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I. BIBLIOTEKOS PRIEINAMUMAS 

1. Bibliotekų skaičius: 

 Iš viso – 30; 

 Viešoji biblioteka (toliau tekste VB) – 1 (neturi aptarnavimo skyriaus ir šios funkcijos 

neatlieka); 

 Miesto filialų (toliau tekste MF)  – 1 (Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteką sudaro 

suaugusiųjų ir vaikų literatūros skyriai, esantys atskirose patalpose); 

 kaimo filialai  (toliau tekste KF) – 28. Sujungtų su mokyklų bibliotekomis filialų nėra. 

2. Tinklo pokyčiai. 

2015 metais rajone nebuvo atidarytų, uždarytų ar sujungtų bibliotekos filialų. Esminių tinklo 

pokyčių neįvyko. Sauginių ir Smilgių gyventojus du kartus per mėnesį aptarnavo Gilaičių filialo 

darbuotoja, pagal patvirtintą grafiką. Pakapės filiale vartotojai taip pat buvo aptarnaujami 

bibliotekinio punkto sąlygomis – kartą per mėnesį, paskirtą dieną.  

3. Nestacionarus aptarnavimas. 

 bibliotekinių punktų nėra; 

 bibliobusų nėra; 

 knygnešystė – išaugo knygnešių skaičius. 2015 m. užregistruoti 86 (+39) knygnešiai. 

Per metus aptarnauta 80 neįgalių vartotojų, jiems į namus nunešta 3 921 (+2 710) fiz. vnt. 

spaudinių. 

4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas.  

           Senyvo amžiaus (virš 80 metų) ir su sunkia negalia žmonių rajone gyvena apie 1 500. Iš jų 

skaito nedaugelis, nes blogai mato, yra seni ar psichiškai nesveiki arba visai neturi poreikio skaityti.  

           Aktyviausiai su neįgaliaisiais bendrauja Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos darbuotojos, 

Aukštelkės, Bubių, Raudėnų, Kairių, Naisių, Paežerių, Kurtuvėnų, Gruzdžių Augustino Griciaus, 

Verbūnų,  Žadžiūnų filialų darbuotojos. 

          Kuršėnų miesto Vytauto Vitkausko bibliotekos darbuotojos  bendradarbiauja su Kuršėnų 

neįgaliųjų klubo „Viltis“ nariais  ir VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ lankytojais. 

Vaikų literatūros skyriuje, lydimi auklėtojos, lankosi specialiųjų poreikių moksleiviai, gyvenantys 

Pavenčių vidurinės mokyklos bendrabutyje. Jie skaito, naudojasi kompiuteriais, dalyvauja 

bibliotekos rengiamuose renginiuose. Turintiems judėjimo negalią įvažiavimo į biblioteką nėra, 

todėl neįgalieji informacinėmis paslaugomis naudojasi Pavenčių vidurinėje mokykloje (daugelis jų 

ten ir mokosi).  

         Aukšelkės filiale kartą per savaitę susitinka bendruomenės moterys ir Socialinės globos namų 

gyventojai. Susitikimų metu įgyvendinami kūrybiniai sumanymai ir idėjos, neįgaliųjų rankdarbiais 

puošiamas bibliotekos interjeras.  

5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai bibliotekoje. 

        2015 metais Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje (VBS) nebuvo jokių 

struktūros pokyčių.  

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

1. Fondo būklė. 

 Bibliotekos fonde yra 305 943 dokumentų  fiz. vnt. ir  29 887 pavad. 
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Komplektuojant Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje (VBS) fondus 

laikomasi pagrindinių komplektavimo principų: paklausumo, moksliškumo ir aktualumo. Lyginant 

su 2014 m. VBS, fondas sumažėjo 8 715 fiz. vnt., lyginant su 2013 m. – 16 474 fiz. vnt., bet 

pavadinimų skaičius per du metus išaugo 5 345 (žr. 1 lentelę ). Galima teigti, kad buvo nurašyta 

daugiau nepaklausių, dubletinių dokumentų. 

 1 lentelė                                             

VBS fondo pokyčiai 2013–2015 m. 

Biblioteka 2013 metai 2014 metai 2015 metai Skirtumas 

2013-2015 

m.  (+ - ) 

Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. 

vnt. 

Pavad. Fiz. vnt. 

VB 25 662 17 099 25 817 17 211 24 278 16 075 -1 384 

MF  44 154 39 180 42 951 38 614 41 590 18 955 -2 564 

KF 252 601 29 982 245 890 30 265 240 075 24 399 -12 526 

VBS 322 417 24 542 314 658 25 450 305 943 29 887 - 16 474 

 

KF  tradiciškai komplektuojama daugiau laisvalaikio literatūros, populiarių romanų, todėl 

šios grupės literatūros fondas beveik 20 proc. didesnis negu  MF (žr. 2 lentelę).   

  

      2 lentelė 

Dokumentų fondo sudėtis  

Biblioteka Grožinės 

literatūros 

fonde, fiz. 

vnt. 

Grožinės 

literatūros, 

% fonde 

Šakinės 

literatūros 

fonde fiz. 

vnt. 

Šakinės 

literatūros, % 

fonde 

Periodinių 

leidinių 

fonde, fiz. 

vnt. 

Periodinių 

leidinių, 

% fonde 

Viso fonduose 211073 68,99 90860 29,7 4010 0,3 

Viešoji 10853 44,70 12453 51,3 972 8,9 

Kuršėnų miesto  23622 56,79 17424 41,9 544 2,3 

Kaimo filialų 176598 73,55 60983 25,4 2494 1,4 

 

 Fondo būklė. 

2015 m. Viešosios bibliotekos ir filialų fondus sudaro 305 943 fiz. vnt. dokumentų: knygų, 

periodinių leidinių, garsinių ir kitų dokumentų. VB fonde – 24 278 fiz. vnt., t.y. 8 proc. nuo bendro 

skaičiaus, MF – 41.590 fiz. vnt.- 14 proc., KF – 240 075 fiz. vnt. – 78 proc. (žr. 1 pav.).  
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1 pav.  VBS fondo 2015 m. pasiskirstymas saugojimo vietos atžvilgiu (proc.). 

 Fondo sudėtis pagal dokumentų rūšis.  

Pagrindinę fondo dalį sudaro knygos ir serialiniai leidiniai VBS  – 95,6 proc. ir tik 0,2–0,3 

proc. viso fondo sudaro naujosios informacinės laikmenos (žr. 3 lentelę ir 2 pav.).   
       

          3 lentelė 

Fondo sudėtis pagal dokumentų rūšis 2015 m. 

Biblioteka Knygos ir 

serialiniai 

leidiniai 

Periodiniai leidiniai Elektroniniai, 

skaitmeniniai 

leidiniai 

 

fiz. vnt. % fiz. vnt. % fiz. vnt. % 

Viešoji 

biblioteka 

23 213 95,6 972 4,0 93 0,4 

Miesto filialas 40 894 96,7 544 1,3 152 0,4 

Kaimo filialai 236 963 97,0 2 494 1,0 618 0,3 

Iš viso sistemoje 301 070 97,2 4 010 1,3 863 0,3 
 

 

2 pav. VBS fondo sudėtis 2015 m. dokumentų rūšių atžvilgiu (proc.). 
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 Dokumentų gavimas. 

Viešoji biblioteka neturi abonemento skyriaus ir neatlieka skaitytojų aptarnavimo funkcijos, 

todėl be miesto ir kaimo filialų, nauji dokumentai komplektuojami tik Informacijos ir kraštotyros 

skyriuje, Metodikos kabinete bei Saugykloje. Per metus VB gauta 218 fiz. vnt. (-177), MF – 982 

fiz. vnt. (-380), KF fondai pasipildė 6 725 fiz. vnt. (-576). (žr. 3 ir 4 pav. ). 

 

3 pav. 2015 m. įsigytų dokumentų pasiskirstymas pagal rūšis (proc.). 

 

4 pav. 2015 m. gautų dokumentų paskirstymas į bibliotekų fondus (proc.). 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentų fondas yra jos funkcionavimo 

pagrindas ir visuomenės informacijos poreikių tenkinimo šaltinis, todėl labai svarbu jį atnaujinti, 

papildyti reikalingais dokumentais. 2015 m. Viešosios bibliotekos filialai pasipildė 7 925 fiz. vnt. 

(+554) fiz. vnt. naujų dokumentų. Šalia tradicinių spaudinių (knygų ir serialinių leidinių) įsigyta 65 

fiz. vnt. (-5) elektroninių, garsinių, regimųjų dokumentų. 2015 m. VBS įsigyta grožinė literatūra 

sudarė 60,8 proc., VB – 31,1 proc., KF – 63,6 proc., MF – 47,9 (žr. 4 lentelę).  

  4 lentelė 

Dokumentų gavimas 2015 m. 

 

Biblioteka Viso 

gauta  

(fiz. vnt.) 

Grožinės 

lit. 

(fiz. vnt.) 

Gavimo 

% 

Šakinės 

lit. 

(fiz. vnt.) 

Gavimo 

% 

 

Periodiniai 

leid. 

(fiz. vnt.) 

Gavimo 

% 

VB 218 68 31,1 138 63,3 12 5,5 

MF  982 471 47,9 268 27,3 243 24,7 

KF 6725 4282 63,6 1418 21,1 1025 15,2 

VBS 7925 4821 60,8 1824 23,0 1280 16,2 

61% 
23% 

16% 
Grožinė lit.

Šakinė lit.

Periodiniai

leidiniai

3% 
12% 

85% 

0% 

VB MF KF
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Ataskaitiniais metais, lyginant su 2014 m., įsigyta 414 fiz. vnt. daugiau leidinių ir kitų 

dokumentų: rankraščių, garsinių dokumentų (žr. 5 pav.). 

 

5 pav.  Dokumentų įsigijimas 2011–2015 m. (fiz. vnt.) 

 

2015 m. iš valstybės biudžeto dokumentų fondams atnaujinti buvo skirta 28 304 Eur , tiek 

pat jų buvo skirta ir 2014 m. Per penkerius metus (nuo 2011 m. iki 2015 m.) VBS fondai pasipildė 

34 096   dokumentais, tai sudaro 11,1 proc. viso fondo. 2006–2010  m. įsigyta 56 763 fiz. vnt., tai 

sudaro 18,5 proc. dabartinio fondo. Preliminariai, su kai kuriomis išlygomis galima teigti, kad VBS 

fondus daugiau negu 70 proc. sudaro senesni negu pries 10 m. leisti leidiniai (žr. 6 pav). 

 

6 pav. VBS fondo pasiskirstymas leidimo metų atžvilgiu (proc.). 

Ataskaitiniais metais paramos (paramos ir dovanojimo būdu) gauta 3 091 fiz. vnt. 

dokumentų už 8 634,49 Eur (2014 metais 3 068 fiz. vnt. už 11 799,05 Eur). Daugiausiai paramos 

Šiaulių rajono bibliotekų vartotojams skyrė leidyklos: „Eugrimas“ – 51 fiz. vnt. už 147,12 Eur, 

„Tyto alba“ 182 egz. už 311,32 Eur, „Vagos prekyba“ 30 fiz. vnt. už 160,53 Eur. 

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų 

Kalėdos“ kvietė dovanoti lietuvių autorių knygas šalies viešosioms ir mokyklų bibliotekoms. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose vyko daug įdomių ir prasmingų 

renginių, skirtų „Knygų Kalėdoms“,  kuriuose aktyviai dalyvavo miestelių ir kaimų bendruomenių 

nariai. Renginių metu bibliotekos lankytojai mielai dovanojo naujausias lietuvių autorių knygas. 
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Surinkta 419 fiz. vnt. knygų (2014 metais 342 knygos), skirtų vaikams ir suaugusiems, kurias 

dovanojo 101 bendruomenės narys.  

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ Šiaulių rajono jaunuosius skaitytojus 

pradžiugino 661 fiz. vnt. vaikiškų knygų už 299,07 Eur. Fondo dovanotos knygos pasiekė visus 

rajono filialus. 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija perdavė p. Algimanto P. Taškūno (Tasmanijos 

universitetas) dovaną – Stasio Jameikio prisiminimų knygą „Traukinys rieda į amžinastį“ (20 fiz. 

vnt.). Vilniaus universiteto bendruomenė dovanojo 14 fiz. vnt. vertingų leidinių už 35,48 Eur. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio apskrities viešoji biblioteka perdavė 139 fiz. vnt. leidinių, 

įvertintų 525,14 Eur. Nemažai bibliotekų gavo dovanų iš savo skaitytojų, bendruomenės narių, 

rėmėjų: Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka  – 224 fiz. vnt., Gilvyčių –  68 fiz. vnt., Šiupylių –  

162 fiz. vnt., Raudėnų – 55 fiz. vnt., Meškuičių – 31 fiz. vnt., Kurtuvėnų – 18 fiz. vnt.  

„Metų knygos“ rinkimuose dalyvavusios Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka ir šios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyrius bei Kairių filialas gavo po 5 fiz. vnt. knygų. Knygas dovanojo 

vietos gyventojai, kraštiečiai, gyvenantys užsienyje. Gilvyčių filialas sulaukė labai vertingos 

dovanos –  „Visuotinės lietuvių enciklopedijos” 26 tomus, kurią padovanojo Eugenijaus Algimanto 

Bartkaus, JAV lietuvių visuomenės veikėjo, tautininko,  statybos inžinieriaus, mirusio Amerikoje, 

žmona Danguolė Bartkus ir jų dukra Danguolė  (žr. 1, 2 nuotr.). 

 

 
1 nuotr. Danguolė Bartkus (pirma iš dešinės) perduoda knygas Gilvyčių filialo vyresn. 

bibliotekininkei Onai Juškėnienei (pirma iš kairės). 

