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RASEIIŲ RAJOO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BEDROJI DALIS
2011 metais Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pagrindinės veiklos kryptys
buvo informacinės visuomenės kūrimas, bibliotekų modernizavimo ir kompiuterizavimo
tęstinumas, knygos ir skaitymo populiarinimas, fondų įvairiomis laikmenomis komplektavimas ir
tvarkymas, kraštotyros informacijos sklaida ir kraštotyros fondo aktualizavimas.
2011 m. užbaigta ilgai trukusi Viešosios bibliotekos pastato renovacija. Dabar Viešoji
biblioteka skaitytojus pasitinka atsinaujinusiu Informacijos skyriumi, patogesne skaitykla ir
Knygos muziejumi – šie padaliniai ne tik persikėlė į daug erdvesnes patalpas, bet ir aprūpinti
naujais, šiuolaikiškais baldais. Knygos muziejus pirmą kartą po ilgos pertraukos atvėrė duris
lankytojams su parengta nauja ekspozicija „Lietuvos knygos kelias XVII-XX a. pr.“
2011 m. viešojoje bibliotekoje ir 25 filialuose sukaupta 252440 fiz. vnt. 37,7 tūkst.
pavadinimų dokumentų, rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 9156 vartotojai, jiems išduota
205290 fiz. vnt. 2011 m. buvo prenumeruojami 92 pavadinimų periodiniai leidiniai, kuriems įsigyti
rajono savivaldybė skyrė 40,9 tūkst. Lt (4,9 tūkst. Lt mažiau negu 2010 m.). Naujų leidinių
įsigijimui iš Kultūros ministerijos skirta 39,7 tūkst. Lt, t.y. 12,0 tūkst. Lt daugiau, negu 2010 m.
2011 m. rajono bibliotekose suorganizuoti 778 renginiai, iš jų 352 sudaro parodos.
Tradicinėmis parodomis paminėti rašytojų jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės šventės,
netradicinėse parodose pristatyti tautodailės, fotografijų ir kt. darbai.
2011 metai Viešosios bibliotekos istorijoje įsimintini 90-uoju bibliotekos veiklos jubiliejaus
paminėjimu. Bibliotekos direktorė šventinio minėjimo metu pristatė naujausią leidinį „Raseinių
savivaldybės viešajai bibliotekai – 90“. Tai trumpa istorinė bibliotekos veiklos apžvalga ir šiuo
metu dirbančių bibliotekininkų pastebėjimai apie paskutiniojo dešimtmečio pokyčius, pasiekimus.
Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų
savaitei, Tarptautinei vaikų knygos dienai. Aktyviai dalyvauta akcijoje „Renkame Metų knygą“. Po
rajono bibliotekas keliavo naujai išleistų jaunesniojo amžiaus vaikams skirtų knygų lagaminas ir
lėlių – literatūrinių personažų paroda „Pasakų šalies svečiai“.
Ieškant naujų veiklos formų skaitymo skatinimui, 2011 m. suburtas Skaitytojų klubas. Buvo
rengiami naujų knygų pristatymai.
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Kraštotyrinio pobūdžio renginiuose buvo pateikiama daug informacijos apie krašto žmones,
etninę kultūrą. Parengtas parodų ciklas „Raseinių krašto šviesuoliai“, kuriuo pristatyti iškilūs
kraštiečiai. Garbaus jubiliejaus proga Vilniuje buvo pasveikintas kraštietis poetas, Nacionalinės
premijos laureatas Marcelijus Martinaitis.
Atsižvelgiant Į Lietuvos visuomenės pokyčius bei aktualijas ir 2011 metų paskelbimą
Tarptautiniais miškų metais, Viešojoje bibliotekoje surengtas seminaras „Gamtosaugos
informacijos sklaida bibliotekose“, kurio metu bibliotekininkai buvo supažindinti su gamtosaugos
aktualijomis Raseinių rajone.
2011 metai į Viešosios bibliotekos istoriją įsirašė ir iškilmingu Europos dienos paminėjimu.
Parengtas projektas „Ir aš, ir Tu galim tapti savanoriu“, kurį parėmė Europos komisijos atstovybė
Lietuvoje, skirdama 2 tūkst. Lt.
Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka parengė projektą „Bibliotekų svetainių pritaikymas
neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“ (iš projekto „Bibliotekos pažangai“). Įgyvendinus šį
projektą bibliotekos svetainė bus prieinama ir patogi visiems vartotojams, užtikrinanti abipusį ryšį
tarp vartotojo ir bibliotekos. Joje bus talpinama ir sistemingai atnaujinama kokybiška, aktuali,
tačiau neperkrauta informacija.
Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, dalyvaudama projekte „Bibliotekos
pažangai“, žymiai pagerino rajono bibliotekų apsirūpinimą šiuolaikinėmis technologijomis,
sudarydama sąlygas geresniam vartotojų aptarnavimui. 2011 m. įsteigti nauji VIPT Butkiškės,
Kaulakių, Paupio ir Pryšmančių filialuose. Bibliotekų, turinčių kompiuterius, skaičius rajone išaugo
nuo 73,0 proc. iki 88,5 proc., nekompiuterizuoti liko tik Gruzdiškės ir Pikčiūnų filialai.
2011 m. daug dėmesio skirta gyventojų ir darbuotojų informacinių gebėjimų ugdymui.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ buvo rengiamos akcijos, konkursai bei transliacijos, į 11 jų
įsijungė ir Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projektas taip pat paskatino dalyvauti
„Europos savanorystės maratone 2011“, kurio metu į savanorišką veiklą įsitraukė nemažai jaunųjų
bibliotekos lankytojų. 2011 m. buvo ir toliau tęsiami skaitmeninio raštingumo mokymai
gyventojams.
Siekiant užtikrinti LIBIS tolimesnę plėtrą, įgyvendintas

„Interaktyvių elektroninių

paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose“ projektas.
Viešojoje bibliotekoje įdiegta knygų grąžinimo įranga, skirta dokumentų grąžinimui ne bibliotekos
darbo laiku.
2011 m. rajono savivaldybės viešoji biblioteka tęsė skaitymo skatinimo projektą „Skaitau ir
sveikstu“, kuris buvo finansuojamas iš rajono Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos (2,5 tūkst. Lt) ir iš programos „Renginiais populiariname knygą“ (1,0 tūkst.
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Lt). Suorganizuoti 7 susitikimai su sveikos gyvensenos propaguotojais, ženkliai papildyta
keliaujanti bibliotekėlė „Skaitau ir sveikstu“.
2011 m. viešoji biblioteka rajono Savivaldybės lėšomis įgyvendino skaitymo skatinimo
programą „Renginiais populiariname knygą“ (5 tūkst. Lt).
Ataskaitiniais metais rajono VB elektroniniame kataloge jau sukaupta 50,5 tūkst.
bibliografinių įrašų, (2010 m.- 43,2). Viešosios bibliotekos elektroninėje kraštotyros duomenų
bazėje yra kaupiami Raseinių rajono laikraščių analiziniai straipsnių aprašai ir į Nacionalinę
bibliografinių duomenų bazę jau išsiųsta per 7,9 tūkst. įrašų. Sėkmingai dirbama su Lietuvos
integralia bibliotekų informacine sistema (LIBIS), kuri jau įdiegta 10-yje filialų.
Viešoji biblioteka turi prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO Publishing;
Oxford Art Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium Collection. 2011 m.
buvo suteikta prieiga prie INFOLEX.Praktika duomenų bazės.
2011 m. viešoji biblioteka už teikiamas mokamas paslaugas gavo 5,0 tūkst. Lt.
Rajono bibliotekininkai kelia kvalifikaciją viešojoje bibliotekoje ir už jos ribų
organizuojamuose seminaruose, stažuotėse, konferencijose. 2011 m. viešojoje bibliotekoje įvyko
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro išvažiuojamasis seminaras „Darbas su jaunimu:
tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas“. Dauguma rajono bibliotekininkų dalyvavo
projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymuose: „Kaip rengti skaitmeninį turinį“, „Žiniatinklis 2.0
bibliotekininkams“, „Statistinių duomenų efektyvus panaudojimas atstovavimui“, „Atstovavimo
bibliotekoms gebėjimų stiprinimas“, „OS Windows 7 MS Office 2010 naujovės ir skirtumai nuo OS
Windows Vista ir MS Office 2007, „Informacijos anglų kalba gebėjimų ugdymas“.

