Raseinių rajono
savivaldybės
viešoji biblioteka

I. BENDROJI DALIS
2012-ieji Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo intensyvios veiklos
metai. Pagrindiniai tikslai – viešosios bibliotekos ir filialų infrastruktūros gerinimas, informacinės
visuomenės kūrimas, knygos ir skaitymo populiarinimas, teikiamų paslaugų įvairovė, fondų
formavimas, dalyvavimas projektinėje veikloje, kraštotyrinės informacijos sklaida.
2012 m. viešojoje bibliotekoje ir 25 filialuose sukaupta 246648 fiz. vnt. 39,5 tūkst.

2012 m. VEIKLOS TEKSTINĖ
ATASKAITA

pavadinimų dokumentų, rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 8842 vartotojai, jiems išduota
200008 fiz. vnt. 2012 m. buvo prenumeruojami 65 pavadinimų periodiniai leidiniai, kuriems įsigyti
rajono Savivaldybė skyrė 36,6 tūkst. Lt (4,3 tūkst. Lt mažiau negu 2011 m.). Naujų leidinių
įsigijimui iš Kultūros ministerijos skirta 79,8 tūkst. Lt, t.y. 40,0 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m.
2012-ieji metai buvo paskelbti Maironio metais, todėl per visą rajoną nuvilnijo įvairių
renginių, skirtų Maironio 150-mečiui, banga. Paminėdama Maironio metus, biblioteka įgyvendino
projektą „Maironis sugrįžta: poeto palikimo aktualizavimas ir sklaida“. Šio projekto dėka
parengta paroda „Jono Mačiulio - Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija“ ir
Knygos muziejaus ekspozicija „Raseinių krašto dainius Maironis (1862-1932)“. Suorganizuotas
respublikinis „Poezijos pavasaris“ Maironio tėviškėje Bernotuose, Nemakščiuose ir Sujainiuose.
Maironio tėviškėje įvyko tradicinis Raseinių rajono bei kitų aplinkinių rajonų literatų „Poezijos
pavasarėlis“, Kauno Maironio literatūros muziejuje – išvažiuojamasis seminaras „Maironio
gyvenimas ir kūryba“, skirtas rajono bibliotekininkams. Viešojoje bibliotekoje raseiniškiams
pristatyta literatūrinė kompozicija „Ant aukuro širdį nešiau“. Šiam jubiliejui paminėti vyko
renginiai ir bibliotekos filialuose. Taip pat ir kitos organizacijos, su kuriomis glaudžiai
bendradarbiauja biblioteka, dalį savo renginių, skirtų Maironio metams pažymėti, organizavo
bibliotekos erdvėse.
2012 m. bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai įgyvendino projektą

www.raseiniai.rvb.lt

„Dailininkas ir knyga“, kurio metu surengti 3 susitikimai su dailininkais. Tai vaikiškų knygų
autoriais Lina Eitmantyte-Valužiene, Kęstučiu Kasparavičiumi ir Pauliumi Juodišiumi.
Viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino projektą „Aktyvus ir sveikas europietis“ ir
kartu su rajono jaunimo reikalų taryba pakvietė raseiniškius švęsti Europos dieną. Viena iš šventės
dalių – Europos egzaminas, vykęs bibliotekoje. 2012 m. „Europrotų“ turnyras buvo surengtas
taip pat viešojoje bibliotekoje, viktorinoje dalyvavo ne tik moksleiviai, bet ir Savivaldybės, viešųjų
įstaigų darbuotojai, senjorai ir bibliotekos savanoriai.
2012 m. buvo įgyvendinamas projektas „Sugrįžimai“, kurio dėka raseiniškiai galėjo
susitikti ir iš arčiau susipažinti su kraštiečiais kūrėjais: tautodailininku Klaidu Navicku, literate
Zuzana Budaite-Stunžėniene. Susipažinti su anapilin išėjusio dokumentininko Roberto Verbos
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kūryba bibliotekos lankytojai buvo pakviesti į skaitytojų klubo susitikimą „Vakaras su Robertu

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

Verba“.
2012 m. bibliotekų tinklas rajone nesikeitė.

Toliau buvo vykdomas projektas „Skaitau ir sveikstu“ (2,5 tūkst.Lt) skirtas aplinkos

1. Bibliotekų skaičius:

sveikatinimui. Surengti susitikimai su vaistininku, liaudies medicinos ekspertu Virgilijumi

•

Skirkevičiumi, gamtinės žemdirbystės žinovu ir pradininku Lietuvoje Sauliumi Jasioniu, fiziku,
muziku Edvardu Eismontu A. Venckumi.
2012 m. viešoji biblioteka rajono Savivaldybės lėšomis įgyvendino skaitymo
skatinimo programą „Renginiais populiariname knygą“ (7 tūkst. Lt).

iš viso 26

•

miesto filialų - 1

•

kaimo filialų - 24

•

sujungtų filialų – 4

2. Tinklo pokyčiai:

2012 m. baigėsi projektas „Bibliotekos pažangai“. Sausio – vasario mėnesiais įvyko
penkios paskutinės projekto transliacijos, kuriose apsilankė per 60 gyventojų. „Bibliotekos

•

uždaryta filialų - 0

pažangai“ surengė 4 transliacijas (filmo premjera „1000 galimybių“; 3 „Virtualūs susitikimai“: su

•

atidaryta filialų - 0

•

sujungta filialų - 0

aktoriumi Juozu Budraičiu, poetu Marcelijumi Martinaičiu, žurnalistu Algimantu Čekuoliu) bei
„Savivaldos savaitė bibliotekose“. 2012 m. gyventojų mokymai vyko ne tik viešojoje bibliotekoje,

3. Nestacionarinis aptarnavimas:

bet ir 10 filialų. Toliau buvo tęsiamos savanorystės tradicijos.

•

bibliotekinių punktų skaičius – 6

Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų

•

bibliobusų skaičius - nėra

savaitei, Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Aktyviai dalyvauta akcijoje „Renkame Metų

•

knygnešių skaičius -152.

knygą“. Po rajono bibliotekas keliavo naujai išleistų jaunesniojo amžiaus vaikams skirtų knygų
lagaminas ir lėlių – literatūrinių personažų paroda „Atėję iš knygų“.
2012 m. rajono RRSVB elektroniniame kataloge jau sukaupta 55,7 tūkst.

Labiausiai nutolusių kaimo gyventojų bibliotekinis aptarnavimas buvo organizuojamas
steigiant aptarnavimo punktus ir pasitelkiant knygnešius. 2012 m. rajone buvo 6 nestacionarios
bibliotekėlės

(Kaulakių,

Gruzdiškės,

Užkalnių,

Katauskių

(dvi)

ir

Pryšmančių

filialų

bibliografinių įrašų, (2011 m.- 50,5). Viešosios bibliotekos elektroninėje kraštotyros duomenų

mikrorajonuose). Bibliotekiniuose punktuose sutelkta 128 vartotojai, apsilankymų skaičius 469,

bazėje yra kaupiami Raseinių rajono laikraščių analiziniai straipsnių aprašai ir į Nacionalinę

jiems išduota 1626 fiz. vnt. dokumentų.

bibliografinių duomenų bazę jau išsiųsta per 10,8 tūkst. įrašų. Sėkmingai dirbama su Lietuvos
integralia bibliotekų informacine sistema (LIBIS), kuri jau įdiegta 21 filiale.
Viešoji biblioteka turi prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO
Publishing; Oxford Art Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium
Collection. 2012 m. kaip ir 2011 m. buvo suteikta prieiga prie INFOLEX. Praktika duomenų bazės.

2012 metais knygnešių buvo 152, kurie aptarnavo senyvo amžiaus, neįgalius žmones,
šeimų narius, kaimynus.
4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas:
•

aptarnaujamų skaitytojų skaičius namuose -328.

Viešoji biblioteka palaiko ryšius ir bendradarbiauja su rajono Aklųjų ir silpnaregių

2012 m. viešoji biblioteka už teikiamas mokamas paslaugas gavo 4,4 tūkst. Lt.

sąjunga, Invalidų sąjunga, Žmonių su negalia draugija ir VŠĮ Raseinių protiškai neįgalaus jaunimo

Rajono bibliotekininkai kelia kvalifikaciją viešojoje bibliotekoje ir už jos ribų

užimtumo dienos centru. Bibliotekos padeda šiems žmonėms integruotis į visuomenę, rūpinasi, kad

organizuojamuose seminaruose, stažuotėse, konferencijose. Praėjusiais metais dalyvauta projekto

jie galėtų skaityti, lankytis renginiuose. Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka viešojoje bibliotekoje

„Bibliotekos pažangai“ rengtuose mokymuose: „Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“

įdiegta aklųjų (JAWS) ir silpnaregių (MAGIC) programinė įranga, sudarytos galimybės dirbti su

ir „E-įtrauktis ir bibliotekų vaidmuo bei perspektyvos“ ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos

kompiuteriu neregiams.

rengtuose mokymuose „Bibliografinė informacinė paieška“, „Elektroninių išteklių ir skaitmeninių

Rajono

bibliotekininkai,

organizuodami

neįgaliųjų

ir

pagyvenusių

žmonių

objektų katalogavimas“, „Prenumeruojamų duomenų bazių paieškos galimybės, naujos funkcijos“

aptarnavimą, bendradarbiauja su vietos seniūnijomis, bendruomenėmis. Sujainių kaimo

„Elektroninių paslaugų kūrimas bibliotekoje“ ir kt.

bibliotekininkė padeda organizuoti renginius Blinstrubiškių senelių globos namų gyventojams.

4

2012 m. viešojoje bibliotekoje skaitė 54 (2011 m.-54) skaitytojai su negalia, iš jų 5
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Administracija

Skyriai

aklieji ir silpnaregiai. Šie skaitytojai naudojasi Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo
kilnojamąja bibliotekėle (jos fondą daugiausia sudaro garso įrašai CD laikmenose). Per ataskaitinius

Dokumentų
komplektavimo ir
Interneto skaitykla

metus buvo išduoti 45 CD.

Informacijos

Vaikų literatūros

Knygos muziejus

Skaitytojų aptarnavimo

Ūkio

Abonementas

Abonementas

Žaisloteka

Periodikos skaitykla

5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai RRSVB
Interneto skaitykla

VB struktūra:

Filialai

• Administracija – direktorius, pavaduotojas, vyresn. metodininkas, sekretorius, inžinierius-

Miesto (Ariogalos)

programuotojas
• Skaitytojų aptarnavimo skyrius - 6 darbuotojai (vedėjas ir 5 vyresn. bibliotekininkai);
• Informacijos skyrius – 3 darbuotojai (vedėjas ir 2 vyresn. bibliotekininkai)
• Vaikų literatūros skyrius - 3 darbuotojai (vedėjas ir 2 vyresn. bibliotekininkai)

24 kaimo filialai

Berteškių

Betygalos

Butkiškės

Girkalnio

Gruzdiškės

Ilgižių

Kalnujų

Katauskių

Kaulakių

Milašaičių

Nemakščių

Paliepių

• Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius - 4 darbuotojai (vedėjas ir 3 vyresn.
bibliotekininkai )
• Ūkio skyrius – 10 darbuotojų (vedėjas, vairuotojas, elektrikas, santechnikas, darbininkas, 5
valytojai).
2012 metais viešojoje bibliotekoje buvo 27,5 etatų, iš jų 19– profesionalių
bibliotekininkų, 2 – kvalifikuoti specialistai, 6,5 techninių darbuotojų.

Pašaltuonio

Paupio

Pikčiūnų

Pramedžiavos

Pryšmančių

Sujainių

Šiluvos

Užkalnių

Verėduvos

Viduklės

Vosiliškio

Žaiginio

III. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė:

1. Iš viso yra RRSVB fonde (fiz. vnt. ir pav.)

246648 fiz.vnt. 39505 pav.

- VB

90020 fiz. vnt. 39340 pav.

- Ariogalos miesto filiale

11477 fiz. vnt. 6927 pav.

- kaimo filialuose

145151 fiz. vnt. 6675 pav.
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SVB fondo sudėtis
Šakinė literatūra

90020
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11594

2011 m.
0
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s
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iš viso

150135

90711

103012

filialai

145151

11477

2012 m.

VB fondo sudėtis

Grožinė literatūra

252440
150000

200000

250000

300000

Ariogalos m. filialo fondo
sudėtis

Kaimo filialų fondo sudėtis

2012 m. SVB fondas sumažėjo 5792 fiz. vnt, nes nurašyta daugiau dokumentų negu
53437

3759

gauta.
2. Iš viso RRSVB yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) - 143636 fiz. vnt.

(58,2

91714

7718

%)
Iš jų:
- VB

44204 fiz. vnt.

(49,1 %)

- Ariogalos miesto filiale

7718 fiz. vnt.

(67,2 %)

- kaimo filialuose

91714 fiz. vnt.

(63,2 %)

2012 m. grožinės literatūros fondas sumažėjo 3286 fiz .vnt.

3. Iš viso RRSVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.)103012 fiz.vnt. (41,8%).
Iš jų:

4. Iš viso SVB bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir
proc.) 28574 fiz. vnt. (11,6 %). Iš jų:
- VB

7476 fiz.vnt.

(8,6 %)

- Ariogalos miesto filiale

1215 fiz.vnt.

(10,6 %)

- kaimo filialuose

19883 fiz.vnt.

(13,7%)

2012 m. periodinių leidinių fondas sumažėjo 1682 fiz. vnt.
5. Aprūpinimas dokumentais

- VB

45816 fiz.vnt.

(50,9 %)

- vienam gyventojui tenka dokumentų

- Ariogalos miesto filiale

3759 fiz.vnt.

(32,8 %)

Iš jų:

- kaimo filialuose

53437 fiz.vnt.

(36,8 %)

- mieste

7,1 fiz. vnt.

- kaime

6,4 fiz. vnt.

2012 m. šakinės literatūros fondas sumažėjo 2506 fiz. vnt. Periodiniai leidiniai sudaro
27,8 % visos šakinės literatūros.

6,7 fiz. vnt.

- vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų

0,4 fiz. vnt.

Iš jų:
- mieste

0,4 fiz. vnt.

- kaime

0,4 fiz. vnt.

- vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų
Iš jų:
- mieste

0,3 fiz. vnt.

- kaime

0,01 fiz. vnt.

0,1 fiz. vnt.
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- vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų
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0,03 fiz. vnt.

2012 m. gautų dokumentų sudėtis pagal finansavimo šaltinius:

Iš jų:
- mieste

0,07 fiz. vnt.

- kaime

0,01 fiz. vnt.

- vienam vartotojui tenka dokumentų

27,9 fiz. vnt.

83

1849

3720

1711

Iš jų:
- mieste

25,6 fiz. vnt.

- kaime

29,8 fiz. vnt.

7342

2012 m. vienam gyventojui teko 0,3 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2011 m.
Vienam vartotojui tenkančių dokumentų skaičius padidėjo 0,3 fiz. vnt. Šie rodikliai didėja, nes

mažiau negu 2011 metais.
3. Per metus Ariogalos miesto filialas gavo 658 fiz. vnt, 356 pav. dokumentų, t. y. 57

1. Per metus įsigyta dokumentų RRSVB (fiz. vnt. ir pav.) 14705 fiz.vnt., 2113 pav.
- per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso

4855 fiz.vnt., iš jų

- VB

1495 fiz. vnt.

- kaimo filialuose

9850 fiz. vnt., iš jų:

- VB

3609 fiz. vnt.

- kaimo filialuose

356 fiz .vnt.
5885 fiz. vnt.

2012 m. gauta 1522 fiz. vnt. mažiau negu 2011 m. Šakinės literatūros gavimas
sumažėjo 1238 fiz. vnt. Grožinės literatūros gauta 284 fiz. vnt. mažiau negu ankstesniais metais.
Praėjusiais metais dokumentų gavimas mažėjo dėl labai sumažėjusių paramos ir projektų lėšų.
Už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta 3720 fiz. vnt. dokumentų. Už
rajono Savivaldybės lėšas gauta 7342 fiz. vnt. periodinių leidinių. Paramos būdu gauta tik 1711 fiz.
vnt. dokumentų, iš projektų lėšų – 83 fiz. vnt. dokumentų. 1849 fiz. vnt. dokumentų gauti iš kitų
finansavimo šaltinių.

fiz. vnt. daugiau negu 2011 metais.
4. Per metus vidutiniškai

vienas kaimo filialas gavo 345 fiz. vnt., 132 pav.

dokumentų.

302 fiz. vnt.
3058 fiz.vnt.

