63 pavadinimų.
(Lentelė 3) Gauta dokumentų
Iš viso
Fiz.vnt.
Pav.
8991
1452
SVB
1991
890
VB
MF
KF

2689
4311

799
699

Grožinė literatūra
Fiz.vnt.
Pav.
4346
898
869
623

Šakinė literatūra
Fiz.vnt.
Pav.
4645
554
1122
267

1286
2236

1403
2075

644
491

155
208

4. Per metus gauta periodinių leidinių (fiz. vnt. ir pav.)
SVB - 3756 fiz. vnt., 98 pav.
VB – 915 fiz. vnt., 80 pav.
MF – 1033 fiz. vnt., 45 pav.
KF – 1808 fiz. vnt., 30 pav.
Per metus vidutiniškai viename miesto filiale – 649 fiz.vnt. ir 41 pav.
Per metus vidutiniškai viename kaimo filiale – 164 fiz.vnt. ir 15 pav.
5. Naujai gautų dokumentų proc. fonde
SVB – 5,5 %,
VB – 4,5 %,
MF – 6,1 %,
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KF – 5,7 %.
6. Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti
Iš viso – 2,05 Eur
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 1,74 Eur
Savivaldybių skirtų lėšų – 0,30 Eur
Kiti šaltiniai – negauta
(Lentelė 4) Lėšos dokumentams įsigyti
Gauta lėšų iš viso (Eur)
LR Kultūros ministerijos
Savivaldybės
Kiti šaltiniai
Iš viso

39972,00 Eur
7000,00 Eur
46972,00 Eur

Tenka lėšų 1-am gyventojui
(Eur)
1,74
0,30
2,05

Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pav.)
SVB – 22482 fiz. vnt., ir 1542 pav.
VB – 1703 fiz. vnt., ir 452 pav.
MF – 15800 fiz. vnt., ir 3433 pav.
KF – 4979 fiz. vnt., ir 742 pav.
Nurašymo priežastys (fiz. vnt.)
Susidėvėję, sugadinti - 17771 fiz. vnt.
Praradę aktualumą dokumentai - 4385 fiz. vnt.
Vartotojų prarasti dokumentai – 32 fiz.vnt.
Perduota kitoms bibliotekoms – 294 fiz.vnt.
7. Fondo naudojimas
Fondo apyvartos rodiklis
SVB – 0,7; VB – 0,5; MF – 1,2; KF – 0,5.
Fondo panaudojimo koeficientas
Grožinės literatūros: SVB - 0,62 VB-0,58; MF-0,97; KF-0,45.
Šakinės literatūros: SVB - 0,18; VB-0,16; MF-0,25; KF -0,10.
Periodinių leidinių: SVB – 2,14; VB- 0,98; MF – 6,62; KF – 1,66.
8. Saugyklos fondas
Fondo dydis - 6667 fiz. vnt.)
Gauta per metus (fiz. vnt.) - nėra
Nurasyta – 256 (fiz.vnt.)
Išduota per metus (fiz. vnt.) – 132 (fiz.vnt.)
Fondo apyvarta – 0,02.
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 2020m. sausio 30d. duomenimis Švenčionių rajono
savivaldybės gyventojų skaičius – 22929 ; 61,6 % - rajono gyventojų yra miestuose gyvenantys
žmonės, 38,4 % - kaimo gyventojai.
Gyventojų sutelkimo procentas (pagal seniūnijų pateiktus gyventojų statistikos duomenis ):
SVB - 25,3 % (2019m. - 27,0 %); VB - 20,1 % (2019m. - 23,0 %); MF - 25,4 % (2019m. - 26,0
%); KF – 29,6 % (2019m. - 32,0 %).
Didžiausias gyventojų sutelkimo procentas kaimo filialuose – Prienų (79,2 %),
Stanislavavo (67,1 %), Reškutėnų (49,4%), Milkuškos (47,3%), Svirkos (43,9%), Adutiškio (40,9
%).
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai rajone – savivaldybėje – 1146
gyventojai, mieste – 4708 gyventojų, kaime - 517 gyventojų.
2.Vartotojų aptarnavimas
Vartotojų skaičius:
SVB – 5836; VB – 1206; MF – 2564; KF – 2066. Dėl pandemijos poveikio bibliotekose 2020
m. sumažėjo vartotojų skaičius – 452.
Vartotojų grupės bibliotekose: vaikai iki 14m. amžiaus - 23,7 %, bendrojo lavinimo
mokyklų moksleiviai – 12,3 %, dirbantieji - 30,3 %, studentai – 4,2%, pensininkai – 16,0%,
neįgalieji 3,6%, bedarbiai ir laikinai nedirbantieji – 7,2 %.
3. Apsilankymų skaičius
SVB – 64602, VB – 18387; MF – 24444; KF – 21771. Dirbant karantino sąlygomis
bibliotekose apsilankymų skaičius ataskaitiniais metais mažejo apie 42 tūkst.
Vartotojų apsilankymai bibliotekose ataskaitiniais metais mažęjo dėl pandemijos, karantino
ribojimų. Renginiai bibliotekose vyko tik iki kovo mėn. 1 d. Dalinai arba sustabdytos skaityklų,
viešos interneto prieigos paslaugos.
4. Lankomumas
SVB – 11,0 (2019m. - 17,0); VB – 15,2 (2019m. – 27,1); MF - 9,53 (2019m. - 14,0); KF 10,5 (2019m. - 14,0) apsilanko vidutiniškai kartų per metus.
Atsižvelgiant į tai, kad ataskaitiniais metais buvo laikomasi karantino reikalavimų, bibliotekose
vartotojai lankėsi 5-6 kartus mažiau. Aukštesnius lankomumo rodiklius turėjo savivaldybės
Viešoji biblioteka.
5.Išduotis
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):
SVB – 98915 fiz. vnt.; VB – 19359 fiz. vnt.; MF – 43484 fiz. vnt.; KF – 36072 fiz. vnt.
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Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):
SVB – 16782 fiz. vnt.; VB – 3950 fiz. vnt.; MF – 7538 fiz. vnt.; KF – 5294 fiz. vnt.
Išduota grožinės literatūros (fiz.vnt. ir proc.):
SVB – 65343 fiz. vnt. (38 %); VB – 19466 fiz. vnt. (52%); MF – 22395 fiz.vnt. (30%);
KF - 23482 fiz. vnt. (39 %)
Išduota šakinės literatūros (fiz.vnt. ir proc.):
SVB – 22368 fiz. vnt. ( 14%); VB - 3334 fiz.vnt. ( 9%); MF – 2017 ( 3 %).
KF – 10612 ( 18 %).
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.) :
SVB- 83511(48%); VB – 14671 ( 39 %); MF - 49157 (67%); KF – 26088 (43 %).
Lentelė 5) Dokumentų išduotis
Iš viso
fiz.vnt.
fiz.vnt.
2020
2019
115697
171222
SVB
23309
37471
VB
51022
73569
MF
41366
60182
KF

Išduotis į namus
fiz.vnt.
%
2020
98915
85,5 %
19359
83,1 %
43484
85,2 %
36072
87,2 %

Išduotis vietoje
fiz.vnt.
%
2020
16782
14,5 %
3950
16,9 %
7538
14,8 %
5294
12,8 %

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

Fiz.vnt.
60114
13164
25076
21874

%
52%
57%/
49%
53%

Fiz.vnt.

%
7%
9%
7%
4%

7593
2181
3595
1817

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

47990
7964
22351
17675

%
41%
34%
44%
43%

6. Skaitomumo rodiklis:
SVB – 20 dokumentų per metus, VB – 19, MF – 27, KF – 20 dokumentai per metus.
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Didžiausi skaitomumo rodikliai kaimo filialuose – Stanislavavo (33), Strūnaičio, Svirkų (28),
Adutiškio, Pašaminės (22), Vidutinės (21)
7.Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle ataskaitiniais metais vartotojams skirtų
darbo vietų skaityklose ir prie kompiuterių bendras skaičius buvo – 289 vietos.
Kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams bibliotekų tinkle yra – 74, visos darbo vietos
turi interneto prieigą.
Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje yra 2 skaityklos - Periodinių leidinių skaitykla ir
Informacijos skaitykla su pritaikyta vieša erdve interneto prieigai, Vaiku literatūros skyriuje taip pat
pritaikyta erdvė vaikams naudotis interneto prieiga. Pabradės ir Švenčionėlių miestų bibliotekos filialai vartotojams turi įrengtas skaityklas ir pritaikytas erdves viešai interneto prieigai.
Kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekose buvo panaudotos gyventojų mokymų organizavimui,
interneto transliacijų perziūrai, individualioms konsultacijoms kompiuterinio raštingumo klausimais
suteikti vartotojams.
Pagal visose šalies bibliotekose įgyvendinamą projektą „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ viešos interneto prieigos taškuose įranga
atnaujinta Vaikų literatūros skyriuje, Švenčionėlių ir Pabradės miestų bibliotekose, savivaldybės
Viešojoje bibliotekoje, Adutiškio Svirkų, Reškutėnų, Šventos, Strūnaičio, Vidutinės kaimo
bibliotekose. Kad būtų apsaugota įranga ir kitas turtas, savivaldybės Viešosios bibliotekos
skaityklose, vartotojų aptarnavimo vietose įrengta vaizdo kameros.
Darbuotojams visos darbo vietos yra kompiuterizuotos, bendras skaičius – 46
kompiuteriai (2019m.-43). Savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle bendras kompiuterių skaičius120 (stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai), darbo vietose naudojami spausdintuvai.
Lentelė 8) Vartotojams skirtos darbo vietos
Darbo vietų skaičius vartotojams
Iš jų:kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
Prijungtų prie
Su interneto
Iš viso
Iš viso
SVB
VB
MF
KF

