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Kaupdama ir saugodama informaciją bei suteikdama galimybę žmonėms ja pasinaudoti, biblioteka 

realizuoja savo MISIJĄ – lavinti Šiaulių rajono bendruomenę, atveriant jos nariams žinių, informacijos ir 

kultūros pasaulį, skatinant žinių visuomenės raidą. 

2012-ųjų metų bibliotekos veiklos TIKSLAI: 

- vartotojų telkimas ir jų aptarnavimo organizavimas; 

- universalaus dokumentų fondo kaupimas, analizuojant ir atsižvelgiant į įvairias bibliotekų vartotojų 

reikmes; 

- informacinių technologijų paslaugų plėtra, informacinės paieškos ir vartotojų naudojimosi kompiuteriais 

įgūdžių tobulinimas; 

- darbuotojų profesinės kompetencijos ir kvalifikacinių įgūdžių lavinimas; 

- dėmesys svarbiausioms nūdienos aktualijoms, skaitymo skatinimui, savo krašto pažinimui, 

organizuojant parodas ir masinius renginius: 2012 - ieji buvo paskelbti poeto Maironio metais ir Muziejų 

metais. 

                                                     I. BIBLIOTEKOS PRIEINAMUMAS 

 

1.1. Bibliotekų skaičius: 

- viso – 30, t.sk.: 

- miesto filialas - Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka – 1 (turi suaugusiųjų ir vaikų literatūros skyrius), 

- Viešoji biblioteka – 1, 

- Kaimo filialų  – 28. 

1.2. Tinklo pokyčiai. 

2012 metais atidarytų, uždarytų ir sujungtų bibliotekos filialų nebuvo. 

1.3. Nestacionarinis aptarnavimas: 

- bibliotekinio aptarnavimo punktų neturime, 

- bibliobusų nėra, 

- knygnešių skaičius filialuose – 92. 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas. 

Su sunkia negalia ir senyvo amžiaus žmonių (virš 80 metų) rajone gyvena apie 1450. Iš jų dauguma 

neskaito, nes blogai mato, yra labai senyvi arba psichiškai nesveiki ir neturi poreikio skaityti. Su neįgaliaisiais 

bibliotekininkai bendrauja šiltai ir draugiškai, kviečia į renginius, neša spaudinius į namus. Namuose aptarnavo 

122 asmenis su negalia. Knygnešiai ir pačios bibliotekininkės neįgaliesiems nunešė virš 2 tūkstančių spaudinių. 

Aktyviausiai su neįgaliaisiais gyventojais bendrauja Aukštelkės, Bubių, Raudėnų, Naisių, Paežerių, 

Žadžiūnų filialų darbuotojos. Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka naudojasi 35 neįgalūs asmenys, iš jų 15 

aptarnaujami namuose, skaitytojams su regėjimo negalia išduoti 48 garsiniai dokumentai. Šios bibliotekos 
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partneriai, organizuojant renginius arba dalyvaujant juose, yra Kuršėnų neįgaliųjų klubas „Viltis“, „Dienos 

centras sutrikusio intelekto asmenims“, neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Svaja“. 

Bubių filialas kasmet organizuoja renginius neįgaliesiems ir pagyvenusio amžiaus žmonėms. 2012 m., 

kartu su neįgaliųjų padalinio draugija, buvo suorganizuoti du renginiai. Juose dalyvavo Kurtuvėnų bažnyčios 

klebonas, Bubių seniūnas, gražiomis dainomis džiugino neįgaliųjų ansamblis „Svaja“. Neįgaliųjų padalinio 

vadovė D. Eimontienė kalbėjo apie svarbiausias neįgaliųjų problemas, rūpesčius ir laisvalaikio užimtumą, atsakė 

į gausybę pagyvenusių žmonių klausimų. 

Žadžiūnų filialo bibliotekininkė O. Skirmantienė aktyviai bendradarbiauja su neįgaliųjų padalinio 

vadove V. Drimeikiene. Kiekvienais metais bibliotekininkė padeda organizuoti renginius neįgaliems žmonėms: 

rašo scenarijus, dalyvauja programoje, ruošia padėkas. Su neįgaliųjų padalinio žmonėmis ji organizavo popietę 

„Pabūkime kartu“, kalėdinę šventę „Pabeldė angelas į tavo širdį“, senjorų šventę. Buvo pagerbti aktyviausi 

skaitytojai, senjorai, neįgalieji: apdovanoti padėkomis ir knygomis. Renginių metu visus linksmino vietos 

muzikantas V. Poška. Bibliotekininkė Ona turi ne vieną padėką už nuoširdų darbą su neįgaliaisiais. Gruodžio 

mėnesį, kaip padėką, ji gavo bilietą į neįgaliųjų šventę Saulės kino teatre. 

Raudėnų filialas kartu su bendruomene ir seniūnija kasmet gruodžio mėnesį organizuoja susitikimo 

šventę senjorams „ Čia ir dabar“. Tai – tradicinis renginys. 

Tradicinė šventė, skirta neįgaliesiems, vyko ir Aukštelkės filiale. Tai buvo „Sumanumo varžytuvės“, 

kuriose dalyvavo neįgalieji iš viso Šiaulių rajono. Biblioteka nesutalpino visų dalyvių, todėl renginys vyko 

mokykloje. Kiekvieno padalinio nariai demonstravo savo sugebėjimus. Kas skaitė eiles, kas dainavo, kas 

vaidino. Aukštelkės bibliotekininkė S. Stonkuvienė šiltai bendrauja su senelių pensionatu, neįgaliųjų 

organizacija. 

Džiugu, kad mūsų bibliotekininkės vis dažniau įsitraukia į šią nelengvą, bet labai reikalingą veiklą: 

nepamiršta neįgalaus ar senyvo žmogaus, stengiasi jį sudominti knyga, pakviesti į renginius, aplankyti namuose. 

1.5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai bibliotekoje. 

2012 m. jokių struktūros pokyčių nebuvo. 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

 

2.1. Fondo sudarymas. 

           Metų pabaigoje rajono bibliotekos fonduose buvo sukaupta 3,3 % dokumentų mažiau nei 2011 metais. 

Priežastis – nurašyti dokumentai. Didžiąją nurašytų dokumentų dalį, net 9938 fiz. vnt., sudarė periodiniai 

leidiniai, t.y. 52,7 % visų nurašytų dokumentų. Visi filialai nusirašė senų metų žurnalus ir laikraščius, nes jie 

retai panaudojami, užima bibliotekoje daug vietos. Didelis nenaudojamų dokumentų skaičius mažina fondo 

apyvartą. Tai atsispindi žemiau pateiktoje Fondo būklės lentelėje:                           



5 

 

                                                                     

Pavadinimas 2012 metai 2011 metai Skirtumas +,- 

(Fiz. vnt.) Fiz. vnt. Pavadinimų Fiz. vnt. Pavadinimų 

Viešojoje bibliotekoje 25544 17145 25690 17076 -146 

Kuršėnų V.Vitkausko 

filiale 

45971 20158 47941 21117 -1970 

Kaimo filialuose 253430 30202 262413 30308 -8983 

Iš viso Šiaulių rajono 

savivaldybės fonde 

yra dokumentų  

324945 23837 336044 42651 -11099 

 

                        Fondo struktūra pagal dokumentų rūšis 2010 – 2012 metais 

2012 m. 
2011 m. 

2010 m.
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         Kaip matyti diagramoje, fondo struktūroje didžiausią dalį sudaro grožinė literatūra 68,06 %, 31,9 %, - 

šakinė literatūra, o mažiausią - periodiniai leidiniai - 0,9 %. 

 

 

                            Bibliotekos fondų dokumentai pagal rūšis ir buvimo vietą  
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Pavadinimas Grožinė 

literatūra, 

Fiz. vnt. 

% nuo 

fondo 

Šakinė 

literatūra, 

Fiz. vnt. 

% nuo 

fondo 

Periodiniai 

leidiniai,  

Fiz. vnt. 

% nuo 

fondo 

Viešojoje bibliotekoje 10872 45,2 14672 57,4 930 3,6 

Kuršėnų V.Vitkausko filiale 26181 56,9 19790 43,04 281 06 

Kaimo filialuose 184117 72,6 69313 27,3 1705 0,7 

Iš viso Šiaulių rajono 

savivaldybės fonde yra 

dokumentų  

221170 68,06 103775 31,9 2916 0,9 

 

 2.2. Aprūpinimas dokumentais. 
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Vienam rajono gyventojui teko 7,5 dokumento 

                                   2011 m.- 7,7 dokumento. Iš jų: 

Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje – 3,9 dokumento  

                                           2011 m. – 3,3 dokumento 

Filialuose – 7,9 dokumento 

   2011 m. – 8,5 dokumento 

Vienam vartotojui rajone teko 41,5 dokumento 

                                  2011 m. – 38,5 dokumento. Iš jų: 

Kuršėnų V.Vitkausko bibliotekoje – 26,6 dokumento  
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                                          2011 m. – 19,9 dokumento 

Filialuose – 41,6 dokumento 

   2011 m. – 41,6 dokumento. 

2.3. Dokumentų gautis. 

Įsigyta dokumentų pagal pavadinimų skaičių

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

Periodiniai leidiniai

 

 Per metus biblioteka  įsigyjo 7304 fiz. vnt. spaudinių, 1094 pavadinimų: 

- Grožinės literatūros įsigyta 4489 fiz. vnt., 732 pavadinimų: 

Kuršėnų V.Vitkausko bibliotekoje – 456 fiz. vnt., 400 pavadinimų, 

Filialuose – 3928 fiz. vnt., 140 pavadinimų 

- Šakinės literatūros įsigyta viso 2815 fiz. vnt., 352 pavadinimų: 

Kuršėnų V.Vitkausko bibliotekoje – 280 fiz. vnt., 272 pavadinimų, 

Filialuose – 2198 fiz. vnt., 76 pavadinimų. 

- Periodinių leidinių per metus gauta 1195 fiz. vnt., 10 pavadinimų: 

Viešoji biblioteka – 17 fiz. vnt., 4 pavadinimų, 

Kuršėnų V.Vitkausko biblioteka - 99 fiz. vnt., 8 pavadinimų, 

Filialai – 1178 fiz. vnt., 5 pavadinimų. 

       Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas visus metus siuntė periodinių leidinių paramą: 37 pavadinimų 

žurnalus ir 9 pavadinimų laikraščius. Populiariausi žurnalai tarp rajono vartotojų buvo: „Metai“, „Žvirblių 

takas“, „Rubinaitis“, „Lututė“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Bitutė“, „Laimiukas“, „Tapati“, „40+“. Paramos būdu 

gauti periodiniai leidiniai leido rajono vartotojams mėgautis spauda ir nejausti trūkumo bibliotekų lentynose. 

2.4. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti. 
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Lėšos dokumentams įsigyti, Lt 

  2010 metai 2011 metai 2012 metai 

Vienam rajono gyventojui 1,68 1,77 3,12 

Vienam bibliotekos vartotojui 8,12 8,7 17,35 

 

           Ataskaitiniais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerija naujų dokumentų įsigijimui skyrė 

95200,00 Lt (lyginant su 2011 metais 50% daugiau). Valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos naujų knygų, 

vaizdo, garso ir elektroninių dokumentų įsigijimui. Iš ministerijos skirtų lėšų vienam rajono gyventojui teko 2,19 

Lt. 

            Šiaulių rajono savivaldybė iš biudžeto skyrė 11000,00 Lt periodinių leidinių prenumeratai (2011 metais 

buvo skirta 18000,00 Lt). Sumažėjus lėšoms, galėjome užsakyti tik 10 pavadinimų spaudinių: 4 pavadinimų 

laikraščių ir 6 pavadinimų žurnalų. Lėšų periodikai įsigyti vienam rajono gyventojui teko vos po 0,25 Lt. 