2 nuotr. Eugenijaus Algimanto Bartkaus dovanotų knygų lentyna Gilvyčių filiale. 

Iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto laikraščių ir žurnalų prenumeratai skirta 3765,00  

Eur (+ 579,3). MF užprenumeruoti 7 pavadinimų periodiniai leidiniai: 3 laikraščiai ir 4 žurnalai, o 

kaimo filialai gavo dienlaikraštį „Šiaulių kraštas“ ir žurnalą „Namie ir sode“. 

Paskirtų lėšų nepakanka, kad būtų patenkinti bibliotekos lankytojų skaitymo poreikiai. 

2015 metais nurašyta 16 640 (+975) fiz. vnt. neaktualių, dubletinių, susidėvėjusių bei skaitytojų 

sugadintų dokumentų. 

 

2. Aprūpinimas dokumentais. 

Vienam gyventojui tenka 7,2 dokumento (remiantis statistikos duomenimis). Iš jų: 

- MF – 3,5 dokumento (remiantis statistikos duomenimis); 

- KF –  9,5 dokumento (pagal pateiktus aptarnaujamo mikrorajono duomenis). 

Vienam gyventojui tenka 1,1 naujai gautų dokumentų. Iš jų: 
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- MF – 0,08 dokumento; 

- KF – 3,7 dokumento (pagal pateiktus mikrorajono duomenis). 

Vienam gyventojui tenka 0,02 garsinių ir regimųjų dokumentų.Iš jų: 

- MF – 0,01 dokumento; 

- KF – 0,02 (pagal pateiktus mikrorajono duomenis). 

Vienam gyventojui tenka 0,001 elektroninių dokumentų. Iš jų: 

- MF – 0,001 dokumento; 

- KF – 0,001 (pagal pateiktus mikrorajono duomenis). 

Per metus MF vidutiniškai gavo 982 fiz. vnt. 

Per metus KF vidutiniškai gavo – 240 fiz. vnt. 

 

3. Naujai gautų dokumentų % fonde: 

VBS –  2,6 %; 

VB –  0,9 %; 

Miesto filialuose –  2,4 %; 

Kaimo filialuose –2,8  %. 

Per metus MF vidutiniškai gavo 982 (-380)  fiz. vnt. naujų dokumentų. 

Per metus KF vidutiniškai gavo 258 (+30) fiz. vnt. Dokumentų kiekio, vidutiniškai 

tenkančių 1 gyventojui ir skaitytojui,  kaita pateikta 5 lentelėje.     

           5 lentelė 

 Dokumentų, tenkančių 1 gyventojui ir 1 skaitytojui skaičius 2011–2015 m. 

Biblioteka Metai Vienam 

gyventojui teko 

dokumentų 

Vienam 

vartotojui teko 

dokumentų 

VBS 2015 7,2 41,0 

 2014 7,6 41,3 

 2013 6,8 42,7 

 2012 7,5 41,5 

 2011 7,7 38,5 

MF 2015 3,5 21,9 

 2014 2,9 22,8 

 2013 2,9 24,2 

 2012 3,9 26,6 

 2011 3,3 19,9 

KF 2015 9,5 43,2 

 2014 8,1 43,0 

 2013 7,8 44,1 

 2012 7,9 41,6 

 2011 8,5 41,6 

 

4. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti. 

Iš visų šaltinių vienam gyventojui dokumentų įsigijimui teko 0,98  Eur (-0,8 Eur), vienam 

vartotojui – 5,3 Eur (+0,13 Eur). Kitų lėšų paskirstymą (žr. 6 lentelę).     
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          6 lentelė 

Lėšos, skirtos dokumentų įsigijimui, 2015 m. 

Finansavimo 

šaltinis 

Gauta lėšų,  

Eur 

Tenka lėšų 1 

gyventojui, Eur 

Tenka lėšų 1 vartotojui, 

Eur 

LR kultūros 

ministerija 

28 304,00 0,6 3,86 

Savivaldybė 3765,00 0,08 0,51 

Kiti šaltiniai 9 213,04 0,2 1,25 

Iš viso 41 282,11 0,9 5,63 

       

5. Dokumentų nurašymas (fiziniai vienetai, pavadinimai). 

Kasmet iš bibliotekų fondų atrenkami susidėvėję, neaktualūs dokumentai. Taip pat 

nurašomi arba kitais keičiami skaitytojų prarasti dokumentai. 2015 m. VBS nurašyta 16 640  

(+15.665) fiz. vnt. (žr. 7  lentelė), 1 446 (+969) pavadinimų dokumentai (pavadinimų rodmuo – 

nurašytas paskutinis tokio pavadinimo dokumentas VBS).       

          7 lentelė  

   Dokumentų nurašymas VBS 2015 m. 

Biblioteka Nurašyta fizinių  vienetų  Nurašyta pavadinimų 

VB 1757 1242 

MF 2343 1644 

KF 12540 1446 

VBS 16640 1946 

 

Nurašymo priežastys: susidėvėję – 14 918 fiz. vnt., praradę aktualumą – 1 695 fiz. vnt., 

vartotojų prarasti – 9 fiz. vnt. Nurašymo priežasčių procentinę išraišką (žr. 8 lentelė).  

       

          8 lentelė 

Dokumentų nurašymo VBS 2015 m. priežastys 

Nurašymo 

priežastys 

Fizinių vienetų skaičius/ 

palyginimas su 2014 m. 

Nurašymo % 

Susidėvėję 14 918 (-146) 89,65 % 

Praradę aktualumą 1 695 (+ 1 195) 10,2 % 

Vartotojų prarasti 9 (-92) 0,05 % 

Kitos priežastys 18 (+18) 0,1% 

 

6. Fondo naudojimas.  

Fondo naudojimo rodiklis kasmet kinta labia menkai 1-2 vieneto dešimtosiomis. 2015 m. 

fondo apyvartos rodikliai pateikti 9 lentelėje.       

           9 lentelė 

 Fondo apyvartos 2015 m. rodikliai 

Biblioteka Fondo apyvarta 

  

VBS 0,5 

VB 0,03 

MF 0,8 

KF 0,5 
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7. Saugyklos fondas.  

 Saugyklos fondą sudaro 17 076 (-1 152) fiz. vnt. dokumentų. Per metus fondas pasipildė 96 

(-107) fiz. vnt. VB filialams per metus išduota 758 (+42) fiz. vnt. dokumentų. Saugyklos fondo 

apyvarta – 0,04. 

8. SVB mainų fondas. 

VBS mainų fonde yra sukaupta 17 075 (+1 637) fiz. vnt. dokumentų, o nurašyta 139 (-166) 

fiz. vnt.  

9. SVB atsarginis fondas.  

Atsarginio fondo bibliotekoje nėra. 

10. Fondo patikrinimas. 

Per 2015 m. patikrinti 2 kaimo filialų fondai: Bridų ir Gilaičių. Gilaičių filialo fondas 

patikrintas pagal inventorines knygas. Bridų filialo fondas buvo tikrintas 2014 m., todėl keičiantis 

darbuotojui, fondas perskaičiuotas statistiniu būdu. 

11. Fondo rekatalogavimas. Katalogai. 

Per 2015 metus automatizuotai parengti 1 867 (-417) įrašai. Iš viso rekataloguota 86 344 fiz. 

vnt. dokumentų. Per 2015 m. rekataloguota 19 837 (+161) fiz. vnt. dokumentų. Rekataloguotas VB 

Saugyklos fondas ir baigti rekataloguoti 9 (32,1 proc.) kaimo filialų: Aukštelkės, Gilvyčių, 

Gruzdžių Augustino Griciaus, Kužių, Raudėnų, Romučių, Ringuvėnų, Naisių, Varputėnų fondai.    

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

1. Vartotojų telkimas. 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Šiaulių rajone 2015 m. gyveno 41 780 

gyventojų. Seniūnijų duomenimis Šiaulių rajono SVBS aptarnaujamame mikrorajone gyveno 40 

166 gyventojai, arba 1 614 gyventojų mažiau. Nors realus gyventojų, gyvenančių bibliotekos 

aptarnaujamuose mikrorajonuose, skaičius yra dar mažesnis, nes daugelis emigravusių ir retai 

parvykstančių namo, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių rajone. Vartotojų sutelkimo pokyčiai 

pateikiami 10 ir 11 lentelėse.        

          10 lentelė 

Vartotojų ir gyventojų skaičiaus pokyčiai 2011–2015 m. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Gyventojų skaičius 

Lietuvos statistikos 

departamento duomenys 

41 780 42 217 42 869 43 449 47 052 

Seniūnijų duomenys 40 166 41 292 42 321  42 193 42 734 

Vartotojų skaičius 7 456 7 610 7 548 7 821 8 559 

Sutelkimo procentas* 17,8/18,6 18,0/18,4 17,6/17,8 18,0/18,3 18,2/20,0 

*Pirmas rodmuo pagal statistikos departamento duomenis, antrasis – pagal seniūnijų duomenis. 
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2011 2012 2013 2014 2015

5694 5079 4968 4901 5099 

3015 2742 2580 2778 2357 

Suaugę Vaikai

      11 lentelė 

Vartotojų vaikų skaičiaus pokyčiai 2015 m. 

Biblioteka 2015 +/- 2014 +/- 2013 +/- 2012 +/- 2011 

MF 438 -31 469 -8 477 +16 461 -98 559 

KF 1 919 -189 2 108 +5 2 103 -268 2 281 -156 2 437 

VBS 2 357 -215 2 577 -3 2 580 -162 2 742 -254 2 996 

 

Bendras gyventojų sutelkimo rodiklis metai iš metų mažėjęs, pradėjo kilti ir pasiekė 2012–

2013 m. lygį. 

 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai: 

 VBS – 1.338; 

 MF – 11.256;  

 KF – 1.032.  

 

2. Vartotojų aptarnavimas. 

Vartotojų sudėties pokyčiai. 

Vartotojų sudėtis mažai pasikeitė. Aktyviausi – vaikai, pensininkai, bedarbiai, namų 

šeimininkės, vienas kitas verslininkas ar ūkininkas. Vartotojų pokyčiai matyti 7 paveiksle. 

7 pav. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų pokyčiai 2011–2015 m. 

Pagrindinės priežastys suaugusių bibliotekos vartotojų mažėjimui turėjo: 

1) Neigiami demografiniai pokyčiai: mažėjantis gyventojų skaičius, spartus kaimo 

gyventojų senėjimas. 

2) Nepakankamas finansavimas laikraščiams ir žurnalams – siauras periodinių leidinių 

asortimentas. 
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   3. Apsilankymų skaičius.  

Lankytojų skaičius bibliotekose parodo registruotų vartotojų apsilankymo dažnumą per 

ataskaitinius metus. 

Viso rajono bibliotekose  apsilankymų skaičius – 64 044  (-2 688 ), nors 2014 m. rodiklis 

buvo net 7,7 tūkst. apsilankymų didesnis už 2013 m. (žr. 8 pav.). 

 
8 pav. Apsilankymų skaičiaus pokyčiai miesto ir kaimo filialuose 2011-2015 m. 

 

4. Lankomumas. 

Augant apsilankymų skaičiui gerėja ir vidutinio lankomumo duomenys (žr. 6 pav.). Kaimo 

filialuose vidutinis lankomumas siekia 9, miesto filiale – 8, Bendras lankomumo rodiklis VBS treti 

metai lieka toks pat  – 8,7, MF lankomumas išaugo beveik vienetu ir 2015 m. buvo 8,8, o KF– 8,5 

(+0,5). 

5. Išduotis (fiz. vnt.). 

Išduota iš viso 146 300 fiz. vnt. (+1 036), 0,7 proc. daugiau negu 2014 m.  

Iš to skaičiaus: 

- MF išduota 32 411 fiz. vnt., (+1 141) arba 3,6 proc. daugiau negu 2014 m. 

- KF 113 889 fiz. vnt., (-105) mažėjimas sudaro tik šimtąsias procento dalis. 

Išduota dokumentų į namus 115 447 (-1 852) fiz. vnt.Iš jų: 

MF – 21 326 (-524) fiz. vnt. 

KF – 94 121 (-1 328) fiz. vnt. 

 Vienok, vartotojai labiau įpratę naudotis dokumentais namuose, nes skirtų naudotis vietoje 

dokumentų – naujausių informacinių dokumentų ir informacinių leidinių stinga. Dokumentai, 

kuriais vartotojai pageidavo naudotis vietoje, 2015 metais sudarė 21 proc. (- 2,7 proc.) (žr. 9 pav.).  
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9 pav. Išduotų 2015 m. dokumentų pasiskirstymas naudojimosi vietos aspektu. 

 

6. Skaitomumas. 

Bendras skaitomumo rodiklis 2015 m. – 19,6; 2014 m. – 19,0 (2013 m. – 20,4; 2012 m. – 

19,0; 2011 m. – 19,1) iš to sk.: 

- MF – 2015 m. 17,0; 2014 m. -16,4 (2013 m. – 17,0; 2012 m. –13,1; 2011 m. –15,0); 

- KF – 2015 m.- 20,5; 2014 m. - 19,9 (2013 m. – 21,5; 2012 m. –20,7; 2011 m. –20,7). 

 

7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius. 

Pastaraisiais metais menkai augo nekompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams, nes 

jis buvo optimalus turimoms patalpoms ir vartotojų skaičiui. Bridų filiale, iš dalies pakeitus fondo ir 

lentynų išdėstymą, įrengtos 5 papildomos darbo vietos skaitytojams, naudojamos edukacinių 

užsiėmimų metu. 2015 m. pabaigoje VB filialuose buvo 334 darbo vietos vartotojams, iš jų 93 

kompiuterizuotos su internetine prieiga ir 50 kompiuterių su internetine prieiga, skirtų 

darbuotojams. Visi VB filialai turi internetinį ryšį.  

