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SANTRUMPOS:
Fiz. vnt. – fiziniai vienetai;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų sistema;
LR – Lietuvos respublika;
Lt. – litai;
Pav. – pavadinimai;
PĮ – programinė įranga;
Proc. – procentai;
SVB – Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai (duomenys už visą
rajoną);
VB – Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (pagrindinė);
VIP – Viešoji interneto prieiga;
Vnt. – vienetai.
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Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos partneriai

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka bendradarbiauja su Respublikos ir
rajono įstaigomis, bendradarbiavimo sutartys yra pasirašytos su:
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės biblioteka,
Šilutės r. sav. Fridriko Bajoraičio viešoji biblioteka,
Tauragės r. sav. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka,
Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai,
Šilalės meno mokykla,
Šilalės r. Obelyno pagrindinė m-kla,
Šilalės r. Pajūralio pagrindinė m-kla,
Šilalės r. Bijotų pagrindinė m-kla,
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“,
Šilalės r. sav. Visuomenės sveikatos biuras,
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio giminazija,
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija,
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija,
Šilalės Simono Gaudiešiaus giminazija,
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija,
Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla,
Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai užmegsti su Šilalės Socialinių paslaugų centru,
ŠilalėsVlado Statkevičiaus muziejumi, Šilalės savivaldybės kultūros centru ir kt.
rajono įstaigomis ir organizacijomis.
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Pagrindiniai 2014 metų tikslai:
 Kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą atitinkantį
bendruomenės poreikius.
 Sudaryti maksimalią prieigą prie bibliotekos fondo, panaudojant tam naujausias
technologijas.
 Didinti gyventojų sutelkimą į biblioteką, gerinant paslaugų kokybę, plečiant jų
asortimentą.

 Rajono bibliotekų praktinės veiklos analizė ir žinių atnaujinimas.

Pagrindiniai 2014 metų uždaviniai:
 Dokumentų paieška ir atranka.
 Dokumentų tvarkymas ir saugojimas.
 Fondo inventorinių knygų pildymas.
 Fondų apskaitos knygų pildymas.
 Pasenusio turinio ir susidėvėjusių dokumentų atranka ir nurašymas.
 Skaitytojų poreikių analizavimas formuojant dokumentų fondą.
 Elektroninio katalogo pildymas naujų dokumentų bibliografiniais įrašais.
 Rajono elektroninio katalogo kūrimas.
 Analizinių įrašų rengimas ir perdavimas LIBIS nacionalinės bibliografijos
duomenų bankui.
 Atsakyti į vartotojų pateiktas bibliografines užklausas.
 Aptarnauti bibliotekos lankytojus.
 Aprūpinti vartotojus trūkstamais dokumentais iš kitų šalies bibliotekų panaudojant
tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
 Sudaryti rajono gyventojams prieigą prie interneto.
 Organizuoti gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus.
 Teikti pagalbą lankytojams dirbantiems kompiuteriu ir naudojantis internetu.
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 Knygnešių pagalba pristatyti dokumentus neįgaliems ir senyvo amžiaus
gyventojams.
 Organizuoti renginius.
 Bibliotekos statistikos ir kitos informacijos kaupimas ir apdorojimas.
 Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas.
 Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų veiklos analizė.
 Bibliotekinių konsultacinių funkcijų vykdymas savivaldybės Viešojoje ir visų tipų
rajono bibliotekose.

Paminėti 2014 m. įvykiai:
 Europos komisijos atstovybė Lietuvoje projektui „Europos dienos renginio
organizavimas Šilalėje“ skyrė 7500 Lt.
 Administruota bibliotekos interneto svetainė www.silalesbiblioteka.lt
 Klaipėdos regiono Metų bibliotekininko nominacija „Jonvabalis“ apdovanota Pajūrio
kaimo filialo bibliotekininkė Rasa Grikšienė.
 Pristatyta knyga „Erškėčių keliu IV“, kurioje sutalpinti šilališkių politinių kalinių,
tremtinių ir rezistentų prisiminimai, įtaigūs pasakojimai ir straipsniai apie okupacijos
padarytas žaizdas.
 Pristatyta žurnalisto Viliaus Kavaliausko sudaryta knyga „Žmogus laiko tėkmėje“
apie Lietuvos Respublikos prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską.
 Pristatyta Lietuvos Respublikos Seimo nario dr. Arvydo Anušausko knyga „Lietuvos
žvalgyba 1918 – 1940 m.“. Susitikti su knygos autoriumi ir pasiklausyti tikrų istorijų
apie tuometinę lietuvių žvalgybą, slaptus lietuvių agentus susirinko gausus būrys
šilališkių.
 „Europorotų“ pavasario ir rudens sezonai sutraukė šimtus šilališkių. Šiame
intelektualiame žaidime, per abu sezonus, atsakinėdami į klausimus apie Europą,
tarpusavyje varžėsi 23 komandos.
 Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įvyko susitikimai su rašytoju

Selemonu

Paltanavičiumi.
 Viešojoje bibliotekoje vyko monospektaklis „Švęsti kosmose ar tvarte“ pagal G.
Morkūno kūrybą. Spektaklis buvo skirtas Lietuvos respublikos Prezidentės Dalios
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Grybauskaitės inicijuotai akcijai „Knygų Kalėdos“, be šio renginio rajono
bibliotekose vyko dar 24 renginiai skirti šiai akcijai.
 Pristatyta debiutinė Marės Lydos Voroneckajos knyga „Per laiko prizmę“ ir Teresės
Ūksienės knygelė vaikams „Varlių koncertas“.
 Kaimo

filialuose

pristatyta

bibliotekos

išleista

kulinarinio

paveldo

knyga

„Pasmokavuok, kap skane“. 500 egz. tiražu išleistas antrasis šios knygos leidimas.
 Laukuvos kaimo filiale vyko susitikimas su satyriku Petru Motiejūnu.
 Pažymint Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines Viešojoje bibliotekoje ir
kaimo filialuose vykos aibė renginių: viktorinos, popietės, skaitymai ir kt.
 Įvyko tradicinis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris‘14“.
 Bibliotekininkams organizuoti 4 seminarai. Kvalifikaciją pakėlė visi rajono
bibliotekininkai.

8

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
2014-ųjų metų veiklos apžvalga

I.

Bibliotekų prieinamumas.

Bibliotekų skaičius.
2014 m. Šilalės rajono savivaldybės veikė 25 bibliotekos: Viešoji biblioteka ir 24 kaimo
filialai. Sujungtų bibliotekų nėra, išskyrus tai, kad trys kaimo filialai (Pajūralio, Obelyno
ir Žadeikių) yra pagrindinių mokyklų patalpose.
Tinklo pokyčiai.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas 2014 m. nekito. Atsikaitomuoju
laikotarpiu veikė Viešoji biblioteka ir 24 kaimo filialai.

Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi bibliotekos veikla).
Šilalės rajono teritorija apgyvendinta tolygiai. Daug vienkiemių, atokių sodybų todėl
atstumai iki bibliotekos dažnai būna nemaži. Toliau nuo bibliotekų gyvenančius senyvo
amžiaus ir neįgaliuosius gyventojus aptarnauja knygnešiai. Jų mūsų rajono viešoji
biblioteka ir kaimo filialai turėjo 170 kurie aptarnavo 234 vartotojus. Į namus nunešta
4215 egzempliorių dokumentų. Knygnešiais dažniausiai tampa senyvo amžiaus ar
neįgaliųjų namiškiai, kaimynai, moksleiviai, dažnai jais būna ir pačios bibliotekininkės.
Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2013 m.)
Knygnešių skaičius

Aptarnauta vartotojų

Dokumentų išduotis

2013

2014

Skirt.

2013

2014

Skirt.

2013

2014

Skirt.

VB

20

18

-2

22

20

-2

500

450

-50

KF

173

152

-21

214

214

0

4421

3765

-656

Viso

193

170

-23

236

234

-2

4921

4215

-706
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Lyginant su 2014 metais nestacionarus aptarnavimas rajone ir toliau mažėjo. Pagrindinis
veiksnys lemiantis nestacionaraus aptarnavimo mažėjimą - gyventojų skaičiaus rajone
mažėjimas.

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra nekito. Veikia vaikų
literatūros, skaitytojų aptarnavimo, spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, bibliografijos
ir kraštotyros, informacijos skyriai, ūkio dalis ir administracija.

II.

Fondo formavimas.

Fondo būklė.
Iš viso rajono Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonde yra 179749 fiz. vnt.
33530 pav. dokumentų:
-

grožinės literatūros yra 113332 fiz. vnt. arba 63,1%;

-

šakinės literatūros regione yra 66417 fiz. vnt. arba 36,9%;

-

tame tarpe periodinių leidinių yra 1466 fiz. vnt.

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

36,9%
63,1%

Lyginant su 2013 m.

dokumentų fondas sumažėjo 243 egz. dokumentų. Viešojoje

bibliotekoje padidėjo 164 fiz. vnt., kaimo filialuose sumažėjo 407 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 38060 fiz. vnt. 32532 pav. dokumentų:
-

grožinės literatūros yra 18480 fiz. vnt. arba 48,6%;

-

šakinės literatūros yra 19580 fiz. vnt. arba 51,4%;

-

tame tarpe periodinių leidinių yra 1444 fiz. vnt.

10

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
2014-ųjų metų veiklos apžvalga

48,6%

51,4%

Grožinė literatūra
Šakinė literatūra

Kaimo filialuose – 141689 fiz. vnt. 14645 pav. dokumentų:
-

grožinės literatūros yra 94852 fiz. vnt. arba 66,9%;

-

šakinės literatūros yra 46837 fiz. vnt. arba 33,1%.

-

tame tarpe periodinių leidinių yra 22 fiz. vnt.

33,1%
Grožinė literatūra

66,9%

Nuolat besikartojantis

Šakinė literatūra

lėšų stygius fondų komplektavimui skurdina fondus ne tik

kiekybine, bet ir kokybine prasme. Ypač savo vertę ir skaitytojų poreikių atitikimą
praranda kaimo filialų fondai. Bibliotekai, neišgalinčiai nupirkti naujų, vartotojų
poreikius atitinkančių leidinių, kyla grėsmė prarasti pagrindinę savo funkciją – išsaugoti
rašytinį paveldą ir skatinti skaitymą, sudaryti sąlygas visuomenės savišvietai.
Nors, esant dideliam knygų stygiui, dovanoti leidiniai mielai priimami į bibliotekos
fondus, tačiau jie negali užpildyti komplektavimo spragų, nes minėti leidiniai dažnai
būna ne nauji.