           Praėjusiais metais gauta ir paramos. Didžiąją jos dalį sudarė Kultūros ministerijos parama – 1002 fiz. vnt.. 

Lietuvių kalbos ir tautosakos institutas skyrė 371 fiz. vnt., P. Višinskio apskrities viešoji biblioteka – 122 fiz. 

vnt., Šiaulių rajono savivaldybės administracija – 66 fiz. vnt.. „Metų knygos“ rinkimuose dalyvavusios 

bibliotekos gavo 41 fiz. vnt. dokumentų už  739,10 Lt. „Nieko rimto“ leidykla ir Nacionalinė M. Mažvydo 

biblioteka vykdė akciją  „Knygos skurdžiausioms kaimo bibliotekoms“, kurios metu Kurtuvėnų filialui paskirtos 

8 vaikiškos knygos. Fizinių ir juridinių asmenų paramos gauta 1774 fiz. vnt. už 28040,27 Lt. Daugiausia 

paramos gavo Kuršėnų V.Vitkausko miesto biblioteka – 318 fiz. vnt., Bridų filialas – 159 fiz.vnt., Gruzdžių A. 

Griciaus filialas – 107 fiz. vnt., Ginkūnų filialas – 105 fiz. vnt., Kužių – 95 fiz.vnt. ir t.t. 
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III. DOKUMENTŲ NURAŠYMAS 

 

3.1. Nurašymo bendras kiekis ir priežastys: 

Viso rajono bibliotekose nurašyta 18403 fiz. vnt., 1236 pavad. dokumentų. Nurašymo priežastys: 

- susidėvėję – 18187 fiz.vnt., 0,9 %, 

- praradę aktualumą – 37 fiz.vnt., 0,002 %, 

- vartotojų prarasti – 179 fiz.vnt., 0,009 %. 

Didžiąją nurašytų dokumentų dalį, net 9938 fiz. vnt. sudarė periodiniai leidiniai, t.y. 52,7 % visų nurašytų 

dokumentų. Visi filialai nusirašė senų metų žurnalus ir laikraščius, nes jie retai panaudojami, užima bibliotekoje 

daug vietos. Didelis nenaudojamų dokumentų skaičius mažina fondo apyvartą. 

3.2. Nurašymo vieta: 

Viešoji biblioteka – 455 fiz. vnt., 178 pavadinimų, 

Kuršėnų V.Vitkausko bibliotekoje  - 2839 fiz. vnt., 1631 pavadinimų, 

Filialuose – 15109 fiz. vnt., 527 pavadinimų. 

3.3. Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0,4, t.sk.: 

- Kuršėnų V.Vitkausko bibliotekoje – 0,5, 

- Filialuose – 0,5. 

3.4. Saugyklos fondas.  

Saugyklos fonde sukaupta 17885 fiz. vnt. dokumentų. Per metus saugyklos fondas pasipildė 152 fiz. vnt. 

dokumentų. Fondo apyvartos rodiklis 0,06. 

3.5. Mainų fondas. 

 Mainų fonde yra 22193 fiz. vnt. dokumentų. 2012 metais nurašyta 77 fiz. vnt. dokumentų. Nurašyti dokumentai 

perduoti K. Donelaičio draugijos Šiaulių skyriui, kuris lietuviškas knygas padovanojo Karaliaučiaus vaikams. 

3.6. Vaikų literatūros fondas.  

Vaikų literatūros gauta 2024 fiz. vnt. dokumentų.Iš jų: 

- Viešoji biblioteka – 27 fiz. vnt., 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyrius – 236 fiz. vnt., 

- Filialai – 1761 fiz. vnt.. 

Vidutiniškai viename filiale gauta po 63 fiz. vnt. vaikams skirtų leidinių. Vienam vartotojui teko 0,7 dokumento. 

Periodinių leidinių vaikams gauta 3 pavadinimai. 

Organizuoti trys Komplektavimo tarybos posėdžiai. Jų metu buvo aptariami tokie klausimai: „Periodinių leidinių 

poreikis 2012 metams“, „ Kokios literatūros labiausiai trūksta filialuose“, „Kaip pakelti dokumentų fondo 

apyvartos rodiklį?“. 
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IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

4.1. Vartotojų telkimas. 

Rajono gyventojų skaičius 42193  (2011 m. – 43204). 

Rajono gyventojų sutelkimo procentas : 

- rajone  18,5 (2011 m. – 20,2), 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje – 14,3 (2011 m. – 19,2), 

- filialuose 20,3 (2011 m. – 20,5). 

4.2. Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai: 

- bendras  1454 (2011 m. – 1489), 

- filialuose 1074 (2011 m. – 1097). 

4.3. Vartotojų aptarnavimas. 

4.3.1. Vartotojų skaičius: 

- viso rajone 7821 (2011 m. – 8709; 2010 m. - 8972), 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 1728 (2011 m. – 2402; 2010 m. - 2512), 

 - filialuose 6093 (2011 m. – 6307; 2010 m. - 6460). 

4.3.2. Vartotojų vaikų skaičius: 

 - viso rajone 2742 (2011 m. – 3051; 2010 m. - 3405), 

 - Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 461 (2011 m. – 559; 2010 m. - 602), 

 - filialuose 2281 (2011 m. – 2492).                
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4.3.3. Vartotojų sudėties pokyčiai. 

Vartotojų sudėtis bemaž nesikeičia. Tai vaikai, pensininkai, bedarbiai, namų šeimininkės, tarnautojai, vienas 

kitas verslininkas ar ūkininkas. Keičiasi tik skaičiai. Pvz., 2012 m. vaikų į biblioteką atėjo 2742  t.y. 309 mažiau 

nei 2011 m. . Bendras vaikų sutelkimo procentas – 41,5 (2011 m. – 42,6), o filialuose – 46 (2011 m. – 46,4). 

Jaunimo nuo 20 – 35 metų beveik nėra. 

4.4. Apsilankymų skaičius. 

Lankytojų skaičius filialuose parodo registruotų lankytojų dažnumą per ataskaitinį laikotarpį. 

  Viso rajone 60916 (2011 m. – 67720), t.sk.: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 9269 (2011 m. – 16147), 

- filialuose 51647 (2011 m. – 51647). 

4.5. Lankomumas. 

Bendras lankomumo rodiklis 7,8 (2011 m. – 7,8), t.sk.: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 5,4 (2011 m. – 6,2), 

- filialuose 8,4 (2011m. – 8,2). 

4.6.. Išduotis (fiz. vnt.). 

Išduota viso 148997 fiz. vnt. dokumentų, t.sk.: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 22780, 

- filialuose 126217. 

Grožinės literatūros išduota viso 83143 fiz. vnt., kas sudaro 55,9 %  nuo bendro kiekio. Pagal filialus: 

- Kuršėnų V. Vitkausko miesto filiale 13171 – 58 %, 

- kaimo filialuose 69972 – 55,5 %. 

Išduota viso šakinės literatūros - 65854 – 44,1 %, t.sk.: 

- Kuršėnų V. Vitkausko miesto filiale 9609 – 14,5 %, 

- kaimo filialuose 56245 – 44,5 % . 
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4.7. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams: 

Rajono bibliotekos filialuose kompiuterizuotų darbo vietų yra 88 . Iš jų: 

- Kuršėnų V. Vitkausko miesto filiale 15, 

- kaimo filialuose -  73. 

4.8. TBA. Neigiami atsakymai. 

        Dokumentų tarpbibliotekinis skolinimas yra mokama paslauga, kurios išlaidas turi apmokėti dokumentus 

užsisakantis vartotojas. Todėl per TBA dokumentų neužsisakinėjame, jį keičia elektroninės paslaugos. 

Pageidaujamus spaudinius užsakome Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, kartais Šiaulių 

universiteto bibliotekoje (spaudinius parneša saugyklos darbuotoja). Iš rajono viešosios bibliotekos knygų 

saugyklos fondo filialų darbuotojai arba vairuotojas nuveža į filialus pageidaujamas knygas. Iš saugyklos fondo 

2012 metais išduota 1024 vnt. dokumentų (2011 m. – 1270), filialų darbuotojams išduota 670 vnt. ( 2011 m. – 

735), saugyklos fondo apyvarta 0,06 (2011 m. – 0,07). 

 

V. RENGINIAI 

 

        Pagrindinės renginių formos ir tematika. Renginių lankytojų skaičius filialuose. 

        Renginiai – labai svarbi bibliotekų veiklos dalis, tai paslaugų tipas ir jų viešumo, matomumo, įvaizdžio 

formavimo priemonė. Filialuose organizuojami žodiniai, kompleksiniai ir vaizdiniai renginiai.       

Organizuodamos žodinius renginius, filialo darbuotojos daugiausia dėmesio kreipia į auditoriją: jos sudėtį, 

išsilavinimą, amžių, interesus, profesijas ir pan. Tai lemia renginio formą, tematiką, literatūros parinkimą.   



13 

 

Visuose filialuose pažymimi literatūriniai jubiliejai ir šventės, daug dėmesio teikiama tautinėms šventėms, 

etnokultūros puoselėjimui, skaitymo skatinimui, rengiami knygų pristatymai, susitikimai su įdomiais žmonėmis 

ir t.t.. Per ataskaitinius metus filialai suorganizavo 801 renginį (2011 m. – 840). Iš jų: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 41  (2011 m. – 66), 

- kaimo filialuose 760 (2011 m. - 774). 

Vaikams organizuota renginių 386 (2011m.- 383). Iš jų: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 30  (2011 m. – 32), 

- kaimo filialuose 356 (2011 m. - 351). 

Žodinių renginių filialai suorganizavo 376, o vaizdinių (parodų) 425, iš jų 48 – kompleksiniai. 

Kompleksinis renginys – tai renginys – programa, jungiantis vaizdinių ir žodinių renginių formas. 2012 metais 

populiariausi kompleksiniai renginiai buvo ataskaitiniai skaitytojų susirinkimai, išvykos, diskusijos, šventės, 

akcijos, konkursai. Daugiausia kompleksinių renginių buvo Naisių, Raudėnų, Bubių, Meškuičių, Gruzdžių 

filialuose, Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje. 

Populiariausia ir universaliausia renginių forma – parodos. Parodų tematiką lemia filialų renginių planai 

ir jų koregavimas. Tematika įvairi: nauji leidiniai, teminės parodos, teminės lentynos, žanrinės, kilnojamosios 

parodos ir pan. Viešoji biblioteka kasmet paruošia po vieną kilnojamąją parodą, kuri keliauja po rajono 

bibliotekas. 2012 m. buvo paruošta kilnojamoji paroda, skirta Romo Kalantos žūties ir „Lietuvos Katalikų 

bažnyčios kronikos“ išleidimo 40-mečiams „Mes viską tau, o laisve, paaukojom“. Renginiai ruošiami filialuose 

besilankantiems vartotojams ir visai bendruomenei. Dalyvių skaičius kasmet keičiasi. Filialų  renginiai dažnai 

yra kameriniai – ateina 15-30 lankytojų. 2012 metais bibliotekų renginius aplankė 8466 lankytojai ( 2011 m. – 

8295). Aktyviausi renginių dalyviai yra moksleiviai ir vyresnio amžiaus žmonės.  

2012 m. filialuose organizuotus renginius galėtume sugrupuoti. Tai – tradiciniai renginiai, renginiai, 

skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, literatūros ir poezijos šventei 

Maironio metams pažymėti ir kiti – teminiai, literatūriniai, aktualiniai. 