8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas. 

Praėjusiais metais bibliotekininkai daug laiko ir žinių skyrė gyventojų konsultavimui, 

mokymams kaip naudotis interneto ištekliais. Konsultacijų temos įvairios: bendravimo (skype, el. 

pašte, socialiniuose tinkluose);  paieškos internete; el. valdžia (el. deklaravimas, gyvenamos vietos 

deklaravimas ir kt.); el. bankininkystė; švietimas (nuotolinės studijos, kalbų mokymosi galimybės 

internete, el. katalogai, duomenų bazės); kultūra ir laisvalaikis; sveikata; darbo paieška ir t.t. 

Ataskaitiniais metais SVB įvyko 66 grupiniai ir 191 individualus mokymas, tam skirta 404  (-116) 

valandos. Konsultuoti 3 132 gyventojai, suteiktos 3 496 konsultacijos.     

9. TBA. Neigiami atsakymai. 

 Vartotojų pageidaujami dokumentai 11 fiz. vnt. (+5) buvo užsakyti Šiaulių apskrities P. 

Višinskio viešojoje bibliotekoje. 2015 m. pradžioje visiems filialams suteikti numeriai prisijungimui 

LIBIS TBA posistemėje, kad galėtų individualiai užsakinėti reikalingus leidinius. Deja, poreikis 
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labai menkas, motyvuojama didelėmis pašto išlaidomis. Dažniausiai užsakoma programinė 

literatūra. 

 Iš VB Saugyklos filialų darbuotojos leidinius vežasi pačios arba juos nuveža bibliotekos 

vairuotojas. Iš saugyklos fondo 2015 m. išduota 758 (+42) fiz. vnt. dokumentų.  Saugyklos fondų 

apyvarta metai iš metų nekinta – 0,04.  

10. Renginiai.  

Neatsiejama bibliotekų veiklos sritis – renginiai. Svarbią vietą užima parodos, kiti 

renginiai: literatūriniai, kultūriniai, informaciniai arba šviečiamojo pobūdžio. Jie skiriami įvairioms 

vartotojų grupėms – vaikams, suaugusiems, atskirų sričių specialistams, neįgaliesiems ir kt. 

Renginio formą ir tematiką lemia auditorija, jos sudėtis, išsilavinimas, amžius, interesai, 

profesija ir pan. Dabar yra susiformavęs savotiškas renginių stereotipas – kalendorinių datų ir 

rašytojų jubiliejų, sukakčių minėjimai. Kasmet minima Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo  

Nepriklausomybės dienos. Tačiau yra ir kitokios tematikos renginių: daug dėmesio teikiama 

skaitymo skatinimui, etnografijos, papročių puoselėjimui, susitikimams su įdomiais žmonėmis. 

Parodos – populiariausia ir universaliausia renginių forma. Vaizdinių renginių tematika labai įvairi: 

literatūros parodos, teminės lentynos, žanrinės, kilnojamosios parodos ir pan. Pirmi metai, kuomet 

augęs renginių skaičius neženkliai pradėjo mažėti. Ataskaitiniais metais suorganizuota 2,3 proc. 

renginių mažiau. Per 2015 metus įvyko 924 (-22) renginiai (žr. 12 pav.). Parodos visoje renginių 

gausybėje sudarė 52 proc., žodiniai renginiai – 39 proc., kompleksiniai – 9 proc. Kaimo filialuose 

vaizdiniai renginiai (dokumentų, kolekcijų ir meninių dirbinių parodos) sudaro 52,6 proc., miesto 

filiale – 50 proc. 

Bibliotekų darbuotojai, talkinant savanoriams ir aktyvui, įdomiai ir išradingai paminėjo 

Mykolo Kleopo Oginskio metus, daugybę renginių skyrė Etnografinių regionų metams, kūrėjų 

jubiliejams, Nacionalinei bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, kitų svarbių datų 

minėjimams.  

 
12 pav. Renginių dinamika 2011-2015 m.  

 

           2015-ieji buvo turtingi bibliotekų jubiliejais. Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka minėjo 

įkūrimo 90-metį, paminėti Žadžiūnų ir Raudėnų filialų jubiliejai.  

           Gegužės 14 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šiupylių filiale netilo 

šurmulys. Vyko graži bibliotekos įkurtuvių šventinė popietė „Gera ir šilta mūsų bibliotekoje“. 

2011 2012 2013 2014 2015

377 394 368 411 440 

422 425 535 535 484 

Vaizdiniai Žodiniai
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           Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90-mečio ir kalbininko Vytauto Vitkausko 80-mečio 

minėjimui buvo parengtas projektas „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos 

vieta“ LR Kultūros tarybos fonde. Lapkričio 20 d. įvyko konferencija „Kuršėnų biblioteka – 

lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ (žr. 3 nuotr.). Parengta ir 2015 m. lapkričio  20–24 d. 

eksponuota (taip pat ekspeksponuojama 2016 01 05 – 2016 02 17) 12 stendų stendinė bei pastovi 

virtuali paroda „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“, susidedanti iš 2 

dalių: Kuršėnų bibliotekos 90 metų istorijos ir Vytauto Vitkausko 80 metų veiklos apžvalgos 

(autorius VB vyr. bibliotekininkas projektinei ir edukacinei veiklai Almantas Šlivinskas).  

 

 
3 nuotr. Konferencijos „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ salės vaizdas. 

 

              Projekto metu parengta ir išleista Jono Kiriliausko knyga „Kuršėnų bibliotekos istorija 

(Knygos, Žmonės, Laikas)“ , kurioje išnagrinėta kultūros ir švietimo įstaigų raida Šiaurės 

Žemaitijos regione, Kuršėnų bibliotekos ir visų su knyga susijusių žmonių veiklos istorija Kuršėnų 

krašte. Surengtas ekslibrisų konkursas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos jubiliejui, 

eksponuota Ekslibrisų konkurso dalyvių darbų paroda, premijuoti ir pagerbti nominantai. Nupirkti 

parodų rėmai, molbertai, tęsiamas Vytauto Vitkausko palikimo, rankraščių skaitmeninimas. 

             Švente ,,Mūsų planeta- mūsų bendras rūpestis“ Gruždžiuose paminėta Europos diena.  

 Gruodžio 11 dieną  Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyko jau tradicija tapęs 

renginys „Atsiminimų keliais keleliais“, skirtas rašytojo, kraštiečio Augustino Griciaus gimimo 

dienai paminėti. Reikšmingiausius rašytojo gyvenimo įvykius bei kūrybą apžvelgė vyresnioji 

bibliotekininkė Irena Petravičienė. Be Augustino Griciaus nebeįsivaizduojame lietuviškos 

humoristikos ir satyros. Apie tai liudija ištraukos iš knygų „Činčiberis“ ir „Pamokslai idėjos 

broliams“, kurias perskaitė vyresnioji bibliotekininkė Jurgita Jasiškytė ir aktyvi bibliotekos 

lankytoja Irena Šufinskienė. Popietę paįvairino Gruzdžių kultūros centro meno vadovės Raimondos 

Žarienės atliktos nuotaikingos dainos. Rašytojų pavaizduoti žmonės, dramatiškos ir komiškos 

situacijos daugeliu atveju kartojasi ir gyvenime, lieka artimos ir suprantamos naujų kartų žmonėms. 

Gruzdžių bibliotekos dramos būrelio „Činčiberis” suvaidinta situacijų komedija –„Siurprizas…“ 

(žr. 4 nuotr.) 



17 
 

 

4 nuotr. Renginio „Atsiminimų keliais keleliais “. 

 

          Visi renginio dalyviai buvo pakviesti dalyvauti akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir padovanoti 

bibliotekai naujų knygų, skirtų vaikams ir jaunimui. Bibliotekoje buvo parengta išsami spaudinių 

paroda, skirta rašytojo Augustino Griciaus gyvenimui bei kūrybai. 

          Kaip ir kasmet išradingi ir įdomūs literatūriniai  renginiai Šakynos filiale. Vienas įdomiausių 

- literatūrinė popietė „Užžėlė vieškeliai eiti...“, skirta buvusio bibliotekininko Antano Budzinsko, 

šakyniečio literato, Šakynos himno autoriaus, 75-erių metų jubiliejaus paminėjimui. Renginio metu 

buvo skaitoma A. Budzinsko kūryba, atliekamos dainos pagal autoriaus tekstus. Veikė rankraščių 

paroda „Vienatvė draugė mano“. Šakynos bendruomenės nariai ant rašytojo kapo padėjo gėlių, 

uždegė žvakeles. Renginiu „Lietuviško žodžio saugotojai“ paminėta knygnešių diena. Jau antrus 

metus Šakynos filiale renkamasi Kalėdinei arbatai. Į ją  pakviesti geriausi, šauniausi skaitytojai, 

bibliotekos rėmėjai-padėjėjai, aktyvūs renginių dalyviai. Metų pabaigoje padėkos popietės ir 

vakarai rengiami daugelyje filialų. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos padėkos vakare 

susirinkusiems buvo padovanotas Auksinio scenos kryžiaus laureato, aktoriaus Andriaus 

Bialobžeskio literatūrinis vakaras (dėka Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

projekto, kuriame mūsų biblioteka buvo partnere). 

          VB filialuose išradingai švęsta Šiaurės šalių bibliotekos savaitė. 2015-ųjų metų savaitės tema 

– draugystė. Filialų draugai, rėmėjai, globėjai skaitė ištraukas iš Astridos Lindgren knygos „Emilis 

iš Lionebergo“. Gruzdžių Augustino Griciaus filiale šia proga buvo eksponuojama paroda 

„Aplankykime Šiaurės šalis“, skaitytojai rinkosi į viktoriną „Ką žinai apie Šiaurės šalis“, vyko 

bibliotekos lėlių teatro STEBUKLINGAS LAGAMINAS spektaklio „Muminukas po skrybėle“ 

vaidinimai bei garsiniai skaitymai. 

          Išradingai paminėti etnografiniai regionų metai. Kairių filiale vyko popietė ,,Paklausyk, 

vaikelį, kaip skamba žodeliai‘‘, suruoštos spaudinių parodos „Ruginės duonos kvapo sklidina“ 

(Lietuvių valgiai), „Giesmių giesme, kalbėk ir kalbėk“ (Lietuvių tautosaka), „Metų ratą saulė suka“ 

(Lietuvių papročiai ir tradicijos). Šiupylių filialo darbuotoja parengė autodailininkės R. Šiškuvienės 

karpinių paroda „Kai apima rudens melancholija“; fotomeninkės L. Petkuvienės fotografijų paroda 

„Lietuvos gamtos vaizdai“; mezgėjos I. Sabaliauskienės mezginių paroda „Raštai rašteliai“. 

Gilaičiuose daug lankytojų sulaukė Mindaugo karūnavimo dienos vakaras  „Žalia mėtos šakelė – 

karti rūtos šaknis“. Gilaičių jaunimas ir vaikai surengė Lietuvių eiliuotojų improvizacinius 

skaitymus, tuo maloniai  nustebindami visą Gilaičių bendruomenę.Gruzdžiuose – paroda ,,Gimtinės 

spalvos gruzdiečių darbų raštuose“, popietė ,,Gruzdžių kraštas: ką senoliai mena“. Kužiuose – „Čia 

žydriausias pasauly dangus“ – kompleksinis renginys. Jį organizavo dvi miestelio kaimynės: 

biblioteka ir darželis. Kužių poetės, Jolantos Anglickaitės Šleževičienės parašytą ,,Kužių dainą“ 
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vaikai ne tik dainavo, bet ir nupiešė. Gausų kužiškių ir svečių būrį vaikai nudžiugino pristatę video 

projekciją apie Kužių miestelį. Vaikučių tėveliai pagamino miestelio pastatų maketus. Savo eiles 

skaitė Kužių poetai. Muzikavo armonikieriai.  

              Edukaciniai renginiai sulaukia vis didesnio susidomėjimo ir lankytojų skaičiaus. 

Įgyvendinant projektą  „Verslo ir amatų akademija“ metu buvo vykdomos šios veiklos: 

 2015 m. rugsėjo 9 d. kartu su Šiaulių rajono švietimo centru buvo organizuoti 2 

mokymai: Gruzdžių ir Kuršėnų jaunimui. Paskaitas „Kaip motyvuoti save mokslams ir kryptingam 

gyvenimui“ Kuršėnų politechnikos mokyklos salėje ir Gruzdžių Augustino Griciaus filiale vedė 

UAB „Galimybių Arsenalas“ direktorė, psichologė Irma Suraučiūtė (Vilnius). 

 Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raudėnų ir Kairių bibliotekose, 

Šiaulių r. švietimo centro salėje Kuršėnuose, Kuršėnų ir Meškuičių gimnazijose organizuoti 5 

verslumo ugdymo ir verslo teisės mokymai: praktinis užsiėmimas „Savęs pažinimas ir ugdymas 

karjerai“, kurį vedė Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centro vyr. specialistė Edita Jocienė, 

paskaitą „Verslo ir teisės mokesčių pagrindai“ skaitė VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro vadybininkė Ramunė Jocienė. 

 Vyko edukaciniai užsiėmimai: partneris – Šiaulių rajono savivaldybės etninės 

kultūros 

ir tradicinių amatų centro parengtuose 5 edukacinėse programose dalyvavo 90 žmonių. Nuo 2016 

m. sausio mėn. parengtas ir pradedamas kitas mokymų etapas. Amatininkai – mentoriai: J. Jasiškytė 

ir R. Gaidamavičiūtė 2015 m. gruodžio mėn. parengė ir pravedė užsiėmimus 2 temomis. Kitas 

partneris – Kuršėnų kūrybos namai, parengė ir pradėjo 6 programų mokymų veiklą. Ji bus tęsiama 

iki 2016 m. kovo 2 d.  