II. BIBLIOTEKŲ PRIEIAMUMAS
2011 m. bibliotekų tinklas rajone nesikeitė.
1. Bibliotekų skaičius:
•

iš viso 26

•

miesto filialų - 1

•

kaimo filialų - 24

•

sujungtų filialų – 4

2. estacionarinis aptarnavimas:
•

bibliotekinių punktų skaičius – 7

•

bibliobusų skaičius - nėra

•

knygnešių skaičius -141
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Bibliotekiniuose punktuose sutelkta 132 vartotojų, apsilankymų skaičius 502, jiems išduota
1988 fiz. vnt. dokumentų. 2011 metais knygnešių buvo 141, aptarnaujamų vartotojų 338, jiems
išduota dokumentų 6377 fiz. vnt.
3. eįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas:
2011 m. rajono VB ir kaimo filialų paslaugomis naudojosi 668 ( iš jų namuose – 258)
neįgalieji ir senyvo amžiaus gyventojai. Tai sudarė 7,3 proc. visų vartotojų.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka viešojoje bibliotekoje įdiegta aklųjų (JAWS) ir
silpnaregių (MAGIC) programinė įranga, sudarytos galimybės dirbti su kompiuteriu neregiams.
2011 m. viešojoje bibliotekoje skaitė 54 (2010 m. - 49) skaitytojai su negalia, iš jų 2 aklieji
ir silpnaregiai. Šie skaitytojai naudojasi Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo kilnojamąja
bibliotekėle (jos fondą daugiausia sudaro garso įrašai CD laikmenose). Per ataskaitinius metus buvo
išduoti 38 CD.
4. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai RRSVB
VB struktūra:
• Administracija – direktorius, pavaduotojas, vyr. metodininkas, sekretorius
• Skaitytojų aptarnavimo skyrius - 6 darbuotojai ( vedėjas, 5 vyresn. bibliotekininkai);
• Informacijos skyrius – 3 darbuotojai (vedėjas ir 2 vyresn. bibliotekininkai)
• Vaikų literatūros skyrius - 3 darbuotojai (vedėjas, 2 vyresn. bibliotekininkai)
• Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius - 4 darbuotojai ( vedėjas, 3 vyresn.
bibliotekininkai )
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• Ūkio skyrius – 13 darbuotojų ( vedėjas, inžinierius – programuotojas, vairuotojas,
elektrikas, santechnikas, 3 budėtojai, darbininkas, 5 valytojai).
Administracija

Skyriai

Dokumentų komplektavimo
ir tvarkymo
Interneto skaitykla

Informacijos

Vaikų literatūros

Knygos muziejus

Skaitytojų aptarnavimo

Abonementas

Abonementas

Žaisloteka

Periodikos skaitykla

Interneto skaitykla

Filialai

Miesto (Ariogalos)

Ūkio

24 kaimo filialai

Berteškių

Betygalos

Butkiškės

Girkalnio

Gruzdiškės

Ilgižių

Kalnujų

Katauskių

Kaulakių

Milašaičių

Nemakščių

Paliepių

Pašaltuonio

Paupio

Pikčiūnų

Pramedžiavos

Pryšmančių

Sujainių

Šiluvos

Užkalnių

Verėduvos

Viduklės

Vosiliškio

Žaiginio
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III. FODO FORMAVIMAS
Fondo būklė:
1. Iš viso yra RRSVB fonde (fiz. vnt. ir pav.)

252440 fiz.vnt. 37718 pav.

•

VB

90711 fiz. vnt. 37553 pav.

•

Ariogalos miesto filiale

11594 fiz. vnt. 6868 pav.

•

kaimo filialuose

150135 fiz. vnt. 6636 pav.
Fondo būklė
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50000
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0
2010 m.
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2011 m. RRSVB fondas sumažėjo 5216 fiz. vnt., nes nurašyta daugiau fiz. vnt. dokumentų negu
gauta.
2. Iš viso RRSVB yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) - 146922 fiz. vnt. (58,2 %)
Iš jų:
•

VB

•

Ariogalos miesto filiale

•

kaimo filialuose

45089 fiz. vnt.

(49,7 %)

7677 fiz. vnt.

(66,2 %)

94156 fiz. vnt.

(62,7 %)

2011 m. grožinės literatūros fondas sumažėjo 2334 fiz .vnt.
3. Iš viso RRSVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) 105518 fiz. vnt.

(41,8%)

Iš jų:
•

VB

•

Ariogalos miesto filiale

•

kaimo filialuose

45622 fiz.vnt.

(50,3 %)

3917 fiz.vnt.

(33,8 %)

55979 fiz.vnt.

(37,3 %)

2011 m. šakinės literatūros fondas sumažėjo 2882 fiz. vnt. Periodiniai leidiniai sudaro 28,7 %
visos šakinės literatūros.
4. Aprūpinimas dokumentais:
•

vienam gyventojui tenka dokumentų
Iš jų:

6,4 fiz. vnt.
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•

- mieste

6,9 fiz. vnt.

- kaime

6,1 fiz. vnt.

vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų

0,4 fiz. vnt.

Iš jų:

•

- mieste

0,5 fiz. vnt.

- kaime

0,4 fiz. vnt.

vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų

0,1 fiz. vnt.

Iš jų:

•

- mieste

0,3 fiz. vnt.

- kaime

0,01 fiz. vnt.

vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0,01 fiz. vnt.
Iš jų:

•

- mieste

0,01 fiz. vnt.

- kaime

0,01 fiz. vnt.

vienam vartotojui tenka dokumentų

27,6 fiz. vnt.

Iš jų:
- mieste

25,7 fiz. vnt.

- kaime

29 fiz. vnt.

2011 m. vienam gyventojui teko 0,1 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2010 m. Vienam
vartotojui tenkančių dokumentų skaičius padidėjo 0,7 fiz. vnt.
Dokumentų gavimas:
Per metus įsigyta dokumentų RRSVB (fiz. vnt. ir pav.)
•

16227 fiz.vnt., 1815 pav.

per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso

5139 fiz.vnt.

Iš jų:
- VB

2101 fiz. vnt.

- Ariogalos miesto filiale

•

227 fiz. vnt.

- kaimo filialuose

2811 fiz.vnt.

per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso

11088 fiz. vnt.

Iš jų:
- VB

4153 fiz. vnt.
- Ariogalos miesto filiale
- kaimo filialuose

•

374 fiz .vnt.
6561 fiz. vnt.

per metus gauta 7578 fiz. vnt, 92 pav. (53,8 % naujų dokumentų. ) periodinių leidinių.
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2011 m. dokumentų gauta 1085 fiz. vnt. daugiau, negu 2010 m. Šakinės literatūros
gavimas padidėjo 1128 fiz. vnt. Grožinės literatūros gauta 43 fiz. vnt. mažiau negu ankstesniais
metais. Praėjusiais metais dokumentų gavimas padidėjo dėl didesnių Kultūros ministerijos lėšų,
skirtų naujų dokumentų įsigijimui. Per metus vienas kaimo filialas vidutiniškai įsigijo 390 fiz. vnt.,
116 pav. dokumentų. Tai vidutiniškai 18 fiz. vnt. daugiau, negu praėjusiais metais.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
•

iš viso

2,98 Lt

•

kultūros ministerijos skirtų lėšų

1,00 Lt

•

savivaldybės skirtų lėšų

1,04 Lt

•

iš kitų šaltinių

0,94 Lt

2011 m. lėšų vienam gyventojui dokumentams įsigyti teko 0,74 Lt daugiau, negu 2010
metais. Iš Kultūros ministerijos knygų įsigijimui skirta 12 tūkst. Lt daugiau, negu praėjusiais
metais. Savivaldybė spaudos prenumetatai skyrė 40900 Lt, t.y. 4983 Lt mažiau, negu 2010 m.
Dokumentų nurašymas
•

VB

6788 fiz. vnt. 545 pav.

•

Ariogalos miesto filiale

589 fiz .vnt. 7 pav.

•

kaimo filialuose

14066 fiz. vnt. 237 pav.

RRSVB filialuose, lyginant su praėjusiais metais, nurašymas sumažėjo 41546 fiz. vnt. 2010
m. buvo likviduoti 8 filialai, o 2011 m. uždaromų bibliotekų nebuvo, todėl ir nurašymas žymiai
sumažėjo. Rajono bibliotekose daugiausiai nurašyta praradusių aktualumą dokumentų - 10396 fiz.
vnt. (48,5%), iš jų 94,7 % - periodiniai leidiniai. Nurašyta 8606 fiz. vnt. (40,1 %) susidėvėjusių
dokumentų. Į mainų fondą ir kitoms bibliotekoms perduota 2275 fiz. vnt. (10,6 %). Nurašyta 130
fiz. vnt. (0,6 %) dėl kitų priežasčių prarastų dokumentų ir 36 fiz. vnt. (0,2 %) vartotojų prarastų
dokumentų. 46 % visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai.
Fondo naudojimas:
Bendras rajono bibliotekų fondo apyvartos rodiklis

0,8

•

VB fondo

0,9

•

Ariogalos miesto filiale

1,4

•

kaimo filialuose

0,7

Fondo apyvartos rodiklis 2011 m. sumažėjo 0,1 fiz. vnt.
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IV. VARTOTOJŲ APTARAVIMAS
2011 m. Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai aptarnavo 23,6 proc. (2010
m.- 24,0 proc.) rajono gyventojų. VB kaimo filialai sutelkė 21,6 proc. (2010 m.- 22,1 proc.) savo
aptarnaujamų gyventojų.
2011 m. rajono bibliotekose skaitė 9156 vartotojai, 2010 m. 9567 vartotojai, rajone per
metus sumažėjo 411 vartotojų. (t.y. 4,5 proc.). 2011 metais buvo perregistruota 7625 arba. 83,3
proc. vartotojų, naujai užregistruota 1531, arba 16,7 proc. Viešojoje bibliotekoje sutelkta 1,4 proc.
daugiau negu 2010 m., tačiau lyginant atskirų padalinių ir kaimo filialų rodiklius vartotojų
sutelkimas mažėjo. Lyginant penkių metų vartotojų telkimo rodiklius bendra tendencija tokia, kad
savivaldybės viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius nežymiai auga, tačiau bendras rajono
vartotojų skaičius mažėja.
Vartotojų mažėjimą lemia ir socialiniai veiksniai, ir tik mūsų rajonui būdingos priežastys:
-

mažėjantis rajono gyventojų skaičius, ypač kaimo vietovėse;

-

gyventojų emigracija į užsienio valstybes ir tik fiktyvus prisiregistravusių gyventojų
skaičius;

-

nuolat mažėjantis vaikų skaičius ir kaimo mokyklų tinklo pertvarkymas, uždarant
pradines bei pagrindines mokyklas;

-

dėl viešosios bibliotekos biudžeto asignavimų sumažinimo, daliai mažiau perspektyvių
filialų darbuotojų yra sumažintas darbo krūvis ir jie dirba ne visą darbo laiką;

-

dideli atstumai tarp bibliotekų, dalis rajono kaimų lieka neaptarnauti;

-

bibliotekose

mažėja

skaitančių

gyventojų,

tačiau

daugėja

besinaudojančių

kompiuteriais;
-

nepalankios sąlygos tiek darbuotojams, tiek ir vartotojams žiemos sezonu elektra ir
krosnelėmis šildomose bibliotekose. Bibliotekų apšildymo galimybes riboja lėšos (kur
šildoma elektros prietaisai), o šildant krosnelėmis - šiluma išsilaiko tiek kiek krosnelė
kūrenama.