289
66
73
150

74
21
19
34

tinklo

prieiga

74
21
19
34

74
21
19
34

Kompiuterizuotų
darbo vietų sk.
darbuotojams

46
21
8
17
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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
SVB
60
152
59
86
VB
47
74
25
31
MF
3
70
16
22
KF
10
8
18
33

Kompiuterinio
raštingumo
apmokymai
Val.
214
33
84
97

Dalyvių
skaičius
270
65
125
80

Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Vartotojų mokymai bibliotekose 2020 m. dėl visame pasaulyje paplitusios
pandemijos turėjo pokyčių. Iki pirmojo karantino paskelbimo pagal projektą „Prisijungusi
Lietuva – efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ mokymai vyko
bibliotekose suformuojant klausytojų grupes ir buvo dirbama tiesioginių kontaktų būdu.
Pasibaigus karantinui vasaros metu bibliotekose vėl susibūrė bendruomenių grupės, atsižvelgiant
į Lietuvos Respublikos sveikatos ministro saugos reikalavimus, įsisavinta įgūdžiai pagal 2
programas „Pradedantiesiems“ (18 val. trukmė) ir „Pažengusiems“ (6 val. trukmė). Mokymų
lektoriai – savivaldybės Viešosios bibliotekos, Švenčionėlių ir Pabradės m. bibliotekų specialistai
J. Andraikėnienė, Ž. Čaikinienė, G. Dargytė.
Švenčionėlių miesto bibliotekoje apmokyta viena pradedančiųjų grupė (10 dalyvių) ir
keturios pažengusiųjų grupės (41 dalyvis). Pabradės miesto bibliotekoje apmokyta viena
pradedančiųjų grupė (10 dalyvių). Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje – viena pradedančiųjų
grupė (11 dalyvių) ir 5 grupės pažengusių (50 dalyvių).
Kaimo bibliotekose mokymai vyko Pašaminės filiale – viena pažengusiųjų grupė (10
dalyvių), Kaltanėnų – 6 grupės pažengusiųjų (64 dalyviai), Sarių – viena pradedančiųjų grupė (10
dalyvių), Stanislavavo filiale – viena pradedančiųjų grupė (11 dalyvių), Vidutinės – viena
pradedančiųjų grupė (15 dalyvių), Milkuškų – 3 pažengusiųjų grupės (31 dalyvis).
2020 m. pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“ iš viso apmokyta 273 gyventojai, nuo
projekto pradžios (2019 m.) apmokyta apie 1000 rajono gyventojų.
Projekto vykdomi mokymai buvo viešinami socialiniame tinkle „Facebook“
Prisijungusi Lietuva „Skaitmeninių lyderių“ paskyroje – 6 kartus, rajono spaudoje – 4 straipsniai,
nuolat www.svencioniuvb.lt tinklalapyje, skelbimai bibliotekose ir viešose erdvėse.
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Vartotojų konsultavimas ir individualios konsultacijos suteiktos vartotojams visose
bibliotekose. Dėl pandemijos su vartotojais dažniausiai buvo bendraujama nuotoliniu būdu,
konsultavimas vyko komunikacinėmis priemonėmis, facebook paskyroje, el. paštu, telefonais.
Vartotojams suteikta informacija, praktinė pagalba užsakant leidinius iš anksto bibliotekose,
atliekant rezervaciją, leidinių naudojimo pratęsimo paslaugą. Nemaža dalis vartotojų į
bibliotekininkus kreipėsi su klausimais, iškilusiais pandemijos metu.
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos teminių transliacijų metu suteikta
daug išsamios informacijos aktualiais klausimais (pagal programą „Viešosios paslaugos internetu
kiekvienam“, „Sodros paslaugos“, „E.„Ignitis“ interneto paslaugos“, „Pajamų deklaravimas“.
Iš viso per metus individualiai konsultuota 184 vartotojai, valandų skaičius – 250 val.
8. Prieiga ir sąlygos
Įprastinės savaitės darbo valandų skaičius, kai visos paslaugos prieinamos vartotojams:
savivaldybės Viešoji biblioteka - 47 val. per savaitę, MF - 40 val., KF- 40 val. per savaitę.
Darbo dienų skaičius metuose, kai visos paslaugos prieinamos vartotojams: savivaldybės
Viešoji biblioteka 293 dienos per metus, MF - 243 dienos, KF - vidutiniškai 243 dienų.
9. TBA (tarpbibliotekinis abonementas)
2020 m. kitoms bibliotekoms išsiųsta 41 (2019 m. – 29) užsakymas. Iš kitų
bibliotekų gauta 39 dokumentai, (2019 m. – 29), iš jų originalų – 39 egz. 2 užsakymai neįvykdyti
dėl Lietuvos nacionalinėje bibliotekos skaityklose neišduodamų leidinių.
Iš kitų bibliotekų užsakymų negauta. Gauti visi iš kitų bibliotekų užsakyti leidiniai.
TBA paslauga teikiama visiems vartotojams, savivaldybės Viešosios bibliotekos
kaimo filialai turi galimybę užsakyti leidinius Viešojoje bibliotekoje. 2020 m. šia paslauga
nuolat naudojosi 15 vartotojų, daugelis iš jų yra aukštųjų mokyklų – universitetų, kolegijų –
dieninių, neakivaizdinių (ištęstinių) studijų studentai.

10. Renginiai
(Lentelė 10) Renginiai
Lankytojų
skaičius

Renginiai

SVB
VB
MF

2020 Iš viso
653
135
192

Kompleksiniai
52
13
9

Žodiniai
182
44
61

Vaizdiniai
419
78
122

5083
1594
1339
13

KF

326

30

77

219

2150

Bibliotekų renginiuose per metus apsilankė 5083 lankytojai.
Iš viso Viešosios bibliotekos tinkle per metus organizuota 653 renginiai, iš jų
daugelis virtualiu būdu svetainėje www.svencioniuvb.lt ir per Facebook paskyrą. Atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro saugos reikalavimus dėl nepaprastosios padėties,
vasaros metu renginiai vyko viešose erdvėse, bibliotekų pastatų, skverų teritorijose. Informacija
apie

renginius

nuolat

skelbiama

savivaldybės

Viešosios

bibliotekos

tinklapyje

www.svencioniuvb.lt ir paskyroje facebook, yra viešinami renginių skelbimai, vykusių renginių
aprašymai, knygų naujienos ir pan. Renginių reklama skelbiama rajono laikraštyje „Žeimenos
krantai“.
Parodos. Kauno fotografijos galerija savivaldybės Viešojoje bibliotekoje pristatė
parodą apie Lietuvos fotografijos raidą. Joje buvo pateikta bibliotekai dovanojama leidinių
kolekcija – Antano Sutkaus, Aleksandro Macijausko, Romualdo Požerskio ir kitų svarbių autorių
kūryba bei leidiniai – albumai, pristatymą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Vilniaus universiteto biblioteka, 2020 m. šventusi 450 metų jubiliejų, Švenčionių
krašto visuomenei pristatė senųjų rašytinių šaltinių parodą. Renginys Vilniaus universiteto
bibliotekos jau šeštus metus tęsiamo projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“ dalis.
Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė
Nijolė Klingaitė-Dasevičienė skaitė pranešimą ,,Vilniaus universiteto bibliotekai 450: tradicijos,
iššūkiai, galimybės“. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininkas
Paulius Bagočiūnas pristatė parodą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Švenčionys“.
Bibliotekininkas sakė, kad Lietuva turi kuo didžiuotis, parodyti tokius retus dokumentus, kuriuos
ne visada gali pamatyti ir nuvykęs į Vilniaus universiteto biblioteką. Parodoje pateikta nemažai
senųjų rašytinių šaltinių, susijusių ir su Švenčionių kraštu. Paulius Bagočiūnas atkreipė
susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad parodoje Švenčionyse eksponuojami rankraštiniai bažnyčių ir
dvarų inventoriai, žymių kraštiečių – Pranės Dundulienės, Zigmo Žemaičio, Česlovo Kudabos –
rankraščiai. Parodos lankytojams parodytas Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto,
1812 m. Prancūzijos karo su Rusija metu pabuvojusio ir Švenčionyse, autografas.
Autoriaus Pavel Suščionok (Minskas) personalinė paroda „Baltarusijos nacionalinio
akademinio didžiojo operos ir baleto teatro spektakliai fotografijoje“ buvo eksponuota
savivaldybės Viešojoje bibliotekoje.
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Literatūrinės popietės. Pabradės miesto bibliotekoje vyko popietė „Žiema su
snieguolių skraiste...“. Dalyvavo Pabradės miesto vaikų dienos centro „Šaltinėlis“ lankytojai
kartu su socialiniu darbuotoju ir užimtumo specialistu. Vaikai susipažino su K. Kubilinsko poema
„Ledinukas“ bei Just. Marcinkevičiaus, R. Skučaitės, J. Degutytės, S. Nėries ir kitų lietuvių
poetų eilėraščiais apie žiemą, sniegą, pūgą. Literatūrinė popietė „Peliukų nuotykiai bibliotekoje“
organizuota su Pabradės miesto „Ryto“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupe „Voveriukai“
(mokytoja Lijana Ivanauskienė). Skaityta Ezopo pasakėčios „Miesto pelė ir kaimo pelė“, „Liūtas
ir pelė“, „Pelė ir jautis“. Pabradės „Ryto“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė su
mokytoja Virginija Ivčakoviene popietės „Pažintis su knyga“ metu buvo pakviesti į biblioteką,
kad užsimegztų graži draugystė su knygutėmis. Priešmokyklinio ugdymo vaikučiai jau rudenį
keliaus į pirmą klasę, jie taps bibliotekos lankytojais.
Almos Karosaitės poezijos popietėje eilėraščių knygos pristatytos Svirkų kaimo
bibliotekos mažiesiems skaitytojams: poetės knyga „Asilėlis“ įtraukta į reikšmingiausių lietuvių
autorių knygų vaikams ir paaugliams katalogą „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“.
Paskaitos.