            Kužių filialo vykdomo projekto ,,Sveikatos gūsis“ metu surengtos skaitytojų ekskursijos į 

Jadvygos Balvočiūtės vaistažolių ūkį Mažeikių rajone ir į ekologinės bitininkystės ūkį Ginkūnuose, 

kur vyko ir edukaciniai užsiėmimai. 

Edukacinė veikla detaliau  pristatoma nuo 2015 m. vasaros sukurtame SVB internetinės 

svetainės skyriuje  „Edukacinė veikla“. Ten  paskelbta info apie 4 bibliotekos filialuose vykdomus 

edukacinius užsiėmimus, pateikiami jų aprašymai. Daugiausia – net 5 rūšių užsiėmimai vykdomi 

Gruzdžių bibliotekoje (žr. 5 nuotr.); Ginkūnuose – 2: ,,Rožės iš klevo lapų“, ,,Karpiniai iš 

popieriaus“. Verbūnuose taip pat 2: „Advento papročiai. Snaigių karpymas“ ir „Kalėdinių žaisliukų 

iš pušies kankorėžių gamyba“.  Kiti filialai savo edukacinės veiklos aprašymų dar nepateikė, nors 

tokią veiklą vykdo.  

 

 

5 nuotr. Edukacinis užsiėmimas Gruzdžių Augustino Griciaus filiale.  

2015 m. vyko ir Bibliotekos darbuotojų  mokymai, skirti supažindinti su edukacinės 

veiklos pobūdžiais. ŠRSVB darbuotojų seminaro metu 2015 m. gruodžio 10 d. buvo pravestas 
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praktinis mokomasis edukacinis renginys „Kalėdinių puošmenų gamyba“ (lektorė ŠU doc. Asta 

Širiakovienė).  

Edukacinių užsiėmimų rezultatasAukštelkės bibliotekoje – papuošta bibliotekos aplinka ir 

interjeras. Pats didžiausias ir daugiausiai laiko atėmęs darbas – Metų medis. Kiekviena ąžuolo šaka 

vaizduoja skirtingus metų laikus. Ne mažiau įspūdingas darbas – Aukštelkės bendruomenės herbas. 

Šiais darbais papuošta bendra Aukštelkės bibliotekos ir bendruomenės patalpa. Renginio dalyvės 

vėrė karolius, vėlė iš vilnos, mezgė, darė gyvų gėlių vainiką prie bendruomenės namų, dalyvavo 

spalvinimo konkurse. Darbščiųjų moterų padarytais žaisliukais papuošta eglė bibliotekos kieme. 

 Romučių filiale – edukacija „Aš pasiūsiu snaigei rūbą“, Kuršėnų Vytauto Vitkausko vaikų 

literatūros skyriuje – „Knygom kvepiančios Kalėdos“. VšĮ „ETERNA VITA“ Vaikų dienos centro 

vaikai su savo vadove Asta Bugiene ir centro darbuotoja Violeta Bernotaite, Kuršėnų Vytauto 

Vitkausko bibliotekos vedėja Joneta Filinskė parodė ir papasakojo kaip iš gamtinės medžiagos 

galima šventiškai pasipuošti patalpas. Vaikai noriai įsijungė į eglutės gamybą, vainiko puošybą (žr. 

6 nuotr.). Kiekvienas pasigamino po žaislą, kuriuo papuošė savo kalėdines eglutes namuose. 

 

6 nuotr. Edukacinio užsiėmimo „Knygom kvepiančios Kalėdos“ dalyviai. 

Šakynietėms moterims labai patiko edukacinė dekupažo pamoka, kurią vedė Gruzdžių 

socializacijos centro auklėtoja  R. Gaidamavičiutė. 

Gruodžio 16 dieną Šiupylių bibliotekoje vyko edukacinė popietė – dirbtuvėlės „Šventų 

Kalėdų džiaugsmai“, skirta akcijai „Knygų kalėdos“. Šv. Kalėdų laukimas bibliotekoje prasidėjo 

eglutės puošyba kalėdinių dainų ritmu. Pasipuošę eglutę, mažieji skaitytojai kibo į smagią veiklą. Ir 

dideli, ir maži mokėsi gaminti žaisliukus iš burbulų, įvairių siūlų, juostelių, karoliukų. Savo rankų 

darbo žaisliukus vaikai nusprendė padovanoti vienišiems kaimo gyventojams su gražiu palinkėjimu. 

Veiklos metu vaikai klausėsi vyresniosios bibliotekininkės Salvinijos Šeškauskienės skaitomų  

kalėdinių istorijų,  mokėsi suprasti ir pajusti tikrąją šventės prasmę. Pamokėlės pabaigoje vaikai 

sulaukė staigmenos – Kalėdų Senelio su maišu dovanų.  

Gruodžio 9 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kairių filiale vyko 

edukacinis užsiėmimas „Snaigių šokis“. Artėjant gražiausioms žiemos šventėms visi stengėsi puošti 
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savo aplinką. Užsiėmimo metu papuoštos bibliotekos patalpos. Mažieji bibliotekos lankytojai buvo 

pakviesti karpyti balerinoms sijonus – snaiges.  

Lapkričio 29 dieną Gilaičiuose kaimo jaunuomenė rinkosi į edukacinę – savanorių akciją 

„Palikime kiekvienas gerumo pėdas“. Jaunimo tėvų nupirktais dažais, akcijos dalyviai  dažė knygų 

lentynas, biblioteką puošė kalėdinėmis dekoracijomis, pagamintomis per edukacinį užsiėmimą. 

Įdomūs edukaciniai užsiėmimai vyko ir Bridų filiale. Susirinkusios „Skaitančių 

gaspadinių klubo“ narės kartu su bibliotekininke mokė mažuosius gaminti saldumynus, kalėdines 

dekoracijas, iš nenaudojamų knygų ir popieriaus prie bibliotekos durų pagamino stilizuotą kalėdinę 

eglę. 

Netradicinės darbo formos.Šakynos ir Verbūnų filialų lankytojus labai sužavėjo 

žaisminga varlių paroda „Himnas varlėms“. Šioje R.Gaidamavičiutės  kolekcijoje buvo net šimtas 

varlių. Susidomėjimo sulaukė ir Gruzdžių socializacijos centro mokinių gulbių išlankstytų iš 

popieriaus parodėlė. Taip pat ir vizualinės reklamos darbai.  Kalendorių parodai „O metai eina...“, 

eksponatų paskolino šakynietė gydytoja L.Gedaminskienė, dailės mokytoja J. Januškevičienė, 

aktyvi skaitytoja N.Papečkienė. Seniausias parodoje eksponuojamas kalendorius buvo išleistas  

1936 m. Šiupylių filialo darbuotoja suorganizavo internetinį susitikimą su žurnalo „Bitutė“ 

redaktore G. Liaugminiene, kuri ėmė interviu iš geriausiai ir daugiausiai skaitančios Šiupylių 

bibliotekos skaitytojos. 

Daugelio filialų skaitytojai aktyviai dalyvavo konkurse „Nacionalinis diktantas“, 

skirtame Tarptautinės gimtosios kalbos dienai  (tiesioginė transliacija filialuose – per LRT radiją), 

Šiaulių r. švietimo centro suorganizuotoje akcijoje „Nusišypsok“, skirtoje Šv. Valentino dienai 

progai. 

Knygų Kalėdų renginiai.Gražiausia metų akcija Knygų Kalėdos  nuvilnijo per visus VB 

filialus. Gilaičių filialo darbuotoja Rita Bielskienė suorganizavo renginį Naisiuose gyvenančių 

Dalios ir Vlado Gumuliauskų šeimynoje, globojančioje keliolika vaikų. Savanoriai iš Šiaulių rajono 

kultūros centro vaikų teatro „Ikaras“ ( žr. 7 nuotr.) bei Gruzdžių  bibliotekos  lėlių teatro 

„Paslaptingas lagaminas“ režisierė - lėlininkė, bei bibliotekininkė J. Jasiškytė  vyko į vaikų 

šeimyną, ir dovanojo šventę  „Knygutės kuria stebuklus“. Personažas Knygų Paslaptis (žr. 8 nuotr.) 

šeimynos vaikams perdavė Gilaičių savanorių dovanotas knygutes. Knygutes dovanojo ir į šventę 

atvykę svečiai. Šventė baigėsi nuotaikinga apžvalgine ekskursija po Naisių muziejų, kurią dovanojo 

kultūros mecenatas  Ramūnas Karbauskis. 

 

 
7 nuotr. Šiaulių rajono kultūros centro vaikų teatras „Ikaras“. 
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8 nuotr. „Knygų Paslaptis“ (Gilaičių vyresn. bibliotekininkė Rita Bielskienė). 

 

2015 m. Gruzdžių Augustino Griciaus  filialo darbuotojos  Gruzdžių vaikų socializacijos 

centro lankytojus džiugino skaitymais, organizuota skaitytojų vakaronė ,,Knygos - minties laivai“,  

valandėlė vaikams ,,Į Naujus su knygelėmis“. Filialo lankytojai  2015 m. gruodžio 19 d. 

bibliotekoje organizuotos Kalėdinės mugės metu (žr. 9 nuotr.) galėjo įsigyti įvairių rankdarbių: 

kalėdinių puošmenų, buityje naudojamų daiktų, vilnos, keramikos, medžio darbų. Vaikai 

Kalėdinėse dirbtuvėlėse galėjo pasigaminti eglutės papuošimus iš spalvoto popieriaus, dovanėlę iš 

vilnos, žavingą angelą iš gipsinio binto.  

 
9 nuotr. Kalėdinė mugė Gruzdžių Augustino Griciaus filiale. 

 

          Mažus ir didelius į bibliotekos lėlių teatro ,,STEBUKLINGAS LAGAMINAS“ (žr. 10 nuotr.) 

kambarį kvietė naujas spektaklis – ,,Kalėdinis pyragas“. Bibliotekoje veikė Gruzdžių lopšelio-

darželio „Puriena“ vaikučių piešinių paroda „Kalėdinis noras”. Ši mugė – vienas iš renginių, skirtų 
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Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Verslo ir amatų akademija”  

veiklų. 

 
10 nuotr. „Stebuklingo lagamino“ spektaklis. 

 „Bibliomūšiai“ bibliotekose. 

         Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos skaitytojai dalyvavo antrame „Bibliomūšio“ etape (žr. 

11 nuotr.), kurį inicijavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendindama 

projektą „Bibliotekos pažangai 2“. Komandos buvo pakviestos prisijungti prie tiesioginės 

transliacijos iš Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje įrengtos mažosios studijos. Žaidime sėkmingai 

dalyvavo Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos komanda „Čili pipirai“. 

 
11 nuotr. Kuršėnų „Čili pipirai“ komanda aktyviai dalyvauja „Bibliomūšyje“ 2015 m. spalio 31 d. 

 

2015 m. gruodžio 8 dieną Kuršėnuose vyko dvyliktasis rudens sezono žaidimas 

„Auksiniai Europrotai” (žr. 12 nuotr.). Žaidimą organizavo Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka 

kartu su jaunimo Europos komandos nariais ir savanoriais iš Lauryno Ivinskio gimnazijos bei Stasio 

Anglickio mokyklos. 
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12 nuotr. Dvyliktasis rudens sezono žaidimas „Auksiniai Europrotai” Kuršėnuose. 

11. Mokamos paslaugos. 

          Bibliotekose vartotojams teikiamos kopijavimo, nuskaitymo, laminavimo, perkėlimo į 

elektronines laikmenas, bibliografinių sąrašų sudarymo paslaugos. Ataskaitiniu laikotarpiu 

mokamas paslaugas teikė 26 viešosios bibliotekos filialai. Per  metus vartotojams padarytos VBS 9 

063 (-882) kopijos, MF – 491 (-351), KF – 8 572 (-531). Už suteiktas mokamas paslaugas surinkta 

417,68 Eur (-136,7 Eur) pajamų. Kopijavimo paslaugų poreikis mažėja, nes daugelyje seniūnijų 

pradėta kopijavimo paslaugas teikti nemokamai.  Daugiausiai lėšų už mokomas paslaugas gavo 

Kužių (118,17 Eur), Ginkūnų (70,54 Eur), Gruzdžių (59,45 Eur) filialai. 

 

12. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene. 

          Ataskaitiniais metais nuolat buvo viešinama informacija apie viešosios bibliotekos ir jos 

filialų veiklą, informuojama apie organizuojamus renginius ir parodas. Parengti 478 Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių straipsniai: t. sk. – Šiaulių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų –87straipsniai;filialų – 391straipsnis. 