-

2011 metais po 3 mėn. dėl ligos nedirbo Verėduvos ir Gruzdiškės filialų darbuotojos.

Vartotojų telkimas
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Raseinių
rajono savivaldybės teritorijoje 2011 m. gyveno 38768 gyventojai (2010 m.- 40656 gyventojai).
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Apžvelgiant kiekvienų metų veiklos rodiklius, vienas iš svarbiausių rodiklių yra gyventojų
sutelkimas. Bendras 2011 metų rajono gyventojų sutelkimas į bibliotekas yra 23,6 proc.
Ataskaitiniais metais, lyginant su 2010 m., rajone ir viešojoje bibliotekoje gyventojų sutelkimo
rodikliai nežymiai padidėjo, tačiau Ariogalos miesto ir kaimo filialuose gyventojų sutelkta mažiau.
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
•

mieste

7460,5

(VB ir Ariogalos miesto filialas)

•

kaime

1055,6

(24 kaimo filialai)

Atskiruose kaimo filialuose gyventojų sutelkimo procentas labai skiriasi. Tai priklauso nuo
mikrorajono dydžio, kaimų išsidėstymo, susisiekimo su pagrindine gyvenviete, kurioje įsikūrusi
biblioteka, galimybių. Betygalos, Butkiškės, Girkalnio, Kalnujų, Katauskių, Nemakščių,
Pryšmančių, Viduklės filialų gyventojų mikrorajonai dideli, nes sujungti su prieš keletą metų
uždarytų bibliotekų mikrorajonais. Gyventojams šiose bibliotekose lankytis nėra patogu. Tai ir
lemia mažą gyventojų sutelkimo procentą.
Vartotojų skaičius
Vartotojų skaičius

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

Rajone
Viešojoje bibliotekoje
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

9567
3247
717
5603

9156
3307
675
5174

-411
60
-42
- 429
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Kalbant apie bibliotekos vartotojus, reikia išskirti vartotojų grupę - interneto paslaugų
vartotojai. 2011 m. rajone interneto paslaugomis naudojosi 3106 vartotojai. Ataskaitiniais metais
lyginant su 2010 m. interneto paslaugomis naudojosi 474 vartotojais daugiau. Manome, kad tam
įtakos turėjo organizuoti gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, projekto „Bibliotekos
pažangai“ organizuotos ir rajono bibliotekų vykdytos įvairios akcijos, internetinės trancliacijos ir kt.
renginiai.

Rajone interneto paslaugomis naudojosi 33,9 proc. visų registruotų vartotojų (17,9 proc.
suaugusiųjų ir 16 proc. vaikų). Viešojoje bibliotekoje interneto paslaugomis naudojasi 29,7 proc.
vartotojų, Ariogalos miesto filiale - 47,4 proc. Interneto paslaugomis kaimo filialuose vidutiniškai
pasinaudojo 34,8 proc. vartotojų.
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Paanalizavus besinaudojančių internetu vaikų ir suaugusių vartotojų skaičių, paaiškėjo, kad
viešojoje bibliotekoje šia paslauga naudojasi beveik dvigubai daugiau suaugusių vartotojų,
Ariogalos m. filiale - 1,6 karto daugiau naudojasi vaikai. Kaimo filialuose vaikų vartotojų nežymiai
padidėjo.
Interneto vartotojai 2007 - 2011 m.

Lankomumo rodikliai ir jų pokyčiai

Iš viso rajone
Savivaldybės VB
Ariogalos m. filiale
Kaimo filialuose

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

142563
40268
12878
89417

143090
48582
12640
81868

527
8314
-238
-7549

Ataskaitiniais metais vartotojai rajono bibliotekose lankėsi 143090 kartų. Lyginant su 2010
metais bendras apsilankymų skaičius bibliotekose išaugo. Tai lėmė padidėjęs viešosios bibliotekos
lankytojų skaičius. Kaimo filialuose apsilankymų skaičius sumažėjo, nes 2010 metų pirmą pusmetį
dar dalis uždaromų bibliotekų veikė ir aptarnavo lankytojus. Uždarius 8 bibliotekas sumažėjo
vartotojų ir lankytojų skaičius.
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Vaikų apsilankymų sk.

2010 m.

2011 m.

Skirtumas

Iš viso rajone
Savivaldybės VB
Ariogalos m. filiale
Kaimo filialuose

64737
14453
5987
44297

62877
15573
5950
41354

-1860
1120
-37
-2943

2011 m. rajone lyginant su 2010 m. lankomumo rodiklis padidėjo nuo 14,9 iki 15,6.
Lankomumo rodikliai Savivaldybės viešojoje bibliotekoje padidėjo 2,3 karto. Taip pat lankomumas
didesnis buvo Ariogalos miesto filiale ir Žaiginio, Vosiliškio, Viduklės, Užkalnių, Sujainių,
Pikčiūnų, Kaulakių, Katauskių, Girkalnio, Betygalos, Berteškių filialuose. Vartotojų lankomumas
sumažėjo Butkiškės, Gruzdiškės, Kalnujų, Pašaltuonio, Pramedžiavos, Pryšmančių, Šiluvos,
Verėduvos bibliotekose. Gruzdiškės, Verėduvos bibliotekose lankomumui įtakos turėjo tai, kad
darbuotojos sirgo ir apie 3 mėnesius turėjo nedarbingumo lapelius. Šiluvos biblioteka buvo keliama
į kitas patalpas, pasiruošimo bei persikėlimo darbai šiek tiek sutrikdė bibliotekos veiklą.
Dokumentų išduotis
Iš viso išduota grožinės literatūros rajone (fiz. vnt. ir proc.)
rajone

104126

50,7 %

VB

42361

49,7 %

Ariogalos miesto filiale

11718

72,8 %

kaimo filialuose

50047

48,1 %

Iš viso išduota šakinės literatūros (kartu su periodika) (fiz. vnt. ir proc.)
rajone

101164

49,3 %

VB

42874

50,3 %

4378

27,2 %

53912

51,9 %

Ariogalos miesto filiale
kaimo filialuose
Iš viso išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.)
rajone

88292

43 %

VB

33999

39,9 %

3720

23,1 %

50573

48,6 %

Ariogalos miesto filiale
kaimo filialuose
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Analizuojant, kokių dokumentų bibliotekose išduodama daugiausiai, galima daryti tokią
išvadą, kad rajone 43 % visos išduoties sudaro periodika. Ir tik 6,3 proc. šakinės literatūros.

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
iš viso rajone

274

•

VB

51

•

Ariogalos miesto filiale

14

•

kaimo filialuose

209

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
iš viso:

83

- rajone

83

- VB

17

- Ariogalos miesto filiale

5

- kaimo filialuose

61

16
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams iš viso:
- rajone

55

- VB

33

- Ariogalos miesto filiale

1

- kaimo filialuose
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2011 m. rajono bibliotekose padaugėjo 7 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Iš 138
kompiuterizuotų darbo vietų 83 skirtos vartotojams, 55 - darbuotojams.
PRIEIGA IR SĄLYGOS
Darbo valandos
Viešoji biblioteka dirba 8 - 18 val. (administracija, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo
bei Ūkio skyriai dirba 8 - 17 val., Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir Vaikų literatūros skyriai –
9 -18 val.). Ariogalos miesto filialo, Betygalos, Butkiškės, Girkalnio, Ilgižių, Kalnujų, Katauskių,
Nemakščių, Pryšmančių, Sujainių, Šiluvos, Verėduvos, Viduklės ir Žaiginio filialų darbo laikas nuo
10 iki 1830, Paliepių, Pašaltuonio, Berteškių, Pikčiūnų filialuose skaitytojai aptarnaujami nuo 13 iki
17 val., Gruzdiškės ir Kaulakių bibliotekos dirba pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30-16 val.,
Vosiliškio - antradieniais-penktadieniais nuo 13-18 val.; Milašaičių, Pramedžiavos ir Paupio filialų
darbo laikas yra 9 - 15.30 val.
Darbo dienos
Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Ariogalos miesto filialo vartotojai
aptarnaujami 6 dienas per savaitę (poilsio diena – sekmadienis). Administracija bei Dokumentų
komplektavimo ir tvarkymo, Ūkio skyriai dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. Kaimo
filialų poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.
TARPBIBLIOTEKIIS ABOEMETAS
2011 m. TBA paslaugomis naudojosi 25 vartotojų (2010 m. - 15).
•

išsiųsta užsakymų

56

•

gauta dokumentų

51

•

originalų

35

•

kopijų

16

TBA dažniausiai naudojasi studentai, neakivaizdžiai besimokantys dirbantieji, kaimo filialų
bibliotekininkai, ieškantys reikalingos medžiagos darbui, savišvietai. 2011 m. daugiausia užklausų
buvo istorijos tema. Be to, pageidaujami leidiniai – teisės, ekonomikos, pedagogikos, psichologijos,
kalbotyros, filologijos, etnografijos, matematikos, vadybos temomis.
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REGIIAI
Renginių skaičius bibliotekose
• rajone
• VB
• Ariogalos miesto filiale