Aprūpinimas dokumentais.
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Vienam gyventojui rajone tenka dokumentų – 6,4 fiz. vnt.:
-

VB – 7,1 fiz. vnt.;

-

Kaimo filialuose – 6,3 fiz. vnt.

Vienam gyventojui naujai gautų dokumentų tenka po 0,3 fiz. vnt.:
-

Viešojoje bibliotekoje – 0,4 fiz. vnt.;

-

Kaimo filialuose – 0,3 fiz. vnt.

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,02 fiz. vnt.:
-

Viešojoje bibliotekoje – 0,05 fiz. vnt.;

-

Kaimo filialuose – 0,007 fiz. vnt.

Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0 fiz. vnt.:
-

Viešojoje bibliotekoje – 0 fiz. vnt.;

-

Kaimo filialuose – 0 fiz. vnt.

Vienam vartotojui tenka dokumentų 27,4 fiz. vnt.
-

Viešojoje bibliotekoje – 23,4 fiz. vnt.;

-

Kaimo filialuose – 28,8 fiz. vnt.

Dokumentų gavimas.
Per metus įsigyta 8608 fiz. vnt. 1376 pav. naujų dokumentų:
-

Viešojoje bibliotekoje – 1888 fiz.vnt. 1370 pav.;

-

Kaimo filialuose – 6720 fiz. vnt. 1260 pav.

Lyginant su 2013 metais dokumentų gavimas padidėjo 655 fiz. vnt., kas sudaro 8,2%:
-

Viešojoje bibliotekoje – sumažėjo 906 fiz. vnt., kas sudaro 32,4%;

-

Kaimo filialuose – padidėjo 1561 fiz. vnt, kas sudaro 30,3% gavimo.

Naujos literatūros paskirstymas pagal turinį:
-

grožinės literatūros įsigyta 3245 fiz. vnt. arba 37,7%;

-

šakinės literatūros įsigyta 5363 fiz. vnt. arba 62,3%;
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Grožinės literatūros

62,3%

37,7%

Šakinės literatūros

Viešoji biblioteka per metus gavo 2794 fiz. vnt. dokumentų;
Kaimo filialai vidutiniškai gavo po 280 fiz. vnt. naujų dokumentų.
Viešoji biblioteka per metus gavo 40 pavadinimų periodinius leidinius.
Kaimo filialai vidutiniškai gavo 11 pavadinimų periodinius leidinius.
Nauji dokumentai fonde sudaro 4,8%:
-

Viešojoje bibliotekoje – 5%;

-

Kaimo filialuose – 4,7%.

Iš viso dokumentų įsigijimui buvo gauta 120,6 tūkst. Lt.:
-

kultūros ministerija skyrė 58,3 tūkst. Lt.;

-

savivaldybė skyrė – 35,0 tūkst. Lt.;

-

fizinių ir juridinių asmenų parama – 27,3 tūkst. Lt.

Vienam regiono gyventojui, dokumentų įsigijimui skirtų lėšų, teko po 4,8 Lt.:
-

kultūros ministerijos skirtų lėšų – 2,31 Lt.;

-

savivaldybės skirtų lėšų – 1,3 Lt.;

-

fizinių ir juridinių asmenų parama – 1,1 Lt.

Dokumentų nurašymas.
2014 m. rajone nurašyta 8851 fiz. vnt. dokumentų:
-

Viešojoje bibliotekoje – 1724 fiz. vnt.;

-

Kaimo filialuose – 7127 fiz. vnt.

Nurašymo priežastys:
-

susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai – 3665 fiz. vnt. arba 41,4%.

-

praradę aktualumą dokumentai – 5155 fiz. vnt. arba 58,2%.

-

skaitytojų prarasti dokumentai – 25 fiz. vnt. arba 0,3%.
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-

dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 6 fiz. vnt. arba 0,07%.

0,3%

Susidėvėję ir skaitytojų
sugadinti

0,1%

41,4%

58,2%

Praradę aktualumą
Skaitytojų prarasti
del kitų priežasčių

Fondo apyvartos rodiklis.
Bendras fondo apyvartos rodiklis regione – 0,9:
-

Viešojoje bibliotekoje – 1,2;

-

Kaimo filialuose – 0,8.

Lyginant su 2013 m. bendrasis fondo apyvartos rodiklis rajone liko toks pat:
Viešojoje bibliotekoje 0,1 sumažėjo (buvo 1,3), kaimo filialuose taip pat sumažėjo
0,1(buvo – 0,9).

Mainų fondas.
2014 m. pradžioje mainų fonde buvo 10258 fiz. vnt. dokumentų. 2014 m. iš mainų fondo
buvo nurašyti 254 fiz. vnt. dokumentų. 2014 m. gruodžio 31 d. mainų fonde liko 10004
fiz. vnt. dokumentų.

III.

Vartotojų aptarnavimas

Vartotojų telkimas.
Regiono gyventojų skaičius – 25533 gyventojų1.
Regiono gyventojų sutelkimo procentas:

1

-

SVB – 26,%

-

VB – 29,8%

Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento.
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-

kaimo filialuose – 24,9%.

Lyginant su 2013 m. bendras rajono gyventojų sutelkimo procentas 0,5% sumažėjo.
Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 0,5%, kaimo filialuose sumažėjo – 0,5%.
Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai bibliotekai:
-

mieste – 5454;

-

kaime – 749,5.

Vartotojų skaičius:
-

iš viso SVB – 6551:

-

VB – 1626;

-

kaimo filialuose – 4925.
Vartotojų skaičius (lyginimo analizė su 2013 m.)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Padalinio pavadinimas
Viešoji biblioteka
Bijotų filialas
Bilionių filialas
Bytlaukio filialas
Didkiemio filialas
Girdiškės filialas
Jomantų filialas
Kaltinėnų filialas
Kvėdarnos filialas
Krūtilių filialas
Kūtymų filialas
Laukuvos filialas
Obelyno filialas
Pagrybės filialas
Pajūralio filialas
Pajūrio filialas
Palentinio filialas
Požerės filialas
Šiauduvos filialas
Tenenių filialas
Traksėdžio filialas
Tūbinių filialas
Upynos filialas
Žadeikių filialas
Žvingių filialas

2013 m.
1666
171
153
65
170
146
98
524
363
203
174
435
185
94
253
441
163
204
230
177
129
106
230
259
110

Vartotojų skaičius
2014 m.
1626
167
154
27
160
148
100
511
371
205
169
402
160
95
241
526
160
199
207
145
92
109
222
242
113

Skirtumas
-40
-4
+1
-38
-10
+2
+2
-13
+8
+2
-5
-33
-25
+1
-12
+85
-3
-5
-23
-32
-37
+3
-8
-17
+3
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Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

5083
6749

4925
6551

-158
-198

Lyginant su 2013 m. bendras vartotojų skaičius rajone sumažėjo 198 skaitytojais: mieste
sumažėjo – 40 skaitytojų, kaimo filialuose – 158 skaitytojais.
Perregistruotų vartotojų 5694, naujai užregistruotų – 857.
-

VB – peregistruotų vartotojų – 1413, naujai užregistruotų – 213;

-

Kaimo filialuose – perregistruotų vartotojų 4281, naujai užregistruotų – 644.

Vartotojų sudėtis:
-

suaugusiųjų – 4023(61,4%);

-

vaikų iki 14 metų – 2528 (38,6%).

Viešojoje bibliotekoje:
-

suaugusiųjų – 950 (58,4%);

-

vaikų iki 14 metų – 676 (41,6%).

Kaimo filialuose:
-

suaugusiųjų – 3073 (62,4%);

-

vaikų iki 14 metų – 1852 (37,6%).

Apsilankymų skaičius:
-

iš viso SVB – 125146;

-

VB – 33612;

-

kaimo filialuose – 91534.
Lankytojų skaičius (lyginamoji analizė su 2013 m.)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Padalinio pavadinimas
Viešoji biblioteka
Bijotų filialas
Bilionių filialas
Bytlaukio filialas

2013 m.
38085
4276
2644
585

Lankytojų skaičius
2014 m.
33612
3666
2419
293

Skirtumas
-4473
-610
-225
-292
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Didkiemio filialas
Girdiškės filialas
Jomantų filialas
Kaltinėnų filialas
Kvėdarnos filialas
Krūtilių filialas
Kūtymų filialas
Laukuvos filialas
Obelyno filialas
Pagrybės filialas
Pajūralio filialas
Pajūrio filialas
Palentinio filialas
Požerės filialas
Šiauduvos filialas
Tenenių filialas
Traksėdžio filialas
Tūbinių filialas
Upynos filialas
Žadeikių filialas
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

1977
2286
1195
7821
7676
2811
2352
3361
7599
2250
9572
6374
3470
2082
4825
4570
2119
868
4393
4418
3442
92966
131021

2267
2670
948
7873
7684
2913
2096
7143
6615
1896
8120
5697
2800
1906
4227
3428
2366
929
4452
4725
4401
91534
125146

+290
+384
-247
+52
+8
+102
-256
+3782
-984
-354
-1452
-677
-670
-176
-598
-1142
+247
+61
+59
+307
+959
-1432
-5905

Lankomumas.
-

bendras lankomumo rodiklis – 19,1;

-

VB – 20,6;

-

kaimo filialuose – 18,5.

Lyginant su ankstesniais metais bendras apsilankymų skaičius rajone 5905 sumažėjo:
mieste – 4473 apsilankymais, kaimo filialuose sumažėjo – 1432 apsilankymais.
Sumažėjusį apsilankymų skaičių galima paaiškinti tuo, kad mažėja gyventojų, o tuo pačiu
ir skaitytojų bei skaičius.