Tradiciniai renginiai 

Kasmet gegužės mėnesį Viešoji biblioteka organizuoja bibliotekininko šventę, kurios metu sveikiname ir 

apdovanojame konkurso „Geriausias metų bibliotekininkas“ laureatą. Taip pat pagerbiame aktyviausius, 

profesionaliai, kūrybiškai dirbančius bibliotekininkus. 

2012 metais šis tradicinis renginys „Prie knygos, tarytum prie sielos“ vyko jau dešimtus metus, tai - 

jubiliejinė šventė. 2011 metų geriausios bibliotekininkės konkursą laimėjo Naisių filialo bibliotekininkė Benita 

Dabregienė, per pastarąjį dešimtmetį šį vardą ji gavo jau antrą kartą. Bibliotekininkė Benita apdovanota už labai 

gerą, profesionalų bibliotekinio darbo organizavimą, skaitymo tradicijų puoselėjimą ir naujų informacinių 

technologijų plėtrą darbe. 
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Padėkos raštais už reikšmingus darbus, naujas iniciatyvas, aukšto lygio renginių organizavimą, aktyvų 

darbą su jaunaisiais skaitytojais vaikais, už ryškią veiklą su neįgaliais žmonėmis buvo apdovanota Kuršėnų V. 

Vitkausko vaikų literatūros skyriaus vedėja Janina Spulginienė, Gruzdžių A. Griciaus filialo darbuotojos Irena 

Petravičienė, Jurgita Jasiškytė, Verbūnų filialo - Antanina Petrauskaitė, Raudėnų filialo – Danutė Slavinskienė, 

Žadžiūnų filialo – Ona Skirmantienė, Kužių filialo – Nijolė Viktoravičienė, Kurtuvėnų filialo – Irena 

Pluščiauskienė. 

Renginį vainikavo įspūdingas, spalvingas Šiaulių dramos teatro aktorės Silvijos Povilaitytės 

pasirodymas. Kai ji skaitė poeto Maironio eiles, tai buvo kažkas nepakartojamo – Maironis skambėjo kitaip! 

Visoje respublikoje žinoma tradicinė poezijos šventė Naisiuose “Tylios mano dainos”, kurioje kasmet 

apdovanojami poezijos debiutantai. Šią šventę organizuoja Kultūros skyrius, žinoma, prisideda ir Viešoji 

biblioteka bei Naisių filialo vyr. bibliotekininkė B. Dabregienė.  

2012 metais 36-oji Z. Gėlės premija už geriausią poezijos debiutą įteikta Ilzei Butkutei už knygą 

“Karavanų lopšinės”. 

Kuršėnų V. Vitkausko  bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Janina Spulginienė kasmet 

organizuoja vaikų knygos šventę “Pasibelsk į knygos širdį”. Ši šventė skiriama Tarptautinei Vaikų knygos dienai 

pažymėti. Renginys vyko Kultūros centro salėje. Dalyvavo moksleiviai iš Pavenčių vid. mokyklos, St. Anglickio 

pagr. mokyklos, miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, jų tėveliai, seneliai. Respublikos seimo narė Rima 

Baškienė, nuolatinė šios šventės globėja ir rėmėja, geriausius skaitytojus ir tėvelius, kurie skatina savo atžalas 

pamilti knygą, apdovanojo atminimo dovanėlėmis. Dainavo Kuršėnų meno mokyklos jaunučių choras, Danutė 

Slavinskienė iš Raudėnų filialo su savo skaitytojų būreliu suvaidino spektakliuką “Knyga ieško draugo”. 

Kuršėnų politechnikos mokyklos merginos atliko meninę kompoziciją “Pavasario eilės”. Knygos šventė baigėsi. 

Bet tam, kuris randa kelią į biblioteką, šventė tęsiasi, nes jis atveria pažinimo ir kūrybos pasaulio duris ir jo 

gyvenimas tampa spalvingas ir įdomus. 

Dar vienas Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus renginys, jau tapęs tradiciniu – 

“Renkame metų knygą”. Šio renginio dėka, skaitytojai supažindinami su naujai išleistomis lietuvių rašytojų 

knygomis, skatinami jas paskaityti. Bibliotekininkė B. Galkienė paruošė šių penketukų bibliografinę apžvalgą, 

moksleiviai skaitė ištraukas, piešė piešinius, vaidino miniatūras. O vasario mėn. visi balsavo už geriausią metų 

knygą. Vedėja Janina Spulginienė kasmet paruošia šio renginio projektą, siunčia į Nacionalinę biblioteką ir 

visada laimi – gauna geriausio knygų penketuko knygas. Taip skyriaus fondas pasipildo naujausiomis vaikų 

literatūros knygomis. 

Įdomiais tradiciniais renginiais garsėja Gruzdžių A. Griciaus filialas. Prie šios bibliotekos susibūręs 

literatų klubas “Girstulė”. Bibliotekoje kasmet rengiama pavasario eiliuotojų šventė, kurioje eiliuotojų klubo 

“Girstulė” literatai skaito savo kūrybą. Jie jau išleido savo kūrybos knygą “Tyli gimtosios žemės išpažintis”. 

Knygos pristatymas vyko bibliotekoje. Tai buvo puiki literatūros ir muzikos šventė. 
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Tradiciniais renginiais jau seniai tapo Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės ir Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės projektai. 

Nacionalinei bibliotekų savaitei “Biblioteka: spausk “Patinka” ruošėsi ir aktyviai dalyvavo beveik 

visifilialai. Šios savaitės renginiuose yra reklamuojamos bibliotekos, jų paslaugos, kviečiami valdžios atstovai. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte “Įvairialypė Šiaurė” 2012 metais dalyvavo aštuoni filialai: 

Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Drąsučių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Pakapės, 

Voveriškių ir Žadžiūnų. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas rengiamas jau 15 metų. Tai tradicinė šviesos 

ir knygos šventė:  Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrų bendradarbiavimas, literatūros populiarinimas. 

Kiti renginiai. 

2012- ji metai buvo gausūs įžymių datų, jubiliejų, garbingų aktualijų, todėl renginių bibliotekose buvo 

apstu. 

Ypatingai plačiai per rajoną nuvilnijo renginių banga, poeto Maironio gimimo metinėms pažymėti ir 

renginiai – susitikimai, skirti Savivaldos savaitei. Iniciatyvios savivaldos savaitės renginių – susitikimų su 

valdžios atstovais organizavo 14 filialų. Tai Bridų, Bubių, Drąsučių, Ginkūnų, Kurtuvėnų, Meškuičių, Naisių, 

Ringuvėnų, Romučių, Šakynos, Varputėnų, Verbūnų filialai, Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka, Gruzdžių A. 

Griciaus filialas.  

Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka pasižymi įdomių ir gausiai lankomų renginių organizavimu. Pats 

reikšmingiausias vyko spalio 23 d. Šią dieną Kuršėnų bibliotekai suteiktas kuršėniškio profesoriaus, habilituoto 

mokslų daktaro Vytauto Vitkausko vardas. Vardo suteikimo proga vyko didžiulė šventė “Gimtųjų žodžių 

duona”. Atvyko daug įžymių Lietuvos žmonių, profesoriaus draugų, bendradarbių, giminaičių, žurnalistų. 

Bibliotekos iškabą su nauju pavadinimu padovanojo tautodailininkas R. Baškys, ją atidengė rajono meras A. 

Gaubas ir V. Vitkausko brolis. Naujausią knygą apie V. Vitkauską “Lietuviško žodžio didvyris” pristatė jos 

sudarytojas St. Lipskis. Prisiminimais apie gabaus kalbininko gyvenimą, šventes, kasdienybę, charakterio 

bruožus pasidalijo žurnalistės M. ir J. Baržytės, bendrakursis E. Urbonas, aktorė E. Gregorauskaitė, vaikystės 

draugė G. Ivanavičienė. Svečiai padovanojo bibliotekai vertingų knygų. Iš tiesų šis renginys buvo įspūdingas, 

svarus ir nepakartojamas, atgaiva protui ir sielai. 

Tai tik keletas ryškesnių mūsų rajono bibliotekose organizuotų renginių. Visko neįmanoma išpasakoti. 

Informaciją apie mūsų renginius visada galima rasti interneto svetainėje. 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene 

Bibliotekų misija nekinta, tačiau, atsižvelgdami į gyvenimo tempą, pakitusius visuomenės poreikius, 

nūdienos vartotojų keliamus prioritetus ir pageidavimus, turime nuolat mąstyti apie bibliotekos įvaizdžio 

formavimą. Tinkamas įvaizdis – patraukli, patogi vieta darbui, saviraiškai, poilsiui, naujausių technologijų 

plėtrai, įvairiapusė informacija ir paslaugos. Mūsų rajono bibliotekos turi visas galimybes tenkinti vartotojų 

poreikius, nes jos yra patogiose, gyventojams nesunkiai prieinamose vietose. Dirba vartotojams patogiu laiku. 
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Kaupia dokumentų fondus, pristato juos visuomenei, turi naujas technologijas ( kompiuterius su interneto 

prieiga), kuriomis lankytojai naudojasi nemokamai. Gyventojams organizuojami mokymai, teikiamos 

konsultacijos. Rajono bibliotekos atlieka visas bibliotekų funkcijas: informacijos, švietimo, kultūros, socialinę, 

laisvalaikio. Rajono gyventojai bibliotekas vertina gerai. 2012 metais buvo atliktas tyrimas „Kultūros sektoriaus 

tinklo ir teikiamų kultūros paslaugų vertinimas Šiaulių rajone“. Paaiškėjo, kad tarp kultūros įstaigų gyventojai 

palankiausiai vertina ir dažniau lanko Bibliotekas. 

Rajono Viešosios bibliotekos specialistai apie filialuose vykstančius renginius kiekvieno mėnesio 

pradžioje pateikia informaciją spaudoje ir interneto puslapiuose.  

2012 metais atnaujinta Viešosios bibliotekos svetainė ir naujos informacijos pateikimas joje – 

http://biblioteka.w3.lt. Šios svetainės administravimas patikėtas skyriaus vedėjai R. Nesavaitei ir vyr. 

bibliografei Z. Lažinskaitei. Spaudoje ir interneto puslapiuose apie rajono bibliotekų veiklą parašyti 263 

straipsniai bei informaciniai pranešimai. Bibliotekų darbuotojų straipsniai – 78. Iš jų  vietos spaudoje – 10, 

respublikinėje spaudoje – 7, interneto puslapiuose – 61. Viešosios bibliotekos specialistai parašė - 38, o filialų 

darbuotojai – 40 straipsnių bei informacinių pranešimų. (3 priedas). 

Televizijos kūrybinė grupė „Sodžius“ rengia trumpus reportažus apie bibliotekų renginius ir kitą veiklą. 

2012 metais paruoštos informacinės medžiagos – lankstinukai: „Ateini iš giesmės“, skirta Maironio 

metams (Z. Lažinskaitė), „Lietuvos literatūros muziejai“, skirta Muziejų metams (Z. Lažinskaitė), Nacionalinės 

bibliotekų savaitės „Biblioteka: spausk „Patinka“ programa (Z. Lažinskaitė), Šiaurės šalių bibliotekų savaitės 

„Įvairialypė šiaurė“ programa (Z. Lažinskaitė). 

Bibliotekininkai rašo savo bibliotekų istorijas, metraščius, kronikas, šiuos darbus eksponuoja renginių 

metu. 

Filialų darbuotojos aktyviai dalyvauja kaimo bendruomenių veikloje, taip populiarindamos savo 

bibliotekas. Tai Danutė Slavinskienė – Raudėnų filialas, Ona Skirmantienė – Žadžiūnų filialas, Antanina 

Petrauskaitė – Verbūnų filialas ir kitos.  