- per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso

- Ariogalos miesto filiale

Projektų lėšos

2. Per metus biblioteka gavo 5104 fiz. vnt, 2113 pav. dokumentų, t. y. 1150 fiz. vnt.

Dokumentų gavimas:

- Ariogalos miesto filiale

Rajono Savivaldybė

Parama
Kiti šaltiniai

rajone mažėja gyventojų ir vartotojų skaičius. Vienam gyventojui tenkančių naujų dokumentų egz.
skaičius nepasikeitė.

LR kultūros ministerija

2012 m. vienas kaimo filialas vidutiniškai gavo 45 fiz. vnt. mažiau negu praėjusiais
metais. Mažiausiai dokumentų įsigijo Pikčiūnų filialas – 82 fiz. vnt., Ilgižių filialas – 248 fiz. vnt.,
Pašaltuonio filialas – 243 fiz. vnt.
5. Per metus gauta periodinių leidinių

7342 fiz. vnt., 65 pav. (49,9 % naujų

dokumentų )
Iš jų:
- VB

1518 fiz. vnt., 65 pav.(29,8 % naujų dokumentų)

- Ariogalos miesto filialas 295 fiz. vnt., 19 pav.(44,8 % naujų dokumentų)
- vidutiniškai gavo kaimo filialas 230 fiz. vnt., 12 pav.(61,8 % naujų dokumentų)
2012 metais gauta 236 fiz. vnt. ir 27 pav. periodinių leidinių mažiau negu 2011 m.
Savivaldybės VB gauta periodinių leidinių 86 fiz. vnt. daugiau. Ariogalos m. filiale
gauta 3 fiz. vnt. mažiau, kaimo filialuose vidutiniškai gauta 14 fiz. vnt. mažiau. Periodinių leidinių
gavimas sumažėjo, nes spaudos prenumeratai rajono Savivaldybė skyrė mažiau lėšų negu 2011 m.
Be to, padidėjo laikraščių ir žurnalų kainos.
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2012 metais nurašyta 946 fiz. vnt mažiau dokumentų negu praėjusiais metais ir 5792

2012 m. gautų dokumentų sudėtis

fiz. vnt. daugiau negu 2012 metais gauta naujų dokumentų. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje
VB fondo sudėtis

SVB fondo sudėtis

nurašyta 993 fiz. vnt. mažiau negu 2011 m. ir 691 fiz. vnt. daugiau negu 2012 m. gauta naujų

Periodiniai leidiniai

dokumentų. RRSVB filialuose, lyginant su praėjusiais metais, nurašymas sumažėjo tik 139 fiz. vnt.

Knygos ir kiti dokumentai

1518

Rajono bibliotekose daugiausiai nurašyta susidėvėjusių dokumentų - 9685 fiz. vnt. (47,2 %).
Nurašyta 9392 fiz. vnt. (45,8 %) praradusių aktualumą dokumentų, iš jų 96,1% - periodiniai

7363
7342

3586

leidiniai. Į mainų fondą ir kitoms bibliotekoms perduota 1042 fiz. vnt. (5,1 %). Nurašyta 262 fiz.
vnt. (1,3 %) dėl kitų priežasčių prarastų dokumentų ir 116 fiz. vnt. (0,6 %) vartotojų prarastų

Ariogalos m. filialo fondo
sudėtis

Kaimo filialų fondo sudėtis

44 % visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai.
Fondo naudojimas:

363

3414

295
5529

6. RRSVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
- VB

5,7 %

- Ariogalos miesto filiale

5,7%

- kaimo filialuose

6,2 %

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
- iš viso

3,69 Lt

- Kultūros ministerijos skirtų lėšų

2,17 Lt

- Savivaldybės skirtų lėšų

0,98 Lt

- iš kitų šaltinių

0,54 Lt.

šias lėšas įsigyta 3720 fiz. vnt. dokumentų (2041 fiz. vnt. daugiau negu 2011 m.). Rajono
Savivaldybė dokumentų įsigijimui skyrė 36,6 tūkst. Lt, t.y. 4900 Lt mažiau negu 2011 m..
Dokumentų nurašymas

- kaimo filialuose

0,9

- Ariogalos miesto filiale

1,4

- kaimo filialuose

0,7

2. Fondo panaudojimo koeficientas

0,8

- VB

0,9

- Ariogalos miesto filiale

1,4

- kaimo filialuose

0,7

3. Grožinės literatūros fondo panaudojimo koeficientas SVB

0,7

- VB

1
1,4
0,5

4. Šakinės literatūros fondo panaudojimo koeficientas(su periodiniais leidiniais)

Iš Kultūros ministerijos knygų įsigijimui skirta 40 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m. Už

- Ariogalos miesto filiale

0,8

- VB fondo

- kaimo filialuose

metais.

- iš viso nurašyta rajono bibliotekose

1. Bendras rajono bibliotekų fondo apyvartos rodiklis

- Ariogalos miesto filiale

2012 m. lėšų vienam gyventojui dokumentams įsigyti teko 0,71 Lt daugiau, negu 2011

- Savivaldybės VB

dokumentų.

RRSVB

0,8

VB

0,6

Ariogalos miesto filiale

1,3

kaimo filialuose

0,9

Fondo apyvartos rodiklis, palyginus su 2011 m., nepakito.
5. VB saugyklos fondas
- yra dokumentų

20497 fiz. vnt. 326 pav.
5795 fiz. vnt. 326 pav.
775 fiz .vnt. 297 pav.
13927 fiz. vnt. 164 pav.

9886 fiz. vnt.

- per metus gauta dokumentų

49 fiz. vnt.

- nurašyta dokumentų

48 fiz.vnt.
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6. VB mainų fondas

13

1962 fiz. vnt.

- gauta dokumentų

5. Interneto plėtra ne tik Raseinių mieste, bet ir kaimo vietovėse, kompiuteriai

4 fiz. vnt.

- perduota filialams

namuose.

0 fiz. vnt

6. Sumenkęs skaitymo interesas, ypač tarp moksleivių ir jaunimo.

- nurašyta dokumentų

2396 fiz. vnt

7. Nepalankios sąlygos tiek darbuotojams, tiek ir vartotojams žiemos sezonu elektra ir

7. VB atsarginis fondas

5938 fiz.vnt.

krosnelėmis šildomose bibliotekose. Bibliotekų apšildymo galimybes riboja lėšos (kur šildoma tik

- gauta dokumentų

0 fiz. vnt.

- nurašyta dokumentų

4 fiz. vnt.

elektros prietaisais), o šildant krosnelėmis-šiluma išsilaiko tiek, kiek krosnelė kūrenama.
8. 2012 metais dėl darbuotojų ligos po 4 mėn. nedirbo Gruzdiškės ir Viduklės filialai.
Vartotojų telkimas
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis,

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Raseinių savivaldybės teritorijoje 2012 m. gyveno 36900 gyventojai (2011 m.-38768, 2010 m.-

2012 m. rajono viešoji biblioteka ir filialai aptarnavo 23,9 proc. (2011 m.- 23,6 proc.)
rajono gyventojų. VB kaimo filialai sutelkė 21,5 proc. (2011 m.- 21,6 proc.) savo aptarnaujamų

Vartotojų sk.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Rajono gyventojų skaičius

Rajone
Raseinių mieste
Ariogalos mieste
Kaimuose

gyventojų.

Iš viso

40656 gyventojai). Lyginant su 2010 m. rajone sumažėjo 3756 gyventojais.

2012 m.

Iš viso

36900
11131
3143
22626

Suaugusių

30786
9133
2772
3745

Vaikų

6114
1998
371
4131

10410

10194

9567

9156

8842

Diagramoje atsispindi paskutiniųjų penkerių metų rajono gyventojų

3096

3183

3247

3307

3291

rodikliai. Gyventojų, tarp jų ir vaikų, skaičius rajone kasmet mažėja. Nuo 2008 iki ataskaitinių

782

721

717

675

677

6532

6290

5603

5174

4874

VB
Ariogalos m.
Kaimo filialuose

statistiniai

metų rajone sumažėjo 4995 gyventojais.

2012 m. rajono bibliotekose skaitė 8842 vartotojai, 2011 m. 9156 vartotojai, per metus
sumažėjo 314 vartotojų. (t.y. 3,5 proc.). 2012 metais buvo perregistruota 7307 arba 82,6 proc.
vartotojų, naujai užregistruota 1535 arba 17,3 proc. Viešojoje bibliotekoje vartotojų sutelkta 16 arba
0,49 proc. mažiau negu 2011 m. Ariogalos m. filiale padaugėjo 2 vartotojais, tačiau

kaimo

filialuose skaitė mažiau net 300 vartotojų. Lyginant penkerių metų vartotojų telkimo rodiklius
matyti, kad rajono bibliotekose vartotojų skaičius mažėja, mažėja ir dokumentų išduotis.
Mažėjančius rodiklius iš esmės sąlygojo:
1. Mažėjantis rajono gyventojų skaičius, ypač kaimo vietovėse.
2. Nuolat mažėjantis vaikų skaičius ir kaimo mokyklų tinklo pertvarkymas, uždarant
pradines bei pagrindines mokyklas.
3. Anksčiau uždarytų bibliotekų skaitytojai dėl didelių atstumų netenka galimybės
naudotis bibliotekų paslaugomis.
4. Dėl viešosios bibliotekos biudžeto asignavimų sumažinimo, daliai mažiau
perspektyvių filialų darbuotojų yra sumažintas darbo krūvis ir jie dirba ne visą darbo laiką.

Vienas iš svarbiausių bibliotekos veiklos rodiklių yra gyventojų sutelkimo proc.
Bendras 2012 metų rajono gyventojų sutelkimas į bibliotekas buvo 24,0 proc. (2011 m.-23,6).
Ataskaitiniais metais, lyginant su 2011 m., rajone ir viešojoje bibliotekoje gyventojų sutelkimo
rodikliai nežymiai padidėjo, tačiau kai kuriuose (Gruzdiškės, Ilgižių, Milašaičių, Pikčiūnų, Šiluvos,
Užkalnių, Viduklės, Vosiliškio) kaimo filialuose sutelkta mažiau. Vartotojų telkimo į bibliotekas
problemos jau buvo įvardintos.
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Gyventojų sutelkimas proc.

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:

Rajono gyventojų sutelkimo į bibliotekas
proc.

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

2011 m.

23,6
28,5
21,2
21,6

2012 m.

Skirtumas

24,0
29,6
21,5
21,5

0,4
1,1
0,3
-0,1

mieste

7131,5

kaime

942,8

(VB ir Ariogalos miesto filialas)
(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. Ne paskutinėje vietoje yra ir darbui bei laisvalaikio praleidimui
esančios sąlygos – estetiškai sutvarkyta aplinka, šiltos patalpos, naujos literatūros gautis ir t.t.
Įtakos vartotojų telkimui turi darbuotojo aktyvumas, bendradarbiavimas su kaimo bendruomene bei
kitomis vietos institucijomis.
2012

m.

daugiausia

gyventojų

sutelkta

Berteškių,

Paliepių,

Pašaltuonio,

Pramedžiavos, Žaiginio filialuose, mažiausiai – Butkiškės, Kalnujų, Milašaičių, Pikčiūnų filialuose,
nes prie šių bibliotekų prijungti uždarytų filialų gyventojų mikrorajonai. Gyventojams lankytis šiose
bibliotekose nėra patogu.
Vaikų sutelkimą bibliotekose įtakoja keletas veiksnių, tai: programinės ir laisvalaikio
Vartotojų skaičius

literatūros skaitymas, naujų technologijų naudojimas informacijos ieškojimui bei žaidimams.
Bibliotekos tapo vaikų laisvalaikio praleidimo vietomis.
Vaikų gyventojų sutelkimas proc.
Rajono vaikų gyventojų (iki 14 m.)
sutelkimas

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

2011 m.

45,8
44,0
80,5
43,7

2012 m.

46,8
43,6
80,1
45,2

Skirtumas

1
-0,4
-0,4
1,5

Kai kuriuose filialuose, kurie yra įsikūrę pagrindinių mokyklų patalpose arba netoli

2011 m.

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

9156
3307
675
5174

Skirtumas

-314
-16
2
-300

Iš lentelės matyti, kad ataskaitiniais metais vartotojų skaičius rajone sumažėjo.
Atskiruose filialuose turėjo įtakos tai, kad dėl darbuotojo ligos bibliotekos ilgai nedirbo Gruzdiškės
bei Viduklės filialai, o Šiluvos filialas buvo perkeltas į kitas patalpas. Tai lėmė moksleivių
sutelkimą ir jų lankomumą bibliotekoje. Milašaičių filiale

skaitytojų

sumažėjo dėl išvykusių iš

mikrorajono gyventojų.

jų, vaikų sutelkimo rodikliai gana aukšti, siekia net 80 ir daugiau proc., nes čia lankosi ir kitų

Vartotojai 2012 m.
Naujai
užregistruoti

mikrorajonų moksleiviai. Didžiausias vaikų sutelkimo procentas yra Šiluvos (97,0 %), Nemakščių
(88,3 %), Ariogalos miesto (80,1 %) filialuose.

2012 m.

8842
3291
677
4874

Perregistruoti

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

7307
2726
486
2725

1535
565
191
779

Vaikai vartotojai
Naujai
užregistruoti

Perregistruoti

2310
727
213
1370

551
420
84
322

17,4 proc. rajono bibliotekose registruotų vartotojų užsiregistravo naujai, bibliotekoje naujai registruoti vartotojai sudaro 17,2 proc. visų vartotojų. Vidutiniškai 1 kaimo filialui tenka apie
28 naujus vartotojus, Ariogalos miesto filiale nauji vartotojai sudaro 28,2 proc. visų vartotojų.
Rajono bibliotekose vaikai vartotojai sudaro 32,4 proc., suaugusieji – 67,6 proc.
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registruotų vartotojų. Ataskaitiniais metais lyginant su 2011 m. interneto paslaugomis naudojosi
mažiau vartotojų. Priežastys gali būti įvairios. Viena iš jų, kad lankę mokymus bibliotekose ir
turintys namuose kompiuterius dalis vartotojų čia nesugrįžo. Daugiausiai besinaudojančių internetu
vartotojų yra Betygalos (63,5 %), Girkalnio (44,5 %), Nemakščių (46,7 %), Šiluvos (88,4 %),
Viduklės (40,5 %), Pramedžiavos (41,8 %) filialuose. Interneto paslaugos 2012 metų pabaigoje jau
pradėtos teikti ir Ilgižių bei Gruzdiškės filialuose. Be interneto prieigos yra likęs tik Pikčiūnų
filialas.
Interneto vartotojų skaičius atsispindi lentelėje ir diagramoje.
Iš viso
Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

Suaugusių
2984
886
302
1796

Vaikų
1702
657
177
969

1282
229
125
928

Analizuojant vaikų vartotojų sudėtį pastebėta, kad ikimokyklinio amžiaus vartotojų
viešojoje bibliotekoje sutelkta mažiau negu kaimo filialuose. Ir labiausiai skaitanti rajono
bibliotekose vaikų grupė yra I-IV klasių moksleiviai.
Suaugusių vartotojų sudėtis labai įvairi. Pagrindinės grupės bei jų procentinė išraiška
atsispindi diagramoje.

Paanalizavus besinaudojančių internetu vaikų ir suaugusių vartotojų skaičių, paaiškėjo,
kad rajono bibliotekose

43 proc. interneto vartotojų sudaro vaikai. Viešojoje bibliotekoje šia

paslauga naudojasi daugiau suaugusių vartotojų. Analizuojant suaugusių vartotojų sudėtį pagal
amžių, matyti, kad didžiąją dalį vartotojų sudaro jaunimas. Organizuojant suaugusiųjų gyventojų
kompiuterinio raštingumo mokymus yra tendencija, kad vyresnio amžiaus žmonių internetu
naudosis vis daugiau.
bibliotekoje

Lyginant pastarųjų ketverių metų naudojimosi internetu viešojoje

duomenis galima įžvelgti dėsningumų: 2009-2010 metais interneto naudojimo

statistiniai duomenys praktiškai nekito, 2011 m. pastebimas staigus šuolis, kalbant apie
Kuriant informacinę visuomenę svarbi vartotojų grupė bibliotekose – interneto
vartotojai. 2012 m. rajone interneto paslaugomis naudojosi 2984 vartotojai, t.y. 33,7 proc. visų

apsilankymų skaičių bei seansų trukmę, 2012 m interneto panauda kiek sumažėjo (žr. diagramą).
Džiugu, kad interneto vartotojų skaičius nelinkęs mažėti. Tačiau tenka apgailestauti, jog nėra
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galimybių užtikrinti vartotojams naudojimąsi Skype programa, nes neturime įrangos, užtikrinančios
garso izoliavimą.