          Apie bibliotekose vykstančius renginius ir organizuojamas parodas kiekvieno mėnesio 

pradžioje pateikiama  informacija Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainei 

https://www.siauliuraj.lt/. Nuolat atnaujinama informacija Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos puslapyje internete http://biblioteka.w3.lt . Apie svarbiausius Viešosios bibliotekos ir 

struktūrinių padalinių renginius parengti ir paskelbti straipsniai žurnale „Tarp knygų“, Šiaulių 

rajono savivaldybės interneto svetainėje – https://www.siauliuraj.lt, regionų bibliotekų 

tinklaraštyje – http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com, portaluose: 

http://3erdve.lt/naujienos/projekto-bp2-naujienos, http://kursenai.lt, http://www.lbd.lt/, 

http://www.knygukaledos.lt/#!renginiai-bibliotekose/; http://www.zemaitijosgidas.lt 

          Leidiniai. Parengta ir išleista 224 p. Jono Kiriliausko knyga „Kuršėnų bibliotekos istorija 

(Knygos, Žmonės, Laikas)” (žr. 13 nuotr.), kurioje išnagrinėta kultūros ir švietimo įstaigų raida 

Šiaurės Žemaitijos regione, Kuršėnų bibliotekos ir visų su knyga susijusių žmonių veiklos istorija 

Kuršėnų krašte. 

http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
http://3erdve.lt/naujienos/projekto-bp2-naujienos
http://kursenai.lt/
http://www.lbd.lt/
http://www.knygukaledos.lt/#!renginiai-bibliotekose/
http://www.zemaitijosgidas.lt/
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13 nuotr. Jono Kiriliausko knygos „Kuršėnų bibliotekos istorija (Žmonės, knygos, laikas)“ viršelis. 

  

Parengtas kraštotyros darbų katalogas „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumas ir tradicijos“ 

Etnografinių regionų metams skirtai kraštotyros darbų parodai (žr. 14 nuotr.). 

 
14 nuotr. Šiaulių rajono kraštotyros darbų parodos katalogo viršelis. 

 

Lietuvos kultūros taryba dalinai finansavo projektą ,, AISIU Į KALNĄ": Šiaulių 

krašto liaudies dainų pateikėjos Mortos Katkienės dainų rinkinys“ . Gauta 3000 Eur iš 

Kultūros rėmimo fondo. 600 Eur skyrė Šiaulių rajono savivaldybė. Projekto metu parengtas tekstas, 

padaryti garso įrašai ir išleistas leidinys su CD „Žemaičių dainininkė Morta Katkienė“ (žr. 15 

nuotr.)iš serijos „Dainų karaliai ir karalienės“. 



25 
 

 

15 nuotr. Leidinio „Žemaičių daininkė Morta Katkienė“ viršelis.  

 Svarbu ne tik sukurti, bet ir nuolat palaikyti bei atnaujinti bibliotekos įvaizdį. Tai vienas 

pagrindinių uždavinių. Įvaizdžio kūrimas pirmiausia prasideda nuo bibliotekos patalpų, jos padeda 

vartotojui suformuoti nuostatą, kad biblioteka patraukli įstaiga. Šiltos ir jaukios, erdvios patalpos 

leidžia vartotojams pajusti komfortą. Nors dar ne visi rajono filialai tokie šilti, bet pamažu artėjame 

prie to. Svarbi įvaizdžio dalis – paslaugų kokybė, aptarnavimo kultūra. Bibliotekos ne tik kaupia 

informaciją, bet ją skleidžia. Viešosios bibliotekos specialistai apie filialuose vykstančius renginius 

kiekvieną mėnesį teikia informaciją spaudoje ir interneto svetainėje. Bibliotekininkai rašo savo 

bibliotekų metraščius, istorijas, kronikas, šiuos darbus eksponuoja kraštotyrinių renginių metu.  

 2015 m. parengta „Šiaulių rajono 2016 metų kalendoriaus“ elektroninė versija, kurią galima 

rasti atnaujintoje, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

http://biblioteka.w3.lt/siauliu-rajono-2016-metu-kalendorius/. Tęsiamas biobibliografinis sąvadas 

bibliotekos puslapiui internete „Šiaulių rajono žymūs žmonės“. Viešosios bibliotekos specialistės  

Z. Lažinskaitė, R. Nesavaitė kasmet ruošia informacines-metodines medžiagas-lankstinukus. 2015 

metais paruošta:  

1. „Gimtųjų žodžių apkabintas“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir kalbininko 

Zigmo Zinkevičiaus 90-mečiui. 

2. „O mano kraštas – šaltinių raštas, o mano kraštas – saulės legendoj“ (M. K. Čiurlioniui – 

140). 

3. Rekomenduojamos literatūros sąrašas: „Literatūros pamatus serginti: Viktorijai 

Daujotytei-Pakerienei – 70“. 

4. Informacinės-vaizdines medžiagos internetinei svetainei: 

4. 1. „Naujos knygos Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. 

5. „Bibliografijos naujienos Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. 

6. Informacinės medžiagos : 

6.1.„Gauti leidiniai“ (Patalpinta internetinėje svetainėje); 

6.2. „Įžymios datos“ (Patalpinta internetinėje svetainėje); 

http://biblioteka.w3.lt/siauliu-rajono-2016-metu-kalendorius/
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6.3. „Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose“ 

(Patalpinta internetinėje svetainėje); 

7. Vaizdinės medžiagos: „Tautinės juostos“, „Verpstės“ „Tautiniai raštai“, „Tautinis 

kostiumas“(Patalpintos internetinėje svetainėje). 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

 

Informacinės visuomenės kūrimas, kraštotyros informacijos sklaida, kraštotyros fondo 

kūrimas, tolimesnė LIBIS plėtra, bibliografijos įrašų  kaupimas elektroniniame kataloge, rajono 

laikraščių straipsnių analizinių aprašų kūrimas – svarbiausios šios veiklos kryptys.  

 

1. LIBIS programinės įrangos diegimas. 

 

          2004 m. bibliotekai įsijungus į Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) 

analizinės bibliografijos posistemį buvo rengiami ir nuolat siunčiami vietinės spaudos straipsnių 

analiziniai įrašai į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros 

centrą. Per ataskaitinius metus elektroniniam katalogui sukurti 1 746 (-546) analiziniai įrašai. Į 

elektroninį LIBIS katalogą suvesta 56 418 bibliografiniai įrašai.  

 

2. Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika. 

 

Informacijos ir kraštotyros skyriaus fondas pasipildė 98 dokumentais ir  sudaro  7.104 fiz. vnt. Per 

metus nurašyta 509 fiz. vnt.  pasenusio turinio ir neaktualių leidinių.  

 

3. Internetas. 

 

          Internetinė prieiga yra 26 filialuose iš 28 (išskyrus dirbančius bibliotekinio punkto sąlygomis: 

Smilgiai ir Pakapė). 

Interneto seansų skaičius: 

- iš viso 27 266; 

- MF –3 747; 

- KF – 23 519. 

Virtualių apsilankymų skaičius:  

- iš viso 25 312; 

- MF– 3 640; 

- KF – 21 672.  

 

4.Informacinės užklausos. 

 

             Įsitvirtinus bibliotekose elektroninėms informacinėms technologijoms, atsirado puiki 

galimybė atsakyti į bene visus vartotojų užklausimus. 2015 m. rajono bibliotekų darbuotojai atsakė į 

3 926 užklausas  (žr. 13 pav.).  

Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka 2015 m. atsakė į 305 užklausas. 

KF – 1 214. 
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             Filialų vartotojai  VB darbuotojams elektroninėmis priemonėmis užklausų pateikia vis 

daugiau. 2013 m. pateikta tik 67 užklausos, o 2014 m. jau 1 961 (+1.864), o 2015 m. 2 094  (+133) 

(žr. 11 pav.). 

Atsakant į užklausas naudojamos kartotekos, katalogai, enciklopedijos, informaciniai ir 

bibliografiniai leidiniai, elektroninis bibliotekos katalogas, kitos duomenų bazės. 
 

 
11 pav. Užklausų ir informacijų skaičiusVBS 2012–2015 m. 

 

5. Kraštotyros veikla. 
 

          Kraštotyros veikos kryptys: kraštotyros fondo kaupimas, tvarkymas, panaudojimas, 

dalyvavimas LIBIS programoje, kraštotyros kartotekų pildymas, atsakymai į užklausas kraštotyros 

klausimais, kraštotyros darbų rengimas, kraštotyrinės informacijos sklaida.  

Sukurti 1 947  (-239) analiziniai įrašai elektroniniam VB katalogui.  

Yra įrašų: 

Elektroniniame kraštotyros kataloge (2015 m.) – 1 947. 

Analizinių įrašų elektroniniame kataloge (2004–2015 m.) – 28 441. 

Analizinių įrašų iš Šiaulių rajono laikraščio „Mūsų dienos“ – 2 849. 

Aprašyta analiziniu būdu knygų ir tęstinių leidinių elektroniniam katalogui – 29. 

Kraštotyros fondas papildytas 19 dokumentų. 

Kraštotyros fonde sukaupta 1 377 dokumentai. 

Per ataskaitinį laikotarpį VBS darbuotojai parengė 56 ir papildė  tęstinius kraštotyros darbus 

(žr. 1 priedą ir 12 lentelę). 

12 lentelė  

Kraštotyros darbų skaičius SVB 2015 m. 

 

Kraštotyros darbai  
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Šiaulių savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje 

2 4 

    

2. 

Parengta kraštotyros darbų 

struktūriniuose  teritoriniuose 

padaliniuose  

33 19 52 

3. 
Parengta kraštotyros darbų iš 

viso 
35 21 56 

 

Viešoji biblioteka ir Kraštotyros draugija organizuoja kraštotyros renginius, konferencijas, 

kasmet renka geriausią kraštotyrininką. Bibliotekininkai, vykdydami kraštotyros veiklą, aktyviai 

bendradarbiauja su mokyklomis, vietos muziejais ir kitomis institucijomis.  

          2015 metų  lapkričio 12 dieną ŠRSVB aktyviai dalyvavo organizuojant Šiaulių rajono 

kraštotyros konferenciją „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos“ ir Metų kraštotyrininkų 

pagerbimo šventę, skirtą Etnografinių regionų metams. Buvo pristatyti kraštotyros darbai, parengta 

ir apipavidalinta kraštotyros darbų paroda, sudarytas kraštotyros darbų katalogas „Šiaulių krašto 

vietovių išskirtinumai ir tradicijos“. Parengta kraštotyros darbų, eksponuotų parodoje apžvalga 

(kartu su Kraštotyros tarybos nare A. Šivickaite). ŠRSVB darbuotojai parodai pristatė 34 

nepublikuotus kraštotyros darbus, 2 publikuotus ir vieną straipsnį monografijoje (iš viso 36 

kraštotyros darbai). Konferencijos metu buvo pagerbti aktyviausieji metų kraštotyrininkai.  Tarp 

nominantų buvo ir  Antanina Petrauskaitė, Verbūnų filialo vyresnioji  bibliotekininkė. 

V. METODINĖ VEIKLA 

1. Metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai. 

 

          Pagrindinės metodinės veiklos kryptys: 

- bibliotekininkų profesionalumo ugdymas; 

- kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimas; 

- gerosios patirties kaupimas ir sklaida. 

 

2.Bibliotekos veiklos analizė. 

 

          Vyr. metodininkė A.Kiršinaitė surinko duomenis ir atliko „Šiaulių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos kaimo filialų veiklos palyginamąjį rodiklių tyrimą (2014–2015 m.)“, tyrimo 

pagrindu parengtas pranešimas. 

 

3. Metodikos rekomendacijų rengimas. 

 

          Viešosios bibliotekos specialistės Zita Lažinskaitė, Rita Nesavaitė kasmet ruošia 

informacines-metodines medžiagas-lankstinukus. 2015 metais paruošta:  

1. „Gimtųjų žodžių apkabintas“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir kalbininko 

Zigmo Zinkevičiaus 90-mečiui. 

2. „O mano kraštas – šaltinių raštas, o mano kraštas – saulės legendoj“ (M. K. Čiurlioniui – 

140). 

3. Rekomenduojamos literatūros sąrašas: „Literatūros pamatus serginti: Viktorijai Daujotytei- 

Pakerienei – 70“. 
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 Informacinės-vaizdines medžiagos internetinei svetainei: 

4.  „Naujos knygos Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. 

5. „Bibliografijos naujienos Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. 

Informacinės medžiagos : 

6. „Gauti leidiniai“ (Patalpinta internetinėje svetainėje); 

7. „Įžymios datos“ (Patalpinta internetinėje svetainėje); 

8.  „Renginiai ir parodos Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose“ (yra 

interneto svetainėje); 

9. Vaizdinės medžiagos: „Tautinės juostos“, „Verpstės“ „Tautiniai raštai“, „Tautinis 

kostiumas“(yra interneto svetainėje). 

           Parengta 4 dalių kilnojamoji spaudinių paroda viešosios bibliotekos filialams Etnografinis 

Lietuvos portretas“, skirtas Etnografinių regionų metams. 

 „Aš širdimi skaitau jos margą raštą, kaip meilės laišką apie savo kraštą“(K. Boruta): 

Lietuvių tautodailė; 

  „Giesmių giesme, kalbėk ir kalbėk“(O. Mikalauskienė): Lietuvių tautosaka; 

 „Ruginės duonos kvapo sklidina“(P. Keidošius): Lietuvių valgiai; 

 „Metų ratą suka saulė...“: Lietuvių papročiai ir tradicijos; 

             Parengta kraštotyros darbų paroda „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumas ir tradicijos“. 

Audronė Kiršinaitė parengė metinės ataskaitos maketą su komentarais filialų darbuotojams. 

4. Praktinės pagalbos teikimas. 

 

           Viena pagrindinių metodinės veiklos krypčių – konsultacinė ir praktinė pagalba filialų 

darbuotojams. Konsultacijos teikiamos: 

- vietoje, išsiaiškinant klaidas, pasitaikančias veiklos apskaitoje. 

- telefonu ir el.paštu atsakant į filialų darbuotojų klausimus. 

 Konsultuota tekstinių ataskaitų ir veiklos planų rengimo klausimais, statistikos ataskaitų 

pildymo, projektų rašymo, renginių organizavimo, darbo apskaitos, įvairių akcijų ir konkursų 

organizavimo klausimais. Per 2015 m. suteikta 52 konsultacijos. 