Reškutėnų

kaimo

bibliotekoje

gamtininkas

B.

Šablevičius

reškutėniškiams skaitė paskaitą „Vaistinių augalų pažinimas ir paslaptys“. Bibliotekoje,
naudojant skaitmenines technologijas, pademonstruota apie 130 augalų fotonuotraukų – įvairūs
vaistiniai augalai, augantys šalia mūsų, natūraliose pievose, pelkėse, auginami kaip vaistiniai ir
prieskoniniai augalai sodybose. Šilto ir jaukaus susitikimo metu B. Šablevičius pateikė daug
informacijos apie augalus, jų naudojimą, arbatų paruošimą. Paskaitą paįvairino pasakojimai apie
įdomius nutikimus iš savo patirties, susijusios su augalais, pristatyti leidiniai apie vaistinguosius
augalus. Gamtininkas B. Šablevičius paskaitos klausytojams padovanojo knygas „Pakalbėkime
naktimis“ ir „Lyg žemuogės ant smilgos šiaudo“.
Tautodailės metams lėlių gaminimo edukacija „Stebuklingas lėlių pasaulis“ vyko
Pabradės miesto bibliotekoje. Idėjų autorės auksarankės švenčioniškės Veronika Garbulienė ir
Oksana Solovjova edukacijos metu rankdarbių kūrėjoms pristatė lėlių kūrimo techniką,
medžiagas, aksesuarus. Sukurtos meniškos lėlės eksponuotos parodoje. Surengta kalėdinė
Švenčionių rajono meno kūrėjų ir meno mėgėjų paroda-mugė „Rankdarbiai – bėgančio gyvenimo
mintys...“, vyko aptarimas ir uždarymas. Į šventę susirinko parodos dalyviai, svečiai. Užgavėnių
šventėms prisiminti Pabradės miesto bibliotekoje surengta meniška kaukių paroda, kurios
paskirtis – išvaryti žiemą ir prisišaukti pavasarį.
Savivaldybės

Viešojoje

bibliotekoje

veikė

Emos

Motejūnaitės-Trapikienės

personalinė darbų paroda (meniškai sukurtos lėlės, tekstilės darbai). Pabradiškės Onos
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Lukjanovos tapybos darbų paroda „Mano širdyje – visos gamtos spalvos“ pristatyta miesto
bibliotekoje (virtuali, svetainėje www.svencioniu vb.lt).
Knygų

pristatymai.

Savivaldybės

Viešoji

biblioteka

pristatė

Lietuvos

Nepriklausomų rašytojų sąjungos ir „Spindulio“ literatūrinės draugijos nario, vertėjo, poeto
Leopoldo Stanevičiaus kūrybą. Naujos knygos nuolat pateikiamos skaitytojams virtualiai –
svetainėje ir Facebook paskyroje.
Lietuvių kalbos dienos. Kasmet vasario 16 – kovo 11 dienos pažymimos
bibliotekose literatūros skaitymais, tekstų aptarimais, prisimenami lietuvių kalbos tyrinėtojai ir
puoselėtojai. Švenčionėlių miesto biblioteka pakvietė Švenčionėlių progimnazijos 3B klasės
mokinius su mokytoja Rita Jusiene į viktoriną „Gimtųjų žodžių apkabinti“. Mokiniai buvo
aktyvūs ir parodė puikias žinias dalyvaudami viktorinoje. Kitose bibliotekose parengtos parodos
apie lietuvių kalbos pradininkus ir puoselėtojus.
Metų knygos rinkimai. Pabradės miesto bibliotekoje vyko literatūrinė popietė
„Knygų herojai tampa mano draugais“, skirta Metų knygos rinkimams populiarinti. Joje dalyvavo
Pabradės „Ryto“ gimnazijos antrokai su mokytoja Esmiralda Verikiene. Pristatyta Pauliaus
Norvilos knyga „Strykt pastrykt“. Vaikai įdėmiai klausėsi pasakojimo, po to gavo užduotį –
suskaičiavo visus veikėjus ir sukūrė jų personažus bei dekoracijas pagal šią knygutę. Buvo
suvaidinta su pačių pasigamintomis dekoracijomis „Strykt pastrykt“ pasaka. „Metų knygos“
rinkimuose dalyvaujančias knygas, jas aptarti ir balsuoti už labiausiai patikusias Švenčionėlių
miesto bibliotekoje susirinko Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Švenčionėlių vaikų dienos
centro ugdytiniai, vyko popietė „Renkame populiariausią knygą“. Daugiausiai balsų surinko
Vytauto V. Landsbergio knyga „Pūkis Karalius“.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai paminėti Reškutėnų bibliotekoje-filiale vyko renginių ciklas – filmų peržiūra apie mūsų
kraštą. Tai 1989 metais LRT televizijos kūrybinės grupės sukurtas filmas ,,Apraudotieji mūsų
namai“ apie senus Rytų Aukštaitijos kaimus: Reškutėnus, Vaiciukiškę, patyrusius visus XX
amžiaus Lietuvos kaimo istorijos pokyčius.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Švenčionėlių vaikų dienos centro
vaikai su vadovėmis Svetlana Boreikiene ir Živile Jablonskiene atvyko į miesto biblioteką.
Popietė prasidėjo dokumentinio filmo peržiūra. Vėliau iš spalvoto popieriaus visi kartu padarė
laisvės vėjo malūnėlius – valstybės atkūrimo ir augimo simbolius.
Informaciniai renginiai. Saugesnio interneto savaitės 2020 m. vasario 10–15 d.
bibliotekos kvietė suaugusius ir vaikus atsakingai naudotis internetu ir skaitmeninėmis
technologijomis. Visose bibliotekose vyko transliacijos tema „Sukčiai internete: kaip
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apsisaugoti?“, filmo „Interneto valytojai“ peržiūra, „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“.
Vartotojai, naudodamiesi nuorodomis, turi galimybę prisijungę transliacijas stebėti iš namų.
Nuotoliniu būdu pristatyta „Skaitmeninė savaitė 2020“, jos iniciatyva šūkis „Išmani biblioteka:
erdvė augti ir kurti!“ Pristatytos per nuotolį virtualiai temos (transliacijos): „Virtualios realybės
žurnalistika“, „Lietuvės kuriamas dirbtinis intelektas“, „Kritiškai (ne)mąstau“, „Dirbtinis
intelektas“, „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo praktinis seminaras“. Spalio mėnesį
pristatytos „Senjorų dienos internete 2020“, transliacijų temos „E. sveikata: judėkime ir sau
padėkime“, „E. laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“, „E. paslaugos: patogiai ir saugiai“, „E.
saugumas: draugaukime ir neapsigaukime“, „E. sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai“.
Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo skelbiama jubiliejinė, jau 20-oji, kurios šūkis
„Kaip pasikeitėme per 20 metų“. Bibliotekos svetainėje savaitės metu vartotojams pristatytos
virtualios paslaugos.
Pilietinės iniciatyvos. Kasmet bibliotekose pažymima Laisvės gynėjų diena, vyksta
akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (popietės, pokalbiai, parodos), rašomas Nacionalinis diktantas
savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Ekonomikos žinių ugdymui nuotoliniu būdu vyko
Nacionalinis ekonomikos egzaminas.
Užimtumo veiklos 2020 m. bibliotekose įgavo kitas formas, dėl karantino ribojimų
mažėjo galimybės burtis į veiklas lankant bibliotekas. Aktuali tapo virtuali forma, kuri buvo
naujovė, patobulinusi darbą, aktyviai suburiant bendruomenes į biblioteką, kaip vietą kūrybinei
saviraiškai, idėjų sklaidai.
Jau antrus metus aktyviai organizuojamas vaikų užimtumas Vaikų literatūros
skyriuje. 2020 m. buvo įgyvendintas tęstinis (pradžia 2019 m.) projektas „Pažinimo stovykl@
2020“, dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Vyko
Švenčionių miesto tautinių bendrijų vaikų Dienos stovykla Vaikų literatūros skyriuje. Stovyklos
užimtumo veikla pristatytas daugiatautiškas Švenčionių kraštas, Vilniaus regionas. Vaikai turėjo
daug veiklų bibliotekoje ir pažintinėse išvykose; keliavo į Trakus (edukacija „Galvės ežero
paslaptys“), Maišiagalos amatų centrą (edukacija „Keramika“, „Karpymas“). Aplankė Pabradę,
Prienų kaimą, susipažino su naujais kūrybingais draugais iš Visagino (vaikų kūrybos būrelis
„Rukodelnica“), žygiuose keliavo