778
76
45

iš jų vaikams 422
iš jų vaikams 47
iš jų vaikams 23

• kaimo filialuose

657

iš jų vaikams

352

Kompleksiniai renginiai
• rajone

92

iš jų vaikams

50

• VB

20

iš jų vaikams

6

2

iš jų vaikams

1

70

iš jų vaikams

43

• Ariogalos miesto filiale
• kaimo filialuose
Žodiniai renginiai
• rajone

334

iš jų vaikams

214

• VB

25

iš jų vaikams

24

• Ariogalos miesto filiale

16

iš jų vaikams

10

293

iš jų vaikams

180

352

iš jų vaikams

158

• VB

31

iš jų vaikams

17

• Ariogalos miesto filiale

27

iš jų vaikams

12

294

iš jų vaikams

129

• kaimo filialuose
Vaizdiniai renginiai
• rajone

• kaimo filialuose

2011 m. Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose populiariausios
renginių formos buvo knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, literatūros ir teminiai vakarai,
popietės, valandėlės, literatų ir kitokios vakaronės, knygų šventės, kraštiečių susitikimai. Populiarūs
tapo garsiniai skaitymai jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Organizuojant renginius viešoji
biblioteka ir kaimo filialai bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimo
bendruomenėmis, kultūros centru bei jo filialais, mokyklomis.
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TRADICIIAI REGIIAI
acionalinė bibliotekų savaitė
2011 m. Nacionalinės bibliotekų savaitės tema buvo „Skaityk bibliotekoje“. Ši savaitė
Viešojoje bibliotekoje pradėta Anapilin išėjusio poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui, jo
puoselėtai gimtajai kalbai ir knygai skirtu renginiu „Poeto valanda“. Poetui atminti renginiai vyko
Girkalnio, Milašaičių, Šiluvos bibliotekose.
Balandžio 27 dieną – Informacijos dieną – rajono bibliotekų darbuotojams surengtas
seminaras „Gamtosaugos informacijos sklaida bibliotekose“, kurio metu bibliotekų darbuotojai
galėjo susipažinti su gamtosaugos aktualijomis Raseinių rajone, išgirsti šios srities specialistų
pastebėjimus, atsakymus į dominančius klausimus. Pranešimus skaitė Dubysos regioninio parko
vyr. ekologas Vaidas Greičius, Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento Raseinių rajono agentūros vyriausiasis specialistas Augustinas Zurlys, Raseinių
rajono administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vytautas
Oržekauskas, Dubysos regioninio parko vyr. kultūrologė Laimutė Pečkaitienė.
Balandžio 28 d. Viešojoje bibliotekoje lankėsi poetė Zita Gaižauskaitė. Į susitikimą su
poete susirinko Kalno vidurinės mokyklos Katalikiškos dvasios skyriaus mokiniai kartu su savo
mokytojomis.
Šios savaitės metu vyko video transliacijos – diskusijos „Naujoviška biblioteka - kurkime
ją patys“ ir „Karjeros kelias – bibliotekininko profesija“. Atnaujintas informacinis lankstinukas
„Biblioteka yra Tavo“, supažindinantis su viešosios bibliotekos paslaugomis bei raginantis jomis
naudotis. Vaikų literatūros skyrius surengė literatūros valandėlę „Knygos kelias į tavo namus“.
„Poezijos pavasarėlis“ Maironio gimtinėje
2011 m. birželio 11 d. Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė visus poezijos
mylėtojus į Bernotus, kur vyko tradicinis Poezijos pavasarėlis. Pakvėpuoti poeto gimtųjų namų oru,
pasidalinti savo širdies dalele ir gal būt dar kartą pasisemti įkvėpimo iš Lietuvos dainiaus, suėjo
Šiaulių, Tauragės, Kauno, Raseinių, Ariogalos ir Marijampolės literatai.
Akcija ,,Renkame Metų knygą“
2011 metais Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius parengė projektą geriausių
vaikiškų knygų trejetukui laimėti. Visas tris knygas šiai akcijai skyrė Ūkio bankas. Pagal iš anksto
numatytą planą lapkričio – gruodžio mėnesiais įvyko du šių knygelių pristatymai pradinių klasių
mokiniams mokyklose. Metų kygos rinkimuose dalyvavo Ariogalos miesto ir Pryšmančių filialai.
Tarptautinė vaikų knygos diena ir jai skirti renginiai
Skatinant mažųjų skaitytojų skaitymą, parengta lėlių – literatūrinių personažų paroda
„Pasakų šalies svečiai“. Ši knygų ir lėlių paroda buvo pristatyta Kalnujų filiale minint Tarptautinę
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vaikų knygos dieną. Analogiški šios parodos pristatymai įvyko Viduklės ir Ariogalos miesto
filialuose.
Vosiliškio ir Pryšmančių filialuose surengtos popietės „Atsiverskime vaikišką knygą“, ir
„Aplankykime pasakų šalį“, kurios buvo skirtos Tarptautinei vaikų knygos dienai.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (lapkričio 14-20 d.)
2011 m. jau tradiciniu tapusiame Šiaurės šalių bibliotekų savaitės (lapkričio 14-20
dienomis) projekte dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyrius, Viduklės, Nemakščių, Užkalnių, Žaiginio, Vosiliškio ir Pryšmančių filialai. Savaitės tema
„Humoras šiaurėje“.
Akcija ,,Keliaujantis lagaminas“
„Keliaujančių lagaminų“ tikslas – pažadinti skaitymo poreikį, dalijimosi džiaugsmą, taip pat
užpildyti vaikų laisvalaikį, bent kiek sumažinti knygų trūkumą kaimo skaitytojams bei užtikrinti,
kad su naujai išleistomis knygomis galėtų susipažinti atokiausių kaimų mažieji skaitytojai. Kadangi
knygelių daug, o jų skaitytojai maži, „Keliaujantys lagaminai“ bibliotekose svečiuojasi po kelis
mėnesius. 2011 m. „Keliaujantis lagaminas“ apsilankė Ilgižių, Milašaičių, Sujainių filialuose.
Žaislotekos veikla
Nuo 2011 m. spalio mėn. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pradėjo veiklą
Žaisloteka. Į jos atidarymą buvo pakviesti Raseinių „Kalno “ vidurinės mokyklos Katalikiškos
dvasios priešmokyklinio ugdymo grupės lankytojai. Jie susipažino su lėlių - literatūrinių personažų
paroda „Atėję iš knygų“ bei suvenyrų kolekcija „Skaitytojai“, stalo žaidimais. Ne mažesnį
susidomėjimą sukėlė Raseinių pagrindinės mokyklos bei Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos
Katalikiškos dvasios skyriaus pradinukų piešinių paroda „Mano trolis“. Vaikams buvo įteikti Vaikų
literatūros skyriaus lankstinukai, balionėliai.
Žaislotekas turi Kalnujų, Katauskių, Pramedžiavos, Pryšmančių, Užkalnių, Pikčiūnų,
Nemakščių ir Ariogalos m. filialai.
Susitikimai su rašytojais, jų jubiliejai, knygų pristatymai, aptarimai
Ieškant naujų veiklos formų skaitymo skatinimui, 2011 m. suburtas Viešosios bibliotekos
Skaitytojų klubas. Sausio mėn. viešėjo poetas Audrius Šikšnius, kuris pristatė savo poezijos knygas
„Toli nuo dangaus“ ir „Kur keliai išsivaikšto“. Klubo susitikimų meto buvo diskutuota temomis,
kaip „Ecce homo: Jėzus Kristus žmogus, mitas, dievas“ ir „Laukinės moters archetipas mituose ir
pasakose bei jo interpretavimas šiuolaikinėje literatūroje“.
Praėjusiais metais istorikė Anelė Butkuvienė viešojoje bibliotekoje pristatė savo knygą
„Garsios Lietuvos moterys“ .
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Rugsėjo mėn. Viešosios bibliotekos geriausi mažieji skaitytojai buvo pakviesti į šventę „Po
kabančiu pasakos tiltu“. Renginys buvo skirtas Raseinių viešosios bibliotekos 90-mečiui paminėti. Į
susitikimą su geriausiais skaitytojais, bibliotekos talkininkais ir savanoriais, jų tėveliais ir
mokytojais atvyko garsi poetė, vertėja, dramaturgė Violeta Palčinskaitė. Pasibaigus literatūrinei
daliai, buvo pagerbti aktyviausi skaitytojai. Padėkos raštus vaikams įteikė gerbiama poetė.
Kaulakių filiale įvyko įdomiausios vaikiškos knygutės pristatymas „Pas knygutę į svečius“ .
Vaikai pristatė jiems labiausiai patinkančias knygutes. Surengta ir popietė „Mano mielas draugas“,
kuri skirta pasaulinei gyvūnų globos dienai.
Susitikimai su poetėmis Zita Gaižauskaite ir Zene Sadauskaite įvyko Užkalnių, Nemakščių,
Sujainių ir Milašaičių filialuose. 2011 m. Užkalnių bibliotekos darbuotoja Janina Volfienė paskelbė
konkursą „Knygos karalius ir karalienė“. Visus metus moksleiviai skaitė knygas, aptarinėjo
tarpusavyje, vienas kitam rekomendavo ką paskaityti. Konkurso baigiamasis renginys vyko
bendruomenės salėje, kurio metu buvo apdovanoti nugalėtojai.
Metų pabaigoje Pryšmančių filiale surengta popietė „Draugaukime su knyga“, kurios metu
paskelbti aktyviausi skaitytojai, įteikti prizai.
Renginiai, skirti kraštiečiams
2011 m. balandžio 6 d. Vilniuje, Rašytojų klube surengtas Marcelijaus Martinaičio kūrybos
vakaras, skirtas jo 75-erių metų sukakčiai. Renginyje dalyvavo ir mūsų rajono delegacija: Raseinių
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Kalnujų seniūnijos seniūnė
Regina Čepurnovienė, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė, Kalnujų ir
Palendrių bendruomenių atstovai.
Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje įvyko knygos „Raseinių kraštas šiandien“
pristatymas ir vakaras - susitikimas su „Versmės“ leidyklos leidžiamos monografijos „Raseiniai“
rengėjais. Susitikime dalyvavo ir būsimo leidinio koncepciją pristatė knygos vyriausiasis
redaktorius doc. Dr. E. Mažintas, istorikas ir bibliofilas Tomas Petreikis, kraštotyrininkai V.
Rimkienė, J. Brigys, V. Vitkus.
Metų pabaigoje įvyko susitikimai su kraštiečiais dr. Daiva Šeškauskaite, kuri pristatė savo
naują knygą „Erotika tautosakoje“, o Petras Baužys pasidalino savo ilgo ir įdomaus gyvenimo
priminimais kviesdamas perskaityti jo knygą „Asmenybių šešėlyje“.
2011 m. spalio 14 d. iškilmingai paminėtas Viešosios bibliotekos įkūrimo 90 –ies
metų jubiliejus. Sveikinimo žodį tarė Raseinių meras Remigijus Ačas, LR Seimo narys Edmundas
Jonyla, europarlamentaro Rolando Pakso padėjėja Aldona Radčenko. Bibliotekos direktorė pristatė
leidinį „Raseinių savivaldybės viešajai bibliotekai – 90“. Renginio metu buvo pasveikinti
bibliotekos senjorai, nebuvo pamiršti ir patys aktyviausi skaitytojai. Ilgamečiai darbuotojai buvo
apdovanoti Kultūros ministro, rajono Savivaldybės mero, rajono Savivaldybės Švietimo, kultūros,
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sporto ir jaunimo skyriaus ir Viešosios bibliotekos direktorės padėkų raštais. Renginyje dalyvavo
LR Seimo narė Dalia Teišerskytė, Raseinių rajono Savivaldybės tarybos narys Česlovas
Kenstavičius, Krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė, S.Stanevičiaus bendrijos
seniūno pavaduotojas Antanas Pocius ir kt. garbūs svečiai. Dalyvaudami šventėje mus pagerbė
kaimyninių ir Žemaitijos regiono viešųjų bibliotekų vadovai. Vakaro programą paįvairino muzika –
Raseinių meno mokyklos mokytojų ir jų mokinių atliekamas koncertas.
Papročiams, liaudies tradicijoms populiarinti skirti renginiai vyko - Betygalos bibliotekoje,
kuri kartu su vietos bendruomene ir muziejumi surengė Margučių ridenimo šventę. Kaulakų filiale
suorganizuota adventinė popietė su Dalia Teišerskyte. Milašaičių filialo skaitytojai buvo sudominti
velykinių kiaušinių marginimo pamokėlėmis, o Katauskių bibliotekos – pakviesti į Advento
popietę. Šio filialo darbuotoja surengė Skaraitiškės dvare gyvenusių žmonių susitikimą.
Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė Ariogalos miesto bibliotekoje įvykęs ariogališkio
Vytauto Šulskio knygos „Neužmirštuolė“ pristatymas. Renginio metu buvo pristatytas kraštotyros
darbas „Literatas Vytautas Šulskis“. Po knygos pristatymo įvyko Ariogalos zonos literatų klubo
steigiamasis susirinkimas ir buvo įsteigtas literatų klubas „Atgaiva“.
Popietė „Širdies palytėjimas“ surengta Kaulakių filiale. Dalyvavo Šiluvos parapijos kunigai:
Everetas Murauskas ir Ramutis Janšauskas, gitarų meistras, bardas iš Lyduvėnų K. Petryla, literatas
Alfonsas Vaičiulis. Skambėjo dalyvių atliekamos dainos, buvo skaitomos Alfonso Vaičiulio
sukurtos eilės. Metų pabaigoje Milašaičių biblioteka rėmėjų lėšomis surengė aktyviausių skaitytojų
pagerbimo šventę, kurios metu buvo pasidžiaugta nuveiktais darbais. Pašaltuonio filialo surengtame
renginyje „Gebėjimas įžvelgti grožį“ buvo pagerbti Pašaltuonio krašto auksarankiai: mezgėjos ir
kiti darbštuoliai, kuriantys įvairius rankdarbius. Renginiu „Skaitėme, skaitome ir skaitysime“
paminėtas Vosiliškio bibliotekos 60-metis. Jo metu apžvelgta bibliotekos raidos istorija, savo
eilėraščius skaitė kraštietis poetas-satyrikas Rimantas Klusas, buvo apdovanoti bibliotekos rėmėjai
ir aktyviausi skaitytojai.
Renginių ciklas „Skaitymai netradicinėse erdvėse“ surengtas