Rajono bibliotekos jau sukaupusios daug geros patirties, kuria jos dalijasi tarpusavyje įvairiuose 

renginiuose, susitikimuose (Verbūnų, Kužių, Raudėnų, Meškuičių, Kuršėnų V. Vitkausko ir kiti filialai). Pagal 

galimybes mūsų bibliotekų įvaizdis yra geras. 

 

VI.  INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

6.1. LIBIS diegimas. 

Su LIBIS programa dirbame nuo 2004 m. rugsėjo mėn. Kuršėnų miesto bibliotekoje įdiegtas skaitytojų 

aptarnavimo posistemis. Devyni Viešosios bibliotekos filialai jau pradėjo fondo rekatalogavimą, t.y. iki 2004 m. 

gautų dokumentų bibliografinių įrašų suvedimą į LIBIS katalogą. Tai Ginkūnų, Kužių, Naisių, Raudėnų, 

Varputėnų, Kairių, Gruzdžių A. Griciaus filialas ir Kuršėnų V.Vitkausko biblioteka. 

http://biblioteka.w3.lt/
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Daugiausia rekatalogavo Viešosios bibliotekos knygų saugykla – 10291 fiz. vnt., Kuršėnų V. Vitkausko 

biblioteka – 5216 fiz. vnt., Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius – 3648 fiz.vnt., Varputėnų 

filialas – 3241 fiz.vnt., Naisių – 1844 fiz.vnt., Kužių filialas – 1735 fiz.vnt. 

6.2. Elektroniniai katalogai. 

Įrašų skaičius elektroniniame kataloge 58845. Per ataskaitinius metus automatizuotai parengtų įrašų 

skaičius – 2313. Rekataloguota 27463 fiz.vnt. dokumentų.  

Informacijos ir kraštotyros skyrius per metus sukūrė 3076 analizinius įrašus elektroniniame kataloge. Iš 

jų 2677 iš periodinių leidinių ir 399 dokumentų (knygų, tęstinių leidinių).  

6.3. Internetas. 
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Interneto vartotojų skaičius: 

- viso 2196, t.sk.: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 292, 

- filialuose 1904. 

Interneto seansų skaičius:  

- viso 36488, t.sk.: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 3873, 

- filialuose 32615. 

Virtualių apsilankymų skaičius: 

- viso 34604, t.sk.: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 3873, 
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- filialuose 30731. 

6.4. Užklausos. 

Atsakydami į vartotojų užklausas, naudojamės tradicinėmis paslaugomis, o taip pat ir naujų technologijų 

laikmenomis.  Įsitvirtinus elektroninėms informacinėms technologijoms, susidarė puiki galimybė 

bibliotekininkui atsakyti į bene visus vartotojų užklausimus. 2012 m. rajono bibliotekininkai atsakė  į 2057 

užklausas (2011 m. – 3645). Filialuose elektroniniais kanalais vartotojai užklausas pateikia retai. Į minėtas 

užklausas atsakė: Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka  - 110, Gilaičių filialas – 28, Kurtuvėnų filialas – 3, Verbūnų 

filialas – 15, Šakynos filialas – 5 kartus. Taigi, elektroninių užklausų nedaug ir tai suprantama, nes patys 

vartotojai jau yra puikiai išmokyti susirasti internete reikalingą informaciją. 

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius internetu atsakė į 1008 užklausas ir suteikė 300 

konsultacijų rajono gyventojams. Į vartotojų užklausas atsakoma, naudojantis kartotekomis, katalogais, 

enciklopedijomis, LIBIS, INFOLEX, elektroniniais bibliotekos katalogais. 

6.5. Kraštotyros veikla. 

Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyros veiklos kryptys: kraštotyros fondo kaupimas, tvarkymas, 

panaudojimas; dalyvavimas LIBIS programoje; kraštotyros kartotekų pildymas; atsakymai į tradicines ir 

virtualias užklausas kraštotyros klausimais; kraštotyros darbų rengimas; kraštotyrinės informacijos sklaida. 

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius elektroniniam kraštotyros katalogui sukūrė 

3076  įrašus. Iš rajono laikraščio „Mūsų dienos“  2764 įrašus (2004 – 2012 m.). 

2012 metais rajono bibliotekininkai parašė 20 naujų kraštotyros darbų, tęstinių ir papildytų darbų yra 37. 

Viso – 57 kraštotyros darbai (1 priedas). 

Viešoji biblioteka, kartu su Kultūros skyriumi ir kraštotyros draugija, organizuoja kraštotyros renginius, 

konferencijas, kasmet renka geriausią kraštotyrininką. 2012 metais geriausio metų kraštotyrininko vardas 

suteiktas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai Ritai 

Nesavaitei. 

Bibliotekininkai aktyviai dalyvauja Šiaulių rajono kraštotyros ekspedicijose, renka įvairiausią medžiagą, 

po to ruošia straipsnius knygoms. 2012 metais Rita Nesavaitė paruošė straipsnį „Šakynos krašto žymūs žmonės 

ir šviesuoliai“, vyr. metodininkė A. Puščiuvienė šiai knygai parašė straipsnį „Biblioteka – tai švyturys ant jūros 

molo“ - apie Šakynos krašto bibliotekas (istorija ir dabartis). Knyga apie Šakynos kraštą bus išleista 2013 metais. 

Pristatymas vyks kovo mėn. 

Bibliotekininkai, vykdydami kraštotyros veiklą, aktyviai bendradarbiauja su mokyklomis, vietos 

muziejais ir kitomis institucijomis. 
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VII. METODINĖ VEIKLA   

 

              2012 metų pagrindinės metodinės veiklos kryptys buvo: ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, rengti 

metodines medžiagas, vykti į filialus - konsultuoti, rekomenduoti ir teikti praktinę pagalbą.                                       

Darbuotojų profesinei kvalifikacijai kelti 2012 m. suorganizuoti du seminarai ir šeši dalykiniai 

pasitarimai. Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai kraštotyros žinias gilino kraštotyros konferencijoje 

„Kraštotyra – tautos istorinės atminties dalis“ (2012-03-16). Konferenciją organizavo Kultūros skyrius, Viešoji 

biblioteka ir Kraštotyros draugija. Seminaro metu veikė kraštotyros darbų paroda, skirta Knygnešio dienai ir 

Muziejų metams. Filialų darbuotojai pateikė net 37 kraštotyros darbus. Darbų tematika įvairi: bibliotekų 

kronikos, metraščiai, istorijos, atsiminimai, personalijos, liaudies tradicijos ir papročiai. Šiaulių universiteto 

docentė B. Salatkienė apžvelgė knygnešystės istoriją, unikalumą, jos prasmę ir reikšmę kiekvienam lietuviui. 

Kultūrinė atmintis nuolat atkuriama ir tą gyvą ryšį vis išlaikom ir išlaikysim, kol bus gyva lietuvių tauta. 

Paskelbta 11 - oji geriausia metų kraštotyrininkė – Rita Nesavaitė, Viešosios bibliotekos informacijos ir 

kraštotyros skyriaus vedėja. 

Antras seminaras „Maironio metais – Maironio takais“ (2012-06-12) buvo išvažiuojamasis. Aplankyta 

poeto Maironio gimtinė Pasandravys, Tytuvėnų šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia, Bernardinų 

vienuolyno ansamblis ir kitos įdomios vietos. 

Viešojoje bibliotekoje filialų darbuotojams buvo organizuoti šeši dalykiniai pasitarimai. Jų metu 

apžvelgta praėjusių metų bibliotekų veikla, nurodytos klaidos, padarytos, rengiant tekstines ataskaitas bei veiklos 

planus. Apibendrintas filialų darbas su skolininkais, aptarti klausimai, susiję su projekto „Bibliotekos pažangai“ 

įgyvendinimu ir tęstinumu. Aptarta naujausia metodinė literatūra, darbas su fondais, jų apskaita, komplektavimu. 

Supažindinta su paskelbtais konkursais, akcijomis ir kita svarbia informacija.  

Paruošta ir perskaityta 12 pranešimų (Viešosios bibliotekos darbuotojai) (2 priedas). 

2012 metais kvalifikaciją kėlė (ne Viešojoje bibliotekoje) 29 darbuotojai. Iš jų 7 – Viešosios bibliotekos, 

3 – Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos ir 19 filialų darbuotojų (2 priedas). 

Metodinių medžiagų rengimas 

Paruoštos 2 metodinės medžiagos: „Standartas – kas tai?: komentaras apie svarbiausius bibliotekinius 

standartus“ (I. Šlergienė) ir tyrimas „Bibliotekų skolininkai“ (I. Šlergienė). 

Viena iš pagrindinių metodinės veiklos sričių – metodinė pagalba filialų darbuotojams, tiek 

konsultacinė, tiek praktinė. Konsultacijos teikiamos vietoje (išsiaiškinant klaidas, pasitaikančias darbo 

apskaitoje), atsakant į filialų darbuotojų klausimus telefonu ir elektroninio pašto pagalba. 2012 metais teiktos 

konsultacijos tekstinių ataskaitų, veiklos planų rašymo, statistinių ataskaitų pildymo, renginių organizavimo, 

darbo apskaitos, fondų tvarkymo, įvairių akcijų ir konkursų rengimo. Suteikta virš 50 konsultacijų (A. 

Puščiuvienė, I. Šlergienė). Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos 25 filialams suteikė konsultacijas 
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kraštotyros darbų rašymo, kraštotyros kartotekų tvarkymo, parodų organizavimo klausimais. Paruošta 

informacija „Kultūros studijai“ apie rajono bibliotekų veiklą 2009 – 2011 metais: užpildyta 15 lentelių ir 

atsakyta į anketos klausimus. 

Parengti du proginiai planai: Tarmių metams ir filialų renginiai 2013 metams. 

2012 metais padaryta 42 išvykos į filialus, aplankyti 28 filialai ir Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka. Vidutiniškai 

vienas filialas aplankytas 1,5 karto. Planuota aplankyti po 2 kartus, įvykdymo procentas – 84. Priežastys – laiko 

stoka, dirba dvi metodininkės tik po pusę etato.  

Konkurso „Geriausias metų bibliotekininkas“ rezultatų suvedimui aplankyti 27 filialai. Aukštelkės 

filialas tuo metu kraustėsi į naujas patalpas. Konkursinių išvykų metu yra patikrinamas visas bibliotekos darbas 

(sudaryti vertinimo nuostatai). Išvykos analizuojamos, aptariamos ir aprašomos kartotekoje ir filialų darbuotojų 

„Patikrinimo žurnaluose“. Yra nemažai išvykų, kurios nėra aprašomos „Išvykų kartotekoje“, pvz., išvykos į 

filialų renginius; įvertinti patalpų būklę; spręsti ūkio problemas (vyksta direktorė).  

 

VIII. PERSONALAS 

 

8.1. Darbuotojų skaičius: 

0 10 20 30 40 50 60

2010 m. 

2011 m. 

2012 m.

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius 43 43 43

Darbuotojų skaičius 55 55 56

2010 m. 2011 m. 2012 m.

 

Iš viso: 56 žm., t.sk.: 

- Viešojoje bibliotekoje 17; 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 8; 

- Filialuose 31. 
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8.2. Etatų skaičius: 

2012 m.etatų skaičius

1
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Viešojoje bibliotekoje

Kuršėnų miesto filiale

Filialuose

Etatų skaičius, vnt.

 

Iš viso 43, t.sk.: 

- Viešojoje bibliotekoje 12,5; 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 6,75; 

- Filialuose 23,75. 