 

5. Išvykos į filialus. 

 

Įkaimo filialus išvykta 63 kartus. Aplankyti visi 27 kaimo filialai ir 1 miesto filialas. Išvykų metu 

stengiamasi patikrinti visą filialo darbą: darbo apskaitą, dokumentaciją, skaitytojų perregistravimą, 

darbą su skolininkais, katalogus, informacinę veiklą, renginių organizavimą, kraštotyrinę ir kitą 

bibliotekinę veiklą. Rasta situacija fiksuojama ir įvertinama filialų darbuotojų veikla, pateikamos 

rekomendacijos veiklos tobulinimui. Naujai priimti darbuotojai lankomi kas 2–3 mėnesiai. 

 

6. Bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas (žr. 2 priedas). 

 

          Kvalifikaciją kėlė 44 VBS darbuotojai, dalyvavę 31 seminare ir mokymuose. 2015 m. 

birželio 12 d. 30 darbuotojų dalyvavo edukacinėje išvykoje į Ventspilio (Latvija ) bibliotekas. 

Aplankytos Ventspilio centrinė biblioteka, Parventos filialas ir Ventspilio akademinė biblioteka. 

          Naujai pradėję dirbti dviejų filialų darbuotojai (Bridų – Gitana Montvidienė ir Gilaičių – Rita 

Bielskienė) apmokyti viešojoje bibliotekoje ir konsultuoti vietoje. 
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          Viešosios bibliotekos bei filialų darbuotojai gilino profesines žinias kraštotyros 

konferencijoje, skirtoje Etnografinių regionų metams „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir 

trūkumai“. Geriausių kraštotyros darbų autoriams įteiktos padėkos: Irenai Petravičienei, Viešosios 

bibliotekos Gruzdžių filialo vyresniajai bibliotekininkei, Salvinijai Šeškauskienei, Viešosios 

bibliotekos Šiupylių filialo vyresniajai bibliotekininkei, Ritai Nesavaitei, Viešosios bibliotekos 

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai.  

           Rajono bibliotekininkai rinkosi į 2 dalykinius pasitarimus. 

            2015 metų vasario 27 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų 

darbuotojai rinkosi į pasitarimą Kurtuvėnų daugiafunkciame centre, kuriame įsikūrusi biblioteka, 

mokykla, Kultūros centro filialas, bendruomenė. Pasitarimo metu buvo apžvelgti svarbiausi 2014 

metais nuveikti darbai (direktorė I. Klupšaitė ir vyr. metodininkė A. Kiršinaitė). Kurtuvėnų filialo 

vyresnioji bibliotekininkė A. Kniurienė trumpai supažindino su filialo veikla, pasidžiaugė 

atnaujintomis bibliotekos patalpomis. Bibliotekos dokumentų fondo organizavimo ir tvarkymo 

pagrindinius uždavinius  2015 metams apžvelgė A. Černikienė, Viešosios bibliotekos Fondo 

tvarkymo ir komplektavimo skyriaus vedėja,  svarbiausius informacinės ir kraštotyrinės veiklos 

aspektus nušvietė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja R. Nesavaitė. Projektą ,,Kelionė 

skaitymo, pažinimo ir kūrybos keliais“ pristatė R. Linauskienė, Ginkūnų filialo vyresnioji 

bibliotekininkė. Kužių filialo vyresnioji bibliotekininkė N. Viktoravičienė supažindino su projektu 

,,Jaunieji knygnešiai“, o apie projektą  ,,Pabandom iš naujo“, skirtą turiningam jaunų žmonių 

užimtumui, kalbėjo Raudėnų filialo vyresnioji bibliotekininkė D. Slavinskienė. 

              2015 m. gruodžio 17 d. pasitarime VBS darbuotojai išklausė  vyr. metodininkės A. 

Kiršinaitės pranešimą „Darbo planavimas ir ataskaitos“, skyriaus vedėjos A. Černikienės pranešimą 

„Bibliotekos fondo apyvarta ir apskaita“, Skyriaus vedėjos R. Nesavaitės – „Informacinio ir 

kraštotyros darbo aktualijos“, vyr. bibliotekininko A. Šlivinsko – „ Edukaciniai užsiėmimai: rūšys, 

formos, praktiniai pavyzdžiai“. Z. Keturakytė, Šakynos filialo vyresn. bibliotekininkė, V.Briedienė, 

Meškuičių filialo vyresn. Bibliotekininkė ir J. Jasiškytė, Gruzdžių Augustino Griciaus filialo  

vyresn. bibliotekininkė pasidalijo mintimis iš konferencijos ,,Skaitymas ir skaitymo skatinimas: 

laikmečio aktualijos ir perspektyvos”. Išgirdome Šiaulių miesto savivaldybės VB Lieporių filialo 

vedėjos R. Vertlienės pranešimą „ Įspūdžiai iš 81-osios IFLA sesijos Keiptaune“, A. Širiakovienė, 

Šiaulių universiteto docentė mokė gaminti kalėdines puošmenas. 

              2015 m. parengta ir perskaityta 15 pranešimų. Vyr. metodininkė dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje Šiaulių universitete ir skaitė pranešimą „Mirties sakralumas ir nesakralumas lietuvių 

kultūroje“. 

 

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS. 

 

1. Atliktų tyrimų tema, trumpai apibūdinama tyrimo problematika ir metodika, pateikiamos 

išvados ir praktinis pritaikymas. 

 

          Ataskaitiniais metais, bendradarbiaujant su Šiaulių valstybinės kolegijos Komunikacijos 

katedra, pradėtas projekto „Verslo ir amatų akademija“ poveikio tyrimas. 

           Gruzdžių Augustino Griciaus filialo darbuotojos atliko apklausą ,,Ką skaito gruzdiečiai?“. 

Išsiaiškino, kokią literatūrą daugiausiai skaito gruzdiečiai, kokius prenumeruoja spaudinius, surinko 

žinias apie jų asmenines bibliotekas. Pagal apklausos duomenis, pertvarkė bibliotekos fondo 

išdėstymą, t.y. fondo priekinėse lentynose išdėstė  labiausiai pageidaujamas knygas.  
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2. Dalyvavimas respublikiniuose tyrimuose. 

 

          Surinkta informacija ir užpildyta tyrimo „Kraštotyros informacijos sklaida rajono 

savivaldybių viešosiose bibliotekose“ anketa iš VBS filialų. Anketa išsiųsta į Lietuvos nacionalinę 

Martyno Mažvydo biblioteką. 

 

3. Projektų rengimas. 

 

          Per ataskaitinius metus Viešoji biblioteka parengė ir vykdė 7  projektus: 

1. „Bibliotekos pažangai 2“ koordinuojamas projektas „Verslo ir amatų akademija“ (jo 

trukmė 17 mėn., 2015 07 01 – 2016 11 30, vertė –  28 480 Eur, gauta 21 600 Eur, t.sk. 2015 m. 

gauta 10 800 Eur ir įsisavinta ~5 600 Eur). 2015 m. birželio 9 d. į Gruzdžių Augustino Griciaus 

biblioteką rinkosi bibliotekų darbuotojai, jaunimas pirmajam šventiniam susitikimui : išklausyti 

projekto pristatymo ir pasodinti simbolinę obelaitę (žr. 16 nuotr.). 

 
16 nuotr. Renginio dalyviai prie ką tik pasodintos obels Gruzdžiuose. 
 

          Projekto vykdymo metu nupirkti baldai šešiems mini biurams miestelių bibliotekose įrengti, 

verslo literatūra, 2 televizoriai mokymams. Projekto metu buvo vykdomos veiklos: 

    2015 m. rugsėjo 9 d. kartu su Šiaulių rajono švietimo centru buvo organizuoti 2 mokymai: 

Gruzdžių ir Kuršėnų jaunimui. Paskaitas „Kaip motyvuoti save mokslams ir kryptingam 

gyvenimui“ (žr. 17 nuotr.). 

 
17 nuotr. Edukacinio užsiėmimo dalyviai Gruzdžiuose. 
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      Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raudėnų ir Kairių bibliotekose, Šiaulių r. 

švietimo centro salėje Kuršėnuose, Kuršėnų ir Meškuičių gimnazijose organizuoti 5 verslumo 

ugdymo ir verslo teisės mokymai: praktinis užsiėmimas „Savęs pažinimas ir ugdymas karjerai“ ir 

paskaita „Verslo ir teisės mokesčių pagrindai“. Vyko edukaciniai užsiėmimai. 

     2. Iš LR kultūros tarybos rėmimo fondo gauta 3000 Eur ir įgyvendintas 4500 Eur kainavęs 

projektas „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“. Jo metu išleista Jono 

Kiriliausko knyga „Kuršėnų bibliotekos istorija (Knygos, Žmonės, Laikas)”, kurioje išnagrinėta 

kultūros ir švietimo įstaigų raida Šiaurės Žemaitijos regione, Kuršėnų bibliotekos ir visų su knyga 

susijusių žmonių veiklos istorija Kuršėnų krašte. Parengta ir 2015 m. lapkričio 20–24 d. eksponuota 

12 stendų stendinė bei pastovi virtuali paroda „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir 

sklaidos vieta“, susidedanti iš 2 dalių: Kuršėnų bibliotekos 90 metų istorijos ir Vytauto Vitlkausko 

80 metų veiklos apžvalgos, surengtas konkursas ir eksponauota Ekslibrisų paroda, premijuotas 

konkurso 1 vietos laimėtojas. 2015m. lapkričio 20 d. surengta šioms progoms ir knygų išleidimui 

skirta konferencija. Nupirkti parodų rėmai, molbertai, tęsiamas Vytauto Vitkausko palikimo, 

rankraščių, egodokumentų skaitmeninimas. 

            3. Iš LR Kultūros tarybos rėmimo fondo gauta 3 000 Eur projektui ,,AISIU Į KALNĄ": 

Šiaulių krašto liaudies dainų pateikėjos Mortos Katkienės dainų rinkinys“. Parengtas, padaryti 

garso įrašai ir išleistas leidinys iš seijos “Dainų karaliai ir karalienės”, išplatintas privalomas 1 

egz.  nemokamai visoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms. Plačiau apie leidinį – leidinių skiltyje. 

4. Iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos finansuotas švietėjiškas, informacinis 

projektas ,,Sveikatos gūsis“, orientuotas į sveikos gyvensenos idėjų populiarinimą vyresnio 

amžiaus skaitytojų tarpe, gauta 200 Eur. Surengtos skaitytojų ekskursijos į Jadvygos Balvočiūtės 

vaistažolių ūkį Mažeikių rajone, į ekologinės bitininkystės ūkį Ginkūnuose, ten vyko edukacinis 

užsiėmimas. 

 5. Šiaulių rajono savivaldybės administracija finansavo ir švietėjišką projektą ,,Tėvystė 

„veža“, orientuotą į jaunų šeimų švietimą apie santykių harmoniją, vaikų kūrybiškumo ugdymą, 

gauta 700 Eur. Lėšos  panaudotos įvairiausioms paskaitoms, mokymams Šiaulių rajone organizuoti 

(samdyti 5 lektoriai, surengta daugybė mokymų, edukacinių užsiėmimų jaunoms šeimoms su 

vaikais). Deja, labai mažas jaunų šeimų kaimuose skaičius, menkas jų aktyvumas ir apatija 

saviugdai rodo apie tokio pobūdžio projektų neperspektyvumą. 

6. Iš Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo fondo finansuotas švietėjiškas projektas 

,,Verbūnai. Čia mano šaknys, čia aš gyvenu“, orientuotas į jaunimo švietimą apie mūsų rajono 

Verbūnų apylinkių materialų (piliakalniai, Verbūnų senosios kapinės, žydų masinio naikinimo 

vietos, pokario partizaninis judėjimas ir etc.) ir nematerialų (tautosaka, senų žmonių prisiminimai ir 

pan.) paveldą, gauta tik 200 Eur. Lėšos panaudotos paskaitoms, mokymams, fotoaparatui įsigyti ir 

to paveldo fiksavimui bei sklaidai Šiaulių rajone organizuoti (žr. 18 nuotr.). Projektas buvo 

nominuotas 2 vieta tarp geriausių rajono jaunimo veiklos projektų, jo organizatoriams įteikti 

padėkos raštas ir statulėlė. 



33 
 

.      

18 nuotr. Projekto dalyviai. 

             Medžiaga buvo apibendrinta, paruoštas kraštotyros darbas (žr. 19 nuotr.), sukaupta gausybė 

dokumentinės medžiagos.  

 
19 nuotr. Kraštotyros darbas „Verbūnai – čia mano šaknys, čia aš gyvenu“. 

 

            Už idėjas ir sėkmingai įgyvendintus projektus:  „Tėvystė veža“ ir „Verbūnai – čia mano 

šaknys, čia aš gyvenu“ Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka apdovanota Šiaulių rajono 

savivaldybės padėkos raštu. 

            7. Šiaulių rajono  savivaldybės viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą, skirtą Europos 

dienos šventei ,,Mūsų planeta – mūsų bendras rūpestis“.  Iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 

gauta 1000 Eur finansavimas. Renginiai prasidėjo  2015 m.  balandžio 9 d. ir vyko iki gegužės 8 d. 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 29  filialuose. Biblioteka įvairiomis veiklomis ir 

renginiais  vietos bendruomenės nariams  skleidė  informaciją  apie Lietuvos – ES narės, vystomojo 

bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir konkrečius darbus, jų naudą paramos gavėjams ir 

Europos  Sąjungos  piliečiams, skatino  diskutuoti apie Europos ateitį, globalias pasaulio problemas,  

bendražmogišką pareigą padėti labiau skurstantiems, būti atidesniems ir jautresniems vieni kitiems, 

padėti tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos. 