2012 m. lyginant su 2011 m. rajono bibliotekų lankomumo rodiklis nepakito - 15,6.
Lankomumo rodikliai bibliotekoje sumažėjo. Lankomumas didesnis pasiektas Ariogalos m. ir
Betygalos, Girkalnio, Ilgižių, Milašaičių, Pryšmančių, Verėduvos kaimo filialuose. Vartotojų
Apsilankymų rajono bibliotekose rodikliai ir jų pokyčiai
Iš viso rajone
VB
Ariogalos m. filiale
Kaimo filialuose

2011 m.
143090
48582
12640
81868

2012 m.
137702
44003
12337
81362

lankomumas sumažėjo Berteškių, Gruzdiškės, Kalnujų, Paliepių, Pašaltuonio, Paupio Pikčiūnų,
Skirtumas
-5388
-4579
-303
-506

Šiluvos, Užkalnių, Viduklės, Vosiliškio, Žaiginio filialuose. Lankomumo rodiklių skirtumai nėra
dideli. Gruzdiškės ir Viduklės filialų lankomumo rodikliai sumažėjo dėl darbuotojų ligos.
Lankomumo rodikliai maži, nesiekia 10-ties kartų per metus 1 vartotojui, Berteškių,
Butkiškės, Paliepių, Pramedžiavos, Užkalnių filialuose. Šiuose filialuose mažas ir suaugusių
vartotojų lankomumas.

Apsilankymų pokyčiai diagramoje.

Didžiausias suaugusių vartotojų lankomumo rodiklis pasiektas Vosiliškio (31,2),
Betygalos (28,5 ), Girkalnio (24,6), Nemakščių (22) filialuose.
Vaikų vartotojų lankomumas didžiausias - Betygalos (46,5), Vosiliškio (45,7),
Žaiginio (41,7), Verėduvos (35,4), Ilgižių (29,2), Gruzdiškės (28,0), Nemakščių (24,6) filialuose.
Šios bibliotekos yra mokyklų patalpose arba netoli jų. Tai sudaro galimybę vaikams dažnai naudotis
bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir jose lankytis.
Dokumentų išduotis
2011 m.
Vaikų apsilankymų skaičius

Iš viso rajone
VB
Ariogalos m. filiale
Kaimo filialuose

2010 m.

2011 m.

2012 m.

64737
14453
5987
44297

62877
15573
5950
41354

61479
15039
5860
40580

Rajone
VB
Ariogalos miesto fil.
Kaimo filialuose

205290
85235
16096
103959

2012 m.

200008
82314
16113
101581

Skirtumas

-5282
-2921
17
-2378

Ataskaitinius metus lyginant su 2011 m. dokumentų išduotis rajone sumažėjo 2,7
proc. Dokumentų daugiau išduota Betygalos (1485 egz.), Kaulakių (1507 egz.), Girkalnio (988
egz.), Nemakščių (817 egz.), Pryšmančių (719 egz.), Sujainių (397 egz.), Žaiginio (344 egz.),
Butkiškės (336 egz.), Verėduvos (139 egz.) filialuose. Tačiau dokumentų išduotis sumažėjo
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viešojoje bibliotekoje ir Berteškių, Gruzdiškės, Kalnujų, Ilgižių, Paliepių, Milašaičių, Pašaltuonio,

„Skaitau ir sveikstu“ pasinaudojo 5 viešosios bibliotekos filialai (Nemakščių, Milašaičių, Kaulakių,

Pikčiūnų, Pramedžiavos, Užkalnių, Šiluvos, Paupio kaimo filialuose. Dokumentų išduoties

Užkalnių, Žaiginio). Šiuose filialuose 99 vartotojams buvo išduota 278 fiz. vnt. dokumentų.

sumažėjimą lemia keletas veiksnių - naujos technologijos vis labiau veržiasi į žmonių gyvenimą ir

Mažą įvairių mokslo sričių literatūros išdavimą sąlygoja keletas veiksnių - knygos ir

reikiama informacija greičiau gaunama internetu. Didėja įvairių pramogų pasiūla, sudarydama

kiti dokumentai labai brangūs, įsigyjama mažai naujos literatūros, fondas mažai atnaujinamas. Ir

konkurenciją knygai. Ypač sunku konkuruoti su televizija ir internetu - socialiniais tinklalapiais.

jeigu grožinė literatūra nepraranda savo vertės (ypač klasika), tai atskirų mokslo šakų literatūra

Pagal formą rajono bibliotekose išduodami dokumentai pasiskirsto taip (žr. diagramą).

greitai sensta, tampa neinformatyvi. Be to, vis daugiau informacijos skaitytojai ieško internete.
Viešojoje bibliotekoje įvairių mokslo sričių literatūros poreikis yra šiek tiek didesnis, kadangi čia
daugiau lankosi studentų Todėl čia ir skiriamas didesnis dėmesys šio fondo komplektavimui.
Periodiniai leidiniai labiausiai skaitomi Milašaičių (80,7%), Paliepių (70,1 %),
Gruzdiškės (61,6 %), Verėduvos (65,4 %), Vosiliškio (67,9 %) filialuose. Mažiausiai išduota
periodinių leidinių Butkiškės (32,2 %), Sujainių (20,8 %), Pašaltuonio (29,8 %) filialuose.
Skaitomumo rodikliai ir jų kaita
2011m
Suaugusių
Vaikų
vartotojų
vartotojų

Kitų dokumentų (garsinių, regimųjų, mišrių) išduota 470 egz., ir jie nesudaro net 1
proc. visos išduoties. Reikėtų atkreipti dėmesį į šių dokumentų populiarinimą bei jų panaudojimo
galimybes.
Kaimo filialuose periodiniai leidiniai sudaro beveik pusę visos išduoties. Viešoji
biblioteka ir 7 filialai turi trimačių dokumentų- žaislų. Tačiau tai sudaro labai mažą išduoties dalį.
Lyginant šakinės ir grožinės literatūros išdavimo rodiklius pastebėta, kad šakinės
literatūros daugiau išduodama kaimo filialuose.(žr. diagramoje).

Rajone
VB
Ariogalos miesto
filiale
Kaimo filialuose

Skirtumas

2012 m.
Suaugusių
Vaikų
vartotojų
vartotojų

22,2
26
24,1

22,9
25,2
23,5

22,0
24,1
24,2

23,9
27,7
23,4

-0,2
-1,9
0,1

1
2,5
-0,1

19,3

21,6

20,2

22,1

0,9

0,5

Vidutinis skaitomumo rodiklis iš viso rajone – 22,6, viešojoje bibliotekoje – 25,
Ariogalos m. filiale – 23,8 ir kaimo filialuose – 20,8. Skaitomumas kito labai nežymiai. Didžiausias
skaitomumas pasiektas Katauskių (30,2), Kaulakių (30,1), Vosiliškio (32,9), Pryšmančių (39,2),
Girkalnio (29,1) filialuose.

Mažiausias skaitomumas – Berteškių (13,1), Butkiškės (13,2),

Pašaltuonio (11,0), Sujainių (13,5) filialuose.
Vaikų skaitytojų skaitomumas didžiausias Pramedžiavos (52,4), Gruzdiškės (44,8),
Pryšmančių (37,3), Užkalnių (34,4) filialuose. Pramedžiavos, Pryšmančių, Užkalnių bibliotekose
yra žaislotekos ar sukaupti žaislų kampeliai ir daug išduodama trimačių dokumentų (be kalbos
požymių), t.y. žaislų. Gal tai ir ne visiškai atspindi skaitomumo sampratą, tačiau tokie faktai
fiksuojami bibliotekos dienoraštyje.
Plačiau analizuojant šakinės literatūros paklausą matyti, kad periodiniai leidiniai
sudaro 80 proc. šios literatūros. Ir tik apie 20 proc.- kitų dokumentų. Skatinant šakinės literatūros
skaitomumą, vykdytas projektas „Skaitau ir sveikstu“. Gauta naujos aktualios literatūros
sveikatinimo klausimais, ir keliaujanti bibliotekėlė „Skaitau ir sveikstu“ 2012 m. papildyta 44 fiz.
vnt. Šiuo metu bibliotekėlėje yra 226 fiz. vnt. knygų sveikatinimo tema. Kilnojamąja bibliotekėle

Vaikų vartotojų skaitomumas mažiausias Viduklės (9,1), Betygalos (11,5), Butkiškės
(13,3), Pašaltuonio (13,7), Verėduvos (14,5) filialuose. Lyginant su praėjusiai metais minėtose
bibliotekose vaikų skaitomumo rodikliai padidėjo, išskyrus Viduklės filialą, kadangi pastarasis dėl
darbuotojos ligos ilgai nedirbo. Kaip skatinti vaikus daugiau skaityti, kuo juos sudominti labai
svarbus uždavinys tiek bibliotekininkams, tiek pedagogams, tiek ir tėvams.
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Suaugusių vartotojų skaitomumo rodikliai didžiausi Užkalnių (25), Pikčiūnų (30),
Kaulakių (34), Pryšmančių (40,6), Vosiliškio (40,6) filialuose. Mažiausias skaitomumas suaugusių
vartotojų Berteškių (11,4), Pašaltuonio (9,7), Sujainių (11,5) filialuose.

Vosiliškio - antradieniais-penktadieniais nuo 13 iki 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

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius iš viso rajone

283

- VB

51

- Ariogalos miesto filiale

14

- kaimo filialuose

218

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso: 86
Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
- rajone

85

- VB

17

- Ariogalos miesto filiale

5

- kaimo filialuose

63

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto

vartotojai aptarnaujami 6 dienas per savaitę (poilsio diena – sekmadienis). Administracija bei
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį.
Kaimo filialų poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.
Tarpbibliotekinis aptarnavimas
2012 m. TBA paslaugomis naudojosi 12 vartotojų (2011 m.- 25)
•

išsiųsta užsakymų

26

•

gauta dokumentų

26

•

originalų

26

•

kopijų

-

•

gauta užsakymų
išsiųsta dokumentų

-

neigiamų atsakymų skaičius ir jų priežastys -.

-

- rajone

85

•

- VB

17

•

- Ariogalos miesto filiale

5

Tarpbibliotekinis dokumentų skolinimas mažėja. Lyginant su 2011 m. sumažėjo net 13

63

TBA vartotojų, išsiųsta 30 užsakymų mažiau. TBA paslauga dažniausiai naudojasi studentai ir

- kaimo filialuose

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams iš viso:
- rajone

51

- VB

27

- Ariogalos miesto filiale

1

- kaimo filialuose

23

2012 m. rajono bibliotekose padaugėjo 3 kompiuterizuotomis darbo vietomis
vartotojams. Iš 137 kompiuterizuotų darbo vietų 86 skirtos vartotojams, 51 - darbuotojams.
Kompiuterius ir interneto prieigą turi visos rajono viešosios bibliotekos, išskyrus Pikčiūnų filialą.
Prieiga ir sąlygos:
Darbo valandos
Viešoji biblioteka dirba 8-18 val. (administracija, Dokumentų komplektavimo ir

neakivaizdiniu būdu besimokantys dirbantieji. 2012 m. vartotojams buvo užsakomi leidiniai
psichologijos, visuomenės mokslų, meno, kalbotyros, gamtos mokslų klausimais.

V. RENGINIAI
Renginių skaičius bibliotekose
• renginių skaičius iš viso rajone

764

iš jų vaikams

370

• VB

111

iš jų vaikams

44

• Ariogalos miesto filiale
• kaimo filialuose

56

iš jų vaikams

29

597

iš jų vaikams

297

113

iš jų vaikams

54

Kompleksiniai renginiai

tvarkymo skyrius - 8-17 val., Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir Vaikų literatūros skyriai - 9-

• rajone

18 val.). Ariogalos miesto filialo, Betygalos, Butkiškės, Girkalnio, Ilgižių, Kalnujų, Katauskių,

• VB

29

iš jų vaikams 11

Nemakščių, Pryšmančių, Sujainių, Šiluvos, Verėduvos, Viduklės ir Žaiginio filialų darbo laikas

• Ariogalos miesto filiale

7

iš jų vaikams

2

77

iš jų vaikams

41

nuo10 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.,

• kaimo filialuose

24

25

Žodiniai renginiai
• rajone
• VB

2012–ieji metai – Maironio metai, kuriais buvo paminėtas poeto Jono Mačiulio325

iš jų vaikams

181

Maironio 150-asis jubiliejus. Tai itin reikšminga data Raseinių kraštui. Per rajoną nuvilnijo

40

iš jų vaikams

15

bibliotekų organizuojami jubilieninių Maironio metų renginiai.

• Ariogalos miesto filiale

20

• kaimo filialuose

265

iš jų vaikams
iš jų vaikams

12
154

Maironio jubiliejui paminėti viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Maironis
sugrįžta: poeto palikimo aktualizavimas ir sklaida“. Šio projekto dėka surengti įsiminti
renginiai. Tai respublikinio „Poezijos pavasario“ renginiai įvykę Maironio tėviškėje Bernotuose,

Vaizdiniai renginiai
• rajone

Nemakščių Aštuonračio muziejuje ir Sujainių bendruomenės namuose.
326

iš jų vaikams

135

Kasmet Lietuvoje aidintys „Poezijos pavasario“ posmai po daugelio metų suskambo ir

• VB

42

iš jų vaikams

18

Maironio gimtojoje žemėje: gegužės 25 d. Raseinių rajone apsilankė gausus poezijos kūrėjų būrys.

• Ariogalos miesto filiale

29

iš jų vaikams

15

Poetai pasidalinę į dvi grupes su skaitytojais susitiko Nemakščiuose ir Sujainiuose.

255

iš jų vaikams

102

• kaimo filialuose

Renginyje Nemakščiuose dalyvavo poetas Marcelijus Martinaitis, aktorius Petras
Venslovas, poetė pedagogė Elena Karnauskaitė, poetė prozininkė eseistė Sara Poisson ir žurnalistas,

Neatsiejama bibliotekų veiklos sritis yra renginių organizavimas. Populiariausios

prozininkas, poetas Algirdas Steponas Dačkevičius. Čia skambėjo poezijos posmai, kuriais dalinosi

renginių formos yra literatūros parodos, knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, literatūros ir

ne tik svečiai, bet ir vietiniai kūrėjai. Renginio metu skambėjo Marcelijaus Martinaičio ir kitų

teminiai vakarai, popietės, valandėlės, literatų ir kitokios vakaronės, knygų šventės, kraštiečių

kalbėjusių eilės apie Tėvynę, poetine kalba paliečiant šio laikmečio aktualijas. Aktorius Petras

susitikimai. Populiarėja ir garsiniai skaitymai jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. 2012 m.

Venslovas prisiminė anapilin išėjusį nemakštiškį, talentingą poetą Algirdą Verbą. Jis skaitė

rajono bibliotekos surengė 764 įvairios tematikos renginius, iš jų 42,6 proc. (326) sudaro parodos.

Maironio ir Algirdo Verbos eilėraščius.

Per metus vidutiniškai vienai rajono bibliotekai teko 29 renginiai, iš jų 12 parodų.

Prie Sujainių bendruomenės salės, po žydinčiu diemedžiu, Maironio kūrybą pristatė

Renginius stengiamasi susieti su laiko aktualijomis, su knygos ir skaitymo

literatūros kritikė Janina Riškutė, savo eiles skaitė kraštietė poetė Janina Irena Survilaitė ir žurnalo

populiarinimu. Renginių temos mažai kinta. Tai lietuvių ir užsienio rašytojų, meno, visuomenės

„Nemuno“ redaktorius Viktoras Rudžianskas, o Maironio žodžiais sukurtas giesmes atliko Lietuvos

veikėjų jubiliejų paminėjimai, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai, religinės ir tautinės

nacionalinės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas.