8.3. Bibliotekininkų etatų skaičius: 

- Viso 37,25 (2011 m. – 37,25) 

- Viešojoje bibliotekoje 8,5 (2011 m. – 8,5) 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 5,75 (2011 m. – 5,75) 

- Filialuose 23 (2011 m. – 23). 

8.4. Bibliotekininkai, dirbantys visą darbo dieną: 

- Viso 25 (2011 m. – 27) 

- Viešojoje bibliotekoje 5 (2011 m. – 6) 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 4 (2011 m. – 5) 

- Filialuose 16 (2011 m. – 11). 

8.5. Bibliotekininkai, dirbantys ne visą darbo dieną: 

- Viso 22 (2011 m. – 20) 

- Viešojoje bibliotekoje 6 (2011 m. – 5) 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 3 (2011 m. – 1) 

- Filialuose 13 (2011 m. – 14). 
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8.6. Bibliotekininkų išsilavinimas: 

2010

m. 
2011

m. 
2012

m.

Aukštasis išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kitas 

Bibliotekininkų išsilavinimas

Aukštasis išsilavinimas 13 12 13

Aukštesnysis išsilavinimas 31 30 29

Kitas 4 5 5

2010 m. 2011 m. 2012 m.

 

 

8.7. Darbuotojų kaita. 

Micaičių filiale pasikeitė darbuotoja: priimta dirbti 0,5 etato Neringa Skėrytė. 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

9.Techninis aptarnavimas: 

9.1. Kompiuterių ir fotokopijavimo aparatų naudojimas. Kompiuterių skaičius: 

- Viso  139 (2011 m. – 144) 

- Skirta darbuotojams 51 (2011 m. – 56) 

- Skirta vartotojams 88 (2011 m. – 88) 

Iš jų: 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 15 (2011 m. – 15) 

- Filialuose 73 (2011 m. – 73). 

9.2. Fotokopijavimo aparatų skaičius vartotojams: 

- Viso 29 (2011 m. – 28) 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 2 (2011 m. – 2) 

- Filialuose 27 (2011 m. – 26). 
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X. FINANSAVIMAS 

 

 10.1. Gauta lėšų pagal šaltinius (tūkst. Lt): 

0

200

400
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800
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1200

2010 m. 1103,6 34,0 39,3 1,8 0

2011 m. 1104,6 47,7 26,2 1,5 0,8

2012 m. 1046,7 95,2 28,1 1,6 0,7

Savivaldybės 

biudžetas

Valstybės 

biudžetas
Parama

Mokamos 

paslaugos

Projektų 

lėšos

 

Kaip matyti diagramoje didžiausią finansavimo dalį sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, t.y. 89,29 % visų lėšų. 

10.2. Išlaidos (tūkst. Lt): 

0

200

400

600

800

tūkst.Lt

Išlaidos

Darbo užmokestis

Dokumentų įsigijimas

Kitos išlaodos

Darbo užmokestis 689,2 704,9 667,2

Dokumentų įsigijimas 84,6 94,7 135,2

Kitos išlaodos 404,9 381,2 244,0

2010 m. 2011 m. 2012 m.

 

2012 m. išlaidų turėjome už 1046,4 tūkst.Lt. Pagal išlaidų rūšis: 
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- darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti išleidome 58,79 % finansavimo, 

- kitoms išlaidoms – 20,81 %, 

- dokumentams įsigyti – 11,53 %. 

XI. IŠVADOS 

 

Pagrindiniai rodikliai 2012 metais šiek tiek sumažėjo. Mažėjimo priežastys – svarios. Kuršėnų V. 

Vitkausko biblioteka buvo remontuojama beveik 9 mėnesius. Kurtuvėnų filialas – pusę metų. Aukštelkės filialas 

kėlėsi į kitas patalpas, atliekant Meškuičių kultūros namų remontą, skaitytojams patekti į biblioteką taip pat buvo 

kebloka. Visai Lietuvai būdinga problema – gyventojų mažėjimas, jaunimas lekia į užsienį, stipriai jaučiamas 

žmonių senėjimas: virš 80 metų ne visi nori ar gali skaityti ir bibliotekų internetais taip pat nesinaudoja. Nemaža 

problema – lėšų trūkumas periodinių leidinių prenumeratai. 

Tačiau turime ir SĖKMIŲ. Sėkmingai vykdomas projektas „Bibliotekos pažangai“. Planuoti ilialai   

kompiuterizuoti. Dabar iš 28 filialų 25 aprūpinti elektronine įranga. Projektas tęsiamas toliau: vykdomos įvairios 

akcijos gyventojams, vyksta vartotojų mokymai (individualūs ir grupiniai). Aukštelkės filialas pagaliau iškeltas į 

naujas, geresnes patalpas. Renovuota Kuršėnų miesto biblioteka, kuriai 2012 metais suteiktas garbingas 

kalbininko, kraštiečio V.Vitkausko vardas. Jau baigiama Kurtuvėnų filialo renovacija. 

Filialų fondai pasipildė naujais spaudiniais. Už dalyvavimą projekte „Metų knyga“, spaudinių gavome 

už 739 Lt. 2012 m. Kultūros ministerija skyrė daugiau lėšų knygoms. Nupirkta 2643 fiz. vnt. daugiau negu 2011 

metais. Džiugina geras bibliotekininkų darbo įvertinimas, pateiktas „Kultūros srities studijoje“. 2012 m. 

specialistai atliko tyrimą, paaiškėjo, kad tarp rajono kultūros įstaigų gyventojai palankiausiai vertina ir 

dažniausiai lanko BIBLIOTEKĄ.  

Priemonės, reikalingos darbo kokybei gerinti: 

- skatinti filialų darbuotojus daugiau analizuoti vartotojų poreikius, siekti gausiau sutelkti į bibliotekas 

gyventojų; 

- studijuoti ir taikyti kitų bibliotekų patirtį savo darbe, ieškoti naujų idėjų; 

- išplėsti bibliotekos veiklą už jos ribų: suburti platesnį ratą žmonių, įstaigų, organizacijų bendram naudingų 

projektų rengimui ir papildomam lėšų gavimui; 

- nuolatinė siekiamybė, kad biblioteka atliktų pagrindinį vaidmenį kaimo žmonių švietime, informavime, 

kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. 
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XII. DARBO SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS ATASKAITA 

 

2012 metų darbo kryptys ir uždaviniai: 

1. Sutelkti kuo daugiau vartotojų vaikų į biblioteką. 

2. Kryptingomis darbo formomis, įvairiais renginiais, derindami tradicinį skaitymą su informacinėmis 

technologijomis, pritaikytomis vaikų poreikiams, ugdyti lavinimo ir gimtosios kalbos bei skaitymo įpročius, 

formuoti kultūringą, nuolat skaitančią, žingeidžią jaunąją visuomenę. 

3. Pažymėdami poeto Maironio bei Muziejų metus, skatinome domėtis Lietuvos istorija, žymiais žmonėmis, 

raginome būti patriotais, dažniau skaityti lietuvių poetų kūrybą. 

4. Aktyviai bendradarbiavome su mokyklų, vaikų darželių, globos namų ugdytiniais, pedagogais, tėveliais, 

stengėmės su jais užmegzti ir puoselėti abipusiai naudingus santykius per renginius, bendrus susitikimus, įvairius 

projektus, taip prisidėdami prie jaunosios kartos lavinimo, mokymo, švietimo ir nuolat skaitančios visuomenės 

formavimo. 

XIII. JAUNŲJŲ SKAITYTOJŲ TELKIMAS 

13.1. Vaikų skaičius rajone: 

Vaikų skaičius rajone
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Kuršėnų mieste Kaimuose

Kaimuose 5578,0 5371 4962

Kuršėnų mieste 1824 1794 1645

2010 m. 2011 m. 2012 m.

 

13.2.Vaikų sutelkimo procentas: 

- Bendras 41,5 (2011 m. – 42,6); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 30 (2011 m. – 33,2); 

- Filialuose 46 (2011 m. – 46,4). 
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Didžiausi vaikų sutelkimo rodikliai yra Gilvyčių filiale – 77,2 %, Naisių – 77,3 %, Kurtuvėnų – 76,2 %, 

Verbūnų – 76 %, Žarėnų – 75 %, Varputėnų – 65 %. Kiti bibliotekos filialai sutelkę virš 30 – 60 %  vaikų. 

13.3. Vartotojų aptarnavimas:  

- Viso 2742 (2011 m. – 3051); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 461 (2011 m. – 559); 

- Filialuose 228 (2011 m. – 2492). 

13.4. Apsilankymų skaičius: 

- Viso 22463 (2011 m. – 24344); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 2534 (2011 m. – 3296); 

- Filialuose 19929 (2011 m. – 21048). 

13.5. Lankomumas: 

- Bendras lankomumo rodiklis 8,1 (2011 m. – 8); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 5,5 (2011 m. – 6); 

- Filialuose 8,7 (2011 m. – 8,6). 

13.6. Dokumentų išduotis (fiz. vnt.): 

Išduota dokumentų

Kuršėnų miesto 

V.Vitkausko 

bibliotekos vaikų 

skyriuje; 4356; 10%

Filialuose; 37584; 

90%

 

Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt.): 

- Viso 8033 (2011 m. – 8670); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 389 (2011 m. – 498); 

- Filialuose 7644 (2011 m. – 8172). 

Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt.): 
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- Viso 33907 (2011 m. – 36589); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 3967 (2011 m. – 4577); 

- Filialuose 29940 (2011 m. – 32012). 

13.7. Skaitomumas: 

- Bendras skaitomumo rodiklis 15,2 (2011 m. – 14,8); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 9,4 (2011 m. – 9,1); 

- Filialuose 16,4 (2011 m. – 16,1). 

13.8. Interneto vartotojų vaikų skaičius: 

- Viso 1410 (2011 m. – 1294); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 149 (2011 m. – 213); 

- Filialuose 1261 (2011 m. – 1081). 

13.8.1. Interneto seansų skaičius: 

- Viso 24876 (2011 m. – 30286); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 3086 (2011 m. – 3344); 

- Filialuose 21790 (2011 m. – 26937). 

13.8.2.Virtualių apsilankymų skaičius: 

- Viso 23814 (2011 m. – 26263); 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 3086 (2011 m. – 3349); 

- Filialuose 20728 (2011 m. – 22914). 

13.9. Vaikų literatūros fondo formavimas: 

Gauta dokumentų 2024 fiz. vnt. (2011 m. – 977 ). Iš jų: 

- Viešoji biblioteka 27  (2011 m. – 3), 

- Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius 236 (2011 m. – 123), 

- Filialai 1761 (2011 m. – 851). 

Vidutiniškai viename filiale gauta po 63 fiz. vnt. vaikams skirtų leidinių. Vienam vartotojui teko 0,7 

dokumento. Periodinių leidinių vaikams gauta 3 pavadinimai (2011 m. – 5 pavadinimai). 

Komplektuodami vaikų literatūros dokumentų fondus, analizuojame užklausas, skaitytojų pageidavimus. 

Užsakydami atsižvelgiame į leidinių turinį, meniškumą, iliustracijas. Vaikai visada pageidauja kuo daugiau 

naujų knygų. 

XIV. RENGINIAI VAIKAMS 

Vaikams suorganizuota renginių: 

- viso 386 (2011 m. – 379), 

- žodinių 209 (2011 m. – 204), 

- vaizdinių 177 (2011 m. – 175), 
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- kompleksinių 23 (2011 m. – 22). 

Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje: 

- viso 30 (2011 m. – 28), 

- žodinių 9 (2011 m. – 9), 

- vaizdinių 21 (2011 m. – 19), 

- kompleksinių 4 (2011 m. – 3). 