 Pagal leidyklos „Alma littera” paraiškų teikimo kvietimą 2 SVB filialai (Bubių filialas  ir 

Kuršėnų Vaikų literatūros skyrius) laimėjo nemokamų knygų komplektus (iš 4 knygų), nominuotus 

„Geriausia jaunimo ir paauglių literatūra“, joms populiarinti surengė paraiškose numatytus tos 
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literatūros aptarimus su žmonių santykių specialistais, socialiniais darbuotojais, kt. literatūrinius 

renginius.   

Šiaulių rajono  savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. metodininkė A. Kiršinaitė dalyvavo Šiaulių 

valstybinės kolegijos projekte „Nuo daraktorinės mokyklos iki elektroninės skaityklės. Lankėsi 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje, Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. 

2015 m. spalio mėn. Lietuvos kultūros tarybai pateikti 4 projektai: ,,Verbūnai. Čia mano 

šaknys, čia aš gyvenu“, (prašoma 4 630 Eur), „Personažų šėlsmas bibliotekose“, (prašoma 5 030 

Eur), „Biblioteka – kūrybiškumui ir edukacijai“ (prašoma 4 950 Eur), „Atraskime kiekvieną 

nepastebėtą kaimo biblioteką“ (prašoma 31 720 Eur). Trys pastarieji projektai gavo dalinį 

finansavimą. 

 

VII. PERSONALAS 

 

1. Darbuotojų skaičius: VBS, VB, MF, KF. 

VBS  yra 44 etatai ir 55 darbuotojai. 2015 m. dirbo 47 profesionalūs bibliotekininkai (37,5 

etatų). 

Iš jų: 

 VB – 17 darbuotojų, iš jų 12 bibliotekinių darbuotojų; 

 MF- 8, iš jų 7 bibliotekiniai darbuotojai; 

 KF – 30, iš jų 28 bibliotekiniai darbuotojai 

Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje visą darbo dieną dirbo 31 (56,4 proc.) 

darbuotojai, o nevisą – 24 (43,6 proc.). 

2. Darbuotojų išsilavinimas. 

Iš SVB sistemoje dirbančių 55 darbuotojų 40 proc. (22 darbuotojų) yra įgiję aukštąjį 

išsilavinimą, 45,5 proc. (25 darbuotojai) – aukštesnįjį išsilavinimą (žr. 12 pav.). Lyginant su 2013 

m. ir 2012 m., aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų skaičius kasmet didėjo po 4 procentus, 

2015 m. padidėjo dar 6 proc. Kitą išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis sudaro 14,5 proc. 

 

 
12 pav. VBS darbuotojų pasiskirstymas išsilavinimo aspektu 2015 m. 

 

Aukštasis 

40% 

Aukštesnysis 

45,5% 

kitas 

14,5% 
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Darbuotojų profesionalumas sudaro sąlygas inovatyviau ir įdomiau teikti informacijos 

paslaugas, formuoti bibliotekos – šiuolaikinės kultūros įstaigos įvaizdį.   

 

3. Darbuotojų kaita. 

 

Didelės darbuotojų kaitos nebuvo. Atleidus iš pareigų Bridų filiale (pačiai prašant) L. 

Baužaitę, įdarbinta pedagoginį išsilavinimą turinti  G. Montvidienė. Gilaičių filiale atleidus  vyresn. 

bibliotekininkę E.Jasinauskienę (pačiai prašant) filiale didesniu krūviu liko dirbti R. Bielskienė, 

aptarnaujanti Smilgių ir Sauginių gyventojus. Pačiai prašant atleista ir Fondo komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus darbuotoja A. Jakštienė. Iš motinystės atostogų grįžus Micaičių filialo 

darbuotojai N. Skėrytei, atleista O. Ščipokienė. 

 

4. Darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas už bibliotekos ribų. 

 

Drąsučių filialo bibliotekininkė A.Urbelienė studijuoja Šiaulių valstybinės kolegijos Bibliotekų 

informacijos išteklių studijų programos III kurse. 

 

VIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

1. Patalpų būklė. 

 

Pereitą penkmetį daugelis filialų patalpų buvo remontuoti ir pritaikyti kompiuterinių darbo 

vietų įrengimui su internetine prieiga. 2015 m. buvo ruošiamos patalpos Kužių filialui. Itin 

reikalingas remontas Romučių ir Paežerių filialuose. Dėl labai prastos pastato būklės ir mažo 

vartotojų skaičiaus 2016 m. planuojama uždaryti Micaičių filialą. Kuršėnų Vytauto Vitkausko 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje lankytojus nuo šiol pasitiks dekoratyvinė kompozicija – 

„medis“ su daugybę inkilėlių, patraukli erdvė mažiesiems skaitytojams (žr. 20 nuotr). Čia jaunieji 

bibliotekos lankytojai galės eksponuoti savo piešinius ir smulkius rankdarbius. 1–4 klasių 

mokiniams skirtoje patalpoje mažieji, prisėdę ant suolelių, galės paskaityti, pažaisti, pabendrauti. 

Žaismingą, jaukumo teikiančią sieną bibliotekoje papuošė nuolatinių partnerių VšĮ Kuršėnų 

politechnikos mokyklos dizaino vyresnioji profesijos mokytoja Inga Astrauskaitė-Viršilienė.  

 
20 nuotr. Mokytojos Ingos Astrauskaitės-Viršilienės dekoratyvinė kompozicija. 
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2. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius. 
 

Visi filialai, turintys internetinę prieigą turi ir kopijavimo aparatus. 

 

3. Bendras bibliotekų patalpų plotas kv. m. 
 

Bendras bibliotekų patalpų plotas – 2 830 m
2 

(+20 m
2 

) ( naudingas plotas – 2 499 m
2
): 

 VB – 437 m
2
 ( naudingas plotas – 320 m

2
). 

 MF – 276 m
2
 ( naudingas plotas – 163 m

2
). 

 KF – 2 117  (+20) m
2
 ( naudingas plotas – 2 016 (–24) m

2
). 

 

4. Lentynų apskaita. 
 

Bendras lentynų metražas – 5 518 m, iš jų atvirų fondų – 5 255 m. 

 VB – 256 m, atvirų fondų – nėra. 

 MF – 832 m, iš jų atvirų fondų – 832 m. 

 KF – 4 430 m, iš jų atvirų fondų – 4 423 m. 

 

IX. FINANSAVIMAS 
 

          Brangstant patarnavimams, knygoms, periodikai ir augant kitoms VBS išlaidoms, 

finansavimas auga neproporcingai (žr. 13lentelę ir 13 pav.).  

13 lentelė  

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansavimo  šaltiniai 2011 – 2015 m. (tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. Finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur 2011 m.  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

1 Savivaldybės biudžetas 319,0 303,1 323,3 324,3 371,2* 

2 Valstybės biudžetas, t.sk.:      

2.1. knygoms ir kt. dokumentams 9,9 27,6 28,1 28,3 28,3 

2.2. 

kultūros darbuotojų atlyginimo 

padidinimui 
0,0 0,0 0,0 21,5 15,24 

3 Parama  11,4 8,1 9,7 11,9 8,9 

4 Mokamos paslaugos 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 

5 Projektų lėšos 0 0,2 18,2 2,7 30,5 

 Iš viso: 344,5 339,5 377,3 389,2 454,5 

*Finansavimo padidėjimą lėmė lėšos kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui. 

 
13. pav. Bibliotekos asignavimo šaltiniai 2015 m. 

82% 

6% 
3% 

2% 0% 

7% Savivaldybės

biudžetas
Knygų įsigijimui

Atlyginimų

padidinimui
Parama
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X. IŠVADOS 

 

         Bibliotekos tampa aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, verslo, vietos valdžios ir 

visuomeninių organizacijų, siūlančių naujas, gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas. Biblioteka 

daugeliu atvejų yra palanki erdvė, kurioje bendruomenių nariai gali realizuoti savišvietos, 

saviraiškos ir kasdienio bendravimo poreikius. Ji yra socialinių ir ekonominių pokyčių lyderė, 

dinamiškas ir daugiafunkcis mokslo ir kultūros centras, kuriame naujausių technologijų 

prieinamumas yra integruotas į jos socialinių funkcijų įvairovę. SVB pribrendo kiekybiniams 

pokyčiams. Neišvengiamai reikia apsispręsti dėl Viešosios bibliotekos tinklo pokyčių. Renovavus 

bei pritaikius pastatą bibliotekos veiklai Kuršėnuose, biblioteka taptų bendruomenių komunikacijos, 

kultūrinės veiklos ir traukos centru, svarbiausia vieta rajone, kurioje būtų tenkinamas augantis 

visuomenės žinių poreikis. Vertindama pasiekimus, kūrybišką ir iniciatyvų kolektyvą, SVB vis tik 

susiduria su šiais sunkumais:  

- daugumos bibliotekos filialų materialinė bazė neleidžia vystyti kokybiškos bibliotekinės 

veiklos, plėsti paslaugų įvairovės, kai kurių patalpų būklė neatitinka elementarių sanitarinių 

reikalavimų (nėra vandens, tualeto, šildoma tik elektriniu šildytuvu);  

- nepakankamas finansavimas fondų atnaujinimui, periodinės spaudos prenumeratai, 

nuolatinis knygų kainų augimas; 

- projektų rengimas  – darbui imlus procesas, produktyviai veiklai reikėtų daugiau šia linkme 

dirbančių žmonių; 

- didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja mažėjančio vaikų ir 

jaunimosusidomėjimo bibliotekomis  problema. 

 

 

                                           ___________________________________________ 
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        Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 

        bibliotekos 2015 metų ataskaitos  

        1 priedas 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ 2015 M. 

PARENGTI  KRAŠTOTYROS DARBAI 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Sudarytojas Biblioteka 

Darbų 

skaičius 

Nauji 

darbai 

Tęstiniai 

darbai 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Šiaulių rajono 2016 

metų kalendorius 

Rita Nesavaitė 

(Šiaulių r. 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka) 

Viešoji 

biblioteka 
1 1 

 

2 

Tęsiamas bibliografinis 

sąvadas Šiaulių rajono 

žymūs žmonės  

Rita  Nesavaitė  
Viešoji 

biblioteka 
1 

 
1 

3 

Pildyta ir redaguota 

atnaujinta interneto 

svetainė  

http://biblioteka.w3.lt 

Rita Nesavaitė  
Viešoji 

biblioteka    

4. 

Pildyti aplankai  

Biblioteka spaudoje, 

Bibliotekos filialai, 

Kultūra, Gamtos 

paminklai, Švietimas, 

Žymūs žmonės, Istorija 
ir kt. 

Rita Nesavaitė 
Viešoji 

biblioteka 
1 

 
1 

6 

Kartu su Šiaulių rajono 

kultūros skyriumi ir 

kraštotyros draugija 

organizuota kraštotyros 

darbų paroda  Šiaulių 

krašto vietovių 

išskirtinumai ir 

tradicijos,  skirta 

Etnografinių regionų 

metams 

Rita Nesavaitė 
Viešoji 

biblioteka 

      

7 

Parengtas  Šiaulių 

rajono kraštotyros 

darbų parodos Šiaulių 

krašto vietovių 

išskirtinumai ir 

tradicijos,  skirtos 

Etnografinių regionų 

metamsKATALOGAS 

 Nesavaitė 

(Šiaulių r. 

SVB), 

Kultūros  

Švietimo ir 

sporto skyriai 

Viešoji 

biblioteka 
1 1 

  

 8 Spauda apie Aukštelkę Stasė 

Stonkuvienė 

Aukštelkės  

biblioteka 

1   1 

9 2014,2015 metų Roberta Aukštelkės 1 1 
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Aukštelkės bibliotekos 

veikla 

Ščeponavičiūtė biblioteka  

 10 Bazilionų miestelio 

bibliotekos kronika 

Asta 

Platiakienė 

Bazilionų 

biblioteka 

1   1 

 11 Bridai spaudoje Laura Baužaitė Bridų 

biblioteka  

1   1  

 12 Bridų bibliotekos 

metraštis  2015 

Laura Baužaitė Bridų 

biblioteka  

1  1  

13 Bridų biblioteka- 

seniau ir dabar 

Laura Baužaitė Bridų 

biblioteka  

1 1  

14 

„Etnografinio 

ansamblio 

„OBELĖLĖ“  praeitis 

ir dabartis“ 

Jūra  

Valuckienė 

Bubių 

biblioteka 

 

1 

 
- 

 

1 

15 
2015 metų bibliotekos 

metraštis 

Jūra  

Valuckienė   

Bubių 

biblioteka 
1 1 

 

- 

 16 Kaimo įvaizdis 

spaudoje 

Asta Urbelienė Drąsučių 

biblioteka  

1    1 

 17  Bibliotekos metraštis Asta Urbelienė Drąsučių 

biblioteka 

1   1 

18 

Konstancijos ir Zigmo 

Jasnauskų geneologinis  

Ąžuolas 

Asta Urbelienė 
Drąsučių 

biblioteka 
1 

  1 

19 
Gražiausios Gilvyčių 

kaimo sodybos  

Ona 

Juškėnienė  

Gilvyčių 

biblioteka  

1   1 

 
    

 
1   1 

20 
Senosios  laidojimo 

tradicijos  

Rita 

Bielskienė  

Gilaičių 

biblioteka 

1 1  

        1  1  

21 
Ginkūnai spaudos ir 

interneto puslapiuose 

Rimvida 

Linauskienė 

Ginkūnų  

biblioteka  
1 - 1 

22 

Ir gatvė turi gyvenimą 

(Ginkūnų kaimo 

Žeimių gatvės istorija 

 

Ona  

Daukšaitė, 

Rimvida 

Linauskienė  

Ginkūnų  

biblioteka  
1 1 

 

23 
,,Gruzdžių miestelis: 

praeitis ir dabartis“ 

Irena 

Petravičienė 

Gruzdžių 

A.Griciaus  

biblioteka 

1 

1 

  

24 
,,Gruzdžių kraštas : Ką 

senoliai mena“ 

Jurgita 

Jasiškytė 

Gruzdžių 

A.Griciaus 

biblioteka 

1 

1 

  

25 

,,Gruzdžių A.Griciaus 

bibliotekos 

KRONIKA“ 

Irena 

Petravičienė 

Gruzdžių 

A.Griciaus  

biblioteka 

2 1 1 

26 
,,Gruzdžių A.Griciaus 

bibliotekos eiliuotojai“ 

Irena 

Petravičienė 

Gruzdžių 

A.Griciaus  

biblioteka 

2 1 1 

27 
,,Gruzdžių seniūnijos 

ūkininkai“ 

Irena 

Petravičienė 

Gruzdžių 

A.Griciaus  
1 

 
1 
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biblioteka 

28 
Kairių biblioteka metų 

vingiuose 1949–2014 

m. 