šventės, kraštotyrinio pobūdžio renginiai, naujų knygų pristatymai ir rajono literatų kūrybos

„Poezijos pavasario“

baigiamasis renginys rajone - Poezijos šventė „Maironis

populiarinimui skirti renginiai. Organizuodami renginius viešoji biblioteka ir kaimo filialai

sugrįžta“ įvyko Maironio tėviškėje Bernotuose, kuris vainikavo įdomios ir turiningos dienos

bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimo bendruomenėmis, kultūros centru bei

darbus. Prisiminti tautos dainių, kuris nuo jaunystės laikų puoselėjo Lietuvos atgimimo gaires, kuris

jo filialais, mokyklomis ir ikimokyklinėmis įstaigomis, Dubysos regioniniu parku, Krašto istorijos

gyvendamas didelių socialinių pokyčių ir lietuviškos spaudos draudimo laiku, sugebėjo tapti

muziejumi.

nacionalinės sąmonės žadintoju, ne tik nuostabios poezijos, bet ir poetinės lietuvių kalbos kūrėju,
susirinko poeto asmenybės ir kūrybos gerbėjai. Suvokti laikmečių – Maironio ir mūsų – sąsajas
padėjo profesionalūs žodžio ir muzikos meistrai. Šventę pradėjo Viešosios bibliotekos direktorė
Daina Sutkevičienė, pasveikindama visus atvykusius į Maironio tėviškę. Literatūros kritikė Janina
Riškutė sujungė į vieną visumą praeities ir dabarties kontekstus. Kraštietė poetė, prozininkė,
filologė, šiuo metu gyvenanti Šveicarijoje, Janina Irena Survilaitė perskaitė Maironiui dedikuotas
savo eiles. Poečių Elenos Karnauskaitės, Saros Poisson bei 2008 m. „Poezijos pavasario“ laureato,
poeto Viktoro Rudžiansko savitas poetinis žodis šiltai skambėjo klausytojams. Dainininko
Danieliaus Sadausko dėka supratome, kodėl tiek poeto eilių tapo dainomis: Maironio žodžiais

26
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sukurtos dainos organiškai susijos su muzika, regis, nebeįmanoma jų atskirti. Kraštietis,

paliko 2007 –aisiais skaityti Maironio eilėraščiai. Regis, aktorius kalba jau nuo savęs, dėsto savo

Nacionalinės premijos laureatas poetas Marcelijus Martinaitis pasidalino ne tik poetiniu žodžiu, bet

mintis, tik visiems girdėtais žodžiais – Maironio žodžiais.
Kaulakių filialas Maironio metams paskyrė renginių ciklą: mobilios parodos „Jono Mačiulio

ir pamąstymais apie neatsiejamus semantinius simbolius – Lietuvą ir Maironį. Pasak poeto,
nesvarbu, kokiu laiku gyvename, mums reikia grįžti prie Maironio, nes jo idėjos nepavaldžios

– Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija“ pristatymas, dalyvaujant kraštotyrininkui,

laikui. Klausydamiesi aktoriaus Petro Venslovo balsu į klausytojus prakalbusio Maironio, buvome

parodos sudarytojui Jonui Brigiui; surengta poezijos valanda, kurios metu Maironio poeziją skaitė Raseinių

tikri - Marcelijus Martinaitis teisus. Poeto rūpestis, skausmas, viltis, nuskambėję jo eilėse, regis,

Šaltinio pagrindinės mokyklos Kaulakių skyriaus mokiniai. Spalio mėn. įvyko Maironio krašto poeto –

pasakyti ir mums, gyvenantiems XXI amžiaus aušroje.
Birželio mėn. Poezijos paukštė vėl nutūpė ant Bernotų slenksčio, išskleidė sparnus ir
leido dar kartą įkvėpti Maironio tėviškės oro, išgirsti naujus posmus. Viešosios bibliotekos
direktorė pasveikino į Maironio tėviškę susirinkusius kūrėjus ir poezijos mylėtojus, pabrėždama,
kad Maironis visada gyvena tarp mūsų ir sunkiomis minutėmis jo poezija iškyla nauja jėga.
Savo poezijos posmais pasidalino Tauragės, Jurbarko, Kelmės, Ariogalos literatai.

Vlado Danuso kūrybos vakaras ir lapkričio mėn. – susitikimas su „Poezijos pavasario“ Maironio prizo
nominantu (2008) poetu, prozininku Gasparu Aleksa ir jo žmona – poete, prozininke, vertėja Violeta
Šoblinskaite. Susitikimo metu veikė literatūrinė leidinių paroda „Už Raseinių ant Dubysos“. Šio filialo
darbuotoja Zita Gedminienė dalyvavo Dubysos regioninio parko organizuotame rašinių, piešinių ir
fotografijų konkurse „Už Raseinių ant Dubysos“, skirtame Maironio 150 – mečiui ir Dubysos regioninio
parko 20 – mečiui su rašiniu „Maironio gimtinė ir tėviškė“, kuris įvertintas Švietimo, kultūros ir ugdymo
skyriaus diplomu.

Rokiškio kūrėjus atstovavo – Rokiškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Daiva

Ariogalos miesto filiale buvo surengta literatūros popietė, skirta Maironio metams, o

Vilkickienė. Ji perskaitė pluoštą rokiškėnų literatų kūrybos, priminė garsaus Rokiškio poeto

keliaujančios parodos „Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija“

Alfonso Keliuočio eiles. Renginį užbaigė gausus raseiniškių „Dubysos“ klubo literatų būrys. Visi

atidarymas įvyko Betygalos bendruomenės namuose. Parodą gausiai susirinkusiems betygališkiams

„Poezijos pavasarėlyje“ eiles skaitę literatai namo išsivežė ne tik Bernotuose patirtus įspūdžius,

pristatė Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkas, kraštotyrininkas Jonas

pabendravimo džiaugsmą, bet ir Raseinių krašto istorijos muziejaus išleistas kompaktines plokšteles

Brigys. Renginiui baigiantis, Betygalos bendruomenės pirmininkė pakvietė visus renginio dalyvius

„Dedikacija Maironiui“.

kiemelyje įamžinti Maironio jubiliejinę datą. Moksleiviai, skambant „Lietuva brangi“, rikiavosi į

Spalio 19 d. viešojoje bibliotekoje įvyko paskutinis iš Maironio atminimui skirtų

skaičių 150. Šią gyvojo skaičiaus idėją pasiūlė Betygalos muziejaus darbuotoja, kurią įgyvendinti

renginių ciklo, tai susitikimas – literatūrinė kompozicija „Ant aukuro širdį nešiau“. Visai

padėjo Betygalos Maironio vidurinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Girkalnio bibliotekoje

Lietuvai gerai pažįstami menininkai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, dainininkė Rita

buvo surengtas vaikų piešinių ir eilėraščių konkursas, skirtas Maironio metams. Skaitytojai žiūrėjo

Preikšaitė ir pianistė Rūta Blaškytė atliko programą, kurioje skambėjo Maironio poezija, jo laiškų ir

filmus apie Maironio gyvenimą, klausėsi dainų pagal poeto sukurtas eiles. Pašaltuonio filiale buvo

pamokslų fragmentai, Sigito Gedos sonetai iš ciklo „Maironio mirtis“, taip pat Juozo Naujalio,

suorganizuoti dveji Maironio poezijos skaitymai. Kalnujų biblioteka kartu su Raseinių krašto

Aleksandro Kačanausko dainos, Mikalojaus Čiurlionio preliudai. Maironio namų meno salono

muziejumi, Kalnujų seniūnija surengė susitikimą su poetu Marcelijumi Martinaičiu. Bažnyčios

dvasioje sukurta programa, klausytojams neleido nė minutei atsipalaiduoti, prisiminti, kad mus ir

griuvėsiuose iškilmingai skambėjo Marcelijaus Martinaičio bei Maironio eilėraščiai. Šventėje

Maironį jau skiria dešimtmečiai. Kaip dar vienas nepamirštamo susitikimo atminimas liko

koncertavo Šiaulių Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Sujainių filialas paminėjo Maironio

bibliotekai dovanota plokštelė „Maironis. Ant aukuro širdį nešiau…“, kurioje audioknygos pavidalu

atminimą parengta muzikine kompozicija „Ant aukuro širdį nešiau“. Buvo atliekami muzikiniai

pateikta jau ištisą dešimtmetį skambanti teatralizuota literatūrinė programa.

kūriniai, skaitomos eilės. Užkalnių filiale įvyko renginys „Skaitome Maironį kartu “. Šiluvos

Praėjusių metų spalio mėn. viešojoje bibliotekoje lankėsi VšĮ „Vieno aktoriaus
teatras“ steigėjas, aktorius Sigutis Jačėnas, kuris gausiai susirinkusiems klausytojams pristatė

biblioteka kartu su Šiluvos skautų organizacija kūrė garso įrašus „Skaitome Maironį“. Įrašai įkelti į
Šiluvos bibliotekos Facebook puslapį ir Yotube paskyrą.

kompaktinę plokštelę „Maironis (1862-1932). Lyrika. Skaito Laimonas Noreika (1926-2007)“. Ši

„Dailininkas ir vaikiška knyga“ – tokiu pavadinimu projektą 2012 metais vykdė

kompaktinė plokštelė – tai Maironio 145-osioms gimimo metinėms skirtas rinkinys. Joje skamba

Vaikų literatūros skyrius. Tai renginių ciklas, skirtas skatinti vaikų skaitymą, ugdyti susidomėjimą

1966-aisiais metais įskaityta – didžiausiu tiražu išleista plokštelė – „Maironis. Lyrika. Skaitovas

knyga.

Laimonas Noreika“ bei paskutiniai aktoriaus Laimono Noreikos įrašai. Klausytojams didžiulį įspūdį
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Kovo mėnesį viešosios bibliotekos jaunieji skaitytojai susitiko su dailininke, žurnalo
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Valstybinių švenčių paminėjimas, tradicijų ir papročių puoselėjimo renginiai

vaikams „Laimiukas“ vyr. redaktore Lina Eitmantyte – Valužiene, kuri surengė 2 interaktyvias

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Pašaltuonio filiale surengta viktorina „Ar mes gerai

pamokas „Knygos kelias“. Renginio metu dailininkė papasakojo vaikams kokį ilgą kelią turi nueiti

žinom Lietuvą?“. Valstybinių švenčių paminėjimams skirtos parodos įvyko Viduklės, Nemakščių

knygos, kol pasiekia savo skaitytojus. Vaikai sužinojo, kas vyksta paslaptingame dizaino

filialuose. Vasario 6-11 dienomis Ariogalos bibliotekoje surengta savivaldos savaitė. Butkiškės

kambaryje, kokia knyga atkeliauja į leidyklą ir kokia sugrįžta iš spaustuvės, kiek žmonių dirba viso

biblioteka suorganizavo teminį renginį, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti. Renginys prasidėjo

šio sudėtingo ir atsakingo proceso metu. Itin svarbus čia knygos dailininko darbas. Po to vaikai,

prie tremtinio kapo, kur buvo skaitomos eilės, vėliau visi dalyvavo Šv. Mišiose, aukojamose už

vadovaujami dailininkės, patys kūrė bei dekoravo mažą knygos egzempliorių.

mirusius tremtyje ir dar gyvus likusius tremtinius. Po to bendruomenės salėje vyko buvusių

Balandžio mėnesį Raseinių rajone apsilankė žinomas vaikiškų knygų iliustratorius, 10
autorinių knygelių vaikams autorius Kęstutis Kasparavičius. Dailininkas kartu su vaikais viešojoje
bibliotekoje piešė „natūralaus“ dydžio žirafą, pasakojo apie savo iliustravimo techniką, priemones,
apie tai, kaip ieško siužetų knygoms, dalijosi kelionių įspūdžiais.
Į projektą įsitraukė ir Raseinių menininkai. Meno mokyklos dailės mokytoja Gitana

tremtinių susitikimas.
Vaikų gynimo dieną paminėti Sujainių bibliotekos darbuotoja su skaitytojais vaikais
pastatė spektakliuką „Ragana Lilė pas piratus“.
Advento popietė „Yra kelių visokių...“ vyko Katauskių filiale. Renginys ,,Aš labai
myliu savo Mamą“, skirtas Motinos dienos paminėjimui surengtas Milašaičių filiale.

Evseičikaitė bibliotekos žaislotekoje surengė 4 užsiėmimus savo mokiniams ir vaikų lieratūros

Gruodžio 10 dieną į Ariogalos miesto biblioteką rinkosi vaikai, jaunimas. Čia įvyko

skyriaus skaitytojams. Renginiuose dalyvavo ir kai kurių vaikučių mamos bei senelės. Užsiėmimų

advento popietė ,,Kalėdų stebuklo belaukiant...“. Popietėje dalyvavo Ariogalos gimnazijos

temų pavadinimai „Rankų darbo knygos: rišimas ir iliustravimas“, „Liejimas akvarele ir kiti knygų

sakralinės muzikos grupė ,,Giesmelė“, vadovaujama tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės.

iliustravimo būdai“, „Geriausios ir gražiausios 2011 metų knygos vaikams“ rodo, jog šios

Renginio metu buvo skaitomos ištraukos

„Įdomiųjų

kūriniai, įvairūs eilėraščiai Kalėdų tematika.

darbų pamokos“ buvo skirtos gilesniam knygos kaip meno kūrinio pažinimui,

kūrybiškumo ugdymui, skaitymo skatinimui.

iš Švento Rašto, lietuvių poetų bei pačių mokinių

Nacionalinė bibliotekų savaitė

VšĮ Raseinių protiškai neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centras, pakvietęs

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2012 metų balandžio 23-29 dienomis paskelbė

viešosios bibliotekos mažuosius skaitytojus į savo „Įdomiųjų darbų pamokas“, kur socialinė

Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Biblioteka: spausk Patinka!“. Ji prasidėjo bendru renginiu,

darbuotoja mokė svečius ir centro lankytojus iš molio lipdyti molinių knygų lapus, o tuose lapuose

skirtu Maironio metams, visose Lietuvos bibliotekose. Viešosios bibliotekos lankytojams buvo

įbrėžti žodžius ir ornamentus, klijuoti įvairias dekoro detales. Antro užsiėmimo metu išdegtus molio

ekrane demonstruojama vaizdo ir garsinė medžiaga apie Maironį. Tą pačią dieną viešosios

lapus reikėjo

glazūruoti. „Įdomiųjų darbų pamokose“ pagamintos knygelės, nulipdyti „Molio

bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu su Dubysos regioninio parko direkcija surengė

knygos“ lapai buvo eksponuojami žaislotekoje vaikų rankų darbo knygelių parodėlėje „Mano

kompleksinį renginį „Ką aš žinau apie poetą Maironį?“, kuriame dalyvavo Raseinių Viktoro

knyga“.

Petkaus ir Šaltinio pagrindinių mokyklų penktokai. Viktorinos metu vyko tikras žinių mūšis.
2012 metų spalio mėnesį viešojoje bibliotekoje suorganizuotas susitikimas su

Klausimų būta ne tik apie poeto kūrybą, bet ir kokį lietuvišką patiekalą, kokias gėles jis mėgo, kur

dailininku, 20 autorinių knygų vaikams autoriumi Pauliu Juodišiumi. Į šį edukacinį renginį „Gyvoji

vaikštinėdavo grįžęs į tėviškę. Komandoms teko deklamuoti ir skaityti Maironio eiles, be didelio

knyga“ atskubėję Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos moksleiviai kartu su dailininku

pasiruošimo suvaidinti vaizdelį iš poemos „Jūratė ir Kastytis“, padainuoti kelis posmelius dainomis

kūrė pasaką. Visi kartu sugalvojo pagrindinį veikėją Vilką, jį piešė ir spalvino, kolektyvai tarėsi,

tapusios poeto kūrybos. Po viktorinos penktokai susipažino su Knygos muziejaus ekspozicija

kokiu verslu turėtų užsiimti šis personažas ir kokią intrigą sugalvoti būsimai knygai. Netrukus

„Raseinių krašto dainius Maironis (1862-1932)“.

baltame popieriaus lape išryškėjo „Gyvosios knygos“ pagrindinis veikėjas. O knyga „gyva“ todėl,

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu su raseiniškiais bei Girkalnio bibliotekos

kad dailininkas atsivežė daugybę savo paties rankomis pagamintų muzikos instrumentų: būgnelių,

skaitytojais susitiko literatė Zuzana Budaitė - Stunžėnienė, gimusi Raseinių rajone, dabar jau ilgą

tarškynių, skudučių, dūdelių. Pademonstravęs, kaip jais naudotis ir kokius garsus galima išgauti,

laiką gyvenanti Ukmergėje. Betygalos filiale surengti 4 renginiai įvairaus amžiaus grupių

pakvietė vaikus groti ir dainuoti.

skaitytojams. Ariogalos miesto filiale įvyko popietė „Knyga – raktas į pasaulio širdį“. Šiame
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renginyje svečiavosi Ariogalos krašto poetė Zenė Sadauskaitė. Taip pat šios savaitės metu vykstant

bei „Mažos knygelės mažiems vaikeliams“ (B. Poter knygelės vaikams). Prieš pradedant garsinį

akcijai „Ateik į biblioteką ir atsivesk draugą!“, bibliotekoje apsilankė 4 nauji skaitytojai. Pikčiūnų

skaitymą, vaikai buvo supažindinami su pasirinktų knygų autorių gyvenimu ir kūryba. „Savaitė su

filiale atlikta literatūrinė kompozicija „Poetas miršta, kai užgęsta jo žvaigždė“.