Išduotis.
Iš viso išduota dokumentų:
-

SVB – 166224 fiz. vnt.;

-

VB – 46888 fiz. vnt.;

-

kaimo filialuose – 119336 fiz. vnt.
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Išduota dokumentų į namus:
-

SVB – 72366 fiz. vnt.;

-

VB – 22373 fiz. vnt.;

-

kaimo filialuose – 94733 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje ( bibliotekoje):
-

SVB –71491 fiz. vnt.;

-

VB – 24515 fiz. vnt.

-

kaimo filialuose – 46976 fiz. vnt.
Dokumentų išduotis (lyginamoji analizė su 2013 m.)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Padalinio pavadinimas
Viešoji biblioteka
Bijotų filialas
Bilionių filialas
Bytlaukio filialas
Didkiemio filialas
Girdiškės filialas
Jomantų filialas
Kaltinėnų filialas
Kvėdarnos filialas
Krūtilių filialas
Kūtymų filialas
Laukuvos filialas
Obelyno filialas
Pagrybės filialas
Pajūralio filialas
Pajūrio filialas
Palentinio filialas
Požerės filialas
Šiauduvos filialas
Tenenių filialas
Traksėdžio filialas
Tūbinių filialas
Upynos filialas
Žadeikių filialas
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

2013 m.
47965
3519
3846
1155
7559
4636
1696
11302
8151
4625
3801
11192
6244
1665
7204
8484
5490
5388
4510
5093
3553
1326
5810
3873
2059
122181
170146

Dokumentų išduotis
2014 m.
Skirtumas
46888
-1077
3608
+89
4239
+393
497
-658
5985
-1574
6275
+1639
3070
+1374
11027
-275
8862
+711
4013
-612
3908
+107
10584
-608
5772
-472
1680
+15
6822
-382
8297
-187
4190
-1300
5124
-264
4343
-167
3979
-1114
2818
-735
1677
+351
5730
-80
4454
+581
3082
+1023
119336
-2845
166224
-3922
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Lyginant su ankstesniais metais dokumentų išduotis 3922 egz. sumažėjo: mieste –
sumažėjo 1077 egz., kaimo filialuose – sumažėjo 2845 egz.

Skaitomumas:
-

SVB – 25,3;

-

VB – 28,8;

-

kaimo filialuose – 24,2.

Lyginant su ankstesniais metais skaitomumo rodiklis rajone padidėjo 0,1: mieste – liko
toks pat, kaimo filialuose – 0,2 egz.

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
-

SVB – 212;

-

VB – 42;

-

kaimo filialuose – 170.

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius. Iš viso:
-

SVB – 111;

-

VB – 23;

-

kaimo filialuose – 88.

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto:
-

SVB – 111;

-

VB – 23;

-

kaimo filialuose – 88.

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
-

SVB – 47;

-

VB – 23;

-

kaimo filialuose – 24.

Prieiga ir sąlygos.
Darbo valandos viešojoje bibliotekoje:
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Biblioteka darbo dienomis dirba nuo 9.00 iki 18.00 val., šeštadienį nuo 8.00 val. iki 14
val. Liepos – rugpjūčio mėnesiais biblioteka šeštadieniais nedirba.
Kaimo filialai dirbantys pilną darbo dieną pirmadieniais – ketvirtadieniais dirba nuo 9.00
val. iki 18.00 val., penktadieniais – 9.00 – 16.45 val., pietų pertrauka 13.00 – 13.45 val.
Kaimo filialai dirbantys pusę darbo dienos dirba darbo dienomis pagal atskirą darbo
laiką, kuris parinktas atsižvelgiant į filialo skaitytojų pageidavimą.

TBA:
-

išsiųsta užsakymų – 4;

-

gauta dokumentų - 4;

-

gauta užsakymų - negauta;

-

išsiųsta dokumentų - neišsiūsta;

Renginiai:
-

renginių skaičius – 594.

-

žodinių renginių – 212;

-

parodų - 382;

-

renginių lankytojų skaičius – 8995 lankytojai.

Viešojoje bibliotekoje:
-

renginių skaičius – 106;

-

žodinių renginių – 47;

-

parodų - 59;

-

renginių lankytojų skaičius – 5690 lankytojai.

Kaimo filialuose:
-

renginių skaičius – 488;

-

žodinių renginių – 165;

-

parodų - 323;

-

renginių lankytojų skaičius – 3305 lankytojai.
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Jau tradiciniu tapusiu Tarptautiniame festivalyje „Poezijos pavasaris“, kurio įžanginė
dalis vyko kalbininko Kazimiero Jauniaus klėtelėje-muziejuje Lembo kaime (Kvėdarnos
sen.), o antroji dalis Bijotuose, prie garsiųjų Dionizo Poškos Baublių, Šilalės rajono
biblioteka dalyvavo kaip rengėjas ir kaip partneris. Čia prie garsiųjų Baublių įteikta
Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos vardo premija, poetui Vytautui Stulpinui.
Tiek Lembo kaime, tiek Bijotuose dalyvavo šalies poetai Vytautas Stulpinas (Vilnius),
Nijolė Daujotytė (Vilnius), svečias iš užsienio – ukrainietis Oleh Kocarev bei rajono
literatai.
Rugpjūčio 15-16 d. Šilalės miesto

šventės metu

prie Šilalės rajono savivaldybės

bibliotekos buvo surengta fotografijų paroda „Sustabdytos švenčių akimirkos“. Prie balta
staltiese apdengto stalo bibliotekininkės vaišino arbata čia pat kviesdamos paskaityti ar
nusipirkti kulinarinio paveldo knygą „Pasmuokavuok, kap skane“. Vyko „Knygų mugė“.
Vaikų literatūros skyriuje veikė fotografijų paroda apie

Pagramančio regioniniame

parke, Šilalės rajone esančius gamtos ir kultūros paveldo objektus.
Didelį pasisekimą turintys „Europrotų“ turnyrai buvo rengiami pavasarį (vasario
26, kovo 5, 12 ir 19 dienomis ) ir rudenį (lapkričio 5, 12, 19 ir 26 dienomis). Prieš
dvejus metus startavęs ir didelio populiarumo sulaukęs žinias ir nuovoką
tikrinantis žaidimas šiemet sulaukė rekordinio komandų skaičiaus – net 23
komandų, - 150 dalyvių (per abu turnyrus). Iš viso dalyviai per du sezonus turėjo
atsakyti į 400 klausimus apie Europos istoriją, šalis, žymius žmones, meną,
kulinarinį paveldą, Europos Parlamentą, Europos Sąjungos struktūrinius fondus ir
pan.
Sausio 13 (Laisvės gynėjų dieną) Šilalės viešojoje bibliotekoje, vyko knygos „Erškėčių
keliu IV“ pristatymas. Apie nelengvą mūsų valstybės laisvės kelią kalbėjo knygos
sudarytoja Teresė Ūksienė. Knygoje sutalpinti Žemaitijos krašto, tarp jų ir šilališkių,
politinių kalinių, tremtinių ir rezistentų prisiminimai, įtaigūs pasakojimai ir straipsniai
apie okupacijos padarytas žaizdas. Prisimenamos 1940–1953 metų negandos –
nežmoniškas