Betygalos filialo

skaitytojams. Tai Žemės dienos minėjimas (kovo 20 d.) ant Betygalos piliakalnio, kurio metu buvo
pristatyta Marcelijaus Martinaičio kūryba. Literatūrinė programa papildyta ir Just. Marcinkevičiaus
kūriniais. Rudens lygiadienio (09.22) paminėjimo metu skaityta Elenos Mezginaitės poezija.
Betygalos bendruomenės narių kelionės į Lenkiją metu, pasinaudota galimybe, buvo skaitomi
Ramutės Skučaitės eilėraščiai. Kitas renginių ciklas Betygalos filiale – „Adventiniai skaitymai“.
Įvyko eglutės įžiebimo šventė, kurios metu bibliotekininkė skaitė poezijos ir prozos kūrinius apie
gyvenimo prasmę, gerumą, švenčių laukimą. Panaudoti Jurgos Ivanauskaitės, Janinos Degutytės ir
kt. autorių kūriniai. Jau keletą metų Betygalos bendruomenė paskutinį sekmadienį prieš Kalėdas
rengia Atjautos pietus bendruomenės nariams, kurių artimieji mirę tais metais. Biblioteka jau antrus
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metus dalyvauja šiame renginyje, ruošdama literatūrinius skaitymus apie gyvenimo prasmę,
žmogaus būtį, ryšį su artimaisiais, Dievu. Praėjusių metų popietėje skambėjo Alfonso Vaičiulio
poezija.
Filialų renginiai, organizuoti kartu su Raseinių rajono kultūros centro filialais,
bendruomenėmis
Nemakščių biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su vaikų darželiu, seniūnija. Šios bibliotekos
darbuotoja aktyviai prisidėjo prie seniūnijos organizuojamos Rudenėlio šventės. Darželio vaikams
surengtos valandėlės „Pažintis su profesija“ ir „Susitikimas su knyga“.
Kaulakių filialas kartu su vietos mokykla paminėjo Žemės dieną. Buvo pakviestas Dubysos
regioninio parko ekologas Vaidas Greičius, kuris suorganizavo viktoriną gamtos tema „Ar žinai“.
Vaikai buvo iš anksto pasidarę inkilėlius, o šventės dieną juos susinešė į biblioteką ir visus
padovanojo Dubysos regioniniam parkui.
Betygalos filialas aktyviai bendradarbiauvo su Betygalos bendruomene, Betygalos Maironio
vidurine mokykla, Raseinių RKC Betygalos filialu, žymiais kraštiečiais, LR Seimo nariu E. Jonyla.
Seimo narys suteikė pagalbą leidžiant leidinį „Marijona Birutė Navakauskienė: bibliografinis
sąrašas“. Organizuojant kraštiečių susitikimą Skaraitiškės dvare Katauskių filialą parėmė Kęstutis
Skamarakas.
ETRADICIĖS DARBO FORMOS
2011 m. toliau savo veiklą plėtojo prie viešosios bibliotekos įsikūrę klubai: literatų klubas
„Dubysa“ ir rajono tautodailininkų klubas „Sodžius“. Su šiais klubais bendradarbiaujama
organizuojant renginius.
Iš netradicinių darbo formų kaimo filialuose reikia paminėti prie Pramedžiavos bibliotekos
įregistruotą pagyvenusių žmonių bendriją "Užuovėja". Jos vadovas - bibliotekininkas Antanas
Šulskis. Bendrijos tikslas - atgaivinti kaimo papročius, tradicijas, šventes. Nuo 2009 m. Katauskių
filiale veikia skaitytojų klubas „Žodis“. Klubo nariai yra ir patys atyviausieji skaitytojai. Klubas
renkasi kartą į ketvirtį. Susitikimuose aptaria perskaitytas knygas, skaito eiles, bendrauja.
Žaiginio filiale veikia bibliotekininkės pagalbininkų (jaunųjų bibliotekininkų) „Žiniukų“
klubas. Savo darbą dirbo jaunieji bibliotekos pagalbininkai „žiniukai“ dirbo atsakingai. Ruošė ir
publikavo stende „Žaiginio žiniukų žinios“ įvairią medžiagą, kvietė skaityti knygą, rūpintis ja.