Vilhelmu Haufu“, skirta 210-osioms Vilhelmo Haufo gimimo metinėms paminėti bei garsiniai
skaitymai „Kelionės su Alisa“, skirti L. Carroll 180-osioms gimimo metinėms įvyko Šiluvos filiale.
Betygalos filiale birželio 11d.- rugpjūčio 31 d. vyko akcija „Augu skaitydamas“.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
2012 m. jau tradiciniu tapusiame Šiaurės šalių bibliotekų savaitės (lapkričio 12-18

Rugsėjo 14 d. įvyko baigiamasis renginys, kurio metu kalbėta apie skaitymo svarbą, perskaitytas

dienomis) projekte dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Viduklės, Nemakščių,

knygeles, jų herojus. Apdovanoti aktyviausi akcijos dalyviai, o „užauginti“ knygų medžiai perduoti

Užkalnių, Žaiginio, Vosiliškio ir Pryšmančių filialai. Šis projektas skirtas pabrėžti bibliotekų svarbą

knygynui „Pegasas“. Daugiausiai knygų per vasarą perskaičiusios Kornelija Mieliauskaitė, Rugilė ir

kultūriniame gyvenime, supažindinti savaitės renginių dalyvius su turtinga Šiaurės šalių literatūra,

Ramunė Grigaravičiūtės apdovanotos knygų skaitytojo medaliais.

kultūra, tradicijomis, šiaurietišku gyvenimo būdu. Šios savaitės tema „Įvairialypė šiaurė“. Šviesos ir
žodžio šventėje pagrindinis akcentas - garsinis teksto skaitymas. Šioje šventėje, vykusioje viešojoje

Akcija ,,Renkame Metų knygą“

bibliotekoje, dalyvavo VšĮ Protiškai neįgalaus jaunimo dienos centro lankytojai. Pirmiausia, jie

2012 metais Vaikų literatūros skyrius parengė projektą geriausių vaikiškų knygų

suvaidino literatūrinę kompoziciją „Vilties pasaka“, po to buvo garsiai skaitomi Šiaurės šalių

penketukui laimėti. Visas penkios knygos pagal iš anksto numatytą planą pristatytos Raseinių

rašytojų tekstai. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai vyko Ariogalos miesto, Užkalnių,

Šaltinio pagrindinės mokyklos trims antrokų klasėms. Knygos 3 savaitėms paliekamos klasėse

Žaiginio, Nemakščių, Viduklės, Katauskių, Kaulakių ir Pryšmančių filialuose.

skaityti, jas aptarinėti, piešti iliustracijas labiausiai patikusiai knygai. Prieš Naujuosius metus jau
atkeliavo 52 vaikų balsai.

Akcija ,,Keliaujantis lagaminas“
„Keliaujančių lagaminų“ tikslas – pažadinti skaitymo poreikį, dalijimosi džiaugsmą,

Susitikimai su rašytojais, jų jubiliejai, knygų pristatymai, aptarimai

taip pat užpildyti vaikų laisvalaikį, bent kiek sumažinti knygų trūkumą kaimo skaitytojams bei

Kasmet renginių organizavimui viešoji biblioteka ir jos filialai teikia paraišką ir gauna

užtikrinti, kad su naujai išleistomis knygomis galėtų susipažinti atokiausių kaimų mažieji

papildomą finansavimą iš rajono Savivaldybės biudžeto. 2012 m. projektui „Renginiais

skaitytojai. 2012 m. „Keliaujantis lagaminas“ aplankė Paupio ir Pryšmančių filialų mažuosius

populiariname knygą“ buvo skirta 7 tūkst. Lt.

skaitytojus. Moksleiviai atidžiai išklausė vaikų literatūros skyriaus vedėjos Jolantos Gudeikytės

Viešosios bibliotekos skaitykloje, tęsdamas savo kūrybos pristatymo turą po Lietuvą,

pasakojimą apie atkeliavusių knygučių autorius, dailininkus, patys pasakojo apie savo skaitomas

svečiavosi satyrikas Petras Motiejūnas. Buvo pristatytos naujausios knygos „Lietuvos užsieniečio

knygas, dalijosi įspūdžiais apie mylimiausius herojus.

miniatiūros“, satyrpynė „Tiktalikas“, naujausia knygelė „68 rašytojai +“. Išradingai prisistatęs ir

Stengiantis atkreipti mažųjų bibliotekos skaitytojų dėmesį į kuo daugiau vaikiškų

uždegęs simbolinę „laimės žiburio“ žvakę svečias skaitė naujausius savo kūrinius, šmaikštavo,

knygų, parengta lėlių – literatūrinių personažų paroda „Atėję iš knygų“. Ši knygų ir lėlių paroda

pasidalijo mintimis apie kūrybinės veiklos „virtuvę“. Viešajai bibliotekai padovanojo 15 trilogijos

2012 m. apkeliavo Girkalnio, Nemakščių, Užkalnių ir Ariogalos m. filialus. Vaikų literatūros

komplektų.

skyriaus vedėja supažindino vaikus su savo pomėgiu kolekcionuoti lėlės - knygelių herojus,

Praėjusiais metais viešojoje bibliotekoje lankėsi Kauno apskrities viešosios bibliotekos

papasakojo apie šių personažų atsiradimą knygose, jų literatūrinį „gyvenimą“. Renginių metu buvo

vykdomo projekto „Auksinis laureatų ruduo“ dalyviai – rašytojai Vidmantas Kiaušas-Eimiškis ir

organizuojama nedidelė viktorina – vaikai buvo klausiami, ar pažįsta šiuos veikėjus. Greičiausiai

Edmundas Janušaitis. Žinomus, ne kartą įvairias nominacijas pelniusius menininkus pristatė Kauno

atpažinusiam veikėją skaitytojui buvo įteikiamas prizas.

apskrities viešosios bibliotekos renginių organizatorė Aistė Megelinskienė. Renginio metu autoriai

Garsinio skaitymo, literatūrinės ir žaidimų valandėlės
2012 metais viešojoje bibliotekoje suorganizuotos 3 garsinio skaitymo valandėlės. Tai
„Pūkuotuko pasaulis“ (A.A.Milnas „Pūkuotuko pasaulis“), Broliai Grimai „Vaikų ir namų pasakos“

skaitė ištraukas iš savo knygų, pasakojo apie įvairias kūrybines peripetijas.
2012 metų

lapkričio 29 d. Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

skaitykloje įvykusį susitikimą su Lietuvos maironiečių draugijos pirmininku Eugenijumi Urbonu
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pradėjo Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos maironiečių atliktas Maironio kūrinių montažas.

Įgyvendinant projektą „Mano mažas didelis pasaulis...“, skirtą poeto Maironio 150 -

Toliau kalbėjo pats bibliotekos svečias, daugiausiai dėmesio skyręs Maironio kūrybai, jos reikšmei

mečiui Katauskių filialo darbuotoja surengė kaimo turizmo sodyboje „Pakalnė“ dienos stovyklą,

Lietuvos kultūrai. Renginio metu pristatė savo istorinius romanus „Medekša“, „Tautvilas ar

kurioje susitiko, dalyvavo įvairiose rungtyse, ilsėjosi ir bendravo 52 Raseinių vaikų globos namų

Mindaugas“, daug dėmesio skyrė ir naujai savo parengtai knygai „Maironiu keliu“. Susitikimą

vaikai ir Katauskių bibliotekos skaitytojai.

papildė ir pagyvino žurnalistas Petras Baužys, prisiminęs savo ir Eugenijaus Urbono studijų laikus.

Spalio mėn. Kaulakių filiale įvyko Maironio krašto poeto – Vlado Danuso kūrybos

Autorių pasveikino ir viešnios iš Betygalos – Betygalos kaimo bendruomenės pirmininkė Gema

vakaras ir lapkričio mėn. – susitikimas su „Poezijos pavasario“ Maironio prizo nominantu (2008)

Račienė, mokytoja Marija Birutė Navakauskienė ir kraštotyrininkė Emilija Skudrienė. Eugenijaus

poetu, prozininku Gasparu Aleksa ir jo žmona – poete, prozininke, vertėja Violeta Šoblinskaite,

Urbono dovanotų knygų rinkinys papildė viešosios bibliotekos kraštotyros fondą.

veikė literatūrinė leidinių paroda „Už Raseinių ant Dubysos“.

Metų pabaigoje viešojoje bibliotekoje surengta Poezijos popietė, kurios metu savo

Sausio mėn. Ariogalos miesto biblioteka surengė Vytauto Račicko kūrybos aptarimą, kuris

širdies šiluma dalinosi poezijos konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ ir tarptautinės Fridricho

buvo skirtas rašytojo 60-mečiui paminėti. Vaikai buvo supažindinti su Vytauto Račicko biografija,

Bajoraičio literatūros premijos laureatas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys Audrius

pristatytos bibliotekoje esančios rašytojo knygos, skaitomos ištraukos, vaikai dalijosi savo įspūdžiais apie

Šikšnius. Svečias skaitė savo eilėraščius, džiaugėsi, kad žmonėms vis dar reikia poezijos –

perskaitytas knygas. Daugiau rašytojų jubiliejams buvo skirta parodų. Paruoštos parodos „Ketrinos

naujosios jo knygos „Atsivėrimai“ tiražas 500 fiz. vnt., o beveik visos išparduotos. Poeto kūrybą

Paterson tiltai į Terabitijas“, skirta Ketrinos Paterson 80-osioms gimimo metinėms, „Šviesa, kuri

skaitė aktorius Darius Peckus, kalbėjo literatė Danguolė Peckuvienė, o džiazo improvizacijomis

pasilieka“ – Astridos Lindgren 105-osioms gimimo metinėms (Šiluvos filiale).
2012 m. buvo parengtas projektas „Skaitau ir sveikstu“, skirtas aplinkos

pamalonino gitaristas Martynas Balutis.
Birutės

sveikatinimui. Projektą parėmė Raseinių rajono savivaldybės Sveikatos programa. Šio projekto

Navakauskienės knygos „Šaukoto kraštas“ ir Betygalos filialo vyresn. bibliotekininkės Reginos

lėšomis rajono bibliotekose surengti 10 įvairių susitikimų. Tai pokalbiai su gydytoju, literatu Juozu

Musteikienės parengto leidinio „Marijona Birutė Navakauskienė: bibliografinis sąrašas“

Mickevičiumi, farmacininku, liaudies medicinos ekspertu Virgilijumi Skirkevičiumi ir kt.

Sausio

mėn.

Betygalos

bendruomenės

namuose

įvyko

Marijonos

pristatymas. Dalyvavo LR Seimo narys Edmundas Jonyla, Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto

Pabendrauti su Lietuvos vegetarų draugijos prezidente Ksavera Vaištariene galėjo Raseinių,

ir Šiaulėnų seniūnijų seniūnai, bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Betygalos seniūnas bei

Nemakščių, Pramedžiavos, Girkalnio gyventojai, o su „Žolinčių akademijos“ prezidente Danute

gausus būrys svečių ir betygališkių. Renginio metu veikė Marijos Birutės Navakauskienės kūrybos

Kunčiene susitiko šiluviškiai, kaulakiškiai bei Kalnujų ir Milašaičių žmonės. Viešojoje bibliotekoje

leidinių paroda.

įvyko susitikimas su gamtinės žemdirbystės žinovu ir pradininku Lietuvoje Sauliumi Jasioniu,

Didžiausią Butkiškės filialo lankytojų dėmesį ir susidomėjimą sukėlė surengtas

kuris kalbėjo su apie aplinkos sveikatinimą. Jis su

bendraminčiais yra išvertęs ir išleidęs 3

susitikimas su nuolatine labdaros ir paramos akcijų, TV 3 žinių vedėja, 2011 metais pagal bendrą

Nikolajaus Kurdiumovo knygas: „Protingas sodas“, „Protingas daržas“, „Protingas šiltnamis“, pats

projektą su TV3 televizijos žurnalistais vykusią UNICEF organizuojamą misiją į skurdžiausią

taiko šios žemdirbystės principus savo žemės sklype, eksperimentuoja, rengia seminarus

Azijos šalį Kambodžą- Renata Šakalyte. „Pasitelkus gerą valią galima sukurti laimingesnį gyvenimą

visuomenei. Spalio mėn. viešojoje bibliotekoje pristatyta paskaita „Muzikos ir triukšmo įtaka

tiems, kurie netiki rytojumi. Juk mūsų meilė, gerumas nieko nekainuoja. „Parodyta filmuota

žmogaus sveikatai“, kurią skaitė Edvardas Eismontas A. Venckus.

medžiaga, skaidrės ne vienam iš susirinkusių į renginį (dalyvavo apie 60 žmonių) sukėlė gilias

Popietė

„Prie arbatos puodelio“ įvyko Viduklės filiale, kurioje dalyvavo šeimos

gydytoja Janina Vėgelienė. Gydytoja kalbėjo apie gripą, jo komplikacijas, kad daugiausia sergama

emocijas.
Susitikimas su „Misija Sibiras 2011“ dalyviu, M. Romerio universiteto doktorantu ir

rudenį arba žiemą, o susirgus būtina grūdinti organizmą ir būtinai vėdinti patalpas. Bibliotekoje

dėstytoju Juozu Valčiuku įvyko Butkiškės filiale. Renginio dalyvius stebino jaunų žmonių gilus

veikė ir iš viešosios bibliotekos parvežta teminė paroda „Skaitau ir sveikstu“. Berteškių filialo

įsitikinimas ir motyvacija vykti ten, kur laukia jiems nepatirti išbandymai, pavojai. Svečias parodė

skaitytojai popietėje „Sveikas gyvenimo būdas“ susitiko su vietos slaugytoja, diskutavo sveikos

daug filmuotos medžiagos, skaidrių.

gyvensenos klausimais.
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šventė, įvyko balandžio 2 d. Renginio metu vyko konkurso darbų paroda, taip pat atidaryta žaislųknygų herojų paroda „Mes atėjome iš knygų“. Apdovanoti aktyviausi skaitytojai, pagalbininkai.

2012 m. vykdomo projekto „Sugrįžimai“ dėka raseiniškiai turėjo galimybę iš arčiau
susipažinti su kraštiečiais kūrėjais. Suorganizuotas tautodailininko Klaido Navicko parodos „Senieji
Lietuvos dievai, dievybės ir mitinės būtybės“ pristatymas. Atidaryme dalyvavo pats parodos
autorius. Viešojoje bibliotekoje ir Girkalnio filiale įvyko susitikimas su kraštiete literate Zuzana
Budaite-Stunžėniene. Ji aplankė savo tėviškę, artimųjų kapus Girkalnio kapinėse, vieną pirmųjų
lietuvių dramaturgų A. Fromo-Gužučio kapą, dalijosi prisiminimais.
Lapkričio 23 d. į Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaityklą

Konkursas „Mano kraštas – Maironio posmais apdainuotas“ buvo skirtas Maironio 150-mečiui.
Šiame konkurse dalyvavo 22 vaikai, pateikę 30 darbų. Baigiamasis konkurso renginys ir darbų
parodos atidarymas vyko poeto jubiliejaus išvakarėse. Bibliotekoje susirinkę vaikai

rinkosi ir skaitė: kas po posmą, kas po keletą eilėraščių. Apžiūrėję darbelius, pasidžiaugę savo ir
draugų sugebėjimais, konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis. Atidaryta konkurso darbų
paroda.

susirinkę poezijos mylėtojai pagerbė 3 savo kraštiečius poetus, švenčiančius gimimo jubiliejus.
Renginio vedėja, skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Levickienė pristatė svečius, trumpai
supažindindama su jų biografijomis. Tačiau iškalbingiau už bet kokius žodžius byloja pačių poetų
eilės. Jubiliatų Janinos Kvietkuvienės, Irenos Bulotienė ir Vytauto Šulskio kūrybą klausytojams

Šios bibliotekos surengtas dar vienas kūrybinis konkursas. Tai bendrumo akcija
„Atvirukas vienišam žmogui“. Baigiamasis konkurso renginys – Gerumo valanda. Toks konkursas
vykdomas jau ketverius metus ir pastebimas jo poveikis: vaikai skatina prisijungti savo draugus
padaryti gerą darbą.

pristatė skaitovė, literatė Nijolė Kavaliauskienė.
Gruodžio 12 d. raseiniškiai buvo pakviesti susitikti su anapilin išėjusio
dokumentininko Roberto Verbos kūryba. Tai „Vakaras su Robertu Verba“, kuris skirtas autoriaus
80-mečiui paminėti. Robertas Verba - genialus dokumentininkas, gimęs netoli Nemakščių.
Ugdant skaitytojų domėjimąsi knyga ir siekiant kuo plačiau supažindinti su rajono
literatais ir jų kūryba Katauskių filialas pakvietė į popietę „Rasoti lieptai“, kuriame skaitytojai

2012 m. sausio mėn. viešojoje bibliotekoje įvyko Kauno apskrities viešosios
bibliotekos ir TEO LT, AB inicijuoto renginių ciklo „Pecha Kucha“ vakaras. Renginyje buvo
pristatyta 11 idėjų. Dalyviai – Raseinių ir Ariogalos gyventojai – diskutavo jų bendruomenėms
aktualiais kultūrinės ir socialinės plėtros, savanorystės, vaikų ir jaunimo užimtumo klausimais.
Pirmosios vietos nugalėtojui atiteko generalinio rėmėjo TEO LT, AB įsteigtas prizas – planšetinis
kompiuteris. Paskatinamuosius prizus įsteigė leidykla „Alma littera“, UAB „Skinija“ ir „Copy 1“.

susitiko su Raseinių literatų klubo „Dubysa“ nare Sofija Grigelyte – Kveseliene.
Gražūs susitikimai su literatu, VB Paliepių filialo bibliotekininku Alfonsu Vaičiuliu
vyko VB filialuose. Vienas iš jų organizuotas Milašaičių vyresn. bibliotekininkės susitikimas su

Praėjusiais metais viešojoje bibliotekoje surengtas devintasis rajoninis pradinių klasių
mokinių velykinių atvirukų konkursas – paroda. Dalyvavo 14 rajono mokyklų ir 6 darželių
ugdytiniai.

literatu Alfonsu Vaičiuliu ir jo knygų pristatymas vyko netradicinėje aplinkoje - Milašaičių
bažnytėlėje.

noriai

deklamavo ar skaitė Maironio eilėraščius. Iš rankų į rankas keliavo poezijos knygelė, o mažieji vis

Jau antri metai viešojoje bibliotekoje vyksta kasmetinio Raseinių rajono bendrojo
lavinimo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ baigiamasis
renginys.