Filialuose: 

- viso 356 (2011 m. – 351), 

- žodinių 200 (2011 m. – 195), 

- vaizdinių 156 (2011 m. – 156), 

- kompleksinių 19 (2011 m. – 19). 

Vaikai visada ištikimiausi bibliotekos lankytojai, o taip pat ir renginių dalyviai. 2012 metais į 

organizuojamus renginius atėjo 3925 lankytojai vaikai. 

Atėję į biblioteką, jaunieji skaitytojai ima knygas į namus, skaito žurnalus, laikraščius, naudojasi 

internetu, žaidžia kompiuterinius žaidimus, mielai lanko renginius, niekada neatsisako pagelbėti bibliotekininkei 

visuose darbuose. Kartais nerimaujame dėl mažėjančio skaitymo, nes vaikai labai aktyvūs virtualios erdvės 

vartotojai. Todėl bibliotekininkai stengiasi inicijuoti gražias, prasmingas skaitymo akcijas per literatūrinius 

renginius, įvairius garsinius skaitymus, knygų aptarimus, viktorinas ir kt. 

Daug ir gan kūrybiškai su vaikais dirba Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, 

vedėja Janina Spulginienė (2009-jų metų geriausia rajono bibliotekininkė). Ji kasmet organizuoja tradicinius 

renginius: Vaikų knygos šventę „Pasibelsk į knygos širdį“ (tarptautinei Vaikų knygos dienai) ir kompleksinį 

renginį „Renkame metų knygą“. Janina Spulginienė lankosi Kuršėnų mokyklose, Vaikų globos namuose, 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, tariasi su vadovais, kaip įdomiau ruošti renginius, kad sudomintų jaunąją 

kartą, ugdytų jų skaitymo įpročius, kūrybiškumą, saviraišką. Vaikams būtina gyva, interaktyvi ir laisva socialinė 

komunikacija. Toks aktyvus bendravimas su šiomis įstaigomis, vaikų tėvais sudaro sąlygas paruošti naujus 

projektus, skatina ieškoti įdomių sprendimų, buriant vaikus į bibliotekas, į bendrus renginius. Vaikų literatūros 

skyriuje tradiciniai renginiai buvo įdomūs, linksmi, išradingi, sukvietę daug lankytojų: vaikų, jų tėvelių, 

pedagogų, kultūros darbuotojų. 

Ataskaitiniais metais J. Spulginienė organizavo šviesos ir žodžio šventę, skirtą šiaurės šalių bibliotekų 

savaitei. Ši šventė vyko St. Anglickio mokykloje  trečios klasės moksleiviams. Kitą dieną literatūrinė popietė 

„Įvairialypė šiaurė“ vyko Pavenčių ir Daugėlių mokyklų moksleiviams. Vaikai skaitė tekstus, klausėsi įgarsintų 

šiaurės šalių rašytojų pasakų, dainelių.  

Kuršėnų Vaikų globos namuose vyko gražus renginys, skirtas Maironio metams. Vaikų globos namų 

ugdytiniai atliko literatūrinę programėlę, skaitė Maironio eiles, dainavo poeto tekstais sukurtas dainas. 
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Rugsėjo mėnesį skyriuje veikė labai įdomi Žemaitijos skautų Kuršėnų „Perkūno“ draugovės narių 

piešinių paroda. 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja dažnai vyksta į mokyklas ir pristato naujausias knygas, pasakoja apie 

knygos istoriją, jos reikšmę, vaikams paruošia įvairių užduočių, viktorinų, konkursų, kurie lavina vaikų 

kūrybiškumą, domėjimąsi knyga, skaitymu. 

Kita biblioteka – Gruzdžių A. Griciaus filialas – viena geriausių ir įdomiausiai dirbančių su miestelio 

vaikais. Dirba vedėja I. Petravičienė ir vyr. bibliotekininkė J. Jasiškytė. Šioje bibliotekoje vaikai visada turi ką 

veikti, jų kasdien pilna. Biblioteka bendradarbiauja, ruošia bendrus projektus su Gruzdžių lopšeliu - darželiu 

„Puriena‘, Gruzdžių gimnazija, Gruzdžių vaikų socializacijos centru, laikinaisiais vaikų globos namais. Buvo 

organizuojamos popietės, knygų aptarimai, literatūros valandėlės, veikė nuolatinė paroda „Gruzdžių miestelio 

auksarankiai“ (dalyvavo ir vaikai). Vyko pradinių klasių moksleivių konferencija „Profesijų mugė“, poezijos 

popietė Gruzdžių gimnazijoje (Maironio metams). Bibliotekininkės dalyvavo lopšelio – darželio „Puriena“ ir 

Vaikų globos namų renginiuose „Gerumo savaitė“, organizavo šventę Gruzdžių kultūros centre „Kad būtum 

laiminga, mama“, dalyvavo vaikų Velykėlių šventėje Šiupyliuose. Bibliotekoje jau daug metų veikia Neįprastų 

knygų muziejus - ekspozicija „Neįprastų knygų pasaulyje“. Čia puikuojasi įdomiausio formato vaikiškos knygos. 

Kasmet ekspozicija pildoma naujais eksponatais. Šią ekspoziciją apžiūrėti atvažiuoja vaikai  iš kitų filialų, net iš 

kitų respublikos rajonų. 

Gruzdžių A. Griciaus filialo renginių populiarumo išdava – šilti, paslaugūs, kompetentingi, nuoširdūs, 

patariantys bibliotekininkai. 

Bene gražiausia literatūros popietė „Neužmigdys naktis žvaigždės“ sulipdė į vieną kumštį visą Kužių 

bendruomenę, moksleivius, pedagogus, tėvelius. Šią popietę organizavo Kužių filialo vyresn. bibliotekininkė 

Nijolė Viktoravičienė. Visi deklamavo Maironio eiles, dainas. Eiles skaitė ne profesionalūs aktoriai, o „paprasti“ 

miestelio žmonės. Įvairių įstaigų vadovai, mokiniai, folkloro ansamblis „Ringuva‘, mamos ir dukros duetas, 

Kužių parapijos klebonas ir kiti kužiškiai prisilietė prie tautos nepriklausomybės šauklio, poeto romantiko, 

kunigo kūrybos. Dainą „Oi, neverk, motušėle“, originaliai skambant gitaroms, atliko Kužių mokyklos 

moksleiviai. Neįmanoma aprašyti ir perteikti to jausmo, kuris apėmė šiame renginyje dalyvavusius žmones. 

Internetinėje spaudoje rašė: “Tą dieną Maironio žodžiai ir dvasia sklandė virš Kužių padangės‘. 

Su skaitytojais vaikais gražiai dirba visos bibliotekininkės, bet norėtume paminėti Ginkūnų, Raudėnų, 

Verbūnų, Varputėnų, Kurtuvėnų filialų bibliotekininkes. Visuose filialuose ugdomos bibliografinės informacijos 

žinios, vaikai mokomi naudotis katalogais, organizuojamos kompiuterinio mokymo pamokos. Naujos 

technologijos valdo vaikus. Bibliotekininkėms reikia daug išmonės, kad vaikai nepamirštų knygos. Juk šio 

„baubo“ – kompiuterio jau neišstumsime iš vaikų kasdienybės, ieškokime teigiamų pusių ir tiesiog dirbkime 

kūrybiškai, raskime įdomių ir originalių sprendimų, kurie suderintų knygos ir kompiuterio naudą moksleivių 

gyvenime. 
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XV. NETRADICINĖS DARBO FORMOS 

 

Knygos populiarinimui, artimam bendravimui, laisvalaikio praleidimui, saviraiškai gana didelę reikšmę 

vaikų gyvenime turi prie bibliotekų kuriami įvairūs būreliai, klubai. Todėl verta paminėti keletą netradicinių 

darbo formų, kurių pagalba bibliotekininkai buria jaunuosius skaitytojus į bibliotekas. 

Gruzdžių A. Griciaus filiale veikia „Barbių klubas“. Čia renkasi vaikai, kurie mėgsta įvairius rankų 

darbus: piešia, siuvinėja, mezga, lipdo, karpo, gamina lėles. 

Verbūnų filialo bibliotekininkė A. Petrauskaitė subūrė jaunųjų knygų bičiulių būrelį „Pelėdžiukas“. Tai 

vaikai, kurie myli knygas, daug skaito, kuria patys, padeda bibliotekininkei organizuoti renginius, tvarkyti 

suplyšusias knygas ir kt. 

Smilgių filialo bibliotekininkė subūrė jaunųjų šokėjų būrelį „Go Up“. 

Pakapės filiale veikia „Jaunųjų kraštotyrininkų“ būrelis. Bibliotekininkė R. Šimaitienė vaikus  skatina 

domėtis savo krašto etniniu palikimu, kilme, papročiais ir tradicijomis. Vaikai renka, kaupia ir sistemina 

informaciją, bando rašyti kraštotyros darbelius.  

 

XVI. IŠVADOS 

 

Vaikai bibliotekoje turėtų gauti aukščiausios kokybės paslaugas. Visur, kur tik galima, paslaugos 

teikamos, bendradarbiaujant su vaikais, leidžiama jiems kuo daugiau pasireikšti, parodyti savo žinias, išprusimą, 

orientaciją, kūrybiškumą. 

Problemų turime. 2012 metais sumažėjo vaikų skaitytojų skaičius, literatūros išdavimas, lankytojų 

skaičius. 

Nors vaikų literatūros gavome daugiau – 2012 metais 2024 fiz.vnt. (2011 m. – 977), tačiau naujų gerų 

vaikiškų knygų dar trūksta. Vienam skaitytojui teko tik 0,7 dokumento. Periodinių leidinių gauta tik 3 

pavadinimai, mažiau, negu 2011 metais. 

Tačiau reikia daugiau optimizmo, entuziazmo ir supratimo. Džiaukimės, matydami, kokia laimė trykšta 

iš naujomis knygomis besidžiaugiančių vaikų akių ar besimėgaujančių interneto paslaugų galimybėmis.  

Svarbiausia, kad vaikai ateina, o sudominti juos, sukviesti į biblioteką dar daugiau, - mūsų pačių bibliotekininkų 

TIKSLAS ir SIEKIAMYBĖ. 
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KRAŠTOTYROS DARBAI 

            1 priedas 

Eil. 

Nr. 
PAVADINIMAS SUDARYTOJAS 

Atlikimo 

terminas 
Biblioteka 

Darbų 

skaičius 

Nauji 

darbai 

Tęstiniai 

darbai 

 

 

 

 
1. 

Šiaulių rajono 2013 metų 

kalendorius 

R. Nesavaitė 12 mėn. Viešoji 

biblioteka 

 
1  

2. 

Tęsiamas darbas Šiaulių rajono 

žymūs žmonės : Bibliografinis 

sąvadas (Bibliotekos puslapiui 

internete bei medžiaga 

bibliografijai) 

R. Nesavaitė 01-12 

mėn. 

Viešoji 

biblioteka 

  

 1 

3. 

Pildytas, redaguotas   

atnaujintas  bibliotekos puslapis 

internete http://biblioteka.w3.lt 

 

R. Nesavaitė 

01-12 

mėn. 

Viešoji 

biblioteka 

 

 
 

1 

4. 

Redaguotas, papildytas ir 

parengtas  knygai  darbas 

Šakynos krašto žymūs žmonės 

ir šviesuoliai, ruošiamai knygai 

Šakynos kraštas 

 

R. Nesavaitė , 

bendraautorė L.  

Varkalienė 

 

08-11 

mėn. 

 

Viešoji 

biblioteka, 

Kultūros 

skyrius 

 

 1 

5. 