Pašaltuonio filiale glaudžiasi vaikų klubas „Šypsena“. Ataskaitiniais

metais

biblioteka aktyviai dalyvavo Pašaltuonio kaimo bendruomenės vaikų dienos centro
veikloje. Šiems vaikams buvo organizuojami įvairūs užsiėmimai. Prieš Kalėdas
bibliotekoje atidarytos Kalėdinės dirbtuvėlės, kuriose buvo karpomos snaigės, kuriami
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Kalėdiniai vainikai, eglutės ir visa tai panaudota bibliotekos patalpų puošimui.
Išradingai suorganizuotas vakaras, skirtas Motinos dienai. Pašaltuonio filialo
darbuotoja kartu su Vaikų klubu „Šypsena“ paruošė ne tik sveikinimus mamoms, bet ir
programą „Metų laikai“.
Dailės galerijos veikla
2011 m. Dailės galerijoje surengtos parodos, skirtos Viešosios bibliotekos 90-ies metų
jubiliejaus proga, tai: „Bibliotekos ženklai: prasmė ir kaita“ – bibliotekos atributikos paroda,
„Skubančio laiko rate“ - 1981 m. ir 2011 m. bibliotekos darbuotojų fotografijos, „Bibliotekos
vadovai“, „Bibliotekos draugai“, „Bibliotekos darbuotojų leidiniai“, „Bibliotekos pastato
renovacija“.
Ataskaitiniais metais veikė Europos savanorystės metams skirta fotografijų paroda
„Savanorystės veidai“. Autorius – fotomenininkas bei grafikos dizaineris Paulius Staniūnas.
MOKAMOS PASLAUGOS
2010 m. rugsėjo 9 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1)TS-242 buvo
patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikamų mokamų paslaugų įkainiai,
jie nesikeitė ir 2011 m. Šias paslaugas teikia ir kaimo filialai, kuriuose yra VIP.
2011 m. gauta už mokamas paslaugas:
Dokumentų kopijavimas

5602 kopijų

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas

645 vnt.

Dokumentų spausdinimas

840,3 Lt
1936 Lt

9265 psl.

1853 Lt

Dokumentų skenavimas

18 Lt

Dokumentų įrišimas
TBA

35 Lt
271 Lt

Delspinigiai

88 Lt

Iš viso mokamų paslaugų už

5041,3 Lt

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR RYŠIAI SU VISUOMEE
Viešoji biblioteka ir toliau plečia paslaugas, o tai formuoja teigiamą bibliotekos įvaizdį.
Naudodama kompiuterius ir kopijavimo techniką rengia ir leidžia lankstinukus, renginių programas,
kvietimus, skelbimus ir kt. Bibliotekos 90-ies metų veiklos jubiliejaus paminėjimo šventei
sumaketuoti ir išspausdinti kvietimai, padėkos. Išleistas informacinis leidinys „Raseinių rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai – 90“. Betygalos filialo darbuotojos parengtas ir išleistas 15 egz.
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tiražu kraštotyros darbas „Marijona Birutė Navakauskienė: bibliografinis sąrašas“, skirtas
mokytojos 70-mečiui paminėti.
Bibliotekos leidiniai:
•

Lankstinukai

4 (Informacijos sk., Ariogalos m. fil., Žaiginio fil., Šiluvos fil.)

•

Leidiniai

2 (Viešoji biblioteka, Betygalos fil.)

Bibliotekos darbuotojų straipsniai:
Metai
2011

2010

Bibliotekos darbuotojų str., iš viso

117

77

Rajoninis laikraštis „Naujas rytas“

59

34

Rajoninis laikraštis „Alio Raseiniai“

58

42

Rajoninis laikraštis „Raseinių žinios“

–

–

Žurnalas „Tarp knygų“

–

1

*e bibliotekos darbuotojų straipsniai

34

7

Buvo aktyviai rašomi ir talpinami straipsniai į šias internetines svetaines:


www.raseiniai.rvb.lt



www.vipt.lt



www.milasaiciai.lt



www.bitupis.lt

•

http://www.zolinciuakademija.lt

•

www.raseiniai.lt

•

www.raseiniskis.lt

Vietos radijo ir televizijos panauda:
•

laidų skaičius

2

•

reportažų skaičius

3

•

interviu

4

Ataskaitiniais metais per VšĮ Raseinių krašto televiziją buvo transliuotos dvi laidos
„Skaityk bibliotekoje“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei ir Daivos Šeškauskaitės naujos
knygos pristatymas „Erotika tautosakoje“. Parengti ir parodyti 3 reportažai apie projekto
„Bibliotekos pažangai“ tiesiogines transliacijas rajono bibliotekose, Europos dienos minėjimą
Žemaičio aikštėje ir Viešosios bibliotekos jubiliejinį 90-mečio minėjimą, vykusį bibliotekoje.
Buvo transliuoti 4 interviu su Viešosios bibliotekos direktore Daina Sutkevičiene. Ji kvietė
raseiniškius dalyvauti fotografijų konkurse „Ir aš, ir tu galim būti savanoriu“, supažindino su knygų
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lentynos „Skaitytojas skaitytojui“ reikšme ir nauda, pateikė informaciją apie savanorystės metams
skirtą fotografijų parodą „Savanorystės veidai“ ir kvietė dalyvauti akcijoje „Knygų Kalėdos“.
2011 m. LRT laida „Kaimo akademija“ parodė reportažą apie Betygalos gyvenimą. Laidos
rengėjai apsilankė bibliotekoje, kalbino skaitytojus, domėjosi Betygalos gyventojų kultūrinių
poreikių tenkinimu. Laidos metu kalbėjo ir bibliotekininkė Regina Musteikienė.
IV. IFORMACIĖ IR KRAŠTOTYRIĖ VEIKLA
LIBIS PĮ diegimas:
•

Iš viso įdiegta rajono bibliotekose

13

•

VB

1

•

Elektroniniai katalogai

1

•

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge 50528
2011 m. RRSVB elektroniniame kataloge sukurti 7376 nauji bibliografiniai įrašai.

Dokumentų komplektavimo - tvarkymo skyriaus darbuotojos 2011 m. sukūrė 6274 pav. knygų
bibliografinių įrašų. Rekataloguota 23511 fiz. vnt., 12524 pav. dokumentų. Rekataloguojami visų
skyrių Ariogalos m., Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Milašaičių, Pramedžiavos,Sujainių, Šiluvos,
Vosiliškio ir Žaiginio filialų fondai.
Informacijos skyriaus darbuotojos E. Kvietkienė ir A. Kriščiokaitienė aprašinėjo straipsnius
iš rajoninių laikraščių “Naujas rytas” ir „Alio, Raseiniai“, buvo sukurti ir išsiųsti į LNB BKC 1102
analiziniai bibliografiniai įrašai.
Milašaičių, Pramedžiavos, Sujainių ir Vosiliškio filialų darbuotojai buvo apmokyti kaip
rekataloguoti fondus. 2011 m. šis darbas atliktas Sujainių, Kalnujų ir Šiluvos filialuose.
VB skaitykloje ir Vaikų literatūros skyriuje gaunami periodiniai leidiniai užregistruoti
LIBIS PĮ komplektavimo posistemyje.
Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos) - 5991 fiz. vnt.
•

VB

1819 fiz. vnt.

•

Informacinio fondo dydis Ariogalos miesto filiale

574 fiz. vnt.

•

Vidutinis informacinio fondo dydis kaimo filialuose

66 fiz. vnt.

Informaciniame fonde komplektuojami informaciniai leidiniai: enciklopedijos,
žodynai, žinynai, įstatymų rinkiniai, bibliografinės rodyklės. 2011 m. gauti „Visuotinės lietuvių
enciklopedijos“ 18 ir 19 tomai, juos gavo 15 filialų ir 2 VB skyriai. Praėjusiais metais Viešoji
biblioteka įsigijo nemažai enciklopedijų ir žinynų: „Vaiko sveikatos enciklopedija“, „Estetikos
enciklopedija“, „Literatūros enciklopedija mokyklai“, iliustruotą enciklopediją „Žūklė Lietuvoje“,
„Lietuvos sporto žinyno “ 20 tomą, žinynus „Turizmo ir kelionių geografija“, „153 įdomiausi
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Lietuvos dvarai“ ir kt. Viešoji biblioteka ir Ariogalos m. filialas gavo enciklopedinį žinyną
„Lietuvos istorija“. Viešoji biblioteka ir visi filialai aprūpinti jaunimui skirtu informaciniu leidiniu
„Pažinkime Europą!“.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Atsakytų informacinių užklausų tematika ir skaičius :
•

viso rajone

5536

•

VB

2951

•

Ariogalos miesto filiale

•

kaimo filialuose

2249

•

vidutiniškai 1 kaimo filialui tenka

94

336

Internetas
Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto - 23
Interneto vartotojų skaičius

3106, iš jų:

VB

984

Ariogalos m. filiale

320

Kaimo filialuose

1802

2011 m. Viešosios bibliotekos tinklalapyje www.raseiniai.rvb.lt priskaičiuoti 26789 virtualūs
apsilankymai, bibliotekos elektroniniame kataloge - 1018 virtualūs apsilankymai, įvyko 1110
seansų, 3704 paieškų per OPAC – WWW. Atsisiųsta 1175 įrašų.
Viešoji biblioteka turi prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO Publishing;
Oxford Art Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium Collection. 2011 m.
buvo suteikta prieiga prie INFOLEX.Praktika duomenų bazės, kurioje atlikta 2869 operacijų.
Mokymai gyventojamas
Pagal parengtą programą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ viešojoje bibliotekoje
buvo apmokyta 18 gyventojų. Kad gyventojai galėtų mokytis pagal šią programą buvo parengtas
kursas „Kompiuterio pradžiamokslis“, kurį išklausė 16 gyventojų, ir iš viso pagal šias programas
Viešojoje bibliotekoje buvo apmokytas 61 gyventojas, mokymų trukmė – 161 akademinė valanda.
Gyventojų mokymai vyko ir 15-oje filialų, apmokyta - 319 žmonių.
Mokymai darbuotojams
2011 m. rajono bibliotekininkai dalyvavo

projekto „Bibliotekos pažangai“ rengtuose

mokymuose: „OS Windows bei MS Office 2010 naujovės ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir
MS Office 2007“, darbo su MS Exsel 2010 pagrindai, bendravimo įgūdžių tobulinimas (28
darbuotojai). Anglų kalbos gebėjimus tobulino - 6 darbuotojai, kurie baigė 2010 m. pradėtus anglų
kalbos gebėjimo tobulinimo kursus. Projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymuose „Atstovavimo
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bibliotekoms gebėjimų stiprinimas“ dalyvavo – 10 darbuotojų, nuotoliniuose mokymuose
„Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ mokėsi 15 ir „Viešieji ryšiai“- 5 bibliotekininkai.
KRAŠTOTYROS VEIKLA
Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas
- kraštotyros fondo dydis

2691 fiz. vnt.