Netradicinės darbo formos, konkursai
Praėjusiais metais Betygalos filialas surengė 4 kūrybinius konkursus. Jų eiga buvo

2012 m. spalio mėn. į Raseinių viešosios bibliotekos konferencijų salę rinkosi rajono
mokiniai ir mokytojai į tradicinę jaunųjų kūrėjų dieną „Savo širdį pasivaikščioti išleisiu...“, kurioje

reglamentuota nuostatais. Tai konkursas „Ten, kur Dubysos mėlyna juosta banguoja plati...“, skirtas

dalyvavo rašytojas Vytautas Bubnys, 22 kuriantys mokiniai iš 6 rajono mokyklų. Viešosios

Dubysos regioninio parko 20-mečiui. Baigiamajame renginyje dalyvavo kultūrologė Laimutė

bibliotekos fojė veikė Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos moksleivio Aurelijaus Šiukšterio

Pečkaitienė bei ekologas Vaidas Greičius. Dalyvavo 10 vaikų, pateikę 22 darbus. Baigiamajame

fotografijos paroda „Ryto takais“.

renginyje buvo suorganizuota viktorina, kurioje pateikti klausimai apie regioninio parko istoriją,

2012 m. toliau savo veiklą plėtojo prie viešosios bibliotekos įsikūrę klubai: literatų

muziejus, Maironį. Žaidėjų komandos parengė po trumpą reklaminį pristatymą, turintį sudominti

klubas „Dubysa“ ir rajono tautodailininkų klubas „Sodžius“. Su šiais klubais bendradarbiaujama

turistus atvykti į Betygalą ar prie Dubysos. Veikė piešinių paroda ir parengta fotografijų paroda

organizuojant renginius.

„Dubysos potvynis 2007 metų vasarą“. Kitas konkursas „Knyga – žinių ir išminties versmė“, skirtas
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai, 5 autoriai pateikė 8 darbus. Baigiamasis renginys - Knygos
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Iš netradicinių darbo formų kaimo filialuose reikia paminėti prie Pramedžiavos

bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė. Viešosios bibliotekos darbuotojas Jonas Brigys pristatė

bibliotekos įregistruotą pagyvenusių žmonių bendriją „Užuovėja“. Bendrijos tikslas - atgaivinti

kinojamąją parodą, papasakojo, kaip gimė idėja surengti archyvinių dokumentų parodą ir kaip vyko

kaimo papročius, tradicijas, šventes. Todėl vykdydama savo tikslus bendradarbiauja su biblioteka,

jų paieška Lietuvos archyvuose. Renginį vainikavo Raseinių meno mokyklos jaunųjų muzikos

kartu organizuoja renginius. Katauskių filiale veikia skaitytojų klubas „Žodis“. Klubo nariai yra ir

atlikėjų ir „Svajoklio“ teatro skaitovų bei jų mokytojų atliekama muzikinė – literatūrinė

patys aktyviausieji skaitytojai, kurie renkasi kartą per ketvirtį. Susitikimuose aptariamos

kompozicija, skirta Maironio metams. Parodos pristatyme dalyvavo Savivaldybės administracijos

perskaitytos knygos, skaitomi eilėraščiai, bendraujama. Žaiginio filiale veikia bibliotekininkės

direktorės pareigas laikinai einanti Regina Petreikienė ir Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus

pagalbininkų (jaunųjų bibliotekininkų) „Žiniukų“ klubas. Pašaltuonio filiale renkasi, programas

vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė. Ši paroda vėliau pabuvojo Kalnujų, Betygalos, Kaulakių,

kuria ir renginiams ruošiasi humoristinis moterų kolektyvas „Bobos O!“, vaikų klubas „Šypsena“.

Pryšmančių, Girkalnio, Ariogalos, Sujainių, Viduklės filialų renginiuose bei buvo pristatyta vietos

Jie kartu rengia įvairiausius renginius nuo nedidelės apimties bibliotekinių iki tradicinių krašto

visuomenei. Taip pat aplankė Vytauto Didžiojo universiteto biblioteką, Šakių, Kelmės, Jurbarko

švenčių, kaip Motinos diena, Sekminės, Užgavėnės.

viešąsias bibliotekas bei pabuvojo Šiluvos kultūros namuose.
Rugpjūčio menesio pabaigoje Dailės galerijoje pristatytas naujas projektas
„Raseiniškių kūrybos ir atminties džiaugsmo ženklai Maironio 150 metų garbiam jubiliejui“.

Dailės galerijos veikla

Projektą pristatė jo sumanytoja ir vadovė, buvusi mokytoja, Raseinių garbės pilietė Danutė Janina
2012 m. kovo 23 d. bibliotekos Dailės galerijoje įvyko raseiniškės Irenos Perminienės,
daugkartinės parolimpinių žaidynių prizininkės ir „Alio, Raseiniai“ buvusio redaktoriaus
Virginijaus Sendrausko fotoparodos „Kūno grožio trapumas“ pristatymas. Parodos organizatoriai
– Lietuvos kultūrizmo ir kūno kultūros federacija ir VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo
centras. Paroda tarsi susidėjo

iš dviejų dalių. Dalis nuotraukų – tai užfiksuotos akimirkos iš

neįgaliųjų sportinių varžybų. Kitose nuotraukose – kultūrizmo ir fitneso sporto varžybų dalyviai ir
nugalėtojai. Parodą pristatė dr. Daiva Šeškauskaitė. Parodos autorius sveikino LR Seimo narys
Edmundas Jonyla, Raseinių kūno kultūros ir sporto centro direktorius Egidijus Zinkus, VšĮ Raseinių
neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Veronika Čirvinskienė, kiti garbūs svečiai.
Viena iš projekto „„Maironis sugrįžta: poeto palikimo aktualizavimas ir sklaida“
veiklų buvo įvadinis ciklo renginys kilnojamosios parodos

„Maironio gyvenimo keliu:

archyviniai dokumentai liudija“ pristatymas viešosios bibliotekos Dailės galerijoje. Parodoje
eksponuojamos LVIA ir LCVA saugomų dokumentų bei Maironio lietuvių literatūros, Raseinių
krašto istorijos muziejuje ir Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje saugomų nuotraukų
kopijos. Rengiant parodą siekta visuomenei priminti kai kuriuos Maironio dvasiškio ir visuomenės
veikėjo gyvenimo momentus, pateikti juos iliustruojančius dokumentus, retesnes nuotraukas.
Paroda parengta 2 egzemplioriais, viena apkeliavo net septynis Lietuvos rajonus, buvo
eksponuojama VDU bibliotekoje, kita – po mūsų rajono seniūnijų centruose esančias bibliotekas.
Šios parodos pristatymą pradėjo Raseinių meno mokyklos jaunieji atlikėjai, sugroję
visiems gerai pažįstamą ir artimą kūrinį „Lietuva brangi“. Projekto vadovė Danguolė
Kasparavičienė, susirinkusius renginio dalyvius ir svečius supažindino su projekto tikslais. Apie
Maironio gyvenimo kelią, literatūrinį palikimą ir kūrybos reikšmę Lietuvai kalbėjo vyresn.

Bajorinaitė. Į sueigą susirinko projekto dalyviai, rėmėjai, Maironiui ir jo kūrybai neabejingi
raseiniškiai.
Projekto vadovė D. J. Bajorinaitė pristatė patį projektą, jo rezultatus. Akivaizdžiausias
šio projekto rezultatas – įspūdingas, estetiškai patrauklus, didelio formato informatyvių stendinių
plakatų triptikas. Anot D. J. Bajorinaitės, prie projekto darbų ir rūpestėlių stalo susitelkė per 180
įvairaus išsimokslinimo ir amžiaus raseiniškių. Tai Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Raseinių
pagrindinės, Šaltinio pagirndinės, Betygalos Maironio vidurinės ir Raseinių meno mokyklų
mokytojai ir moksleiviai. Projektą papildė rajono literatų klubas „Dubysa“, tautodailininkų klubas
„Sodžius“ ir dailininkų klubas „Pegasas“. Sueigos „Valanda su Maironiu“ metu dalyviai pasidalino
mintimis apie nuveiktus darbus, įveiktas problemas, prisiminti Maironio ir Raseinių ryšiai. Projekto
vadovės pasveikinti atvyko Seimo narys Edmundas Jonyla, rajono Savivaldybės tarybos nariai ir
administracijos atstovai.
Rugsėjo 20 d. Dailės galerijoje surengtas rajono tautodailininkų „Sodžius“ parodos
„Atminties žiedai Maironiui“ pristatymas. Parodoje eksponuoti labai įdomūs ir vertingi
tekstilininkų darbai.
Lapkričio 16 dienos pavakarę bibliotekos Dailės galerijoje raseiniškių vertinimui
pristatyta dailininko knyga „Maironis. Inspiracijos 2012“. „Dailininko knyga“ – tai
vaizduojamojo meno žanras, kai vienas menininkas arba keli autoriai sukuria knygos pavidalo
dailės objektą. Be abejo, tokios knygos išvaizda gali būti labai įvairi, dažniausiai turi knygos formą.
Tai lyg dailininko dienoraštis, jo asmeninių išgyvenimų atspindys, apmąstymai ir refleksijos kokia
nors tema. Šios knygos autoriai: Gintarė Norkienė - gerai žinoma Raseinių dailininkė, dalyvavusi
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jau ne vienoje parodoje, Roberta Vasiliūnienė - grafikė iš Vilniaus ir Evaldas Mikalauskis -

Bibliotekos darbuotojų straipsniai:

profesionalus grafikas iš Kauno. Jų darbuose – individualus santykis su Maironio poezija

Metai

šiuolaikinio gyvenimo ir meninės interpretacijos sandūroje, nuspalvintas asmeninių jausmų ir

2012

2011

124

117

Rajoninis laikraštis „Naujas rytas“

60

34

Rajoninis laikraštis „Alio, Raseiniai“

61

58

Paslaugų nomenklatūros pokyčiai ir apimtys

Žurnalas „Tarp knygų“

3

-

2010 m. rugsėjo 9 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1)TS-242

Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai
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emocijų. Meno mylėtojai, vertintojai ir kritikai dailininko knygos pristatyme turėjo galimybę

Bibliotekos darbuotojų straipsnių, iš

įvertinti eksponuojamus darbus, pabendrauti su autoriais.

viso

Mokamos paslaugos

buvo patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų
įkainiai, jie nesikeitė ir 2012 m. Šias paslaugas teikia viešoji biblioteka ir kaimo filialai, kuriuose

Buvo aktyviai rašomi ir skelbiami straipsniai į šias internetines svetaines:

yra VIP.

www.raseiniai.rvb.lt
www.vipt.lt

2012 m. gauta už mokamas paslaugas:
Kopijos iš viso

7079 kopijų

1061,95 Lt

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas

423 vnt.

1269,00 Lt

8241 psl.

1648,20 Lt

Dokumentų spausdinimas
Dokumentų skenavimas
Dokumentų įrišimas

81 Lt
42 Lt

Faksogramos išsiuntimas

9 Lt

Įrašymas į CD

2 Lt

TBA

190,95 Lt

Delspinigiai

17,3 Lt

Iš viso mokamų paslaugų už

4321.4 Lt

2012 m. už mokamas paslaugas gauta 0,6 tūkst. mažiau, negu 2011 m.

www.milasaiciai.lt
www.bitupis.lt
•

www.raseiniai.lt

•

www.raseiniskis.lt

•

www.girkalnis.lt

•

www.nemaksciai.lt

•
Sveikatinimo programai skirta reklama buvo skelbiama laikraščiuose „Naujas rytas“,
„Alio, Raseiniai“, interneto svetainėse
http://gerazemdirbyste.wordpress.com/2012/05/24/nemokama-paskaita-apie-gamtine-zemdirbyste/;
WWW.raseiniai.lt, www.raseiniai.rvb.lt. ; išdalyta per 350 kvietimų į renginius. Informacija apie
projekto „Skaitau ir sveikstu“ įvykusius renginius buvo skelbta:

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Viešoji biblioteka ir toliau plečia paslaugas, o tai formuoja teigiamą bibliotekos

http://www.raseiniai.lt/index.php?40120357;
http://www.nemaksciai.lt/news/public/author/id/134/slug/daiva-visockiene

įvaizdį. Naudodama kompiuterius ir kopijavimo techniką rengia ir leidžia lankstinukus, renginių

http://girkalnis.lt/naujienos/kultura

programas, kvietimus, skelbimus ir kt.

http://www.naujasrytas.lt/laikrasciai/43-2011-06-04.pdf

Bibliotekos leidiniai:
Lankstinukai - 5 pav. (Informacijos sk., Girkalnio m. fil., Verėduvos fil., Šiluvos fil.,

http://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/134-gydo-ne-tik-vaistai
http://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/138-atsigrezkime-i-kokybe-mintys-po-susitikimo-sugamtines-zemdirbystes-zinovu-ir-pradininku-lietuvoje-s-jasioniu

Žaiginio fil.)
Milašaičių bibliotekos kalendoriukas - 300 vnt.

http://gerazemdirbyste.wordpress.com/2012/05/24/nemokama-paskaita-apie-gamtine-zemdirbyste/
http://www.naujasrytas.lt/laikrasciai/45-2012-06-09.pdf
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https://www.raseiniai.lt/index.php?1589715630

Informacinis fondas - dydis, komplektavimo tematika ir problemos

http://www.raseiniai.rvb.lt/lt/naujienos-main/204-koks-smogas-mus-supa
Vietos radijo ir televizijos panauda
- reportažų skaičius- 4

Iš viso

5809 fiz. vnt.

- VB

1605 fiz. vnt.

- Informacinio fondo dydis Ariogalos miesto filiale

- interviu -2

414 fiz. vnt.

- Vidutinis informacinio fondo dydis kaimo filialuose 152 fiz. vnt.

http://www.youtube.com/watch?v=DrnG8zZGmVE
Ataskaitiniais metais per VšĮ Raseinių krašto televiziją buvo parengti ir parodyti 4
reportažai: mobilios parodos pristatymas „Jono Mačiulio – Maironio gyvenimo keliu: archyviniai
dokumentai liudija“, „Tarptautinis poezijos pavasaris 2012“, Europos dienos minėjimas Žemaičio
aikštėje, literatūrinė muzikinė kompozicija „Ant aukuro širdį nešiau“.

VI. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

Informaciniame fonde komplektuojami informaciniai leidiniai: enciklopedijos,
žodynai, žinynai, įstatymų rinkiniai, bibliografinės rodyklės. 2012 m. gauti „Visuotinės lietuvių
enciklopedijos“ 20 ir 21 tomai, juos gavo 15 filialų ir 2 Viešosios bibliotekos skyriai. 2012 m.
intensyviai formuojamas Informacijos skyriaus fondas: iš Abonemento, Skaityklos ir Saugyklos
fondų perimta arti tūkstančio leidinių, rekataloguoti garsiniai ir vaizdiniai leidiniai, esantys CD ir
DVD laikmenose. Informacinių leidinių fondas pasipildė 74 egz. žodynų, žinynų, enciklopedijų ir

LIBIS PĮ diegimas:
- Iš viso įdiegta rajono bibliotekose

22

kt. informacinių leidinių. Praėjusiais metais biblioteka ir didesnieji filialai įsigijo keletą

- VB

1

enciklopedijų ir žinynų: iliustruotą vaikų enciklopediją „Mano šalies gamta“, knygas „Vaikų

- Elektroniniai katalogai

1

enciklopedija“, „Jogilaičiai: [biografijų žinynas“, enciklopediją „Lietuva. [T.]3“, žinynus „Lietuvos

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge - 55740.

didikai“, „Lietuvos kinematografininkų sąjunga“, „Įdomiausios kelionės po Lietuvą“, žodynus

2012 m. Raseinių rajono SVB elektroniniame kataloge sukurti 5212 naujų

„Lietuvių-latvių, latvių-lietuvių kalbų žodynas“, „Lietuvių-norvegų kalbų žodynas“.

bibliografinių įrašų. Dokumentų komplektavimo - tvarkymo skyriaus darbuotojos 2012 m. sukūrė
3479 pav. knygų bibliografinių įrašų. Rekataloguota 19381 fiz. vnt., 975 pav. dokumentų.