prie Bėlio ežero, po Kačėniškės piliakalnio apylinkes,

vaikščiojo po Sirvėtos regioninį parką. Savo kūrybiškumą vaikai atskleidė dalyvaudami
įvairiausiose edukacijose: vilnos vėlimo, draugystės apyrankių pynimo, molio lipdymo, karpinių,
lėlių gaminimo užsiėmimuose. Mažieji stovyklautojai susipažino su ugniagesio ir policininko
profesijomis, sužinojo daug informacijos apie Švenčionių krašte draugiškai sugyvenančias
skirtingas tautas, jų išpažįstamą religiją, kultūrą, istoriją, papročius. Vaikai taip pat daug šoko,
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žaidė ir dainavo. Esant lietingam orui vaikai galėjo pasinaudoti bibliotekos žaisloteka bei
informacinių technologijų centre „Failiukas“ 3D spausdintuvu projektuoti mažus žaisliukus. Visi,
kurie domisi elektronika, gali naudotis įvairiais konstruktoriais. Bibliotekoje veikia etnoklubas
„Šaudyklėlė“, kur vaikai edukacinių užsiėmimų metu mokosi gaminti darbelius iš šiaudų, žolynų,
siūlų, dažyti margučius, pinti advento vainikus, gaminti kalėdinius žaisliukus ir kt. Dėl esamos
situacijos daugelis veiklų persikėlė į virtulias erdves. Vyko virtualios edukacijos apie augalus, iš
kurių rišamos verbos, buvo verbų rišimas, margučių dažymas, Advento vainiko pynimas.
Parengti nuotaikingi filmukai naujų knygų pristatymui. Vaikų literatūros skyriaus socialinėje
Facebook paskyroje buvo pateiktos įvairios nuotaikingos užduotėlės apie knygas, paskelbtas
pasakų veikėjų piešinių konkursas. Nacionalinei bibliotekų savaitei „Kaip pasikeitėme per 20
metų?“ parengta bibliotekos lankytojų fotonuotraukų video filmukui.
Jau anksčiau suburti pomėgių klubai laukia laikų be apribojimų, užsiėmimų temos
labai įvairios: lėlių teatriukai „Žeimenukas“ (Pabradės m. filialas), „Saulės zuikutis“ (Reškutėnų
filialas), Pirštinių lėlių teatras (Prienų filialas), „Boružėlė“ ir „Šešėlių teatras“ (Vaikų literatūros
skyrius). Etniniai ir kraštotyros veiklos klubai „Seklytėlė“ (Reškutėnų filialas), „Seklyčia“
(Stanislavavo filialas), „Šaudyklėlė“ (Vaikų literatūros skyrius). Kūrybiniai ir knygos mylėtojų
klubai „Smalsutis“ (Švenčionėlių m. filialas), Knygos bičiulių klubas (Svirkų filialas), „Seklyčia“
(Stanislavavo filialas), „Pelėdžiukai“ (Pašaminės filialas). Vaikų literatūros skyriuje informacinių
technologijų mėgėjai gali lankytis IT klasėje „Failiukas“, tobulinti 3D įgūdžius, programuoti,
atspausdinti sukurtą daiktą 3D formatu.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras organizuoja projektą „Atvers duris vasarai“, kuriuo siekiama
turiningai organizuoti vaikų laisvalaikį vasaros metu. Iniciatyva „Atverk duris vasarai“
(interaktyvus vaikų užimtumo Lietuvoje žemėlapis). Vaikų literatūros skyriuje veikia žaisloteka,
kurioje gausu įvairiausių stalo žaidimų, biliardas, stalo futbolas, įvairių konstruktorių. Mėgstantys
dainuoti vaikai gali naudotis karaoke ir rengti linksmus pasirodymus savo draugams. Taip pat
vaikai gali žiūrėti animacinius filmukus. Už šias veiklas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerija paskatino padėka Vaikų literatūros skyriaus ir Pabradės miesto bibliotekų
specialistus.
Virtualios veiklos. 2020 m. dėl kilusios pandemijos bibliotekos ieškojo galimybių,
kuo daugiau paslaugų vartotojams suteikti virtualiai. Skaitytojai turi galimybę nemokamai
naudotis skaitmenine „Vyturio" leidyklos biblioteka, kurioje šiuo metu prieinama apie 500
svarbiausių e. knygų mokyklai ir laisvalaikiui (nuo 5 iki 95 m. amžiaus), suteikiami
prisijungimai naudotis prieiga vartotojams iš namų. Vaikų literatūros skyriuje paskelbtas
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Facebook paskyroje piešinių konkursas „Mano knygelės personažas“, sukurti pažintiniai filmukai
etno temomis ir pan. Tiesiogiai prieinamos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
dirbtuvės PATS SAU. Tai kūrybinės veiklos temomis „Rankdarbiai namisėdoms“, „Žaislinė
katapulta“, „Eskizų knygutė“, „Savadarbis ženkliukas“, „Medžiaginis maišelis“. Pabradės miesto
bibliotekoje virtualiai pristatyta Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro bibliotekos
Jolitos Rutkauskaitės surinkta Antoine de Saint-Exupery knygų „Mažasis princas“ kolekcija.
Pabradiškės Onos Lukjanovos tapybos darbų paroda „Mano širdyje – visos gamtos spalvos“
matoma virtualiai svetainėje www.svencioniuvb.lt. Šios bibliotekos darbuotojai pristatė virtualias
kūrybines pamokėles „Gaminame minkštą žaisliuką“, „Ponia Katė“, „Gaminame paukščiuką“.
Puoselėjant krašto atminties tradicijas savivaldybės Viešojoje bibliotekoje sukurta virtuali
viktorina „Žymūs Švenčionių krašto žmonės“. Įdomias virtualias parodas, užsiėmimus
vartotojams sukūrė ir pateikė Prienų, Milkuškų, Reškutėnų kaimo bibliotekos.
Virtualioje erdvėje pateikta priemonių visuomenės švietimui. Interaktyvios
paskaitos skaitmeninės savaitės kovo 23–29 dienomis (angl. All Digital Week), kurių tema apie
kritinio mąstymo ugdymą. Transliuota temos „Virtualios realybės žurnalistika”, „Lietuvės
kuriamas dirbtinis intelektas”, vyko internetu seminarai „Nuotolinis darbas su „Microsoft Teams“
(anglų k.), „Susipažinkite su „OpenStreetMap“ (anglų k.), „Kultūros vietovių įtraukimas į
„OpenStreetMaps“ (anglų k. „OpenStreetMap“ ), pokalbis „Kritiškai (ne) mąstau“.
Informacija apie renginius, virtualias veiklas, knygų naujienas nuolat skelbiama
savivaldybės Viešosios bibliotekos tinklapyje www.svencioniuvb.lt ir paskyroje facebook, yra
viešinami renginių skelbimai, vykusių renginių aprašymai, knygų naujienos ir pan. Rajono
laikraštyje „Žeimenos krantai“ buvo spausdinami bibliotekų renginių straipsniai, reklaminiai
skelbimai. Bibliotekų specialistai parengė spaudai per metus laikraščiui „Žeimenos krantai“
(lietuvių ir rusų kalba) 69 straipsnius apie vykusius bibliotekos kultūrinius ir edukacinius
renginius.
Bendradarbiavimo ryšiai. Užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai, Švenčionių
rajono savivaldybės Viešąją biblioteką pasiekė dovana iš JAV Ambasados Lietuvoje. Tai įvairaus
žanro ir apimties knygos, dauguma jų buvo padovanotos JAV Ambasados Lietuvoje
bendruomenės narių, atkeliavo iš asmeninių kolekcijų. Kita dalis pasiekė iš Amerikos centro. Tai
graži Švenčionių savivaldybės Viešosios bibliotekos ir JAV ambasados bičiulystė. Bibliotekoje
vyksta JAV ambasados organizuojama programa „Changing My Life Through English“
(Mokomės anglų kalbos gyvenimui), kurioje net dvi suaugusiųjų grupės JAV Ambasados dėka
gali mokytis anglų kalbos nemokamai. 2020 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija, suteiktas turtas naudojimui – planšetė Xoro MegaPAD su
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įrengta mobiliąja aplikacija „Žinau savo teises“ (su stovu). Šios įrangos tikslas buvo pristatyti
visuomenei teisinio švietimo priemonę – mobiliąją aplikaciją, vykdant visuomenės teisinį
švietimą ir siekiant supažindinti kuo didesnę visuomenės dalį su teisės pagrindais. Švenčionių
visuomenės sveikatos biuras tęsdamas bendrystę bibliotekų specialistams suteikė galimybę
dalyvauti paskaitose-užsiėmimuose Zoom platformoje „Streso valdymas“, „Emocinių atpažinimų
išraiškos“, „.Konfliktų valdymas“.
Vaikų pomėgių klubų veikla
Vaikų užimtumo veiklas bibliotekos organizuoja pomėgių klubuose. Paminėtini lėlių
teatriukai- „Žeimenukas“, „Stalo teatras“ (Pabradės m. fil.), „Saulės zuikutis“ (Reškutėnų fil.),
Pirštinių lėlių teatras (Prienų fil.), „Boružėlė“ ir „Šešėlių teatras“ (Vaikų lit.skyrius).
Etniniai ir kraštotyros veiklos klubai - „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.), „Pelėdžiukai“ (Pašaminės
fil.). Bibliotekininkai surengia kūrybinius užsiėmimus gaminant darbelius, piešiant, vaidinant
pasakas su mėgstamais herojais.
Vaikų literatūros skyriuje informacinių technologijų mėgėjai gali lankytis IT klasėje
„Failiukas“, tobulinti 3D įgūdžius, programuoti, atspausdinti sukurtą daiktą 3D formatu.