- per metus pasipildė SVB

10 fiz. vnt.

- atsakyta kraštotyrinių užklausų SVB

8

- SVB kraštotyros kartoteka papildyta kortelių

46

- iš viso yra parengta kraštotyros darbų rajone

253

- per metus parengta kraštotyros darbų
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Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos Informacijos sk. parengė elektroninį leidinį
„Raseinių krašto istorijos pėdsakais. Jonas Brigys: bibliografija“. Tai bibliografinė Jono Brigio
publikacijų kraštotyros tema rodyklė, kurioje beveik visos publikacijos periodinėje spaudoje yra
suskaitmenintos ir prieinamos vartotojui, besinaudojančiam šiuo leidiniu. Suskaitmeninta
Pranciškos Lauraitytės atvirukų kolekcija, kuri bus panaudota elektroniniam leidiniui.
Betygalos bibliotekos darbuotoja Regina Musteikienė parengė ir išleido kraštotyrinį leidinį
„Marijona Birutė Navakauskienė: bibliografinis sąrašas“.
RRSVB vyresn. bibliotekininkas Jonas Brigys atliko parengiamuosius kraštotyrinės
elektroninės enciklopedijos „Raseinistika“ darbus: buvo renkama ir sisteminama senojoje
periodikoje (išleista iki 1940 m.) paskelbta medžiaga apie Raseinių kraštą. Svetainėje
www.epaveldas.lt peržiūrėti suskaitmeninti leidiniai „Vilniaus žinios“ (1905-1909),

„Lietuvos

žinios“ (1909-1915). Taip pat kraštotyrinė medžiaga išrinkta iš leidinių „Viltis“ (1907-1915),
„Laisvė“ (1919-1923), „Lietuva“ (1919-1928). Rinkta medžiaga Kauno apskrities archyve,
Lietuvos centriniame valstybės archyve ir ir Lietuvos valstybės istorijos archyvuose. Pildoma
Raseinių krašto žymenybių kartoteka.
Knygos muziejaus veikla
Atnaujinus Knygos muziejaus veiklą buvo parengta ekspozicija „Lietuvos knygos
kelias XVII-XX a. pradžia“. Knygos muziejuje sudarytos sąlygos plėtoti edukacinę veiklą bei
užtikrinti kraštotyros informacijos sklaidą. 2011 m. Knygos muziejaus fondas pasipildė 370 fiz.
vnt. naujų leidinių. Atsakyta į 8 kraštotyros užklausas, į kraštotyros kartoteką įlieta 46 kortelės,
kuriose atsispindi straipsniai respublikinėje spaudoje apie mūsų rajoną.
Ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje
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Keistasi kraštotyrine informacija su kraštiečiu, M. Riomerio universiteto profesoriumi
Alfonsu Vaišvila. Taip pat bendradarbiauta ir keistasi informacija su istoriku, kraštotyrininku Kaziu
Misiumi, Raseinių krašto istorijos muziejumi.
VI. METODIĖ VEIKLA
2011 metų metodinės veiklos prioritetas buvo užtikrinti adekvatų rajono bibliotekų
reagavimą į pokyčius, vykstančius socialinėje sistemoje, siekiant kuo maksimaliau tenkinti
bibliotekos lankytojų poreikius.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas
2011 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimui suorganizuoti seminarai: „Raseinių RSVB ir jos
filialų veikla 2010 m.“ „ibliotekos veiklos viešinimas“, „Gamtosaugos informacijos sklaida
bibliotekose“, „Darbas su jaunimu: tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas“, „Jaunojo
skaitytojo ugdymas – galimybės ir problemos”. Metų eigoje bendradarbiaujant su kitomis
institucijomis į darbuotojų pasitarimus atvyko ir pranešimus skaitė Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Raseinių skyriaus direktoriaus pavaduotojas Vytautas Našlėnas, Raseinių rajono
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas Vytautas
Oržekauskas ir kt. specialistai.
Technologijų plėtra ir jų taikymas bibliotekose kelia naujus reikalavimus bibliotekų
darbuotojų kvalifikacijai. 2011 m. darbuotojai kėlė kvalifikaciją projekto „Bibliotekos pažangai“
mokymuose – OS Windows bei MS Office 2010 naujovės ir skirtumai nuo OS Windows Vista ir
MS Office 2007, darbo su MS Exsel 2010 pagrindai, bendravimo įgūdžių tobulinimas dalyvavo 28
darbuotojai. Anglų kalbos gebėjimus tobulino - 6 darbuotojai. „Projekto „Bibliotekos pažangai“
mokymuose „Atstovavimo bibliotekoms gebėjimų stiprinimas“ dalyvavo – 10 darbuotojų
Nuotoliniuose mokymuose „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ mokėsi 15 bibliotekininkų,
„Viešieji ryšiai“- 5 bibliotekininkai.
Organizuotas konkursas „Geriausias 2010 metų rajono bibliotekininkas“. Jo nugalėtoju
pripažinta Katauskių filialo vyresn. bibliotekininkė Domicelė Enuksonienė, už skaitytojų telkimą
kilnojamose bibliotekėlėse, netradicinių renginių organizavimą ir aktyvų dalyvavimą vietos
bendruomenės veikloje.
VII. PROJEKTAI
2011 m. ir toliau vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimas. Viešoji interneto
prieiga

įrengta

Butkiškės,

Kaulakių,

Paupio,

Pryšmančių

filialuose

ir

papildymas

kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams Betygalos ir Šiluvos bibliotekose.
Projektas „Bibliotekos pažangai“ organizavo įvairias akcijas, konkursus, transliacijos, į 11
kurių įsijungė ir Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei jos filialai.
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2011 metai į Viešosios bibliotekos istoriją įsirašė ir iškilmingu Europos dienos paminėjimu.
Parengtas projektas „Ir aš, ir Tu galim tapti savanoriu“, kurį parėmė Europos komisijos
atstovybė Lietuvoje, skirdama 2 tūkst. Lt. Projekto tikslas – Europos dienos minėjimo tradicijų
kūrimas, siekiant savanorystės idėjų plėtros ir savanoriškos veiklos aktyvinimo Raseinių rajone.
2011 m. viešoji biblioteka parengė ir laimėjo projektą „Bibliotekų svetainių pritaikymas
neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“ (iš projekto „Bibliotekos pažangai“). Įgyvendinus šį
projektą svetainė bus prieinama ir patogi visiems vartotojams, užtikrinanti abipusį ryšį tarp
vartotojo ir bibliotekos. Talpinama ir sistemingai atnaujinama kokybiška, aktuali, tačiau
neperkrauta informacija.
Ataskaitiniais metais rajono savivaldybės viešoji biblioteka tęsė skaitymo skatinimo
projektą „Skaitau ir sveikstu“, kuris buvo finansuojamas iš rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos (2,5 tūkst. Lt) ir iš programos „Renginiais populiariname
knygą“ (1 tūkst.).
2011 m. buvo parengta kultūrinių renginių programa „Renginiais populiariname knygą“
(5 tūkst. Lt). Lėšos buvo panaudotos rengiant Viešosios bibliotekos jubiliejinį renginį ir
susitikimams su rajono literatais bei kraštiečiais.
Nemakščių filialas dalyvavo studentės Živilės Šaparnytės organizuotame projekte
„Padėkime sparnuočiams“, kurio tikslas - rūpintis sparnuočiais ištisus metus. Vosiliškio biblioteka
bendradarbiavo ir padėjo skleisti žalias idėjas platindama projekto „Žaliasis kodas“ rengiamo
konkurso „Žalioji žinutė“ pirmojo etapo nugalėtojų atvirlaiškius“, kuriuos gavo iš Europos
Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės.
VIII. PERSOALAS
Darbuotojų skaičius:
Iš viso rajono bibliotekose - 56, iš jų profesionalių bibliotekininkų – 45. Profesionalių
bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną – 11 (kaimo filialuose).
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas :
•

su aukštuoju – 18;

•

su aukštesniuoju – 23;

•

kitu – 4.
2011 m. dėl nepakankamo darbo užmokesčio fondo, taupant lėšas 5 filialų darbuotojai dirbo

0,5 etato. 0,75 etato dirbo 6 bibliotekininkai, dalis darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką. Viešojoje
bibliotekoje įsteigtas naujas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko etatas ir
periodikos skaitykloje priimtas naujas darbuotojas. Pasikeitė darbuotojai Verėduvos, Butkiškės,
Berteškių ir Kalnujų filialuose.
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Darbuotojų išsimokslinimas
Aukštasis

VB
Ariogalos m. f.
Kaimo f.
Rajone

Aukštesnysis

Viso

Bibliot.

Viso

Bibliot.

13
1
6
20

11
1
6
18

12
1
14
27

8
1
14
23

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vienam
bibliotekininkui

VB
Ariogalos m. fil.
Kaimo fil.
Rajone

Vartotojų
2010 m.
2011 m.

180
358
233
217

174
337
215
203

Lankytojų
2010 m.
2011 m.