Papildyti aplankai Biblioteka 

spaudoje, Bibliotekos filialai, 

Kultūra, Gamtos paminklai, 

Švietimas, Įžymūs žmonės, 

Istorija, Paminklai ir kt. 

 

R. Nesavaitė 
01 - 12 

mėn. 

Viešoji 

biblioteka 

  

1 

6. 

Parengtas straipsnių iškarpų 

aplankas Vytautas Vitkauskas 

(perduotas Kuršėnų  V. 

Vitkausko bibliotekai ) 

Rita Nesavaitė 
09-10 

mėn. 

Viešoji 

biblioteka 
 1 
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7. 

 

Parengta apžvalga  apie Šiaulių 

rajono bibliotekininkų 

parengtus kraštotyros darbus 

parodai , vykusiai Šiaulių 

rajono kraštotyrininkų 

konferencijos  Kraštotyra – 

tautos istorinės atminties dalis 

metu  

 

 

R. Nesavaitė  

 

03 mėn. 

 

Viešoji 

biblioteka 

   

8. 

Parengtas Šiaulių rajono 

kraštotyros darbų parodos 

Kraštotyra- tautos istorinės 

atminties dalis, skirtos 

Knygnešio dienai ir Lietuvos 

muziejų metams KATALOGAS  

R. Nesavaitė 

(Viešoji 

biblioteka), L. 

Varkalienė 

(Kultūros sk.)  

 

02-03 

mėn. Viešoji 

biblioteka 

  

1 

 

9. 

Parengta bibliografijos rodyklė 

Rita Nesavaitė , skirta Metų 

kraštotyrininko pagerbimui 

R. Nesavaitė 

(Viešoji 

biblioteka) ir 

bendraautoriai L. 

Varkalienė ir kt. 

03 mėn. 

Viešoji 

biblioteka , 

Kultūros 

skyrius 

 1 

 

  
 Viso  

 Viešoji 

biblioteka  
  9 5 4 

 

10. 
Papildytas darbas Aukštelkės 

kaimo gyventojų kūryba 
S. Stonkuvienė 

01-12 

mėn. 

Aukštekės 

filialas  
    1 

11. Spauda apie Aukštelkę  S. Stonkuvienė  
01-12 

mėn.  

Aukštekės 

filialas  
2  1 

 

12. 

Papildytas darbas  

Anksčiau ir dabar 

A. Platiakienė,   

I.  Petruitienė 

01-12 

mėn. 

Bazilionų 

filialas 
1  1 

13. 
Parengtas darbas Bridai 

spaudoje 
I.Karženauskienė 

01-12 

mėn. 

Bridų 

filialas 
 1  

 

14. 

Papildytas darbas Bridų 

bibliotekos metraštis 
I.Karženauskienė 

 

01-12 

mėn. 

 

Bridų 

filialas 

2  1 
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15. 
Tęsiamas darbas Iš Bubių 

seniūnijos gyvenimo 
J.  Valuckienė 

10-12 

mėn. 

Bubių 

filialas 
1  1 

 

16. 

Tęsiamas darbas  

Konstancijos ir Zigmo 

Jasnauskų geneologijos 

Ąžuolas 

A. Urbelienė 
01-03 

mėn. 

Drąsučių 

filialas 
  1 

17. 
Papildytas darbas 

Kaimo įvaizdis spaudoje 
A. Urbelienė 

01-12 

mėn. 

Drąsučių 

filialas 
  1 

18. 
Parengtas darbas Tieviškė mona 

brongi 
A. Kiuzlingienė 2012 m. 

Gilaičių 

filialas 
 1 

 

19. 

Tęsiamas darbas Bibliotekos 

metraštis 

 

A. Kiuzlingienė 
01-12 

mėn. 

Gilaičių 

filialas 
2  1 

20. 
Parengtas darbas Gilvyčių  

bibliotekos  metraštis 
O. Juškėnienė 

01-12 

mėn.  

Gilvyčių 

filialas  

  1 

21. 
 Parengtas darbas  Gilvyčių  

bibliotekos  istorija  1947-2010 
O. Juškėnienė 

01-12 

mėn. 

Gilvyčių 

filialas 
2 1  

22.  

 

Parengtas darbas Ginkūnų 

bibliotekos veiklos kronika 

 

R. Linauskienė 

 

01-12 

mėn. 

Ginkūnų 

filialas  
1 1 

 

23. 

 

Parengtas darbas  Žydų 

pėdsakai Gruzdžių krašte 

J. Jasiškytė 

Jurgita 

02-12 

mėn. 

Gruzdžių 

A.Griciaus 

filialas 

 1 

 

24. 
Parengtas darbas Eiliuotojų 

klubas ,,GIRSTULĖ“ 
I. Petravičienė 

01-12 

mėn. 

Gruzdžių  

A.Griciaus 

filialas 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
25. 

Tęsiamas darbas Gruzdžių 

A.Griciaus bibliotekos 

KRONIKA 

I. Petravičienė 
01-12 

mėn. 

Gruzdžių  

A.Griciaus 

filialas 
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26. Tęsiamas darbas Gruzdžių 

A.Griciaus bibliotekos 

eiliuotojai 

I. Petravičienė 

 

01-12 

mėn. 

Gruzdžių  

A.Griciaus 

filialas 

 

 

 

1 

 

 

 

27. 
Parengtas darbas Kairių 

eiliuotojai 

R. Preimontienė  01-12 

mėn. 

Kairių 

filialas  
  1 

28. 

 

Tęsiamas darbas Kairių 

bibliotekos metraštis /2011/ 

R. Preimontienė 01-12 

mėn. 

Kairių 

filialas  
 1  

29. 
Papildytas darbas Kairiai 

spaudoje  

R. Preimontienė 01-12 

mėn. 

Kairių 

filialas  
3 1 

 

30. 

Parengtas darbas  2011m. 

Kuršėnų V.Vitkausko 

bibliotekos Vaikų literatūros  

skyriaus metraštis 

J. Spulginienė  2012 m. 

Kuršėnų V. 

Vitkausko 

bibliotekos 

Vaikų 

literatūros 

skyrius  

1  1 

31. 
Parengtas darbas Kurtuvėnų 

bibliotekos metraštis  
I. Pluščiauskienė 2012 m. 

Kurtuvėnų 

filialas 
1 1  

32. 
Tęsiamas darbas Kužių 

biblioteka spaudoje 

 

N.Viktoravičienė 

01-12 

mėn. 

Kužių 

filialas 
1  1 

33.  
Tęsiamas darbas Meškuičių 

miestelio istorija 
A. Karpinaitė 

01-12 

mėn. 

Meškuičių 

filialas 
  1 

34. Tęsiamas darbas Kryžių kalnas A. Karpinaitė 
01-12 

mėn. 

Meškuičių 

filialas 
  1 

35. 
Tęsiamas darbas Meškuičių 

bibliotekos metraštis 
A. Karpinaitė 

01-12 

mėn. 

Meškuičių 

filialas 
3  1 

 

36. 
Parengtas darbas Naisių filialo 

metraštis  2011 m. 
B.  Dabregienė 2012 m. 

Naisių 

filialas 
 1  

37. 

Tęsiamas darbas Naisių 

bibliotekos gyvenimo akimirkos 

spaudoje 

B.  Dabregienė 2012 m. 
Naisių 

filialas 
  1 

 

 

 

38. 
Tęsiamas darbas  Naisius 

spaudos puslapiuose 
B.  Dabregienė 2012 m. 

Naisių 

filialas 
  1 

39. Tęsiamas darbas „Kad vėjai B.  Dabregienė 01-12 Naisių 5   
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 neišpustytų“ (apie Naisius) mėn. filialas 

40. 
Tęsiamas  darbas  Pakapės 

bibliotekos metraštis 
R. Šimaitienė 

01-12 

mėn. 

Pakapės 

filialas 
1  1 

41. Tęsiamas darbas Šakyna Z.Keturakytė 
01-12 

mėn. 

Šakynos 

filalas 
  1 

42. 
Tęsiamas darbas 

Susipažinkime: Aš-Biblioteka 
Z.Keturakytė 

01-12 

mėn. 

Šakynos 

filialas  
2  1 

 

43. 
Parengtas darbas  Šiupylių  

 krašto  knygnešiai 
J. Stankaitienė  

2012 m. 

Šiupylių 

filialas 
1 1 

  

44. 

Parengtas darbas Varputėnų 

krašto švenčių „Aš myliu 

Varputėnus“ kronika 

 

V.  Bernotienė 

 

02-12 

mėn. 

Varputėnų 

filialas 
1 1 

 

45. 

Tęsiamas  darbas  Verbūnų 

bibliotekos masinių renginių 

kronika 2011 m. 

A. Petrauskaitė 
02-12 

mėn. 

Verbūnų 

filialas 

  

1 

46. 
Parengtas darbas Verbūnų 

bibliotekos 2011 metų metraštis 
A. Petrauskaitė 

01-12 

mėn. 

Verbūnų 

filialas 
2 1  

47. 
Tęsiamas darbas Bibliotekos 

KRONIKA 
O. Skirmantienė 

10-12 

mėn. 

Žadžiūnų 

filialas 
1  1 

48. 
Parengtas darbas  Kai prabyla 

praeitis 
O. Skirmantienė 2012 m. 

Žadžiūnų 

filialas 
2 1  

49. 

Tęsiamas darbas Išėjo į alėjas, 

iš kurių negrįžtama...“: 

pasakojimas apie Žarėnų 

bibliotekos bibliotekininką 

Antaną Budzinską 

D.Valančiuvienė   
2010-

2012 m. 

Žarėnų 

filialas 
  1 

50. 

Parengtas darbas  Sodyba, 

kurioje šimtmetį krykštauja 

vaikai 

D. Valančiuvienė 2012 m. 
Žarėnų 

filialas  
 1 

 

51. 

Parengtas darbas Šakynos 

seniūnijos derliaus šventei – 10 

metų 

 

D. Valančiuvienė 

S. Butvidienė 
  5 1 
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2012 metai  

Parengta  kraštotyros darbų : 57; Tęstinių ir papildytų -37 

, naujų - 20 

Viešojoje bibliotekoje - : 9 ; Tęstinių ir papildytų - 4, 

naujų - 5 

Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje ir Vaikų literatūros 

skyriuje - 1; Tęstinių ir papildytų - 1 

Filialuose -47 ;  tęstinių ir papildytų- 32, naujų -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

SEMINARAI, PRANEŠIMAI, METODINĖS REKOMENDACIJOS, KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS, 

                            STRAIPSNIAI, INFORMACINĖS PARODOS    

                                                                 2 priedas 

Eil Nr. Pavadinimas Vykdytojas Atlikimo 

data 

1 2 3 4 

1. SEMINARAI   

1.1 Seminaras  ,,Kraštotyra – tautos istorinės atminties dalis“ L. Varkalienė 

B. Litevkienė 

R. Nesavaitė 

2012-03-16 

1.2 Išvažiuojamasis seminaras  ,,Maironio metais – Maironio takais“ B. Litevkienė 

A. Puščiuvienė 

I. Šlergienė 

2012-06-14 

2.  FILIALŲ DARBUOTOJŲ DALYKINIAI PASITARIMAI. A. Puščiuvienė 

I. Šlergienė 

2012-02-14 

2012-04-06 

2012-09-11 

2012-10-05 

2012-11-13 

2012-12-04 

3. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ DALYKINIAI 

PASITARIMAI 

B. Litevkienė 2012-04-26 

2012-10-16 

2012-11-30 

4. PRANEŠIMAI   

4.1. Mintys iš IFLA projekto ,,Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ N. Viktoravičienė 2012-02-14 

4.2. Apie projektą ,,Bibliotekos pažangai“ ir jo vykdymą Šiaulių 

rajono bibliotekose 2011 metais. 