11. Mokamos paslaugos
2020 m. mokamų paslaugų teikimo tvarka bibliotekose nepasikeitė, vadovaujamasi
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-161 „Dėl
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl rajono
savivaldybės Viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
Daugiausiai vartotojai naudojosi dokumentų kopijavimo paslaugomis, už mokamas paslaugas
gauta 302 Eur.
12. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Bibliotekos svetainė www.svencioniuvb.lt yra pagrindinė viešinimo priemonė
bibliotekų paslaugoms. Per metus svetainėje apsilankymų skaičius – 21049 kartai, virtualių
apsilankymų Facebook paskyra ir prisijungimai Zoom platformoje iš viso - 241. Čia pateikiama
naujausia informacija apie renginius, bibliotekose organizuojamas akcijas, iniciatyvas, atskirų
veiklos sričių informacija, naudojama paskyra facebook.
Straipsniai spaudoje, internetiniuose šaltiniuose buvo per metus – 186.
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Publikuojami korespondentų ir darbuotojų straipsniai rajono laikraštyje „Žeimenos krantai“
(lietuvių ir rusų kalba), per metus pateikta 68 straipsniai, iš jų – 61 savivaldybės Viešosios
bibliotekos darbuotojų.
(Lentelė 11) Straipsniai
Iš viso
straipsnių
SVB

VB
MF
KF

186
69
57
60

Bibliotekų darbuotojų straipsniai
Iš
viso

Respubl.
spaudoje

Vietinėje
spaudoje

179
63
57
59

1
1
-

68
16
26
26

Internetiniuose
šaltiniuose

110
46
31
33

Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai

Iš
viso

Respubl. Vietinėje Internet.
spaudoje spaudoje šaltiniuose

7
6
1

-

7
6
1

-

Bendras straipsnių spaudoje ir internetiniuose šaltiniuose skaičius per metus – 186.
Publikacijų temos labai įvairios: „Kurančių žmonių susitikimas Pabradės miesto
bibliotekoje“, „Skaitmeninis raštingumas šiais laikais būtinas visiems“, „Projekto „Jogailaičių
kultūrinis palikimas“ pristatymas Pabradės miesto bibliotekoje“ (G. Dargytė), „Popietė
„Neišblėsk, atminties, ugnie“ Adutiškio bibliotekoje“ (A. Vežan), „Lietuva Vilniaus universiteto
bibliotekoje: Švenčionys“ (L. Untanienė), „Tiktai mūsų meilėj tu didžiulė“ (Č. Aleksejevec),
„Krašto istoriją kuriame mes patys“, „Molis, sušildytas menininko širdies“ (D. Lapėnaitė ),
„Lietuvių kalbos diena Svirkų bibliotekoje“ (V. Veličko), „Pažintinis žygis „Kultūros paveldo
ženklai – mediniai kryžiai“ (F. Bičkuvienė), „Vidutinės kaimo gyventojai mokinosi
kompiuterinio raštingumo paslapčių“ (T. Krutkevič) ir kt.
Tęstinio projekto „Pažinimo stovykl@2020“ (LKT ir savivaldybės dalinis
finansavimas) veiklų

sklaida buvo viešinama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus interneto

svetainėje www.amb.lt/regiono bibliotekoms, profesinės spaudos žurnale „Tarp knygų“ (2020 m.
Nr. 9). Publikuoti straipsniai apie projekto Dienos stovyklą vasarą „Pažinimo stovykla2020“
„Žeimenos krantai“ – 2 (V.Bruvinskienė, G.Dargytė), „Švenčionių kraštas“ –1 (korespondentė I.
Poželienė).
IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
1. LIBIS PĮ diegimas
Diegimo eiga SVB ir problemos
Ataskaitiniais metais LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemę naudojo visos rajono
bibliotekos, elektroninio skaitytojo pažymėjimo įsigijimas yra mokama bibliotekos paslauga
vartotojams.
Bendras bibliografinių įrašų skaičius LIBIS elektroniniame kataloge nuo 2004 m. 130899 įrašai. Metų bėgyje UAB „Asecco Lietuva“ atliko programos atnaujinimo darbus.
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2.Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika ir problemos
SVB – 6287 fiz.vnt. (gauta per metus bibliotekose 16 fiz. vnt.)
VB - 2338 fiz. vnt. (86 fiz.vnt.)
MF – 1744 fiz.vnt. (15 fiz.vnt.)
KF – 2374 fiz.vnt. (68 fiz.vnt.)
Vidutinis informacinio fondo dydis: MF – 872 fiz.vnt., KF – 139 fiz.vnt.
Informacinis fondas bibliotekose sudaro 15% bendro šakinės literatūros fondo.
3. Katalogų ir kartotekų sistema
Švenčionių rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje (LIBIS sistema) pradėta kurti 2004m.
Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą automatizuotai įtraukta parengtu įrašų skaičius –
4619, (2019m. - 3920).
Automatizuotai parengtų įrašų skaičius nuo 2004 metų – 130899, bendras įrašų skaičius
elektroniniame ir korteliniame kataloge nuo 2004m. yra 134368 įrašai,
Bibliotekose yra naudojamas kortelinis abėcėlinis katalogas, kraštotyros kartotekos.
Rajono spauda aprašoma ir įrašai eksportuojami į Nacionalinį bibliografijos duomenų banką
(NBDB). 2020 metais iš viso sukurta ir išsiųsta 897 analiziniu įrašų, nuo duomenų bazės
pradžios 2004m. į NBDB yra sukaupta 22873 įrašų.
2020m. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyros analizinių aprašų – 113.
4. Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas
Gauta užklausų:
SVB – 1816
VB – 452

(2019m. – 3088);
(2019m. - 971);

MF – 905 (2019m. -1477);
KF –

459

(2019m. - 640).

5.Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius:
SVB – 192 (2019 m.- 13);
VB – 65 (2019 m.- 5);
MF – negauta (2019m. -negauta);
KF – 127 (2019m. - 8 ).
Atsakytų užklausų:
SVB – 1812 (2019 m. - 3084); iš jų 192 - el. priemonėmis
VB – 452 (2019 m. - 971); iš jų 65 - el. priemonėmis
MF – 1477905 (2019 m. - 1477); iš jų 0 - el. priemonėmis
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KF – 455 (2019 m. - 636); iš jų 127- el. priemonėmis
Bibliotekose vartotojų užklausoms atsakyti panaudoti pagrindiniai informacinių
fondų, Duomenų bazių, LIBIS elektroninio katalogo, Nacionalinės bibliografijos duomenų
banko ištekliai.
6. Internetas
Viešą interneto prieigą turi visos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos tinklo
bibliotekos (mieste ir kaime iš viso 21 veikiantis interneto prieigos taškas, Viešoji biblioteka,
Vaikų literatūros skyrius, 2 filialai miestuose ir 17 filialų kaimo vietovėse).
Gyventojai naudojasi internetu nemokamai, yra galimybė dalyvauti kompiuterinio
raštingumo individualiuose ir grupių mokymuose, ugdyti skaitmeninius įgūdžius, naudotis el.
paštu, socialiniais tinklais.
2020 m. metais buvo tęsiami šalies bibliotekose vykdomi investiciniai projektai
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ (viešos interneto
prieigos taškų įrangos naujinimas) ir „Prisijungusi Lietuva – efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“. Todėl atlikus darbus pagal sutartis pagerėjo paslaugų sąlygos:
interneto ryšio kokybė, atnaujinta įranga panaudota gyventojų skaitmeninio raštingumo įgūdžių
ugdymui.
VRSS

(vartotojų

registracijos

statistikos

sistema)