elgesys,

persekiojimai,

areštai

be

kaltės,

herojiškas

partizanų
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pasipriešinimas okupantams, ryšininkų nuoširdi, pasiaukojanti pagalba kovotojams.
Renginyje dalyvavo viena iš knygos redaktorių Staselė Martišienė ir straipsnių autoriai:
Eugenijus Ivanauskas, Zofija Starkutienė, Loreta Kalnikaitė, Alfonsas Degutis iš
Mažeikių ir Marijus Čekavičius iš Kelmės. Jie dalijosi skaudžiais prisiminimais iš
tremties Sibire, kuriuos dar labiau sustiprino Kornelijaus Pukinskio atliekamos dainos.
Pristatyta debiutinė Marės Lydos Voroneckajos knyga „Per laiko prizmę“. Tai Šilalės
krašto literatų klubo „Versmė“ literatės, mokytojos eilėraščių rinkinys, kuriame nemaža
posmų skirta buvusiems mokiniams, be sukurto eilėraščio nebuvo paliktas ir didesnis
šeimos įvykis ar šventė. Pasveikinti poetės į biblioteką susirinko didžiulis būrys jos
artimųjų, draugų, kolegų, buvusių auklėtinių.
Šilalės rajono savivaldybės bibliotekoje lankėsi žymus žurnalistas Vilius Kavaliauskas.
Jis pristatė savo sudarytą knygą „Žmogus laiko tėkmėje“ apie Lietuvos Respublikos
Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską. Autorius pasakojo, jog ieškojo faktų ir žmonių
atsiminimų, kurie iki šiol niekur nebuvo paminėti. Tuo pačiu knygos autorius
supažindino ir pristatė Editos Mildažytės sukurtą dokumentinį filmą „Post Scriptum.
Pamiršti sakiniai“. Renginys taip ir vadinosi „Žinomas ir nežinomas Lietuvos
Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas“.
Susitikti su knygos „Lietuvos žvalgyba 1918-1940 m.“ autoriumi Lietuvos Respublikos
Seimo nariu dr. Arvydu Anušausku ir pasiklausyti tikrų istorijų apie tuometinę žvalgybą,
slaptus lietuvių agentus, slaptųjų tarnybų vaidmenį, užtikrinant nacionalinį saugumą,
susirinko gausus būrys šilališkių. Knyga papildyta gausia vaizdine medžiaga, anksčiau
neskelbtomis įvairių žvalgybų agentų nuotraukomis, sudomino ne vieną skaitytoją.
Populiarinant lietuvių autorių kūrybą, Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
vyko monospektaklis „Švęsti kosmose ir tvarte“, skirtas Gendručio Morkūno kūrybai. Šis
spektaklis – viena iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų
Kalėdos“ dalių. Scenoje pasirodęs aktorius Vytautas Rašimas netruko prikaustyti
susirinkusiųjų dėmesį. Pagal Gendručio Morkūno esė rinkinį „Švęsti kosmose ir tvarte"
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režisierius kūrė kartu su kolege Živile Mičiulyte. Spektaklio dėmesio centre atsiduria
paprasto žmogaus mintys apie jo vietą visuomenėje ir pasaulyje.
Susitikimai su rašytojais vyko ne tik Šilalės rajono savivaldybės bibliotekoje, bet ir
filialuose. Vaikų rašytojas, gamtininkas, fotografas ir radijo laidų vedėjas Selemonas
Paltanavičius, savo kūrybą pristatė Viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje, Kvėdarnos bei
Pajūralio filialuose. Susitikimuose jis vaizdžiai papasakojo apie gamtos karalystę, jos
gyventojus, pristatė savo kūrybos vaisius ir atsakinėjo į mažųjų skaitytojų klausimus.
Tarptautinę vaikiškos knygos dieną, Pajūralio bibliotekoje bibliotekininkė Staselė
Pūdžemienė pristatė mokiniams – poetę Teresę Ūksienę ir pristatė jos išleistą knygelę
vaikams „Varlių koncertas“. Teresės Ūksienės knygelė „Varlių koncertas“ pristatyta ir
Viešojoje bibliotekoje, parodytas literatūrinis vaizdelis.
Laukuvos bibliotekoje vyko susitikimas su satyriku Petru Motiejūnu. Jis Laukuvos
gyventojams pristatė knygą „Karčios patirties feljetonai“. Rašytojas – satyrikas, 11 knygų
autorius, žmogus sugebantis atlikti daugelį vaidmenų. Vieną akimirką jis žynys, kitą – jau
poetas. Rašytojas taikliai sugeba pasisakyti įvairiomis temomis. Jo įžvalgos atitinka
šiandieninį mūsų gyvenimą, kai praradę žmogiškąsias vertybes, vis labiau materialėjame.
Pažymint Kristijono Donelaičio metus, Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
ir jos filialuose surengta nemažai renginių: vyko literatūrinės valandėlės, viktorinos,
popietės, kurių metu prisiminta lietuvių literatūros klasiko kūryba. Viešosios bibliotekos
pakviestas Šilalėje viešėjo Akmenės kultūros centro meno mėgėjų teatras, kuris parodė
spektaklį „Žiemos rūpesčiai“, pagal Kristijono Donelaičio sukurtą poemą „Metai“.
Kūrybiška popietė „Jau saulelė vėl...“, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms paminėti, vyko Pajūryje, čia kelių kartų atstovai skaitė ištraukas iš visų keturių
„Metų“ dalių.
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Obelyno filiale vyko „Viežlybųjų ir Nenaudėlių būrų protmūšis“- viktorina, skirta 300osioms Kristijono Donelaičio gimimo metinėms. K. Donelaičio poemos „Metai“
skaitymai vyko Kaltinėnų, Tenenių, Gineikių, Upynos, Bijotų, Laukuvos ir kt.
Paminėtos rašytojų jubiliejinės datos: Vytauto Misevičiaus – 90 - osios, rašytojo Jono
Mačiukevičiaus 75-osios gimimo metinės, Jono Biliūno 135- osios gimimo metinės,
poeto, vertėjo Jono Strielkūno 75-osios gimimo metinės, Juozo Tumo-Vaižganto – 145osios, Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinės.
Viešojoje bibliotekoje savaitės „Be patyčių“ metu aptarta Petro Cvirkos knyga „Vaikų
karas“, kurioje pasakojama apie vaikų draugystę, netikėtai įsižiebiančią neapykantą ir
geros širdies pergalę, kartu paminėtos ir šio rašytojo 105-osios gimimo metinės.
Septintoji Europos diena Šilalėje buvo švenčiama tris dienas. Gegužės 7-ąją, viešojoje
bibliotekoje vyko seminaras apie diskriminaciją, kuriame buvo nagrinėjamos nelygybės
priežastys, jos veikimo mechanizmai, analizuojami sprendimo būdai. Seminarą vedė ir
pranešimą skaitė Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė.
Gegužės 8 dieną bendruomenių parke „Auginkime bendruomeniškumą“ prie Šilalės
miesto tvenkinio šilališkiai dalyvavo orientavimosi varžybose, kuriose net 209 pėstieji ir
dviratininkai varžėsi skirtingose kategorijose ir amžiaus grupėse. Tuo pačiu metu parke
vyko ir kūrybinės akmenų tapybos dirbtuvės, skirtos Lietuvos įstojimo į ES 10-mečiui.
Gegužės 9-osios ryte tradiciškai prie bibliotekos veikė „Arbatos baras“ bei „Eurokioskas“
su naujausia literatūra apie ES leidiniais apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus.
Atskira šventė „Mes ES – jau 10 metų“ surengta ir dešimtmečiams, kurioje mažieji
europiečiai piešė ant asfalto tema „Aš po 10 metų“, o renginio pabaigoje paleido į orą net
100 balionų su linkėjimais Lietuvai.
Dalyvauta tarptautiniame projekte Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, skatinanti puoselėti
skaitymą balsu, šiaurietiškas pasakojimo tradicijas ir literatūrą. Jos tema – „Troliai“.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai vyko Viešojoje bibliotekoje, Obelyno, Upynos,
Šiauduvos, Jucaičių kaimo filialuose.

24

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
2014-ųjų metų veiklos apžvalga

Bendradarbiaudami su

socialiniais partneriais

miesto, respublikos ir tarptautiniu

lygmeniu drauge organizavome nemažai renginių. Iš jų reikėtų paminėti šiuos:
Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi žymi dailininkė Sigutė Ach. Ji
mokė liejimo meno. Šios kūrybinės dirbtuvės, pavadintos „Nerimtieji paišymai“, yra
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos projekto „Keliaujantis
menas 2014“ dalis, kuriame Šilalės biblioteka dalyvauja kaip partneris. Pirmą kartą į
Šilalę atvykusi Sigutė Ach liejant akvarelę mokė išgauti pačius netikėčiausius vaizdus, o
tuose vaizduose skatino įžvelgti ir atpažinti daiktus, žmones, gamtos objektus.
Kiekvienas darbas buvo unikalus ir vienintelis. Kiekvienas dalyvis nutapė po 10-15
miniatiūrų. Po vieną piešinį „pasiskolino“ viešnia, ir juos „sigutiškai“ patobulino, užrašė
po linkėjimą ir įteikė kaip dovaną renginio pabaigoje.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyrius organizavo pilietiškumo pamoką. Renginyje dalyvavo Šilalės Simono Gaudėšiaus
gimnazijos devintokai, kuriuos į biblioteką atlydėjo istorijos mokytojas Bijūnas Paulius.
Pamoką dėstė Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
istorikė Vera Macienė, kuri apžvelgė svarbiausius Lietuvos istorijos faktus nuo
Mindaugo laikų ir šiandienos. Eilėraščius apie Tėvynę skaitė vaikų klubo „Nykštukas“
nariai. Parodyta ištrauka iš LRT sukurto dokumentinio filmo apie 1918 m. vasario 16
dienos Nepriklausomybės akto signatarus.
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje paminėta Tolerancijos diena. Jos metu
gimnazistai kalbėjo apie toleranciją, jos suvokimą jaunų žmonių gyvenime, atliko įvairius
testus kantrybei nustatyti, taip pat išsiaiškinti, kiek jie žino apie savo, kaip ES piliečių,
teises. Tris netradicines pamokas organizavo gimnazijos etikos mokytoja Salomėja
Savickytė ir Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus
vedėja Rima Norvilienė.
Fotografijų parodoje „Akimirkų inkliuzai“, kuri vyko Viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo skyriuje, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos technologijų mokytojos
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Daivos Urniežienės vadovaujamo fotografijos būrelio nariai kvietė būti kūrybingiems ir
dėmesingiems mus supančiai aplinkai, nes ir paprasti dalykai gali tapti nepaprastais.
Gamtos mylėtojams skirta paroda „Akmena ir Jūra – gamtos kūriniai“ susipažindinanti su
Akmenos ir Jūros upėmis, jų santakų slėniais, išraizgytais upių vingiais ir kilpomis,
miškų kraštovaizdžiu, gamtine ekosistema bei kultūros paveldo vertybėmis, surengta
kartu su Pagramančio regioniniu parku veikė Viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriuje.
Paroda „Telegrama emigrantams“ parengta bendradarbiaujant su Tenenių pagrindine
mokykla. Tai 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda (vadovė – dailės mokytoja
Egidija Brinkytė), kuri kvietė susipažinti, ką vaikai norėtų nusiųsti užsienyje
gyvenantiems artimiesiems (raginimai sugrįžti į gimtąją Lietuvą, įvairūs skanėstai,
atgalinis bilietas ir pan).
Bendradarbiaujant su Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija buvo surengtos keturios
gimnazistų piešinių parodos (mokytoja Jolanta Baubkuvienė). Tai įvairių žanrų urbanistikos, animalistikos, fantastikos, floristikos ir peizažų tapybos akrilu parodos:
„Mano pasaulis puantilizme“ tai technika, kai tapoma mažais taškeliais ar potėpiais,
„Dienos - nakties motyvas“ (pagal K. Mone „Ruano katedra“), „Realizmo interpretacija“
ir architektūros kūrybinių darbų paroda „Mano svajonių namas“.
Bendradarbiaujant su Šilalės meno mokykla Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojamos
jos auklėtinių parodos: „Tapyba ant akmenėlių“ (mokytoja Ilona Venckienė), „Kūrybinių
darbų kompozicijos“ (mokytojas Andrius Zaikauskas), „Žiemos raštai“ (mokytoja
Laimutė Rupšytė).
Užbaigiant Lietuvos 2005 m. birželį pradėtą ir daugiau nei aštuonerius metus trukusią
didžiausią ir pirmąją savo savarankišką tarptautinę misiją Afganistane buvo parengta
fotografijų paroda „Afganistano Goro provincijos grupė 2005–2013“. Ši paroda keliavo
po visą Lietuvą, o kovo 4–12 dienomis ji stabtelėjo Šilalės rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje.
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Baltijos kelio 25 –čiui atminti prie Viešosios bibliotekos buvo surengta fotografijų paroda
„Šilališkiai – Baltijos kelyje“.
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose vyko nemažai vietos menininkų darbų parodų.
Viešojoje bibliotekoje veikė

paroda „Adatos raštai“, skirta siuvinėjimo mėgėjoms.