Ramutė 

Preimontienė 

Kairių 

biblioteka 
1 1 

 

29 
2014 m. Kairių 

bibliotekos metraštis 

Ramutė 

Preimontienė 

Kairių  

biblioteka 
1 

 
1 

30 ,,Kairiai spaudoje‘‘ 
Ramutė 

Preimontienė 

Kairių  

biblioteka 
1 1 1 

31 Bibliotekos metraštis 
Vida  

Ragauskienė 

Kuršėnų V. 

Vitkausko 

biblioteka  

1 
 

1 

32 
2014 m. bibliotekos 

metraštis 

Janina 

Spulginienė 

Kuršėnų V. 

Vitkausko 

bibliotekos 

Vaikų lit. 

skyrius 

1 - 1 

33 
,,Kurtuvėnų bibliotekos 

metraštis“ 

Aurelija 

Kniurienė 

Kurtuvėnų 

biblioteka 
1 

 
1 

34 
,, Kurtuvėnų klojimo 

teatrų istorija“ 

Aurelija 

Kniurienė 

Kurtuvėnų 

biblioteka 

1 
1 

 

35 
,,Kurtuove ir 

kurtuoviškiai“ 

Aurelija 

Kniurienė 

Kurtuvėnų 

biblioteka 
1 1 

 

36 
Kužių biblioteka 

spaudos ir interneto 

puslapiuose 

Nijolė 

Viktoravičienė 

Kužių 

biblioteka 

1 

 

1 

37  
Kužių filialo kronika  

Nijolė 

Viktoravičienė 

Kužių 

biblioteka 

1 

 

1 

 

 38 Kraštotyros aplankas 

,,Meškuičiai" 

 

Vilma  

Briedienė 

 

Meškuičių 

biblioteka 

 

 

1 

   

 

1 

  

39 

Kraštotyros aplankas 

,,Kryžių kalnas"  

Vilma  

Briedienė  

Meškuičių 

biblioteka 
1 

 
1 
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Bibliotekos metraštis  

 

Vilma 

Briedienė  

 

Meškuičių 

biblioteka 

1 
 

1 

 41 Naisių kaimo akimirkų 

fragmentai 

Benita 

Dabregienė 

Naisių 

biblioteka 

1 

 

1 

42 
Apie Naisius spaudos 

puslapiuose 

Benita 

Dabregienė 

Naisių 

biblioteka 

1 

 

1 

43 
Naisių bibliotekos 

gyvenimo akimirkos 

spaudoje 

Benita 

Dabregienė 

Naisių 

biblioteka 

1 

 

1 

 44 Raudėnų seniūnija, 

Dirvonėnai spaudoje  

Roma 

Kybartienė  

Paežerių  

biblioteka 

1  1 

 45 Bibliotekos metraštis  Danutė 

Slavinskienė 

Raudėnų  

biblioteka 

1   1 

46 
Ringuvėnų bibliotekos 

kronika 2014 m. 

Janina  

Butnorienė 

Ringuvėnų 

biblioteka 
1 

 
1 



41 
 

47 
Romučių bibliotekos 

metraštis 2014 metai 
JaButnorienė 

Romučių 

biblioteka 
1 

 
1 

48 
Šakyna Zina 

Keturakytė 

Šakynos 

biblioteka  

1   1 

49 

Redaguojamas ir 

rengiamas   

kraštotyrinis A. 

Budzinsko darbas  

„Mano gatvė“ 

Zina 

Keturakytė 

Šakynos 

biblioteka  
1 

  1 

50 
„Nuo Gruzdžių link 

Šiupylių “ 

Salvinija 

Šeškauskienė 

Šiupylių 

biblioteka 

1 
1 

 

51 
„Šiupylių bibliotekos 

metraštis“ 

Salvinija 

Šeškauskienė 

Šiupylių 

biblioteka 

 

1  

 

1 

52 
Varputėnų bibliotekos 

metraštis 

Vida 

Bernotienė 

Varputėnų 

biblioteka 

1    1 

53 
 „Aš myliu 

Varputėnus“  

 Vida 

Bernotienė  

 Varputėnų 

biblioteka  

1 1   

54 
Verbūnų bibliotekos 

2014 metų metraštis 

Antanina 

Petrauskaitė 

Verbūnų 

biblioteka 
1 1 

  

55 

Voveriškių apylinkės 

spaudoje ir 

internetinėje erdvėje 

Inga Kerienė 
Voveriškių 

biblioteka 
1 

 
1 

56 
Voveriškių bibliotekos 

2014 metų metraštis Inga Kerienė 
Voveriškių 

biblioteka 
1 1 

 

57 
Bibliotekos „ Kronika“ Ona  

Skirmantienė 

Žadžiūnų 

biblioteka  

1   1 

58 

Žadžiūnų kaimo 

praeities ir dabarties 

atspindžiai  

Ona  

Skirmantienė 

Žadžiūnų 

biblioteka 
1 1 

 

 

_______________________ 
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        Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 

        bibliotekos 2015 metų ataskaitos  

        2 priedas 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 2015 M. 

Eil. 

Nr. 

Data  Renginys  Vieta  Darbuotojai  

 

 

 

 

 

 

1.  2015-01-15 Mokymai „Viešųjų pirkimų 

organizavimas: geroji praktika ir 

naujos galimybės 2015 metais“ 

Šiauliai Dalia Gužauskienė 

2.  2015-02-19 Vilniaus knygų mugė Vilnius  18 

3.  2015-02-25 Informacinis renginys „Šiaulių 

rajono vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo aktualijos 

Šiauliai Ingrida Klupšaitė 

4.  2015-03-05-

06 

ES informacijos tinklo Lietuvoje 

koordinacinis susitikimas „2015 m. 

Europos Sąjungos aktualijos, 

komunikacijos veiklų ir kampanijų 

apžvalga bei aptarimas 

Kaunas  Vilma Briedienė 

5.  2015-03-24 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogų metodinė 

konferencija „Tautiškumas – mažųjų 

ugdyme“ 

Kužiai 

(Šiaulių r. 

) 

Nijolė Viktoravičienė 

6.  2015-04-27-

28 

LBD konferencija „Biblioteka: 

informacija ir žinios – kiekvienam“ 

Vilnius Audronė Kiršinaitė 

7.  2015-04-09 Lietuvos savivaldybių VB 

asociacijos narių susirinkimas 

Vilnius Ingrida Klupšaitė 

8.  2015-04-23 Konferencija „Lietuvos kultūros 

paveldo skaitmeninimas ir sklaida: 

inovatyvios visuomenės ir atminties 

institucijų iniciatyvos, patirtys ir 

galimybės“ 

Šiauliai Almantas Šlivinskas 

Rita Nesavaitė 

9.  2015-04-30 Seminaras „Bibliotekos 

perspektyvos – edukacinė veikla“ 

Biržai Audronė Kiršinaitė 

Almantas Šlivinskas 

10.  2015-05-20 Seminaras „Skaitymo terapija – kaip 

galima paslauga bibliotekoje...?“ 

Šiauliai  Audronė Kiršinaitė 

Almantas Šlivinskas 

Joneta Filinskė 

Birutė Litevkienė 

11.  2015-05-20-

22 

Tarptautiniai patirties sklaidos 

mokymai „Tarptautinis 

tarpregioninis dialogas: pokyčių 

valdymas, patirties sklaida ir 

partnerystė“ 

Nida Ingrida Klupšaitė 

12.  2015-06-01 Profesoriaus Vytauto Vitkausko 80-

ųjų gimimo metinių minėjimas  

Vilnius Ingrida Klupšaitė 

13.  2015-06-05 Seminaras-praktikumas „Senojo 

Žemaitijos sostapilio etnokultūriniai 

lobiai“ 

Palūkščio 

dvaras 

(Ariogalos 

seniūnija) 

Ingrida Klupšaitė 
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14.  2015-06-12 Metodinė – edukacinė išvyka į 

Ventspilio bibliotekas 

Ventspilis 

(Latvija) 

30 

15.  2015-09-02 Mokymai „Universalių 

daugiafunkcių centrų kaimo 

vietovėse steigimas“ 

Raudėnai 

(Šiaulių r.) 

Danutė Slavinskienė 

16.  2015-09-15-

18 

Mokymų programa „VDC, AJC ir 

AJE darbuotojų ir savanorių 

kompetencijų stiprinimas“ 

Šiauliai Vilma Briedienė 

Joneta Filinskė 

17.  2015-09-17 Seminaras „Tarnybinis etiketas ir 

protokolas“ 

Šiauliai Ingrida Klupšaitė 

Joneta Filinskė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  2015-09-16 Praktinis seminaras „Patirti Atvirą 

darbą su jaunimu: mitai ir tikrovė“ 

Šiauliai Vida Ragauskienė 

Danutė Slavinskienė 

19.  2015-09-23 Seminaras „Dokumentų valdymas 

viešajame sektoriuje, dokumentų 

valdymą reglamentuojančių teisės 

aktų pakeitimai“ 

Šiauliai Ingrida Klupšaitė 

Danutė Baranauskienė 

20.  2015-09-29 Projekto „Papasakok apie save ir būk 

svarbus“ 

Vilnius Ingrida Klupšaitė 

 

21.  2015-10-03-

12 

Tarptautinis išvažiuojamasis viešųjų 

bibliotekų patirties sklaidos forumas 

„Atvira biblioteka 

Slovėnija Ingrida Klupšaitė 

 

22.  2015-10-08-

09 

Tarptautinė konferencija „Vaikų ir 

jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI 

amžiuje: bibliotekos – socialinaims 

pokyčiams 2015“ 

Vilnius Audronė Kiršinaitė 

23.  2015-10-22-

23 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

pokyčių valdymo mokymuose. 

Vilnius Ingrida Klupšaitė 

 

24.  2015-10-23 Seminaras „Debesų technologijos“ Šiauliai Audronė Kiršinaitė 

Almantas Šlivinskas 

25.  2015-10-28 Seminaras „Edukacinių programų 

organizavimas“ 

Šiauliai Almantas Šlivinskas 

26.  2015-10-29 Seminaras „Kritinis informacijos 

vertinimas medijose“ 

Šiauliai Ramutė Preimontienė 

Roberta Ščeponavičiūtė 

27.  2015-10-29 Seminaras „Kaip pergudrauti stresą“ Šiauliai Ramutė Preimontienė 

Roberta Ščeponavičiūtė 

28.  2015-10-30 Seminaras „Su pagarba praeičiai ir 

viltimi ateičiai“, skaityti pranešimą 

„Pirmųjų Lietuvos vietovaizdinių 

atvirukų genezė“ 

Biržai Almantas Šlivinskas 

29.  2015-11-10 Amerikos skaityklos 10-ies metų 

jubiliejaus šventė 

Šiauliai Ingrida Klupšaitė 

Birutė Litevkienė 

30.  2015-11-04-

05 

Seminaras įgyvendinant projektą 

„Bibliotekos pažangai 2“ 

Vilnius Ingrida Klupšaitė 

31.  2015-11-09 Seminaras „Projektų rengimas. 

Praktika“ 

Šiauliai 13 

32.  2015-11-11 Apskrito stalo diskusija 

„Komunikacijos ir informacijos 

specialistai darbo rinkoje: mokslo ir 

verslo bendradarbiavimo 

stiprinimas“ 

Šiauliai 

(SVK) 

Ingrida Klupšaitė 

33.  2015-11-11- Pažintinė kelionė į Europos Sąjungos Briuselis Joneta Filinskė 
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13 institucijas 

34.  2015-11-18 Konferencija „Skaitymas ir skaitymo 

skatinimas: laikmečio aktualijos ir 

perspektyvos“ 

Šiauliai Ingrida Klupšaitė 

Zina Keturakytė 

Vilma Briedienė 

Jurgita Jasiškytė 

Rimvida Linauskienė 

35.  2015-11-25-

27 

Tarptautinis seminaras „Mobilaus 

darbo su jaunimu paslaugų teikimas 

savivaldybėse“ 

Vilnius Joneta Filinskė 

36.  2015-11-25 Seminaras „Viešosios bibliotekos 

fondo modeliavimas“ 

Radviliškis Albina Černikienė 

37.  2015-11-26 Seminaras „Skaitymo terapija – kaip 

galima paslauga bibliotekoje: Nori 

padėti kitam – išmok padėti sau“ 

Šiauliai Jūra Valuckienė 

Gitana Montvidienė 

38.  2015-11-27 Šventinis renginys „Knygų kalėdos“ Vilnius Audronė Kiršinaitė  

 

__________ 