Naujų informacinių leidinių ypač trūksta bibliotekos filialuose. Informacinis fondas
kaimo filialuose per metus vidutiniškai nepadidėjo.
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas

Rekataloguojami viešosios bibliotekos Abonemento, Skaityklos, Ariogalos m., Berteškių,
Butkiškės, Girkalnio, Nemakščių, Milašaičių, Ilgižių, Katauskių, Kaulakių, Pašaltuonio, Paupio,

Atsakytų informacinių užklausų tematika ir skaičius :

Pramedžiavos, Šiluvos, Užkalnių, Verėduvos, Vosiliškio ir Žaiginio filialų fondai. Filialų fondus

- viso rajone

rekataloguoja patys filialų darbuotojai, tačiau juos nuolat konsultuoja Dokumentų komplektavimo

- VB

3466

ir tvarkymo skyriaus darbuotojos. Filialų fondų rekatalogavimas nuolat tikrinamas, kuriami LIBIS

- Ariogalos miesto filiale

378

programoje neužregistruotų knygų bibliografiniai įrašai. 2012 m. užbaigtas viešosios bibliotekos

- kaimo filialuose

2029

Atsarginio fondo, Vosiliškio, Žaiginio, Milašaičių, Sujainių, Kalnujų ir Šiluvos bibliotekų fondų

- vidutiniškai 1 kaimo filialui tenka

85.

rekatalogavimas.

Informacijos skyriaus vartotojai per metus pateikė 1115 užklausų, iš kurių atsakyta į

5873

Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė aprašinėjo

788. Didžiausią užklausų procentą sudaro adresinės užklausos (75 % visų 2012 m. atsakytų

straipsnius iš rajoninių laikraščių „Naujas rytas“ ir „Alio, Raseiniai“. Sukurti ir išsiųsti į LNB BKC

užklausų). Kalbant apie temines užklausas, kurių ataskaitiniais metais gauta 198, derėtų atkreipti

1733 analiziniai bibliografiniai įrašai (2011 m. -1102 analizinių kraštotyros įrašų).

dėmesį, jog 110 iš jų tenka 3 skyriaus (visuomenės mokslų) literatūrai. Nors teminių užklausų

Milašaičių, Pramedžiavos, Sujainių ir Vosiliškio filialų darbuotojai buvo apmokyti,

skaičius palyginti nedidelis, tačiau jų gaunama itin sudėtingų ir atsakymai į jas reikalauja visų

kaip rekataloguoti fondus, Skaitykloje ir Vaikų literatūros skyriuje gaunami periodiniai leidiniai

turimų išteklių panaudojimo: tiek dokumentų fondo, tiek duomenų bazių. Atsižvelgiant į tai, jog itin

yra užregistruoti LIBIS PĮ komplektavimo posistemyje.

trūksta naujų leidinių, tarp jų ir mokslinių periodinių leidinių, ir tai, jog vartotojai pageidauja
naudoti kuo daugiau spausdintų šaltinių, šis darbas tampa dar sudėtingesnis.
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Internetas
Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 25. Prieigos nėra tik Pikčiūnų
filiale.
Interneto vartotojų skaičius rajone

2984, iš jų:

VB

886

Ariogalos m. filiale

302

Kaimo filialuose

1796.

2012 m. rajone interneto paslaugomis naudojosi 2984 vartotojai. Ataskaitiniais metais
lyginant su 2011 m. interneto paslaugomis naudojosi 32 vartotojais mažiau. Rajono bibliotekose
Kaip rodo diagrama, 2012 m. duomenys labai panašūs į 2010 m. duomenis. Mažesnis
gautų užklausų skaičius sąlygoja mažesnį atsakytų užklausų skaičių. Pastaraisiais 3 metais atsakytų
užklausų skaičius svyruoja tarp 65-70 procentų. Teminėms užklausoms atsakyti intensyviai
naudojamasi duomenų bazėmis: tiek laisvos prieigos, tiek prenumeruojamomis. Ataskaitiniais
metais buvo pasinaudota ir nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos prenumeruojamomis duomenų
bazėmis, nes ši biblioteka suteikia nuotolinę prieigą vartotojams. Vartotojai buvo individualiai

interneto paslaugomis naudojosi 33,7 proc. visų registruotų vartotojų. Viešojoje bibliotekoje
interneto paslaugomis naudojasi 26,9 proc. vartotojų, Ariogalos miesto filiale – 44,6 proc. Interneto
paslaugomis kaimo filialuose vidutiniškai pasinaudojo 36,8 proc. vartotojų. Tačiau analizuojant
atskirų filialų veiklą pastebėta, kad daugiausia interneto prieiga naudojosi Žaiginio (76,8 proc.),
Šiluvos (88,4 proc.), Betygalos (63,6 proc.), Nemakščių (46,7 proc.), Girkalnio (44,6 proc.),
Pramedžiavos (41,8 proc.), Viduklės (40,5 proc.), Vosiliškio (53,7 proc.) filialų vartotojų.
Lyginant pastarųjų ketverių metų naudojimosi internetu viešojoje bibliotekoje

konsultuojami, kaip naudotis duomenų bazėmis, Nacionalinės bibliotekos katalogais bei ieškoti
reikalingų leidinių viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge – suteiktos 169 konsultacijos.
Analizuojant bendrą rajono bibliografinių užklausų statistiką nustatyta, kad didžiąją
dalį (2456 vnt.) sudaro teminės užklausos. 2012 m. neatsakyta 410 bibliografinių užklausų. 1824
užklausas pateikė moksleiviai. Elektroniniu paštu gautos 55 užklausos, atsakytos 53.

Informacijos skyriaus duomenis, galima įžvelgti dėsningumų: 2009-2010 metais interneto
naudojimo statistiniai duomenys praktiškai nekito, 2011 m. pastebimas staigus šuolis, kalbant apie
apsilankymų skaičių bei seansų trukmę, 2012 m interneto panauda kiek sumažėjo. Džiugu, kad
interneto vartotojų skaičius nelinkęs mažėti. Tačiau tenka apgailestauti, jog nėra galimybių
užtikrinti vartotojams naudojimąsi Skype programa, nes neturime įrangos, užtikrinančios garso

Katalogų ir kartotekų sistema

izoliavimą.
Bibliotekos

Viešosios bibliotekos filialams, nedirbantiems su LIBIS PĮ, atspausdintos naujai gautų
dokumentų kortelės abėcėliniam katalogui. Viešoji biblioteka ir Ariogalos m., Betygalos, Berteškių,

priskaičiuoti

27482

virtualūs

elektroniniame kataloge įvyko 1182 seansai, 4342 paieškos, atsisiųsta 1418 įrašų.
Metai

naudojasi LIBIS PĮ elektroniniu katalogu. Pildoma elektroninė užsakytų knygų kartoteka, sukurti
1341 aprašai.

www.raseiniai.rvb.lt

apsilankymai, bibliotekos elektroniniame kataloge – 1074 virtualūs apsilankymai. Bibliotekos

Girkalnio, Ilgižių, Kalnujų, Katauskių, Kaulakių, Milašaičių, Nemakščių, Pašaltuonio, Paupio,
Pramedžiavos, Sujainių, Šiluvos, Viduklės, Užkalnių, Verėduvos, Vosiliškio ir Žaiginio filialai

tinklalapyje

2011
2012

Viešojoje bibliotekoje esantys katalogai ir kartotekos - abėcėlinis ir sisteminis

Virtualių
apsilankymų
skaičius
26789
28556

2011 – 2012 m. elektroninių paslaugų suvestinė
Seansų
Seansų
Interneto seansų
Paieškų
skaičius
trukmė
skaičius
skaičius
1110
1182

812 h
411 h

7196
6787

6573
8142

Atsisųstųjų
įrašų skaičius
1175
1528

Raseinių r. sav. viešoji biblioteka turi prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų

katalogai nepildomi nuo 2006 metų, nes visi dokumentų aprašai pildomi į suvestinį elektroninį

bazių:

LIBIS katalogą.

EBSCO Publishing; Oxford Art Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium
Collection; INFOLEX.Praktika .
INFOLEX.Praktika duomenų bazėje 2012 m. atliktos 2806 operacijos.
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EBSCO duomenų bazėje įvykdytos 994 paieškos, atsisiųsta 110 dokumentų.
EBSCO Publishing suteikia prieigą prie šių visateksčių duomenų bazių:
Academic Search Complete
Daugiatemė
Business Source Complete)
Ekonomika, verslas
ERIC
Švietimas
European Views of the Americas: 1493 to 1750
Istorija
GreenFILE
Aplinkos apsauga
Health Source – Consumer Edition
Sveikatos apsauga, medicina
Health Source: Nursing/Academic Edition
Sveikatos apsauga, slauga
Library, Information Science & Technology
Informacijos mokslai ir
Abstracts
technologijos
MasterFILE Premier
Daugiatemė
MEDLINE
Medicina, slauga
Newspaper Source
Daugiatemė
PsycARTICLES
Psichologija
Regional Business News
Verslas
Teacher Reference Center
Švietimas
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Gyventojų mokymai vyko ne tik viešojoje bibliotekoje, bet ir 10-yje jos filialų. Iš viso
rajono bibliotekose mokėsi 138 gyventojai, mokymai truko 350 ak. valandų.

Eil.
Nr.

Filialo pavadinimas

Iš viso mokyta
2012 m.
gyventojų

Iš viso
akademinių
val.

1.

Ariogalos m.

37

40

2.

Betygalos

7

13

3.

Girkalnio

20

40

4.

Katauskių

9

9

5.

Nemakščių

3

24

6.

Pryšmančių

7

9

7.

Šiluvos

2

11

8.

Užkalnių

18

22

9.

Verėduvos

18

120

užklausas, bet ir patys vartotojai, kuriems buvo suteikta prieiga prie EBSCO duomenų bazės:

10.

Vosiliškio

2

2

dešimt vartotojų gavo prisijungimo duomenis bei instrukcijas, kaip vykdyti paiešką.

11.

Viešoji biblioteka

EBSCO duomenų bazėje paiešką vykdė ne tik bibliotekos darbuotojai, atsakydami į

IŠ VISO

2012 m. su paieška duomenų bazėse E. Sprauniūtė supažindino ir bibliotekų

15

60

138

350

darbuotojus: jiems perskaityti du pranešimai šia tema bei parengta metodinė priemonė vartotojams
2012 m. dalyvauta projekto „Bibliotekos pažangai“ paskelbtame konkurse

bei darbuotojams, supažindinanti su prenumeruojamomis duomenų bazėmis Raseinių r. sav.
viešojoje bibliotekoje.

„Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“ ir laimėta šio projekto
parama, tad 2013 m. skaitmeninio raštingumo mokymai vyks daugelyje bibliotekos filialų bei

Mokymai gyventojamas

viešojoje bibliotekoje pagal savarankiškai parengtas mokymo programas.

2012 m. buvo tęsiami skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams, kurie pareiškė

Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose per 2012 metus darbo

norą išmokti dirbti kompiuteriu. Viešojoje bibliotekoje pagal 20 ak. val. programą „Skaitmeninis

kompiuteriu ir interneto išteklių klausimais konsultuota 3812 vartotojų, kuriems suteiktos 5034

raštingumas pažengusiems “ apmokyta 15 gyventojų.

konsultacijos.
Mokymai darbuotojams
2012 m. viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Edita Sprauniūtė
dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ rengtuose mokymuose: „Viešųjų bibliotekų poveikio
vertinimo stiprinimas“ ir „E-įtrauktis ir bibliotekų vaidmuo bei perspektyvos“. Viešosios
bibliotekos darbuotojai dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos rengtuose mokymuose
„Bibliografinė informacinė paieška“, „Elektroninių išteklių ir skaitmeninių objektų katalogavimas“,
„Prenumeruojamų duomenų bazių paieškos galimybės, naujos funkcijos“ „Elektroninių paslaugų
kūrimas bibliotekoje“ ir

konferencijoje „Iššūkiai naujoviškoms bibliotekoms: atstovavimas

tradicinėje ir virtualioje erdvėse“. 4 bibliotekininkai dalyvavo Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios
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bibliotekos mokymuose „Komandinis darbas kaip priemonė darbo proceso gerinimui ir

Rugsėjo mėnesį surengtas Raseinių rajono bibliotekų darbuotojų išvažiuojamasis

tobulinimui“. Viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Roma Kavaliauskienė gilino žinias

seminaras į Maironio lietuvių literatūros muziejų, išklausytos muziejaus direktorės A. Ruseckaitės

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje seminare „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų,

bei Senosios literatūros skyriaus vedėjos R. Mažukelienės paskaitos. Aplankyti Pažaislio kultūros ir

dirbančių su ES lentynomis gebėjimų stiprinimas“.

turizmo kompleksas, Zyplių ir Gelgaudiškio dvarai.
Kraštotyros tema skaityti pranešimai VB darbuotojams: „Maironio gyvenimo keliu“

KRAŠTOTYROS VEIKLA

(A. Kriščiokaitienė), „Kraštotyra bibliotekoje“ (A. Kriščiokaitienė).
2012 m. rajono bibliotekų kraštotyros veiklos pagrindinės kryptys:
o kraštotyros fondo komplektavimas ir saugojimas,

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su kraštiete profesore Ona Voveriene: nuolat
siunčiame jai medžiagą apie Raseinių krašto aktualijas. Profesorė padovanojo viešajai bibliotekai 5

o analizinių bibliografinių įrašų kaupimas kompiuteriniame kataloge,

savo leistas knygas.

o kraštotyros kartotekų pildymas ( filialuose),

Toliau buvo renkama medžiaga el. leidinio „Raseinių krašto istorijos pėdsakais. Jonas

o kraštotyros darbų rengimas,

Brigys: bibliografijos“ papildymui – bibliografinei Jono Brigio publikacijų kraštotyros tema

o renginių kraštotyros temomis rengimas,

rodyklei.

o Knygos muziejaus veiklos organizavimas,

Per metus parengti šie kraštotyros darbai:

o ryšių su kraštiečiais palaikymas,

1. Brigys, Jonas. Raseinių krašto katalikų bažnyčių, liuteronų kirchės ir pravoslavų cerkvės

o bendradarbiavimas su Raseinių krašto istorijos muziejumi, S. Stanevičiaus
bendrija, Dubysos regioninio parko administracija.

varpai. Istorijos bruožai. – Raseiniai, 2012. – 89 lap.:iliustr.
2.

Buvo kaimas – kaimo nebėra:[statistiniai duomenys apie Paliepių seniūniją] / parengė
Vitalija Lapinskienė.- Sujainiai, 2012.-

Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas

3. Enuksonienė, Danutė. Skaraitiškės dvaras I dalis . Skaraitiškė dvarininkų rankose.-

- kraštotyros fondo dydis

2691 fiz. vnt.

- per metus pasipildė VB

120 fiz. vnt.

- atsakyta kraštotyrinių užklausų VB

28

- VB kraštotyros kartoteka papildyta (kortelių)

37

- iš viso yra parengtų kraštotyros darbų rajone

267

- per metus parengta kraštotyros darbų

14.

Viena iš kraštotyros informacijos sklaidos formų - kraštotyros parodos ir renginiai.
Projekto „Sugrįžimai“ renginiais siekta pristatyti Raseinių visuomenei kuriančius kraštiečius, juose
apsilankė per 120 raseiniškių. Surengtos raseiniškių Audriaus Bernotaičio ir Giedriaus Šileikos
fotografijų parodos. Ekspozicija „Vieno paveikslo paroda“ supažindino su 6 raseiniškių menininkų
kūriniais.

Katauskiai, 2012.- 19 lap.: iliustr.
4. Girkalnio biblioteka (2011 – 2012) / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2012. [39]

lap.:iliustr.
5. Kalnujų bibliotekos metraštis 2011-2012 / parengė Rasa Baltkojienė. – Kalnujai, 2012.- 72
lap.: iliustr..