Laukuvos kaimo filiale veikė moterų klubo

darbų paroda „Meninės odos

improvizacijos“, Upynos kaimo filiale veikė atvirukų paroda skirta Advento laikotarpiui
„Laukimas žvakės liepsnoje“, Kvėdarnos ir Pajūralio kaimo filialuose veikė karpinių
parodos skirtos adventiniam laikotarpiui,

Bijotų kaimo filiale, minint mūsų krašto

šviesuolio D. Poškos 250-ąsias gimimo metines, parengta spaudinių ir Alfonso Martinėno
medžio darbų paroda pagal D. Poškos poemą „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“ ir kt.

Mokamos paslaugos:
Šilalės rajono savivaldybės taryba 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1 – 388
nustatė ir patvirtino Viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas. Dabar mokamų
bibliotekos paslaugų nomenklatūra yra tokia:
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.

Paslaugos pavadinimas
Vieningo skaitytojo (vartotojo) pažymėjimo ir
dublikato vietoje prarasto pažymėjimo išdavimo
mokestis 14 metų ir vyresniems asmenims
Vaikų ir moksleivių iki 14 metų amžiaus skaitytojo
(vartotojo) pažymėjimo ir dublikato vietoje prarasto
pažymėjimo išdavimo mokestis
Vieningo skaitytojo (vartotojo) pažymėjimo ir
dublikato vietoje prarasto pažymėjimo išdavimo
mokestis asmenims, turintiems pensininko
pažymėjimus
Vartotojų pažymėjimų išdavimo savivaldybės
įstaigoms, dirbančioms su neįgaliaisiais, Šilalės rajone
registruotoms asociacijoms, jų pačių prašymu,
mokestis
Kopijavimo paslaugos (savitarnos būdu, nespalvota
kopija):
A4 formatas

Matav. vienetas

Kaina (Lt)

1 vnt.

6,00

1 vnt.

3,00

1 vnt.

4,00

nemokamai

1 kopija

0,15
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5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.2.
7.2.1.
7.2.2
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

A3 formatas
Dokumento spausdinimas
A4 formato nespalvotas
A3 formato nespalvotas
A4 formato spalvotas
A3 formato spalvotas
Leidybinės produkcijos pagaminimas
Kvietimo maketavimas
Nespalvoto kvietimo spausdinimas A4 formato lapo
vienoje pusėje
Spalvoto kvietimo spausdinimas A4 formato lapo
vienoje pusėje
Nespalvoto kvietimo spausdinimas A3 formato lapo
vienoje pusėje
Spalvoto kvietimo spausdinimas A3 formato lapo
vienoje pusėje
Lankstinuko maketavimas
Nespalvoto lankstinuko spausdinimas A4 formato lapo
vienoje pusėje
Spalvoto lankstinuko spausdinimas A4 formato lapo
vienoje pusėje
Nespalvoto lankstinuko spausdinimas A3 formato lapo
vienoje pusėje
Spalvoto lankstinuko spausdinimas A3 formato lapo
vienoje pusėje
Spalvoto lankstinuko spausdinimas A4 formato lapo
vienoje pusėje lazeriniu spausdintuvu
Spalvoto lankstinuko spausdinimas A3 formato lapo
vienoje pusėje lazeriniu spausdintuvu
Skelbimo maketavimas
Nespalvoto skelbimo spausdinimas A4 formato lapo
vienoje pusėje
Spalvoto skelbimo spausdinimas A4 formato lapo
vienoje pusėje
Nespalvoto skelbimo spausdinimas A3 formato lapo
vienoje pusėje
Spalvoto skelbimo spausdinimas A3 formato lapo
vienoje pusėje
Vizitinės kortelės maketavimas
Dokumento skenavimas ir spausdinimas
A4 formato nespalvotas
A4 formato spalvotas
A3 formato nespalvotas
A3 formato spalvotas
Savitarnos būdu – skenavimas ir įsikėlimas į

1 kopija

0,20

1 kopija
1 kopija
1 kopija
1 kopija

0,30
0,60
2,00
3,00

1 kopija

12,0
0,70

1 kopija

1,20

1 kopija

1,40

1 kopija

2,40

1 kopija

23,0
1,20

1 kopija

2,40

1 kopija

2,40

1 kopija

4,80

1 kopija

1,50

1 kopija

2,50

1 kopija

7,00
0,70

1 kopija

1,20

1 kopija

1,40

1 kopija

2,40
8,00

1 vaizdas
1 vaizdas
1 vaizdas
1 vaizdas
1 vaizdas

0,50
2,00
1,00
3,00
nemokamai
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9.
9.1.

skaitmeninę laikmeną
Dokumentų įrišimas:
Spiraliniu būdu (su plast. viršeliais)

9.2.

Kietu viršeliu

10.

Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas
(vartotojui įsirašant savarankiškai – nemokamai)

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
13.

Dokumentų laminavimas:
A4 formato lapo
A5 formato lapo
A6 formato lapo
Dokumentų išsiuntimas ir priėmimas faksu
Lietuvoje
Į užsienį
Naudojimasis specializuotomis kompiuterinėmis
programomis (užsienio kalbų ir kt.)
Suaugusiems
Moksleiviams
Prieigos prie bibliotekoje prenumeruojamų duomenų
bazių nutolusiems vartotojams suteikimas (vartotojo
vardo ir slaptažodžio suteikimas)

13.1.
13.2.
14.

15.
16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
18.
19.

Dokumentų nuoma elektroninėje laikmenoje
Vartotojų individualus mokymas dirbti kompiuteriu,
naudotis internetu bei konsultacijos
Bibliotekos patalpų nuoma:
Nekomerciniams renginiams
Nekomerciniams renginiams su demonstracine įranga
Komerciniams renginiams
Nuoma su demonstracine įranga
Nuoma su kompiuterizuotomis darbo vietomis
Leidinių ir suvenyrų, reprezentuojančių bibliotekos
veiklą ir rajoną, prekyba
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma (vaizdo
grotuvai, projektorius, atributika renginių

1-20 lapų
21-50 lapų
51-75 lapų
76-100 lapų
101 ir dau-giau
lapų
1-20 lapų
21-50 lapų
51-75 lapų
76-100 lapų
101 ir daugiau
lapų

2,50
3,50
4,50
5,50
7,00
7,00
8,00
10,00
15,00
20,00
CD – 2,00 + CD
kaina
DVD – 4,00 +
DVD kaina
3,50
2,70
1,60

1 pusl.
1 pusl.

1,00
3,00

1 val.
1 val.

2,00
1,00
Pagal LNB
pateiktas
prenumeratos
kainas

1 savaitei
1 val.

3,00
10,00

1 val.
1 val.
1 val.
1 val.
1 val.

20,00
40,00
40,00
60,00
100,00
Pagal atskirą
bibliotekos
direktoriaus
patvirtintą įsakymą
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20.

21.
22.

apipavidalinimui ir kt.)
Fizinių ir juridinių asmenų komercinės veiklos
reklama (nesusijusi su bibliotekos veikla) bibliotekos
patalpose ir interneto svetainėje
Bibliografijos sąrašų pagal individualią užklausą
sudarymas
Spaudinių persiuntimas užsakius juos per
tarpbibliotekinį abonementą

23.

Spaudinių kopijų persiuntimas užsakius juos per
tarpbibliotekinį abonementą

24.

Darbas vartotojui įrengtoje kompiuterizuotoje darbo
vietoje, taip pat naudojimasis internetu
Renginio bilieto kaina:
Mėgėjų meno atlikėjų (autorių) renginys

25.
25.1.
25.2.
26.

100,00 per
mėnesį
1 įrašas

0,50

1 siunta

0,30 + pašto
siuntų,
siunčiamų
Lietuvoje tarifas

Kopijų skaičius

bibliotekos leidinio
savininko
kopijavimo išlaidos
bei persiuntimo
išlaidos

nemokamai

1,00

Profesionalių atlikėjų (autorių) renginys
Renginių, atitinkančių įstaigos tikslą, uždavinius ir
funkcijas, organizavimas užsakovo pageidautina tema

2,00
40,00

2014 m. biblioteka už mokamas paslaugas gavo 9,8 tūkst. Lt.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas.
Moderni, atnaujinta biblioteka, informacinės technologijos, duomenų bazių prenumerata,
LIBIS programinės įrangos diegimas – sudaro modernios ir šiuolaikinės bibliotekos
įvaizdį, kelia bibliotekos prestižą visuomenėje. Rengiami teminiai skelbimai, renginių
kvietimai, padėkos raštai aktyviausiems bibliotekoje rengiamų konkursų, viktorinų
dalyviams ir nugalėtojams. Vartotojų aptarnavimo kultūra, renginių patrauklumas
prisideda prie bibliotekos populiarinimo visuomenės tarpe.
Duomenų bazių prenumerata, LIBIS programinės įrangos diegimas – sudaro modernios ir
šiuolaikinės bibliotekos įvaizdį. Biblioteka saugo bibliotekos tradicijas, atsakinga už
tradicinio skaitymo išsaugojimą, informacijos prieinamumą visiems.
Vykstant nuolatiniams pokyčiams, pasitelkusi fantaziją, įžvalgumą, bibliotekos komanda
priima naujus iššūkius, naujoves, plečia paslaugų ratą, dirba visuomenei. Renginių gausa
ir įvairovė prisideda prie bibliotekos populiarinimo.
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Bibliotekininkai imasi naujų vaidmenų ir yra vis dažniau pastebimi: tampa konsultantais,
operatoriais, fotografais, mokytojais, scenaristais, renginių vedėjais. Padėkos raštais,
Kultūros centre Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir
teisėtvarkos komitetas tradiciškai surengtoje

Padėkos popietėje praėjusiais metais

nusipelniusiems asmenims už atsidavimą savo darbui, iniciatyvumą, kūrybiškumą ir
svarų indėlį įstaigos veikloje diegiant tautines, pilietines ir dvasines vertybes, apdovanoti
trys bibliotekos darbuotojai. Tai – Dokumentų komplektavimo - tvarkymo skyriaus
vedėja Eugenija Aušrienė, Bijotų kaimo filialo bibliotekininkė Nijolė Pociuvienė ir
bibliotekos darbuotojas Jonas Elijošaitis.
2014 m. balandžio 29 dieną geriausiai dirbę bibliotekininkai pagerbti Seime. Tradiciškai
suteikti geriausių metų bibliotekininkų vardai ir įteiktos Kultūros ministerijos premijos
specialistams už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius
laimėjimus per praėjusius metus. Konferencijos „Viešosios valdžios ir nevyriausybinio
sektoriaus bendradarbiavimas“ metu Klaipėdos regiono Metų bibliotekininko nominacija
„Jonvabalis“ atiteko Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pajūrio filialo
bibliotekininkei Rasai Griškienei. Ją įteikė Klaipėdos apskrities viešosios Ievos
Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas Šikšnelis. Ši nominacija skiriama už
skaitymo skatinimą, meilės knygai ugdymą ir aktyvią veiklą buriant bendruomenę,
geriausiam regiono bibliotekininkui. Pajūrio filialo bibliotekininkei R. Griškienei taip pat
įteiktas Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos įsteigtas prizas.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka palaiko glaudžius ryšius su rajono
mokyklomis,

mokyklų

bibliotekomis,

Krašto

muziejumi,

nevyriausybinėmis

organizacijomis, seniūnijomis, socialinėmis tarnybomis.
Vienas iš svarbiausių ryšių su visuomene tikslų – informuoti bendruomenę apie
bibliotekose teikiamas paslaugas, rengiamus renginius. Tai atsispindi rajoniniuose
laikraščiuose “Šilalės artojas” ir “Šilo aidas”, interneto svetainėse www.silale.lt bei
www.silalesbiblioteka.lt.