duomenimis,

per metus viešose prieigose internetu bibliotekose naudojosi 829 vartotojai, apsilankymų naudotis
interneto prieiga – 8864 lankytojai.
Iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mini studijos vyko transliacijos
paskelbus akciją „Saugesnio interneto savaitė“ tema „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, filmo
„Interneto valytojai“ peržiūra, „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“ Nuotoliniu būdu pristatyta
„Skaitmeninė savaitė 2020“, jos iniciatyva šūkis „Išmani biblioteka: erdvė augti ir kurti!“
Pristatytos per nuotolį virtualiai temos (transliacijos): „Virtualios realybės žurnalistika“,
„Lietuvės kuriamas dirbtinis intelektas“, „Kritiškai (ne)mąstau“, „Dirbtinis intelektas“, „Medijų ir
informacinio raštingumo ugdymo praktinis seminaras“.
Spalio mėnesį pristatytos „Senjorų dienos internete 2020“, transliacijų temos
„E. sveikata: judėkime ir sau padėkime“, „E. laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“, „E. paslaugos:
patogiai ir saugiai“, „E. saugumas: draugaukime ir neapsigaukime“, „E. sodas: planuokime
virtualiai, sodinkime realiai“.
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7. Elektroninės paslaugos
Seansų skaičius – 2635 ,
Seansų trukmė – 1160 val. 58 min.,
Nepavykusių seansų skaičius (neigiamų atsakymų/procentas – nebuvo,
Atsisiųstųjų dokumentų (turinių) skaičius (per seansą) – 0,
Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 3862,
Virtualių apsilankymų skaičius –21049,
Paieškų skaičius – 7998,
Interneto seansų skaičius – 10129.
8. Kraštotyros veikla
Savivaldybės Viešosios bibliotekos tinkle sukaupta daugiau kaip 3 tūkst. knygų apie Švenčionių
kraštą, senąją Nalšios žemę, apie gamtos paminklus, paveldo objektus ir pan. Ataskaitiniais metais
fondai papildyti naujais leidiniais: „Apkabinkim rankom pasaulį. Pasaulio lietuvių almanachasalbumas“, Kerulienė I. „Prie slenksčio. Eilėraščiai“, „Lietuvos dvarai ir pilys“(iliustruotas žinynas),
„Lietuvos miestai ir miesteliai“ (iliustruotas žinynas Lietuvos miestai ir miesteliai (iliustruotas
žinynas, sudarė. R. Gustaitis), Stanevičius L. „Smagu gyventi Lietuvoj“, Lukša A. „Aš atėjau iš
vieversio giesmės“, Petkūnas V. „Audringieji metai“, „Žemė prašo nepamiršti vardų“.
Jau eilę metų savivaldybės Viešojoje bibliotekoje buriasi krašto eiliuotojai, čia veiklą vykdo
skaitytojų ir literatų klubas “Versmė”. Nuolat pristatomi krašto žmonių kūrybiniai darbai,
buvo eksponuojami kraštiečių švenčioniškių darbai: A.Petkūnienės, K.Asinausko (tapyba),
tautodailininkės N. Juknienės (tapyba ir virtualus filmukas), R.Lauciaus (fotografija).
Kraštotyros renginio „Puoselėjusi meilę ir pagarbą savo krašto tradicijoms“ metu paminėta krašto
šviesuolės profesorės, etnologės Pranės Dundulienės 110 –osios gimimo metinės. Pristatyta
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos ir literatūrinės ,,Spindulio“ draugijos nario kraštiečio
Leopoldo Stanevičiaus humoro ir satyros knygos, surengta virtuali kraštotyros viktorina ,,Žymūs
Švenčionių krašto žmonės“ (1-2 d.).
Bibliotekose nuolat veikia spaudinių parodos apie krašto kūrėjus, istorinės atminties puoselėtojus:
,,Ąžuolų kalbėjimas“ (tautodailininkui kraštiečiui J. Jakštui– 80 m.), ,,Žadinusi meilę ir pagarbą
savosios tautos vertybėms“ (profesorei, etnologei, kraštietei P. Dundulienei 110 m., kilnojama
paroda), ,,Laiko vingiais: Švenčionių krašto kultūros paminklai“ (Viešoji biblioteka), „Knygos
kurias vienija žodis – gimtinė“ (Milkuškų fil.), „Mūzos palytėti“ (Pašaminės fil.). Prienų kaimo
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biblioteka svetainėje www.svencioniuvb.lt/facebook paskyroje virtualiai pristatė šio kaimo lopšeliodarželio „Ramunė“ istoriją, kaimo bibliotekos 2019m. metraštį. Stanislavavo kaimo bibliotekoje
vyko renginys – pristatymas „Praeities ir ateities gijų pynė Stanislavavo dvare“ (senieji buities
rakandai ir fotografijos). Gimtojo krašto pažinimui ir Tautodailės metams paminėti šioje
bibliotekoje organizuotas pažintinis žygis po apylinkes kaimo bendruomenei „Kultūros paveldo
ženklai - mediniai kryžiai“, renginys buvo aprašytas rajono laikraštyje „Žeimenos krantai“ ir
bibliotekos svetainėje. Vidutinės kaimo bibliotekoje kraštotyros veikla koordinuojama su kaimo
bendruomene. Bendromis pastangomis 2020 – ųjų metų vasarą organizuota kraštiečių sueiga
„Suscinkam vė Viducinėj“ („susitikim vėl Vidutinėj“). Čia vyko dviračių žygis, tinklinio varžybos,
meno mėgėjų koncertas. Renginyje aktyviai dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos Švenčionių skyriaus
atstovai. Bibliotekoje buvo eksponuojama senovinių kaimo žmonių darbo įrankių paroda „Daiktai iš
praeities“.
Per metus bibliotekose kraštotyros temomis vartotojai pateikė įvairių užklausų, joms
atsakyti buvo panaudoti kraštotyros fondai, teminiai aplankai, Nacionalinės bibliografijos duomenų
bankas. Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje renkama medžiagą apie krašto literatus, knygos
,,Švenčionių krašto kūrėjų pėdsakais“ (sudarytojas B. Kundrotas) leidybai.
Rajono laikraščių „Žeimenos krantai“ ir „Švenčionių kraštas“ straipsniai įtraukti į
NBDB, per metus parengta įrašų – 897, iš jų kraštotyros tema – 113. Bibliotekose saugoma apie
300 kraštotyros darbų, per metus dalis jų buvo papildyta nauja informacija iš įvairių šaltinių.
Ataskaitiniais

metais

savivaldybės

Viešojoje

bibliotekoje

pradėti

pirmieji

skaitmeninimo darbai, vykdomi kartu su Vilniaus apskr. A.Mickevičiaus viešąja biblioteka.
Atlikta leidinių atranka, skaitmeninimui pateikti rajono laikraščiai nuo 1946 metų.
(Lentele 12) Kraštotyros veikla

SVB
VB
MF
KF

Kraštotyros
fondas (fiz.vnt.)
2020
3458
965
820
1673

Kraštotyros įrašų skaičius
Iš viso
Parengta
2020m.
10635
897
10635
897
-

Kraštotyros darbų skaičius
Iš viso
Parengta
2020m.
302
5
61
0
41
0
200
5
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V. METODINĖ VEIKLA
2020 metais metodinė veikla bibliotekoje buvo susijusi su bibliotekų paslaugų
vartotojams prieinamumo ir kokybės gerinimu, naujų virtualių paslaugų kūrimu, visuomenės
skaitymo skatinimu, informacijos apie bibliotekų veiklas sklaida, darbuotojų savišvieta ir
kvalifikacijos kėlimu.
Dėl karantino apribojimų organizaciniai darbai buvo derinami komunikacijos
priemonėmis (skype, facebook, el. laiškai, telefono ryšys). Savivaldybės Viešosios bibliotekos
specialistai surengė 8 metodines išvykas į filialus veiklos analizei aptarti, dalyvavo Viešosios
bibliotekos administracijos darbuotojai, metodininkas, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo
skyriaus ir Vaikų literatūros skyriaus specialistai.
Organizaciniams rajono bibliotekų tinklo klausimams spręsti vyko vienas
kontaktinis gamybinis pasitarimas, parengti pranešimai tema „Skaitymo skatinimo akcija „Vasara
su knyga“, vyko skaitymo varžytuvės „Skaitymo iššūkis – 2020“, projekto „Prisijungusi Lietuva“
mokymų organizavimas“, „Vartotojų aptarnavimas pandemijos metu“. Savivaldybės Viešosios
bibliotekos specialistams surengta 4 pasitarimai aptarti organizaciniams bibliotekų veiklos
klausimams.
2020 m. kvalifikaciją kėlė 21 specialistas, iš viso 126 mokymų valandos. Būtent
2020 m. dalis kvalifikacijos kėlimo priemonių vyko nuotoliniu būdu.
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos mokymai
„Internetinio bendruomenių kraštotyros turinio kūrimas” (L. Untanienė);
„Kultūros paveldas ateičiai: atrask, dalinkis ir mokykis“ (V. Bruvinskienė, G. Dargytė,
L.Tiukša);

„Dokumentinis regiono paveldas: bibliotekų galimybės“ (L. Untanienė);
„Kaip XXI amžiaus skaitmeninės technologijos keičia pasaulį?" (V. Bruvinskienė,
Ž. Čaikinienė);
„Biblioterapijos taikymas bibliotekose” (Ž. Čaikinienė, S. Busilienė);
„Elektroninės paslaugos bibliotekoje“ (ERASMUS+ projekto „Andragogika: virtuali
mokymosi sistema bibliotekų specialistams“ (dalyvavo mokymuose L. Tiukša, A. Vežan,
G. Dargytė, V. Veličko, Č. Aleksejevec, J. Bubnel);
„Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla – nuo politikos iki praktikos“ (V.
Bruvinskienė);
„Klientų aptarnavimas ir socialinė atsakomybė” (L.Vilčiauskienė).
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos mokymai
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„Kaip sudominti paauglį knyga?“ (nuotolinis seminaras, dalyvavo Viešosios
bibliotekos ir filialų darbuotojai);
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“ (A. Poklikajev, Ž. Čaikinienė, Ž. Strakšienė, J. Sondor);
Mokslinis-praktinis seminaras „Prano Mašioto skaitymai. Ar knygos gydo?“
(nuotolinis seminaras, dalyvavo Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai).
Nuotoliniai seminarai bibliotekos specialistams
„Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto vartotojų 2019 m. tyrimo ataskaitos
pristatymas”;
virtualus susitikimas „Viešųjų interneto prieigų infrastruktūros atnaujinimas” (pagal
projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje”);
transliacija „Projekto LIBIS modernizavimas” veiklos apžvalga;

transliacija „Vieša prieiga bibliotekose - aklųjų ir silpnaregių paketas";
praktinis seminaras „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas”;
transliacija „Nuotolinių mokymų platformos: Modle galimybės“;

regiono bibliotekų tarybos posėdis ir šventinis renginys (specialistų profesianalumo
konkurso „Riešutas” nominantų apdovanojimas);
paskaitos-praktiniai užsiėmimai „Streso valdymas“, Emocinių atpažinimų išraiškos“,
„Konfliktų valdymas“ ( Zoom platforma).
Kitos kvalifikacijos kėlimo priemonės
Edukacinė programa, etnokultūrinė sodyba „Grikucis“ (Viešosios bibliotekos ir
filialų specialistai);
programa „Būk aktyvus – būk matomas“ (nuotoliniai socialinių ir pilietinių gebėjimų
stiprinimo mokymai, organizavo „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“, dalyvavo
T. Krutkevič, A. Vežan);
projekto „Atsakingas skaitytojas“ (konkurse dalyvavo Vidutinės, Pašaminės,
Strūnaičio, Svirkų, Adutiškio, Stanislavavo kaimo filialai);
diskusija „Mokymų organizavimo aspektai“ (organizavo „Prisijungusi Lietuva“,
dalyvavo L. Vilčiauskienė, V. Bruvinskienė);
„Socialinės atsakomybės sritys, ataskaitos rengimo aspektai ir sklaida“ (L.
Vilčiauskienė, V. Bruvinskienė). Atliktas praktinis darbas, parengta „Įmonės socialinės
atsakomybės ataskaita“ (V. Bruvinskienė).
Savivaldybės Viešosios bibliotekos specialistai vykdo veiklas Vilniaus regiono
bibliotekų taryboje (atstovauja V. Bruvinskienė) ir Vilnijos krašto bibliotekų asociacijoje
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(atstovauja L. Vilčiauskienė). Per metus Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje
bibliotekoje vyko 2 posėdžiai. Aptarti klausimai: „Duomenų bazių panauda regiono bibliotekose“
(D. Kiminaitė), „Skaitmeninimo klausimai“ (T. Grogorčenkienė), „Regiono bibliotekų statistinės
ataskaitos“ (A. Sadeckienė) ir kt. VAVB dalyvauta regiono bibliotekų informacinių išteklių
koordinavimo tarybos posėdyje (D. Storukienė), regiono bibliotekų viešųjų ryšių specialistų
pasitarime.
Vilniaus