2237
6439
3725
3240

2556
6320
3411
3180

Išduotis fiz. vnt.
2010 m.
2011 m.

4820
7920
5051
5087

4486
7220
4331
4562

IX. MATERIALIĖ BAZĖ
Patalpų būklė
2011 m. užbaigta viešosios bibliotekos pastato renovacija, naujose, erdviose patalpose įsikūrė
Informacijos skyrius, Knygos muziejus, periodikos skaitykla. Į suremontuotas patalpas persikėlė
administracija, Skaitytojų aptarnavimo skyrius, saugykla, mainų rezervinis ir atsarginis fondai.
2011 m. Viešoji biblioteka įsigijo

baldų už 19,5 tūkst. Lt, žaliuzių už 2,0 tūkst. Lt.,

informacinį stendą ir informacinių lentelių už 1,2 tūkst. Lt. Įsigyta kompiuterinės įrangos už 5,6
tūkst. Lt.
Suremontuotos Butkiškės, Kaulakių ir Paupio filialų patalpos (už 39,8 tūkst. Lt.).
Ataskaitiniais metais atlikti elektros montavimo darbai Verėduvos ir Butkiškės bibliotekose (už 0,9
tukst. Lt).
Patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 3201 m2 , iš jų – 2727 m2 naudingo ploto. Viešoji
biblioteka turi 1423 m2, iš jų 1207 m2 naudingo ploto, Ariogalos miesto filialas yra 120 m2, iš jų -75
m2 naudingo ploto, kaimo filialai įsikūrę 1658 m2, iš jų – 1445 m2 naudingo ploto.
Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
•

kompiuteriai rajone – 138 ( iš jų: 83 vartotojams, 55 darbuotojams);

•

spausdintuvai - 21;

•

skeneriai – 4;

•

daugiafunkciniai įrenginiai – 27.
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X. FIASAVIMAS
Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansavimas ir lėšos 2011 m.
Lėšos

Ekonominio
straipsnio
pavadinimas

Planas
tūkst.Lt

Skirta
lėšų
papildomai

tūkst.Lt

Įstaigos
lėšų
perskirstymas
tūkst.Lt

tūkst.Lt

Skirta
lėšų
tikslinant
planą %

12/31/2011

1/1/2011

Savivaldybės

Planas

1260

40

0

Įvykdytas
planas

Įvykdytas
planas

tūkst. Lt

%

2011.12..31

12/31/2011

1300

3.17

1282.8

98.68

781

-1.14

781

100.00

-11.1

242.6

3.68

230.7

95.09

-4.3

25.9

0.00

24.7

95.37

4.8

0.00

4.8

100.00

biudžetas

iš jų :

Darbo užmokestis
pinigais
Socialinio draudimo
įmokos
Mityba

790

-9

244.7

9

Ryšių paslaugos

30.2

Transporto
išlaikymas
Apranga ir patalynė

4.8

Spaudiniai

40

0.9

40.9

0.00

40.9

100.00

Kitos prekės

11.7

0.1

11.8

0.00

11.8

100.00

Komandiruotės

1.5

-0.3

1.2

0.00

1.2

100.00

-0.1

39.9

100.00

39.9

100.00

-0.6

1.4

0.00

1.3

92.86

81.2

0.00

80.3

98.89

Ilgalaikio
materialiojo turto
einamasis remontas
Kvalifikacijos
kėlimas
Komunalinės
paslaugos
Kitos paslaugos

Kultūrinių

renginių
programa
Spec.

Darbdavių socialinė
parama pinigais
Ilgalikio turto
įsigijimas
Kitiems
einamiesiems
tikslams

0

0

0

40

2
81.2
18.6

4.3

22.9

0.00

20.5

89.52

5.3

11.1

16.4

0.00

16.3

99.39

25

25

0.00

24.7

98.80

5

5

0.00

4.7

94.00

15.3

0.00

15.3

100.00

15.3

0

0

programos

iš jų :

Valstybės
deleguotos
funkcijos
Valstybės
biudžeto
lėšos
(Kultūros
ministerija)
Viešieji
darbai
Juridinių
asmenų
parama
pinigais

Kitos prekės

5.3

5.3

0.00

5.3

100.00

Komunalinės
paslaugos
Socialinė parama
pinigais

10

10

0.00

10

100.00

39.7

0.00

39.7

100.00

0
39.7

-0.5

9.3

8.8

-1860.00

8.8

100.00

0.8

2.9

3.7

362.50

3.1

83.78
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Pagal
labdaros ir
paramos
įstatymą 2
%
ES
projektas

4.2

Pagal
projektą
„Skaitau ir
sveikstu“

6.3

50.00

2

31.75

2

2

0.00

2

100.00

2.5

2.5

0.00

2.5

100.00

1376.3

4.11

1354.2

98.39

1322

2.1

54.3

0

2011 m. rajono viešosios bibliotekos ir filialų biudžetas (steigėjo ir valstybės lėšos) buvo 0,8
tūkst. mažesnis, negu 2010 m., bet 12 tūkst. Lt daugiau gauta iš Kultūros ministerijos naujų
dokumentų įsigijimui. Sumažėjo lėšos (3,8 tūkst. Lt), skirtos spaudos prenumeratai, tačiau padidėjo
fizinių ir juridinių asmenų parama net 13,5 tūkst. Lt. Už mokamas paslaugas gauta 0,3 tūkst. Lt
daugiau.
XI. IŠVADOS
Sėkmės
2011 m. užbaigta Viešosios bibliotekos pastato renovacija. Nauja, modernizuota viešoji
biblioteka tampa raseiniškių informacijos ir kultūros centru. 2011 m. išaugo bibliotekos teikiamos
paslaugos, surengta daug literatūros vakarų, susitikimų, konferencijų. Iškilmingai paminėtas
Viešosios bibliotekos įkūrimo 90-asis jubiliejus, atnaujinta Knygos muziejaus veikla, užtikrinanti
kraštotyros informacijos sklaidą ir kraštotyros leidinių fondo aktualizavimą.
2011 m. toliau vyko projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimas. Įsteigti 4 nauji ir 2
atnaujinti VIPT kaimo filialuose. Projektas „Bibliotekos pažangai“ organizavo įvairias akcijas,
konkursus, transliacijos, kuriose aktyviai dalyvavo rajono bibliotekos. Siekiant gerinti paslaugų
plėtrą ir kuo efektyviau panaudoti visus išteklius, buvo rengiami skaitmeninio raštingumo kursai
gyventojams. Dalyvaujant

projekte, be išsiplėtusios interneto prieigos vartotojams, žymiai

suaktyvėjo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, bibliotekos paslaugų populiarinimas ir įvaizdžio
gerinimas. Atsirado galimybės gyventojams per biblioteką įsitraukti į įvairias veiklas.
Viešoji biblioteka sėkmingai dirbo Lietuvos integralioje bibliotekų informacinėje sistemoje
(LIBIS). Toliau buvo tęsiamas LIBIS elektroninio katalogo kūrimas. Rekataloguojami filialų
fondai, Betygalos ir Viduklės filialai pradėjo dirbti su LIBIS SAP posisteme.
Vartotojams buvo sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamomis duomenų
bazėmis – Oxford Music Online, Oxford Art Online ir Oxford Reference – tiek bibliotekoje, tiek už
jos ribų.
2011 m. projektų „Ir aš, ir Tu galim tapti savanoriu“, „Bibliotekos pažangai“, „Renginiais
populiariname knygą“, „Skaitau ir sveikstu“, „Bibliotekų svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir
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mobiliesiems įrenginiams“ vykdymas leido modernizuoti informacines paslaugas vartotojams,
populiarinti laisvalaikio skaitymą, pasitelkiant knygą plėtoti įvairių ligų prevenciją.
Rajono bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją rajoniniuose ir respublikiniuose profesiniuose
renginiuose.
2011 m. Raseinių darbo biržai subsidijuojant buvo įdarbintos Verėduvos ir Kalnujų filialų
darbuotojos. Pagal viešųjų darbų programą Viešojoje bibliotekoje dirbo 5 darbo biržos siųsti
darbininkai.
Problemos
2011 m. ir toliau rajone mažėjo gyventojų skaičius, daugėjo pensijinio amžiaus žmonių.
Mažėja pagrindiniai veiklos rodikliai: vartotojų 411 (4,49 proc.) ir išduotis 18560 (9,04 proc.).
Bibliotekose mažėja skaitančių gyventojų, tačiau daugėja besinaudojančių kompiuteriais.
Nors 2011 m. kultūros ministerijos lėšų dokumentų įsigijimui skirta 12 tūkst. daugiau nei
2010 m., tačiau dabartinis finansavimas niekaip neužtikrina rajono bibliotekų veiklos plėtros
galimybių. Nepakankamas aprūpinimas dokumentais neigiamai veikia rajono bibliotekų įvaizdį ir
patikimumą. Dėl nepakankamo finansavimo 11 rajono bibliotekų teko dirbti ne visą darbo laiką.
Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant veiklą:
-

ieškoti rezervų telkiant vartotojus bibliotekose, aktyvinant jų skaitymą ir ugdant skaitymo
įgūdžius;

-

gerinti kaimo bibliotekų materialinę bazę;

-

suaktyvinti RRSVB tinklo automatizavimą diegiant LIBIS programą filialuose;

-

tęsti vartotojų ir darbuotojų kompiuterinio raštingumo ugdymą, sistemingai gerinti visų
bibliotekų teikiamų paslaugų kokybę;

-

daugiau dėmesio skirti darbuotojų motyvacijai, jų iniciatyvumo skatinimui.

Ataskaitą rengė:
Direktoriaus pavaduotoja Angelė Bertulytė
Vyr. metodininkė Danguolė Kasparavičienė