Bibliotekos leidiniai.
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2014 m. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuojamiems renginiams
buvo spausdinami kvietimai, skelbimai, rėmėjams ir konkursų dalyviams – padėkos
raštai.
2014 metais pakartotiniu 500 egz. tiražu buvo išleista Šilalės krašto kulinarinio paveldo
knyga „Pasmuokavuok, kap skane“.

Bibliotekos darbotuojų straipsniai rajono spaudoje paskelbti 23:
Norvilienė Rima. Sausio 13 dieną Šilalėje – renginių virtinė :[Knygos „Erškėčių keliu
IV“ pristatymas Šilalės viešojoje bibliotekoje] // Šilalės žinios, 2014, sausio 16, p. 1, 5.
Kairienė Jolanta. Paroda nė vieno nepaliko abejingo: [Laukuvos bibliotekoje Laimutės
Rubšytės paveikslų paroda „Meninės odos improvizacijos“] // Šilalės artojas, 2014,
sausio 10, p. 11.
Kairienė Jolanta. „Pasmuokavuok, kap skane“: [Laukuvos bibliotekoje vyko knygos
„Pasmuokavuok kap skane“ pristatymas] // Šilalės artojas, 2014, sausio 24, p. 11.
Minutaitė Stefa. Baigėsi akcija „Knygų Kalėdos“ // Šilalės žinios, 2014, sausio 28, p. 3.
Norviliebė Rima. Vasario 16-osios minėjimas bibliotekoje // Šilalės žinios, 2014, vasario
13, p. 3.
Norvilienė Rima. Šilališkiai – Vilniaus knygų mugėje // Šilalės žinios, 2014, vasario 27,
p. 4.
Norvilienė Rima. M. L. Voroneckajos knygos „Per laiko prizmę“ pristatymas // Šilalės
žinios, 2014, vasario 27, p. 4.
Norvilienė Rima. Prasidėjo „Europrotų“ pavasario sezonas: [Sulaukęs didelio
susidomėjimo vėl startuoja „Europrotų“ turnyras] // Šilalės žinios, 2014, kovo 4, p. 4.
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Norvilienė Rima. Apdovanoti žaidimo „Europrotai“ pavasario sezono nugalėtojai //
Šilalės žinios, 2014, kovo 27, p. 4.
Norvilienė Rima. Parodos „Gandrus pasitinkant“ atidarymas: [Vaikų literatūros skyriuje
atidaryta Šilalės meno mokyklos kūrybinių darbų paroda] // Šilalės žinios, 2014, kovo 27,
p. 4.
Norvilienė Rima. Vaikų klubui „Nykštukas“ – 2 metai: [Vaikų literatūros skyriuje
surengta gimtadienio šventė] // Šilalės žinios, 2014, kovo 27, p. 5.
Projektas „Skaityk“ skatina domėtis knyga: [Projekto aptarimas Laukuvos bibliotekoje] //
Šilalės žinios, 2014, balandžio 1, p. 5.
Norvilienė Rima. Bibliotekoje paminėta Tarptautinė vaikiškos knygos diena: [Šilalės
viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje paminėta Tarptautinė vaikiškos knygos
diena] // Šilalės žinios, 2014, balandžio 8, p. 4.
Kairienė Jolanta. Knyga – amžinas šviesos šaltinis: [Laukuvos bibliotekininkės J.
Kairienės padėka už padovanotas knygas akcijos „Knygų Kalėdos“ metu] // Šilalės
artojas, 2014, kovo 25, p. 7.
Norvilienė Rima. Bibliotekoje pristatyta Arvydo Anušausko knyga „Lietuvos žvalgyba
1918 – 1940 m.“ // Šilalės žinios, 2014, gegužės 6, p. 5.
Sugintieji Irena. Upynos – Bijotų krašto bibliotekininkų susitikimas: [Bijotų bibliotekoje
surengtas šioje apylinkėje dirbusių bibliotekininkų susitikimas] // Šilalės žinios, 2014,
gegužės 6, p. 9.
Norvilienė Rima. Šilalėje septintąjį kartą paminėta Europos diena; [Įvairūs renginiai
skirti Europos dienai paminėti] // Šilalės žinios, 2014, gegužės 13, p. 5.
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Kairienė Jolanta. Susitikimas su satyriku: [Laukuvos bibliotekoje surengtas susitikimas
su satyriku Petru Motiejūnu] // Šilalės artojas, 2014, birželio 17, p. 11.
Norvilienė Rima. Atidaryta piešinių paroda „Meninės improvizacijos‘: [Šilalės viešojoje
bibliotekoje atidaryta Šilalės meno mokyklos auklėtinių Godos Balčaitytės ir Gabrielės
Balčiūtės piešinoių paroda] // Šilalės žinios, 2014, lapkričio 13, p. 4.
Norvilienė Rima. Akcija „Knygų Kalėdos“ prasidėjo monospektakliu: [Šilalės viešojoje
bibliotekoje vyko Gendručio Morkūno monospektaklis „Švęsti kosmose ir tvarte‘] //
Šilalės žinios, 2014, lapkričio 25, p. 2.
Kairienė Jolanta. Popietė Laukuvos bibliotekoje: [Laukuvos bibliotekoje vyko renginys –
viktorina skirtas „Knygų kalėdoms“ ir atminties lavinimui] // Šilalės žinios, 2014,
lapkričio 27, p. 5.
Norvilienė Rima. Baigėsi ketvirtasis „Europrotų“ sezonas // Šilalės žinios, 2014,
gruodžio 9, p. 4.
Norvilienė Rima. Atidaryta paroda „Žiemos raštai“: [Šilalės viešosios bibliotekos vaikų
literatūros skyriuje atidaryta Šilalės meno mokyklos Dailės skyriaus vaikų darbų paroda]
// Šilalės žinios, 2014, gruodžio 16, p. 5.

Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai paskelbta 4:
Projektas „Skaityk“ skatina domėtis knyga: [Laukuvos bibliotekoje vyko projekto
Skaityk“ aptarimas] // Šilalės žinios, 2014, balandžio 1, p. 5.
Rimtai įtraukę „Nerimtieji paišymai“: [Šilalės viešojoje

bibliotekoje projekto

„Keliaujantis menas“ kūrybinėse dirbtuvėse šilališkes akvarelinės liejybos mokė
dailininkė Sigutė Ach] // Šilalės artojas, 2014, gegužės 30, p. 1, 3.
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Bajorinaitė Simona. Ar knygos vasarą skaitomos mažiau?: [Šilalės viešosios bibliotekos
darbuotojos apie knygų skaitymą vasaros metu] // Šilalės žinios, 2014, rugpjūčio 21, p. 4.
Tvaronavičiūtė Ieva. S. Paltanavičius: „Gamta man patiko nuo tada, kiek pats save
atsimenu“: [Šilalės viešojoje bibliotekoje susitikimas su vaikų rašytoju Selemonu
Paltanavičiumi] // Šilalės žinios, 2014, gruodžio 1, p. 5.

Informacinė ir kraštotyros veikla.
LIBIS PĮ diegimas.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir toliau dalyvavo Nacionalinės
bibliografijos duomenų banko kūrime.
2014 metais buvo tęsiami elektroninio katalogo kūrimo darbai. Tačiau nuolat stringant
katalogavimo posistemiui darbai juda labai lėtai. Šiuo metu į elektroninį katalogą yra
įtraukti Viešosios bibliotekos, Bijotų, Bilionių, Didkiemio, Jomantų, Jucaičių, Laukuvos,
Obelyno, Pajūralio, Pajūrio, Palentinio, Požerės, Tenenių, Traksėdžio, Tūbinių, Žadeikių
ir Žvingių kaimo filialų fondai. Likusieji 8 kaimo filialai turi suvedę šiek tiek daugiau nei
po 50 procentų savo turimų fondų.
Bibliografijos ir kraštotyros, spaudinių komplektavimo, skaitytojų aptarnavimo, vaikų
literatūros skyriuose pagal LIBIS programos pakeitimus instaliuojamos naujos programos
versijos.

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge.
Pratęsus bendradarbiavimo sutartį su nacionaline M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos
ir knygotyros centru dėl nacionalinio bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrimo
aprašomi rajoniniai laikraščiai “Šilo aidas” ir “Šilalės artojas”.
Ataskaitiniais metais padaryti 1046 analiziniai įrašai. Iš viso elektroniniame kataloge yra
13446 bibliografiniai įrašai.

Informacinis fondas:
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-

VB – 2263.

-

Kaimo filialuose – 3879.

-

vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 161,6 fiz. vnt.

Informacinis fondas universalus. Pagrindą sudaro enciklopedijos, žinynai, žodynai.
Trūkstamos informacijos spragą užpildo internetas, prenumeruojamos duomenų bazės.