R. Nesavaitė 2012-02-14 

4.3. Gaisrinės saugos instrukcijos (nauja redakcija) apžvalga. B. Litevkienė 2012-02-14 

4.4 Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos: periodinis darbuotojų 

instruktavimas. 

A. Puščiuvienė 2012-02-14 

4.5. Įspūdžiai iš ES informacijos tinklo koordinacinio susitikimo: 

2012 metų apžvalga ir aptarimas. 

J. Filinskė 2012-04-06 

4.6. 2011-ųjų metų filialų veikos apžvalga. A. Puščiuvienė 2012-04-06 
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4.7. Darbas su skolininkais: galimybės ir sėkmė. I. Šlergienė 2012-04-06 

4.8 2011-ųjų metų trumpa filialų veiklos apžvalga. B. Litevkienė 2012-05-04 

4.9. 200 metų kelias: Lietuvos muziejai: nuo Baublių iki Valdovų 

rūmų. 

Z. Lažinskaitė 2012-09-11 

4.10. Siūlome paskaityti... I. Šlergienė 2012-10-05 

4.11. Aktualiausios prioritetinės 2013-ųjų metų bibliotekų veiklos 

planavimo gairės. 

A. Puščiuvienė 2012-10-05 

4.12 

 

2012 metų bibliotekų veikla. B. Litevkienė 2012-11-13 

5. METODINĖS REKOMENDACIJOS   

5.1. ,,STANDARTAS. Kas tai?“: komentaras apie svarbiausius 

bibliotekinius standartus. 

I. Šlergienė 

 

2012  

5.2. Tyrimas ,,Bibliotekų skolininkai“ I. Šlergienė 2012  

6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS   

6.1. Projekto sėkmė – galvoje?    J. Filinskė 

V. Ragauskienė  

 J. Jasiškytė 

2012-02-12 

6.2. Besikeičianti biblioteka.  B. Litevkienė 

R. Nesavaitė 

B. Dabregienė 

2012-03-01 

6.3. ES informacijos tinklo koordinacinis susitikimas.   J. Filinskė 2012-03-15 

6.4. Bibliotekų ir VIP veiklų poveikio vertinimo tyrimų tęstinumo 

galimybįės ir naudos.   

R. Nesavaitė 

 

2012-03-06 

6.5. 

 

 

 

Vaikų literatūros kritikai ir skaitytojai: dialogas ar priešprieša.   

 

 

 

A. Puščiuvienė 

A. Černikienė 

B. Dabregienė 

A. Karpinaitė 

N. Viktoravičienė 

J. Filinskė 

R. Preimontienė 

 J. Jasiškytė 

A. Kiuzlingienė 

R. Šimaitienė 

2012-04-25 
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6.6. Pasitarimas metodininkams. A. Puščiuvienė 

I. Šlergienė 

2012-05-22 

6.7. Konferencija  ,,Pokyčiai bibliotekose – pokyčiams visuomenėje. 

Projekto ,,Bibliotekos pažangai“  poveikio vertinimo rezultatai“.   

B. Litevkienė 2012-06-07 

6.8. Pasitikėjimo savimi lavinimas. A. Ausiejutė 

A. Bugienė 

I. Šlergienė 

A. Puščiuvienė 

R. Nesavaitė 

A. Černikienė 

 

2012-08-17 

2012-08-23 

6.9. 

 

 

 

Konfliktų ir streso valdymas. 

 

 

 

 

D. Baranauskienė 

B. Dabregienė 

I. Šlergienė 

2012-09-04 

2012-09-05 

 

J. Butnorienė 

R. Linauskienė 

2012-09-06 

2012-09-07 

6.10. Efektyvus vadovavimas. B. Litevkienė 2012-09-

05-07 

6.12. Bibliotekų veiklos tyrimo ir vertinimo metodai. Z. Lažinskaitė 

A. Puščiuvienė 

I. Šlergienė 

J. Valuckienė 

N. Viktoravičienė 

2012-09-20 

6.13. Bibliotekų darbuotojų parengimas mokyti. L. Bartkevičienė 2012-09-21 

6.14 Atstovavimo bibliotekoms gebėjimų stiprinimas. L. Baužaitė 

I. Karženiauskienė 

R. Preimontienė 

O. Juškėnienė 

N. Skėrytė 

R. Linauskienė 

B. Dabregienė 

2012-09-26 

6.15. www.biblioteka.lt:e.-paslaugų užsakymų aptarnavimas. V. Ragauskienė 

L. Bartkevičienė 

2012-10-12 

http://www.biblioteka.lt:e.-PASLAUGŲ
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6.16. Viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas. B. Litevkienė 

A. Černikienė 

D. Gužauskienė 

2012-10-12 

6.17. Bibliotekų specialistų mokymai. A. Urbelienė 2012-11-

05-08 

6.18. 

 

 

 

 

WEB technologijos bibliotekininko darbe. 

 

 

 

 

 

 

Z. Lažinskaitė 

R. Nesavaitė 

B. Dabregienė 

R. Linauskienė 

J. Butnorienė 

A. Karpinaitė 

I. Karženiauskienė 

2012-11-10 

 

 

 

 

 

 

6.19. 

 

 

 

 

 

Projekto valdymas R. Nesavaitė 

Z. Lažinskaitė 

A. Puščiuvienė 

B. Litevkienė 

A. Karpinaitė 

D. Slavinskienė 

L. Bartkevičienė 

A. Urbelienė 

J. Jasiškytė 

2012-11-15 

6.20. Komplektavimo ir katalogavimo ypatumai: metodiniai, 

programiniai ir organizaciniai sprendimai. 

A. Černikienė 

L. Smulkytė 

2012-11-19 

6.21. Bibliotekų veiklos apskaita. I. Šlergienė 

A. Černikienė 

V. Ragauskienė 

2012-11-20 

6.22. Elektroninių išteklių ir skaitmenintų objektų katalogavimas. R. Nesavaitė 

L. Smulkytė 

2012-11-22 

 

6.23 Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame žinią. R. Nesavaitė 

Z. Lažinskaitė 

2012-12-05 

7. STRAIPSNIAI   

7.1. Rinkome šmaikščiausius piešinius. B. Dabregienė ,,Tarp 

knygų“ 
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7.2. Aktyviausi – senjorai ir neįgalieji. J. Filinskė ,,Šiaulių 

kraštas“ 

7.3. Biblioteka metų tėkmėje. R. Nesavaitė ,,Tarp 

knygų“ 

7.4. Gilvyčių bibliotekos lankytojai galės naudotis nemokamu 

internetu. 

R. Nesavaitė ,,Mūsų 

dienos“ 

7.5. Viešosios interneto  priegos atidarymas Žadžiūnų bibliotekoje. R. Nesavaitė ,,Mūsų 

dienos“ 

7.6. VIP atidarymas Bazilionų bibliotekoje. R. Nesavaitė ,,Tarp 

knygų“ 

7.7. VIP  Gilvyčių bibliotekoje.  R. Nesavaitė ,,Tarp 

knygų“ 

7.8. VIP atidarymas  Žadžiūnų bibliotekoje. R. Nesavaitė ,,Tarp 

knygų“ 

7.9. Susitikimas su rašytojais  V. Ragauskienė ,,Tarp 

knygų“ 

7.10. Dienos receptas: farširuotos sraigės. D. Slavinskienė ,,Šiaulių 

kraštas“ 

7.11. 

 

Rudens darganą sklaidė knygos ir žibintai. R. Šimaitienė ,,Šiaulių 

kraštas“ 

7.12. Šiaurės šalių buibliotekų savaitė ,,Įvairialypė Šiaurė“. R. Šimaitienė ,,Mūsų 

dienos“ 

8. PARODOMOSIOS IR INFORMACINĖS SPAUDINIŲ 

PARODOS, RUOŠIAMOS SEMINARŲ IR DALYKINIŲ 

PASITARIMŲ METU. 

  

8.1. Mes viską tau, o Laisve, paaukojom“ (G. Iešmantas). Romo 

Kalantos žūties ir Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos 

išleidimo 40-mečiui. 

Z. Lažinskaitė 

A. Ausiejutė 

2012-02-14 

8.2. Kraštotyros darbų paroda, askirta Knygnešio dienai ir Muziejų 

metams. 

R. Nesavaitė 

Z. Lažinskaitė 

L. Varkalienė 

2012-03-16 

8.3. Lietuvių kūrėjams – 100. Z. Lažinskaitė 

A. Ausiejutė 

2012-04-06 
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8.4. Kultūros ir politikos kryžkelėje ( V. Landsbergiui – 80) Z. Lažinskaitė 

A. Ausiejutė 

2012-09-11 

8.5. Lietuvos muziejai ir jų leidiniai Šiaulių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos fonduose. 

Z. Lažinskaitė 

A. Ausiejutė 

2012-09-11 

8.6. Visados tik iš meilės pozicijų“ (V. Zaborskaitei – 90). Z. Lažinskaitė 

A. Ausiejutė 

2012-12-04 
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BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROPAGAVIMAS SPAUDOJE IR INTERNETINĖJE ERDVĖJE 

           3 priedas 

 

Eil. 

Nr.  

 

 

Parengta straipsnių viso  

 

Parengta straipsnių 

spaudoje 

2012 metais apie 

bibliotekas 

 

Parengta 

informacijų  į 

spaudą ir 

puslapiams 

internete 

 

Parengta straipsnių 

puslapiuose 

internete 

1. 263 119           112 144 

 

2. 

 

Parengta bibliotekų 

darbuotojų straipsnių  

Vietinėje 

spaudoje 

10  

Respublikinėje 

spaudoje  

7 

Puslapiuose 

internete 

61 

 

3. 

 

Parengta viešosios 

bibliotekos darbuotojų 

straipsnių  

 

Vietinėje 

spaudoje 

 

2 

Respublikinėje 

spaudoje  

 

5 

Puslapiuose 

internete 
31 

4. Viso   38  

 

 

5. 

Parengta filialų 

darbuotojų straipsnių  

Vietinėje 

spaudoje 

8 

Respublikinėje 

spaudoje 

2 

 

Puslapiuose 

internete 

30 

6. Viso   40  

 

 

Filialai parengę 

straipsnius  

  

7.1. Bridų  2 
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7.2. Ginkūnų  3 

7.3. Kairių  7 

7.5. Kuršėnų V. Vitkausko  9 

7.6. 
Kuršėnų Vaikų 

literatūros  skyrius  
8 

7.7. Meškuičių 1 

7.8. Naisių  1 

7.9. Pakapės  2 

7.10. Raudėnų  1 

7.11. Smilgių 2 
 

7.12 Žadžiūnų  4 
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DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR ETATAI  

 

          4 priedas 

 2012 metai 

Etatų skaičius Darbo užmokestis Metų darbo 

užmokestis 2011 m. 2012 m. 

Įstaigos vadovai 1 1 2,8 33,4 

Vadovų pavaduotojai - 1 - - 

Struktūrinio padalinio vadovai 4 4 6,5 78,0 

Specialistai: 32,25 32,25 39,8 477,2 

  baigę aukštąjį mokslą 7 7 9,3 111,5 

  baigę aukštesnįjį  mokslą     22,25 22,25 27,3 327,0 

  nebaigę aukštesniojo mokslo 3 3 3,2 38,7 

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir  

specialistus 

2 2 2,5 29,5 

Darbininkai (su mėnesio 

tarnybiniu atlyginimu) 

3,75 3,75 4,1 49,1 

Iš viso: 43 44 55,6 667,2 

 

 