regiono

bibliotekų

taryba

skelbė

V

tradicinį

bibliotekininkų

profesianalumo „Riešutas” konkursą. Už vaikų skaitymo skatinimui skirtą išradingą,
profesionalią veiklą, saugios ir draugiškos aplinkos kūrimą „Lazdyno riešutas“ prizui pristatyta
savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojų komanda (L. Strakšienė,
Ž. Strakšienė, V. Basijokien). Paskatinimui už veiklas įteiktas konkurso organizatorių prizas.
Įgyvendinamos Skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano
priemonės. Ypatingai aktyviai biblioteka prisijungė prie programos akcijos „Vasara su knyga“
iniciatyvos „Skaitymo iššūkis“. Pagal skaitymo rezultatus 2020-ųjų vasarą savivaldybės Viešoji
biblioteka ir filialai Vilniaus regione buvo antri, gauta padėka už veiklas, paskaitinamasis prizasdovana įteiktas Pašaminės kaimo bibliotekininkei L.Jusienei sutelkus daugiausiai skaitytojų į šią
iniciatyvą.
„Metų knygos rinkimai“ vyko visose bibliotekose. Paraiškas renkamų knygų
penketukui teikė ir leidinius gavo savivaldybės Viešoji biblioteka, knygų komplektą
suaugusiesiems, knygų komplektus vaikams – Pabradės miesto biblioteka ir Milkuškų kaimo
biblioteka, komplektą paaugliams – Strūnaičio kaimo biblioteka.
Lietuvos bibliotekininkų draugija organizavo XI suvažiavimą Kauno mieste,
dalyvavo LBD Švenčionių skyriaus deleguoti nariai.
Projektai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai teikta istorinės atminties
ir (ar) su Lietuvos įvaizdžiu susijusio projekto paraiška daliniam finansavimui skirti projektas
„Renginių ciklas „Lietuvos istorija kiekvienam“, prašoma suma 3840 Eur (finansavimas
neskirtas).
Lietuvos kultūros tarybai pateikti projektai:
„Švenčionių krašto šviesuoliai“, prašoma suma 5489 Eur, teikė savivaldybės Viešoji
biblioteka (finansavimas neskirtas);
„Sakralinės muzikos ir poezijos dialogas”, prašoma suma 9090 Eur, teikė
savivaldybės Švenčionėlių miesto biblioteka (finansavimas neskirtas);
„Senosios baltų kultūros pėdsakais – pažintinės erdvės bendruomenei“, prašoma
suma 4486 Eur, teikė Reškutėnų kaimo biblioteka (finansavimas neskirtas);
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„Pažinimo stovykl@ 2020“, skirtas Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas
3100 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų dalinis finansavimas 930 Eur.
2020 m. buvo įgyvendintas tęstinis (pradžia 2019 m.) projektas „Pažinimo
stovykl@ 2020“, dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir savivaldybės biudžeto lėšomis.
Vyko Švenčionių miesto tautinių bendrijų vaikų Dienos stovykla Vaikų literatūros skyriuje.
Stovyklos užimtumo veikla pristatytas daugiatautiškas Švenčionių kraštas, Vilniaus regionas.
Vaikai turėjo daug veiklų bibliotekoje ir pažintinėse išvykose; keliavo į Trakus (edukacija
„Galvės ežero paslaptys“), Maišiagalos amatų centrą (edukacija „Keramika“, „Karpymas“).
Aplankė Pabradę, Prienų kaimą, susipažino su naujais kūrybingais draugais iš Visagino (vaikų
kūrybos būrelis „Rukodelnica“), žygiuose keliavo prie Bėlio ežero, po Kačėniškės piliakalnio
apylinkes, vaikščiojo po Sirvėtos regioninį parką. Savo kūrybiškumą vaikai atskleidė
dalyvaudami įvairiausiose edukacijose: vilnos vėlimo, draugystės apyrankių pynimo, molio
lipdymo, karpinių, lėlių gaminimo užsiėmimuose. Mažieji stovyklautojai susipažino su
ugniagesio ir policininko profesijomis, sužinojo daug informacijos apie Švenčionių krašte
draugiškai sugyvenančias skirtingas tautas, jų išpažįstamą religiją, kultūrą, istoriją, papročius.
Vaikai taip pat daug šoko, žaidė ir dainavo. Esant lietingam orui vaikai galėjo pasinaudoti
bibliotekos žaisloteka bei informacinių technologijų centre „Failiukas“ 3D spausdintuvu
projektuoti ir atspaudinti mažus žaisliukus.
Kaip projektų partneris biblioteka dalyvauja Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų
asociacijos projekte „Biblioteka visiems – autizmui draugiškos Lietuvos viešosios bibliotekos“.
Vaikų literatūros skyrius gavo garsines ir vizualines priemones, padedančias lankytojams
suvaldyti kilusį nerimą, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Šios priemonės skirtos ne tik autizmo
spektro, bet ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems lankytojams.
Informacijos sistemų naudojimo pritaikymui naudojama VAVB metodika
„Rekomendacijos Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų prenumeruojamų duomenų
bazių administratoriams“.
VI. MOKSLINIO TYIMO DARBAS
2020 metais savivaldybes Viešoji biblioteka pateikė duomenis bibliotekų srities
moksliniams tyrimams ir apklausoms.
Atliktas VAVB skelbtas tyrimas „Viešųjų bibliotekų specialistų profesinės
kompetencijos ugdymo ir metodinės pagalbos poreikiai“, pateikti apklausos duomenys.
VAVB apklausa „Pasitenkinimas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešosios bibliotekos skaitmeninimo paslaugomis“ (pateikti duomenys apie skaitmeninimo
paslaugų poreikį, skaitmeninių produktų naudojimą, kvalifikacijos kėlimo poreikį).
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Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka, Bibliotekininkystės skyrius atliko tyrimą
„Socialiniai tinklai kaip bibliotekų veiklos instrumentas“, pateikti duomenys apie socialinių tinklų
naudojimą ir pasiūlymai.
VII. PERSONALAS
1. Darbuotojų skaičius:
SVB - 39, VB – 20, MF - 8, KF - 11.
Iš jų profesionalių bibliotekininkų:
SVB - 33, VB – 15, MF -7, KF -11.
profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nevisą darbo dieną:
SVB - 4, VB - 1, MF -2, KF -1.
2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: SVB, VB, MF, KF (proc. ir skaičiais)
Aukštasis - SVB 12 (36%), VB - 5 (33%), MF - 6 (86%), KF-1 (9%).
Aukštesnysis - SVB -18 (54%), VB-9 (60%), MF-1 (14%), KF-8 (72%).
Kitas SVB -3 (9%), VB- 1(6%), MF- nėra, KF-2 (18%).
3.Darbuotojų kaitos problemos. Ataskaitiniais metais Labanoro, Sarių, Miežionėlių, Jakelių
kaimo bibliotekos neveikė, kadangi šiuose filialuose yra sumažinti krūviai (0,5 etato) ir nebuvo
darbuotojų. Kaltanėnų ir Bačkininkų kaimo filialai (1,0 etatas) neveikė darbuotojams nutraukus
darbo sutartis.
4. Darbuotojų kėlusių kvalifikaciją už bibliotekos ribų skaičius per metus – 21 (2019m.-26).
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:
Vartotojų ir lankytojų skaičius tenkantis 1 bibliotekininkui
Vartotojų tenka 1-am bibliotekininkui: SVB – 176; VB – 80; MF – 366; KF – 187.
Vartotojų tenka 1-am bibliotekininkui (aptarnaujantys vartotojus bibliotekininkai):
SVB – 233; VB – 150; MF – 366; KF – 187.
Lankytojų tenka 1-am bibliotekininkui: SVB – 1957; VB – 1225; MF – 3492; KF – 1979
Lankytojų tenka 1-am bibliotekininkui (aptarnaujantys lankytojus bibliotekininkai):
SVB – 2584; VB – 2298; MF – 3492; KF – 1979.
Išduotis (fiz.vnt.) 1 darbuotojui: SVB – 3505 fiz.vnt., VB – 1553 fiz.vnt., MF – 7288 fiz.vnt,
KF – 3760 fiz.vnt.
Išduotis (fiz.vnt.) 1 darbuotojui: (aptarnaujantys lankytojus bibliotekininkai):
SVB – 4627 fiz.vnt., VB – 2913 fiz.vnt., MF – 7288 fiz.vnt, KF – 3760 fiz.vnt.
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VIII. MATERIALINĖ BAZĖ
1. Patalpų būklė.
Avarinės patalpos. Ataskaitiniais metais avarinėse patalpose esančių bibliotekų
nebuvo.
Remontuotinos patalpos. Vaikų literatūros skyrius, Stanislavavo, Kaltanėnų kaimo
bibliotekos-filialai.
Atnaujintos patalpos. 2020m. savivaldybės Viešosios bibliotekos materialinė bazė
buvo pagerinta: baigta Švenčionėlių miesto bibliotekos renovacija, metų pabaigoje pradėta
biblioteką atkelti iš miesto seniūnijos patalpų, užsakyti nauji baldai bibliotekos erdvėms,
vartotojų ir darbuotojų darbo vietoms įrengti.
Naujose atnaujintose patalpose po renovacijos darbų veikia Prienų ir Pašaminės kaimo
filialai, pagerintos sąlygos darbuotojams, lankytojams, aprūpinta naujais baldais, čia buriasi
kūrybingi kaimo žmonės bendroms veikloms, vyksta įdomūs renginiai.
Per metus atlikta remontų: Svirkų kaimo bibliotekos-filialo patalpų remontas.
Pagal investicinį šalies bibliotekose vykdomą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ visose bibliotekose atnaujintas internetas, veikia
spartesnis ryšys.
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka perdavė savivaldybės Viešajai bibliotekai
Europos sąjungos finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgytą naudoti ilgalaikį
materialųjį turtą (stacionarūs kompiuteriai, bevielio ryšio prieigos įrenginiai, darbo stotis
CELSIUS ir kt.), nematerialųjį turtą (biuro paketų programinė įranga Microsoft Office 2019
Standart), trumpalaikį materialųjį turtą (daugiafunkciniai įrenginiai, projektoriai, konstruktoriai
PROFI, negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skaneris EPSON ir kt.). Įrangos vertė 43471 Eur.
Įsigytas automobilis Wolksvagen Sharan bibliotekų tinklo aptarnavimui atlikti.
Pabradės miesto biblioteka aprūpinta žaliuzėmis. Įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir
savivaldybės biudžeto dalinai finansuojamą projektą „Pažinimo stovykl@2020“ Dienos stovyklos
veikloms 2020 metų vasarą įsigyta interaktyvus žaidimų stalas žaislotekai, bibliotekos vėliava reprezentavimui, virdulys naudotis vaikų užimtumo veiklų metu.
Rajono bibliotekos yra šildomos, turi telefono ryšį, kiekviena biblioteka mieste ir
kaime turi viešą interneto prieigą, veikia Wi-Fi ryšys.
(Lentelė 13) Patalpų būklė
Avarinės patalpos
SVB