Katalogų ir kartotekų sistema.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra abėcėlinis, sisteminis ir pagrindinis katalogai.
Straipsnių, antraščių, teminė eilėraščių ir citatų, recenzijų ir kraštotyros kartotekos.
Kaimo filialuose yra abėcėliniai katalogai, straipsnių ir kraštotyrinės kartotekos, kai kurie
filialai veda temines citatų kartotekas.

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas.
2014 m. Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo pateiktos 3376
bibliografinės užklausos. Atsakyta į 3278 informacines užklausas.
Viešojoje bibliotekoje buvo gautos 1146 užklausos, atsakyta į 1141 užklausas.
Kaimo filialuose skaitytojai pateikė 2230 užklausų iš kurių atsakytos – 2137.
Vidutinis atsakytų užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 89.
Lyginant su 2013 m. buvo gauta 387 (10,3%) užklausomis mažiau: viešojoje bibliotekoje
gauta 168 (12,8%) užklausomis mažiau, kaimo filialuose – 219 (8,9%) užklausų mažiau.

Atrankinės informacijos apimtis ir temos.
Kad geriau būtų tenkinami vartotojų informaciniai poreikiai yra kaupiama atrankinė
literatūra. Viešojoje bibliotekoje atrankinė literatūra kaupiama 200 temų. Populiariausios
iš jų: “Pasaulio šalys”, “Gamtos apsauga”, “AIDS”, “Alkoholizmas. Rūkymas”,
“Narkomanija”,
Kompiuteriai”,

“Depresija”,
“Sektos”,

“Smurtas.

“Neįgalieji”,

Nusikaltimai.
“Papročiai.

Bausmė”,

Tradicijos”,

“Informatika.
“Išsilavinimas.

Profesijos”, “Sausio 13-oji”, “Vasario 16-oji” ir kt.
Kaimo filialai atrankinę literatūrą kaupia nuo 5 iki 25 temų. Kaupiamos atrankinės
literatūros tematika panaši kaip ir Viešojoje bibliotekoje. Tai, daugiausia, geografijos,
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sveikos gyvensenos ir sveikatos, žalingų įpročių prevencijos, profesijų pasirinkimo
klausimai.
Kiekvienas atrankinės informacijos segtuvas kasmet papildomas 3 – 15 puslapių.

Internetas.
Bibliotekų skaičius turinčių prieigą prie interneto – 25: Viešoji biblioteka ir 24 kaimo
filialai.
-

interneto vartotojų skaičius: 4140:

-

VB – 510;

-

Kaimo filailuose – 3630;

-

interneto skaityklos – 1.

Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje yra 16 darbo vietos. Lankytojai gali naudotis
prenumeruojamomis duomenų bazėmis: LITLEX, Bibliografine Lietuvos periodinės
spaudos straipsnių baze, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku taip pat
enciklopedijom iš CD-ROM, nemokamu internetu. Darbuotojai teikia konsultacijas
ieškant informacijos, naudojantis skeneriu, elektroninio pašto paslaugomis, įrašant
informaciją į kompiuterines laikmenas. Nemokantiems naudotis internetu, suteikiamas
pradinis mokymas.
2014 m. tęsiant projekto “Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo stiprinimas”
įgyvendinimą rajono bibliotekose kompiuterinio raštingumo buvo apmokyta 13 grupių: 1
grupė mieste ir 12 kaime. Mokymai truko 140 akademinių valandų: VB – 10, kaimo
filialuose – 130.
Interneto vartotojams suteiktos 3837 konsultacijos: VB – 525, kaimo filialuose – 3312.
vidutiniškai vienas kaimo filialas suteikė po 138 konsultacijas.

Kraštotyros veikla.
Kraštotyrinis darbas nukreiptas į rajono istoriją, kultūrą, tradicijas, renkama medžiaga
apie iškilius krašto žmones, renkama ir kaupiama visa medžiaga susijusi su Šilalės
rajonu.
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Kaimo filialai renka kraštotyrinę medžiagą susijusią su aptarnaujamu mikrorajonu, renka
liaudies dainas, medžiagą apie įvairias religines šventes, jų papročius ir tradicijas.
Kasmet viešoji biblioteka ir kaimo filialai papildo bibliotekos metraščius, segtuvus apie
žymius savo mikrorajono žmones, papildo jau anksčiau pradėtus darbus.
Kaimo filialų kraštotyrinių darbų temos: aptarnaujamoji vietovė spaudoje, žymūs žmonės
kilę ir gyvenantieji aptarnaujamame mikrorajone, vis dar užrašoma viena kita liaudies
daina, patarlė, priežodis, liaudies buities ir švenčių papročiai būdingi tik tam kaimui.
Viešoji biblioteka ir kaimo filialai kasmet papildo bibliotekų metraščius. Daugelis kaimo
filialų rašo ir saugo savo aptarnaujamuose mikrorajonuose veikiančių moterų ūkininkių
bendrijų, kaimo bendruomenių metraščius.
SVB kraštotyros fonde saugoma 1967 fiz. vnt. 684 pav.
VB – 672 fiz. vnt. 677 pav.
Kaimo filialuose – 1295 fiz. vnt. 244 pav.

Metodinė veikla.
Tikslas: remiantis praktinės veiklos analize, tyrimų rezultatais išsiaiškinti ir diegti naujus,
efektyvius darbo metodus ir priemones.
Pagrindinės veiklos kryptys: inovacinė veikla, profesionalumo ugdymas, analitinė veikla,
konsultacinė veikla.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai: reagavimas į pokyčius vykstančius socialinėje
bibliotekos aplinkoje; naujovių paieška, įvertinimas ir pritaikymas konkrečioms
sąlygoms; viešosios bibliotekos, kaimo filialų, mokyklų bibliotekininkų konsultavimas
bibliotekinio darbo klausimais; viešosios bibliotekos ir kaimo filialų veiklos analizė.
Metodinių rekomendacijų rengimas. Ataskaitiniais metais buvo parengtas “Žymių 2015
m. datų kalendorius”.
Praktinės pagalbos teikimas. Į kaimo filialus išvykta 10 kartų. Aplankyti visi 24 kaimo
filialai. Vienas kaimo filialas vidutiniškai aplankytas 1,3 karto.
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Lankymosi metu bibliotekininkai buvo konsultuojami bibliotekos dienoraščių pildymo,
kartotekų, katalogų, fondų tvarkymo ir sustatymo, renginių organizavimo klausimais,
veiklos programų ir ataskaitų rengimo klausimais.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas. Įgyvendinant projektą „Kas ieško, tas
randa: inovacijos ir biblioteka“ Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko
informacinio

raštingumo

mokymai

bibliotekininkams,

naudojant

planšetinius

kompiuterius.
Spalio mėnesį Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko seminaras
„Bibliotekų atstovavimas“, kurį vedė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios
bibliotekos specialistės.
Spalio mėnesį Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko seminaras
„Vaizdinių renginių organizavimas“, kurį vedė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos specialistės.
Lapkričio mėnesį Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko seminaras
„Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“. Seminarą vedė Lietuvos aklųjų
bibliotekų specialistės.
Projektų rengimas. 2014 m. Šilalės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje buvo
įgyvendintas 1 projektas.
Septintoji Europos diena Šilalėje buvo švenčiama tris dienas. Gegužės 7-ąją, viešojoje
bibliotekoje vyko seminaras apie diskriminaciją, kuriame buvo nagrinėjamos nelygybės
priežastys, jos veikimo mechanizmai, analizuojami sprendimo būdai. Gegužės 8 dieną
bendruomenių parke „Auginkime bendruomeniškumą“ prie Šilalės miesto tvenkinio
šilališkiai dalyvavo orientavimosi varžybose, kuriose net 209 pėstieji ir dviratininkai
varžėsi skirtingose kategorijose ir amžiaus grupėse. Tuo pačiu metu parke vyko ir
kūrybinės akmenų tapybos dirbtuvės, skirtos Lietuvos įstojimo į ES 10-mečiui. Gegužės
9-osios ryte tradiciškai prie bibliotekos veikė „Arbatos baras“ bei „Eurokioskas“ su
naujausia literatūra apie ES leidiniais apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus.
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Atskira šventė „Mes ES – jau 10 metų“ surengta ir dešimtmečiams, kurioje mažieji
europiečiai piešė ant asfalto tema „Aš po 10 metų“, o renginio pabaigoje paleido į orą net
100 balionų su linkėjimais Lietuvai.

Mokslinio tyrimo darbas.
Mokslo tiriamasis darbas 2014 m. nebuvo atliekamas.

Personalas.
Darbuotojų skaičius.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų sąraše buvo 40 darbuotojų
etatų ir dirbo 49 darbuotojai.
Bibliotekininkų etatų rajone buvo 33 etatai, dirbo 41 darbuotoja1: 22 (53,6%) pilną darbo
dieną, 4 (9,7%) 0,75 etato ir 15 (36,5%) darbuotojų dirba 0,5 etato.

36,6%

Pilną darbo dieną

53,7%
9,7%

0,75 etato
0,5 etato

Viešojoje bibliotekoje yra 16 pilnų bibliotekininkų etatų ir dirba 17 darbuotojų: pilnu
etatu dirba 15 bibliotekininkių ir 2 dirba po 0,5 etato.
Kaimo filialuose yra 17 bibliotekininkų etatų ir 25 darbuotojai: pilnu etatu dirba 6 (24%),
0,75 etato dirba 4 (16%), 0,5 etato dirba 15 (60%) bibliotekininkų.
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24,0%

Pilną darbo dieną

16,0%

60,0%

0,75 etato
0,5 etato

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas.
Su aukštuoju išsilavinimu rajone dirba 20 (40,5%) bibliotekinių darbuotojų,
aukštesniuoju – 17 (47,6%) darbuotojai, kitą išsilavinimą turi 4 (11,9%) rajono
bibliotekininkų.

Su aukštuoju
išsilavinimu

47,6%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu

40,5%

Su kitu išsilavinimu

11,9%

Viešojoje bibliotekoje su aukštuoju išsilavinimu dirba - 10 (62,6%), aukštesniuoju – 5
(31,2%), kitą išsilavinimą turi 1 (6,2%) bibliotekininkai.