nėra

Remontuotinos patalpos
3

Per metus atlikta
remontų
4
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nėra
nėra
nėra

VB
MF
KF

1
2

1
3

1. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius
Kompiuterių skaičius: SVB – 120, VB – 42, MF – 27, KF – 51.
Dauginimo priemonių skaičius: SVB-24, VB-4, MF-4, KF-16.
2. Bendras bibliotekų patalpų plotas kv.m. – 2245 kv.m.
Iš jų: naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 1845 kv.m.
3. Lentynų apskaita
Viso fondo lentynų metrų skaičius - 4212 m.
Atviro fondo lentynų metrų skaičius - 4077 m.
(Lentelė 14) Kompiuterinės ir dauginimo priemonės
Kompiuterių
skaičius
SVB

VB
MF
KF

Kompiuterių naudojimas
Skirta vartotojams
74
21
19
34

120
42
27
51

Skirta darbuotojams
46
21
8
17

Dauginimo
aparatai
vartotojams
24
4
4
16

IX. FINANSAVIMAS
1. Paprastosios išlaidos
• Darbo užmokesčiui
402535,00 Eur
• Dokumentams įsigyti

46732,00 Eur

• Knygoms

39972,00 Eur

• Periodikai

6760,00 Eur

• Kitiems dokumentams - nebuvo,
• Statyboms, pastatams – nebuvo,
• Automatizacijai

1936,00 Eur,

• Kitos išlaidos

41209,00 Eur

2.Pajamos ir finansavimas
• Biudžeto lėšos – 448108,00 Eur
• Iš LR kultūros ministerijos – 39972,00 Eur
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• Iš savivaldybės: iš viso – 448108,00 Eur, knygoms - nebuvo, periodikai – 6760,00
Eur,
Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 302,00 Eur,
Fizinių ir juridinių asmenų parama – 280,00 Eur,
Programų, projektų lėšos – 44002,00 Eur.
X. IŠVADOS
1. Pasiekimai
2020 m. bibliotekos dirbo karantino sąlygomis, buvo taikomi reikalavimai
darbuotojams ir vartotojams dėl saugių sąlygų stabdant COVID-19 viruso plitimą. Visą šį
laikotarpį bibliotekų paslaugos keitėsi ir buvo tobulinamos, vyko nuotolinis bendravimas su
lankytojais komunikacijos priemonėmis, kuriamos virtualios paslaugos. Tradicinis bibliotekų
vaidmuo – mažinti socialinę atskirtį, skatinti skaitmeninį raštingumą – išlieka aktualus ir ateityje.
Vertingas savivaldybės, Kultūros ministerijos skirtas finansavimas periodinių leidinių
prenumeratai, naujų knygų įsigijimui, būtent, tokiu laiku, kai ribojamas gyventojų judėjimas,
liekama namuose, ir skaitymas, knyga yra puiki priemonė laisvalaikio praleidimui ir savišvietai.
Laikinų

apribojimų

sąlygomis

atsiskleidė

bibliotekininkų

profesianalumas,

kūrybiškumas, pradėtos teikti nuotolines paslaugos: nuorodas į elektroninių šaltinių portalus,
biblioteka turi prieigą prie leidyklos „Vyturys“ elektroninių knygų resursų. Sukurtos virtualios
užimtumo priemonės vartotojams ir pateikta per bibliotekos Facebook paskyrą – filmukai,
parodos, konkursai, kūrybiniai užsiėmimai.
Bibliotekos pandemijos sąlygomis išryškėjo, kaip socialiai atsakinga visuomenės
dalis. Panaudojant 3D spausdintuvus pagaminti apsauginiai veido skydai, 100 vnt. kurie buvo
padovanoti VšĮ Švenčionių ligoninė medikams. Bibliotekos prisitaikė dirbti naujomis sąlygomis
pandemijos aplinkybėmis, ieškojo sprendimų, todėl bibliotekų paslaugos yra priskirtos prie
būtinųjų paslaugų gyventojams. 2020 m. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje pradėti pirmieji
darbai kuriant skaitmeninį turinį ir vykdant sklaidą visuomenei.
Įgyvendinant 2020 m. tikslus, buvo vykdomos Skaitymo skatinimo programos
2019–2021 metų veiksmų plano priemonės. Ypatingai aktyviai biblioteka prisijungė prie
programos akcijos „Vasara su knyga“ iniciatyvos „Skaitymo iššūkis“. Pagal skaitymo rezultatus
2020-ųjų vasarą savivaldybės Viešoji biblioteka ir filialai Vilniaus regione pasiekė II-ąją vietą,
įteikta padėka ir paskatinamieji prizai.
Įgyvendintas tęstinis projektas „Pažinimo stovykl@-2020“, kuriam skirtas Lietuvos
kultūros tarybos ir Švenčionių rajono savivaldybės dalinis finansavimas. Tokiu būdu
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organizuojamos vaikų užimtumo vasarą veiklos nuo 2019 metų Vaikų literatūros skyriuje. Su
šiomis veiklomis biblioteka įsijungė į iniciatyvą „Atverk duris vasarai“ (interaktyvus vaikų
užimtumo Lietuvoje žemėlapis), atstovaudama ir pristatydama savo rajoną.
Atsižvelgdama į rajono gyventojų ir vartotojų poreikius, Rytų Lietuvos krašto tradicijas,
ekonominį ir kultūrinį poreikį, savivaldybės Viešoji biblioteka knygų ir dokumentų fondus
papildė naujais ištekliais: pagal pasirašytas sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
įsigyta naujų knygų ir elektroninių dokumentų – 8991 vnt. už 39 972 Eur. Savivaldybės biudžeto
lėšomis bibliotekoms užsakyta periodiniai leidiniai – populiarūs žurnalai ir dienraščiai
(6760 Eur). Pagal paramos gavėjo statusą savivaldybės Viešoji biblioteka per metus gavo paramą
– 445 vnt. leidinių, kurių tiekėjai Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Valstybinė
lietuvių kalbos komisija, Lietuvos kultūros taryba, JAV ambasada Lietuvoje, akcija „Knygų
Kalėdos“ ir skaitytojų dovanos iš asmeninių bibliotekų.
2. Trūkumai
Ribojant lankytojų srautus dėl pandemijos dažniau nei įprasta buvo naudojamas
dokumentų grąžinimo įrenginys (DGĮ) savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Tokie įrenginiai būtų
naudingi Pabradės, Švenčionėlių miestų bibliotekose, Adutiškio kaimo bibliotekoje.
Šiandien bibliotekos miesteliuose, kaimuose suburia bendruomenes bendroms
veikloms, populiariausiomis tampa kūrybinės, edukacinės veiklos. Trūksta lėšų tokioms
priemonėms įsigyti.
3.Problemos
Renovuotos bibliotekos turi keltuvus arba specialius takus lankytojams su judėjimo
negalia. Kaltanėnų Stanislavavo kaimo filialuose nėra tokių specialių takelių. Šventos kaimo
biblioteka veikia privačiose patalpose, reikalingos administracinės patalpos.

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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