Su aukštuoju
išsilavinimu

31,2%
62,6%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu
Su kitu išsilavinimu

6,2%
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Kaimo filialuose aukštąjį išsilavinimą turi 10 (40%), aukštesnįjį – 12 (48%), kitą
išsilavinimą turi – 3 (12%) bibliotekininkų.

Su aukštuoju
išsilavinimu

48,0%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu

40,0%

Su kitu išsilavinimu

12,0%

Aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą turi 3 bibliotekininkės: Viešojoje bibliotekoje – 3,
kaimo filialuose - 0. Aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą turi 10 bibliotekininkių:
viešojoje bibliotekoje – 3 darbuotojai, kaimo filialuose – 7 darbuotojai.

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų.
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vykusiuose
mokymuose „Klientų konsultavimas teikiant pirminę konsultaciją asmens duomenų
apsaugos klausimais“ dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Stefanija Raudonienė, Bibliografijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliografė Rūta
Vaitkevičienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Ona Bajorinienė ir Vaikų literatūros
skyriaus vyr. bibliotekininkė Vilma Stancelienė.
Mokymuose „Tarptautinio bibliotekų statistikos standarto (ISO 2789:2013) taikymas
vertinant savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklą pagal BIX metodą“ dalyvavo vyr.
metodininkė Stefa Minutaitė.
„Išmaniosios bibliotekos“ veiklose dalyvavo Obelyno kaimo filialo bibliotekininkė
Silvijana Trijonaitienė.
Šiaurės ministrų tarybos biuro ir ugdymo plėtotės centro organizuotame seminare
dalyvavo Upynos kaimo filialo bibliotekininkė Giedrė Leškienė.
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„Bibliotekos pažangai 2“

organizuotose „Viešinimo mokymuose“ dalyvavo vyr.

metodininkė Stefa Minutaitė ir Informacijos skyriaus vedėja Rima Norvilienė.
„Bibliotekos pažangai 2“

organizuotose „Atstovavimo ir fondoieškos mokymuose“

dalyvavo vyr. metodininkė Stefa Minutaitė ir Informacijos skyriaus vedėja Rima
Norvilienė.
„Bibliotekos pažangai 2“ organizuotose mokymuose „Poveikio vertinimas“ dalyvavo
vyr. metodininkė Stefa Minutaitė.
„Bibliotekos pažangai 2“ organizuotose mokymuose „Vartotojų ir partnerių poreikių
analizė ir inovacijų diegimo mokymai“ dalyvavo direktorė Astutė Noreikienė ir
Informacijos skyriaus vedėja Rima Norvilienė.
„Bibliotekos pažangai 2“ organizuotose mokymuose „Projektų iniciavimo teoriniuose ir
praktiniuose mokymuose“ dalyvavo vyr. metodininkė Stefa Minutaitė.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare
„Skaitmeninio kultūros paveldo sklaidos galimybės ir teisiniai aspektai“ dalyvavo
Bibliografijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vida Beržinienė.
Tarptautiniame gerosios patirties sklaidos seminare – stažuotėje „Inovacijos bibliotekose:
Lietuvos, Pietų Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“ dalyvavo direktorė Astutė
Noreikienė.
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
organizuotame seminare „Atviro darbo metodas darbe su vaikais ir jaunimu“ dalyvavo
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Ona Bajorinienė ir Skaittojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Danutė Šimkienė.
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Nuotoliniuose bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Saugesnis
internetas bibliotekų darbuotojams“ mokėsi ir išlaikė baigiamąjį testą Pajūralio kaimo
filialo bibliotekininkė Stasė Pudžemienė ir Žadeikių kaimo filialo bibliotekininkė
Virginija Matutienė.
Konferencijoje „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“ dalyvavo
Informacijos skyriaus vedėja Rima Norvilienė.
Europos komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotame seminare „Kas laukia Lietuvos
įvedus Eurą“ dalyvavo Informacijos skyriaus vedėja Rima Norvilienė.

ES informacijos tinklo Lietuvoje koordinaciniame susitikime dalyvavo Informacijos
skyriaus vedėja Rima Norvilienė.
Mokymuose „E. klasikos kūrinių užsakymas ir išdavimas elektroninių knygų skaityklose
– LIBIS ir VEPS sistemų galimybės“ dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Danutė Šimkienė.
„Bibliotekos pažangai 2“

organizuotose mokymuose „Viešieji pirkimai“ dalyvavo

buhalterė Virgilija Vazbienė.
2014 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakultete baigė viešojo administravimo studijų krypties viešojo administravimo studijų
programą ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį vyr. metodininkė
Stefa Minutaitė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Danutė Šimkienė.
Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institute andragogiką studijuoja Pajūrio kaimo
filialo bibliotekininkė Rasa Griškienė.

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai.

44

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
2014-ųjų metų veiklos apžvalga

Ataskaitiniais metais vienam rajono bibliotekininkui teko 159,7 vartotojas: Viešojoje
bibliotekoje – 95,6, kaimo filialuose – 197.
Vienam rajono bibliotekininkui vidutiniškai teko 3052,3 lankytojo: Viešojoje bibliotekoje
– 1977,1, kaimo filialuose – 3661,3 lankytojo.
Vienas rajono bibliotekininkas vidutiniškai išdavė 4054,2 egz. dokumentų: Viešojoje
bibliotekoje – 2930,5 egz., kaimo filialuose – 4473,4 egz. dokumentų.
Vieno vartotojo aptarnavimas kainavo 207,7 Lt.: mieste – 452,7 Lt., kaimo filialuose –
126,8 Lt.

Materialinė bazė
Patalpų būklė
Avarinių patalpų nėra. Bendra patalpų būklė rajono bibliotekose patenkinama.
Ataskaitiniais metais renovuotos patalpos Traksėdžio ir Bilionių kaimo filialuose. Šiems
filialams buvo nupirkti nauji biuro baldai. Patalpų renovacija pradėta Pagrybės kaimo
filiale.
Upynos ir Tenenių filialuose atliktas einamasis remontas.
Jomantų kaimo filialo patalpoms reikia pakeisti langus. Vidaus apdailos darbus reikia
atlikti Jucaičių ir Tūbinių kaimo filialuose, atnaujinti kompiuterinę įrangą viešojoje
bibliotekoje. Daugelyje filialų prasta energetikos būklė.

Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
-

SVB – 159 kompiuteriai ir 26 fotokopijavimo aparatų. Vartotojams yra 112

kompiuterių (visi

prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra 47

kompiuteriai (visi prijungti prie interneto).
-

VB – 47 kompiuteriai ir 2 fotokopijavimo aparatai aparatai. Vartotojams

skirta 24 kompiuteriai (visi prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra 23
kompiuteriai (visi prijungti prie interneto tinklo).
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-

Kaimo filialuose – 112 kompiuteriai ir 24 fotokopijavimo aparatai.

Vartotojams skirta 88 kompiuteriai (visi prijungti prie interneto), bibliotekos
darbuotojams yra 24 kompiuteriai (visi prijungti prie interneto tinklo).

Patalpų plotas:
Bendras bibliotekos patalpų plotas: 2188 m2.
-

naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 1999 m2.

Lentynų apsakita:
-

viso fondo lentynų metrų skaičius - 4255 m.;

-

atviro fondo lentynų metrų skaičius – 4221 m.

Finansavimas
Einamosios (paprastosios) išlaidos: 1360,9 tūkst. Lt.:
-

darbuotojams – 772,4 tūkst. Lt.

-

komplektavimui (dokumentams įsigyti): 120,6 tūkst. Lt.:

knygoms – 85,6 tūkst. Lt;
periodikai – 35 tūkst. Lt.
-

sklypams, pastatams – 0 tūkst. Lt.

-

automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 6.5 tūkst. Lt.
-

kitos išlaidos – 461,4 tūkst. Lt.

Pajamos ir finansavimas: 1360,9 tūkst. Lt.:
-

bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos 1316,4 tūkst. Lt.

-

specialūs grantai - 7,5 tūkst. Lt.

-

fizinių, juridinių asmenų parama – 27,2 tūkst. Lt.

-

gautos pajamos – 9,8 tūkst. Lt.
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Išvados
Pasiekimai:
 Pakartotiniu tiražu išleista Viešosios bibliotekos sudaryta Šilalės krašto kulinarinio
paveldo knyga „Pasmokavuok, kap skane“, kuri buvo pristatyta beveik visose kaimo
filialuose.
 Europos komisijos atstovybė Lietuvoje projektui „Europos dienos renginio
organizavimas Šilalėje“ skyrė 7500 Lt.
 „Europorotų“ pavasario ir rudens sezonai sutraukė šimtus šilališkių. Šiame
intelektualiame žaidime, per abu sezonus, atsakinėdami į klausimus apie Europą,
tarpusavyje varžėsi 23 komandos.
 Organizuoti 4 bibliotekinio darbo seminarai. Kvalifikaciją pakėlė visi Šilalės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkai.
 Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įvyko susitikimai su rašytojais

Selemonu

Paltanavičiumi ir Petru Motiejūnu.
 Pristatytos A. Anušausko, V. Kavaliausko, M. L. Voroneckajos, T. Ūksienės knygos.
 Nežiūrint prasto finansavimo padidėjo renginių skaičius.
 Renovuotos Traksėdžio, Bilionių kaimo filialų patalpos, einamieji remontai atlikti
Tenenių ir Upynos kaimo filialuose.
Trūkumai ir problemos:
 Silpnėja skaitymo kultūra. Vaikai ir jaunimas vis mažiau pageidauja spausdintų
leidinių.
 Katastrofiškai mažėjantis gyventojų skaičius mažina ir bibliotekos vartotojų
skaičių.
 Dėl lėšų stokos jau eilę metų atidėliojami kai kurių filialų remontai.
 Ženkliai išaugusios naujų leidinių kainos ir nedidėjantis finansavimas jų įsigijimui
toliau skurdina bibliotekų fondus.
 Nepakankamos savivaldybės lėšos periodinių leidinių prenumeratai.
 Nepakankamos steigėjo dotacijos ryšiams, transportui, prekių įsigijimui,
komunalinėms paslaugos, Sodros įmokoms.


Per mažai skiriama lėšų renginių organizavimui ko pasekoje nukenčia jų kokybė.
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