6. Kanauninkas Povilas Dogelis (1877 – 1949) - švietėjas, visuomenės veikėjas /parengė
Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2012. –[33] lap.:ilistr.
7. Livija Gulbinaitė – Gerulaitienė – choreografė, baleto istorijos dėstytoja, rašytoja /parengė
Daiva Ališauskienė. – Ariogala, 2012.- 81 lap.:iliustr.
8. Masaitytė, Kastytė.

Bibliotekos istorija 1937-2000 m.: [Šiluvos bibliotekos istorija].-

Šiluva, 2012.-59 p.:iliustr.
2012 m. RRSVB vyresn. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė parengė kraštotyros

darbą, „Maironio gyvenimo keliu: susijusios vietos, jų įtaka asmenybei ir kūrybai“, apimantį
daug vertingos vaizdinės ir faktinės medžiagos, susijusios su poeto gyvenimu ir kūryba. Šiam
darbui parengti buvo suorganizuota ekspedicija: buvo aplankytos su Maironio gyvenimu ir kūryba
susijusios vietos Raseinių rajone, t.y. gimtinė Pasandravyje, tėviškė Bernotuose, Betygalos krašto
muziejus ir kt.

9. Mauragienė, Antanina. Technikos paveldo istorija Pagojukų seniūnijoje.- Pikčiūnai,2012.16 lap.:iliustr.
10. Nemakščių bibliotekos metraštis. 2011-2012 metai /parengė Aušra Užmedzkienė.Nemakščiai, 2012.-102 lap.:iliustr.
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11. Praeities puslapiai: gyvenimas Milašaičiuose nuo 1949-ųjų iki 1991-ųjų. Prisiminimų ir
nuotraukų metraštis/parengė Violeta Jarilinienė.- Milašaičiai, 2012.- 40 p.: iliustr.
12. Užkalnių bibliotekos metraštis. 2011[m.] /parengė Janina Volfienė.- Užkalniai, 2012.-26

Poetė Zuzana Budaitė – Stunžėnienė Girkalnio bibliotekoje 2012 [Elektroninis
dokumentas] / parengė Virginija Šileikienė; Raseinių rajono savivaldybės VB. – Girkalnis,
2012.- 1 komp. diskas (CD-ROM).
Renginys „Atėję iš knygų“ Girkalnio bibliotekoje 2012 [Elektroninis dokumentas]

lap.: iliustr.
13. Viduklės filialo metraštis. 2010 -2011 metai / parengė Janina Gečaitė .- Viduklė,2011.-81
lap.:iliustr.

/ parengė Virginija Šileikienė; Raseinių rajono savivaldybės VB. – Girkalnis, 2012.- 1 komp.
diskas (CD-ROM).

14. Žukauskienė, Jolanta. Žaiginio bendruomenės „Bitupis“ istorija 2003 – 2012 metai
/Žukauskienė J. Sinkevičiūtė R. – Žaiginys, 2012. -42 lap.: iliustr.

Vasario 16–osios minėjimas Girkalnyje 2012 [Elektroninis dokumentas] / parengė
Virginija Šileikienė; Raseinių rajono savivaldybės VB. – Girkalnis, 2012.- 1 komp. diskas (CDROM)

Leidiniai, kuriuose publikuojami bibliotekininkų straipsniai:
Brigys, Jonas. Girkalnio miestelio ir bažnyčios istorinės raidos bruožai XV – XX

Knygos muziejaus veikla

a./ Jonas Brigys. -Iliustr.// Girkalnis vakar, šiandien ir rytoj. – Girkalnis (Raseinių r.): Kaimų
bendruomenė „Girkalnis.“ - 2011, Raseiniai: M stilius, p. 22 – 28.
Musteikienė, Regina. Aš esu atviros durys. Įženki! / Regina Musteikienė. – Iliustr. //

2012 m. kraštotyros informacijos sklaidą aktyvino Knygos muziejaus veikla: parengta
Maironio metams skirta ekspozicija „Raseinių krašto dainius Maironis (1862-1932)“, su kuria
susipažino 11 ekskursijų bei per 60 pavienių lankytojų.

Betygala mūsų tiekamžių gyva. – Betygala (Raseinių r.): Kaimų bendruomenė „Betygala“,
2012. - Raseiniai: M stilius, p. 163 –164.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

Musteikienė, Regina. Kymantai / Regina Musteikienė. – Iliustr.// Betygala mūsų tiek

2012 m. p. Jurgitos Mair iš Austrijos Insbruko miesto prašymu išsiųstas viešojoje

amžių gyva. –Betygala (Raseinių r.): Kaimų bendruomenė „Betygala“, 2012. - Raseiniai: M

bibliotekoje esančiame leidinyje Alfred Franzkeit „Lyrik des litauischen Dichters Maironis“,

stilius, p. 142 – 145.

Maironio eilėraščio „Milžinų kapai“ vokiškas variantas.

Šileikienė, Virginija. Girkalnio biblioteka / Virginija Šileikienė. – Iliustr. //
Girkalnis vakar, šiandien ir rytoj“. – Girkalnis (Raseinių r.): Kaimų bendruomenė „Girkalnis.“ -

Keistasi informacija su Lietuvos fotografijos istoriku, Lietuvos ambasadoriumi Egipte
Dainiumi Junevičiumi, kuris viešajai bibliotekai padovanojo 3 Egipto papirusus.

2011, Raseiniai: M stilius, p. 41 – 45.

Bendradarbiauta ir keistasi informacija su Maironio Lietuvių literatūros muziejumi ir
Lietuvių kalbos institutu bei Raseinių krašto istorijos muziejumi. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai

Kompaktiniai diskai:

organizuodami renginius ir kitus projektus bendradarbiauja su kaimų bendruomenėmis, Raseinių

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Girkalnyje 2012 [Elektroninis dokumentas] /

rajono

parengė Virginija Šileikienė; Raseinių rajono savivaldybės VB. – Girkalnis, 2012.- 1 komp.

kultūros

centro

filialais,

mokyklomis,

ikimokyklinėmis

įstaigomis

bei

kitomis

organizacijomis.

diskas (CD-ROM).
Girkalnio bibliotekos renginiai 2011 [Elektroninis dokumentas] / parengė Virginija

VII. METODINĖ VEIKLA

Šileikienė; Raseinių rajono savivaldybės VB. – Girkalnis, 2012.- 1 komp. diskas (CD-ROM)
Maironio gyvenimo keliu: susijusios vietos, jų įtaka asmenybei ir kūrybai [Elektroninis

2012 m. Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodinės veiklos

dokumentas] /parengė Asta Kriščiokaitienė; Raseinių rajono savivaldybės VB. – Raseiniai,

prioritetas buvo užtikrinti adekvatų bibliotekų reagavimą į pokyčius, vykstančius socialinėje

2012.- 1 komp. diskas (CDROM)

sistemoje, siekiant kuo maksimaliau tenkinti bibliotekos lankytojų poreikius. Metodinės veiklos
planuoti uždaviniai nevisiškai įvykdyti, nes iškilo problemų, kurias reikėjo nedelsiant spręsti ir taip
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įtakojo veiklą. Taip pat lėšų stygius neleido pasikviesti lektorių 2 seminarams bei išsiųsti kelti

3.

kvalifikaciją visus pageidaujančius darbuotojus.

„Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2011 metų veiklos apžvalga“pranešėja direktorės pavaduotoja Angelė Bertulytė.

Metodinės veiklos darbą koordinavo vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė.

4. „Ariogalos, Žaiginio, Pašaltuonio bibliotekų fondai ir jų panauda “- pranešėja Dokumentų

Šioje veikloje didelį indėlį įnešė VB skyrių vedėjai- Jolanta Gudeikytė, Edita Sprauniūtė, Gitana

komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Eugenija Dočkuvienė.

Eitutytė bei direktoriaus pavaduotoja Angelė Bertulytė. Metodinės veiklos kryptys, uždaviniai

5. „Rėjui Brėdberiui atminti“ - pranešėja Vaikų literatūros sk. vedėja Jolanta Gudeikytė.

derinami su RRSVB direktore Daina Sutkevičiene. Prie darbuotojų profesinio profesinių žinių

6. „Dailininkas ir vaikiška knyga“ - pranešėja Vaikų literatūros sk. vedėja Jolanta Gudeikytė.

kėlimo prisidėjo vyresn. bibliotekininkas Jonas Brigys.

7.

2012 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimui viešojoje bibliotekoje suorganizuoti 7
pasitarimai, 2 seminarai, bibliotekininko dienos šventė Nacionalinės bibliotekų savaitės metu.
Visiems įsimintini buvo seminarai: „Raseinių RSVB pasiekimai ir galimybės“, „Išvažiuojamasis

Pasitarimuose skaityti darbuotojų paruošti pranešimai bei aptarti įvairūs veiklos
klausimai. Įteiktos padėkos ir dovanos iš asociacijos „Langas į ateitį“ projekto „Paslaugos e.
piliečiui“, padėkota už gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus Ariogalos, Betygalos,
Girkalnio, Kalnujų, Milašaičių, Nemakščių, Vosiliškio, Žaiginio bei Raseinių rajono savivaldybės
bibliotekos

darbuotojams.

8. „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų 2012 metų veiklos planų ir 2011
m. veiklos ataskaitų apžvalga“ - pranešėja vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė.
9. „Svetainės www.epaveldas pristatymas“ - pranešėjas Skaitytojų aptaranavimo sk. vyresn.

seminaras į Maironio lietuvių literatūros muziejų“.

viešosios

„Projektinės veiklos patirtis ir gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas” - pranešėja
direktorė Daina Sutkevičienė.

Pristatyta svetainė

www.epaveldas.lt,

Raseinių

rajono

savivaldybės viešosios bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės bei galimybėmis jomis
naudotis skaitytojams, suorganizuoti mokymai, kaip dirbti su LIBIS nurašymo programa. TEO
darbuotojai pristatė skaitmeninę televiziją ir jos galimybes. Spręsti finansiniai bei ūkiniai klausimai
dėl bibliotekų šildymo, kuro įsigijimo, būtiniausių priemonių bibliotekos darbui įsigijimo ir kiti
klausimai. Eilinio pasitarimo metu, išklausius direktorės Dainos Sutkevičienės pranešimo apie

bibliotekininkas Jonas Brigys.
10. „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skyrių 2012 metų veiklos planų ir 2011
metų veiklos ataskaitų apžvalga“ - pranešėja direktorė Daina Sutkevičienė.
11. „Dokumentų nurašymas LIBIS sistemoje“ - pranešėja Dokumentų komplektavimo ir
tvarkymo skyriaus vedėja Gitana Eitutytė.
12. „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkų atestavimo nuostatai“ pranešėja direktorė Daina Sutkevičienė.
13. „Prenumeruojamos duomenų bazės Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ –
pranešėja Informacijos sk. vyresn. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė.
Svečių pranešimai:

reikalavimus, kaip reikėtų rašyti projektus, buvo pereita prie praktinių užsiėmimų, bandyta grupėse

1. „Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos kultūros darbuotojų institucijose“ – pranešėjas

kurti projektus. Ir tai davė akivaizdžių rezultatų. Daug aktyviau bibliotekininkai ėmė dalyvauti

Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungos pirmininkas Juozas Rimkus.

projektinėje veikloje, siūlyti savo idėjas ir bandyti teikti paraiškas. Pasitarimų metu buvo analizuota

vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė.

filialų fondų būklė - komplektavimas bei jo panaudojimas.

Išvykos į bibliotekas:

2012 m. SVB darbuotojų parengti ir perskaityti pranešimai:
„Prenumeruojamos

duomenų

bazės

Raseinių

Metodinės rekomendacijos: „2013 metų žymių datų kalendorius“ - paruošė metodikos

rajono

savivaldybės

viešojoje

bibliotekoje“ - pranešėja Informacijos sk. vedėja Edita Sprauniūtė.
1. „Kraštotyra bibliotekoje” - pranešėja Informacijos sk. vyresn. bibliotekininkė Asta
Kriščiokaitienė.
2. „Maironio gyvenimo keliu: susijusios vietos, jų įtaka asmenybei ir kūrybai” – pranešėja
Informacijos sk. vyresn. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė.

- dėl bibliotekos fondų bei inventoriaus patikrinimo ir perdavimo lankytasi Verėduvos ir
Gruzdiškės filialuose. Naujai priimtoms darbuotojoms suteiktos konsultacijos bei pravesti
mokymai.
- dėl praktinės pagalbos VIP, tvarkant kompiuterinę įrangą, instaliuojant į darbuotojų darbo
kompiuterius LIBIS programą, kaimo filialuose lankėsi informacinių technologijų inžinierius
Arūnas Andriulis.
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- praktinę pagalbą filialams suteikė Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai. Su renginiais ir

Projektinė veikla

žaislų, knygų herojų paroda lankėsi Nemakščių, Užkalnių, Girkalnio ir kt. filialuose. Nemakščių,

Be jau minėtų ir įgyvendintų projektų, metų pabaigoje buvo paruošti projektai 2013

Viduklės ir Užkalnių filialams suteikė pagalbą organizuojant „Šiaurės šalių bibliotekų savaitės“

metams: Kultūros rėmimo fondui 4 projektai (projektų vadovai- J. Gudeikytė, L. Levickienė, D.

renginius. Ilgižių filialui padėjo paruošti projektą dėl Metų knygos rinkimų.

Kasparavičienė); Kultūros ministerijai (vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos

Projekto „Bibliotekos pažangai“ konsultantė Edita Sprauniūtė teikė informaciją

projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų) 1 projektas –Katauskių filialas (projekto

projektui apie gyventojų mokymus viešojoje bibliotekoje bei kaimo filialuose, organizavo su

vadovė D. Enuksonienė); Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai

projektu susijusius mokymus.

programai 1 projektas – Katauskių filialas (projekto vadovė D. Enuksonienė); Raseinių rajono

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė ruošė pranešimus vaikų
literatūros klausimais, padėjo organizuoti renginius kaimo filialams.

savivaldybės sveikatos rėmimo specialiajai programai 2 projektai –(vadovai L. Levickienė ir D.
Tendziagolskienė su J. Žukauskiene).

Vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė paruošė skelbimus ir kvietimus
Verėduvos, Milašaičių, Šiluvos, Kaulakių, Girkalnio filialuose vykusiems susitikimams su Danute
Kunčiene ir Ksavera Vaištariene.
Bibliotekininkes

fondų

rekatalogavimo

klausimais

konsultavo

Spaudinių

komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja Gitana Eitutytė.
Informacinių technologijų specialistas, inžinierius Arūnas Andriulis nuotoliniu būdu
(telefonu, el. paštu, ir kt.) konsultavo filialų darbuotojus dėl kompiuterių programų darbo, vyko į
filialus dėl kompiuterių gedimų, LIBIS programos diegimo ir perinstaliavimo, nuotolinio valdymo

amžius, lytis, išsilavinimas ir užsiėmimas. Respondentų buvo klausiama, kaip dažnai lankosi

Metodinė pagalba ir bendradarbiavimas su mokyklų bibliotekomis:
2012 m. dėl metodinės pagalbos, konsultacijų mokyklų bibliotekininkai nesikreipė.
bibliotekininkų

2012 metų kovo mėnesį atlikta Betygalos filialo vyresn. bibliotekininkės Reginos
Musteikienės parengta Betygalos filialo vartotojų anketinė apklausa, siekiant nustatyti vartotojų
poreikių patenkinimo lygį ir išsiaiškinti jų poreikius bei lūkesčius. Į gautus apklausos rezultatus
atsižvelgta planuojant tolimesnę bibliotekos veiklą. Apklausoje dalyvavo 41 respondentas nuo 18
metų amžiaus, besilankantis bibliotekoje ir besinaudojantis įvairiomis paslaugomis.
Tyrimui atlikti buvo sudarytas klausimynas iš 24 uždarų ir atvirų klausimų. Anketa
anoniminė, joje atsispindi tik statistikai reikalingi demografiniai duomenys apie respondentą:

programų diegimo ir kitų darbų.

Organizuojant

VIII. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS. PROJEKTAI

mokymus

bendradarbiavimas

nevyko.

Tik

organizuojant

išvažiuojamąjį seminarą į Maironio lietuvių literatūros muziejų, buvo pakviesti dalyvauti

ir

bendradarbiauti rajono mokyklų bibliotekininkai.
Nacionalinė bibliotekų savaitė ir jos renginiai
Lietuvos bibliotekininkų draugija 2012 metų balandžio 23 – 29 dienomis paskelbė 12ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Biblioteka: spausk Patinka!“. Prie jos prisidėjo ir
Raseinių r. sav. viešosios bibliotekos bibliotekininkų draugija. Ariogalos, Betygalos, Girkalnio,
Kalnujų, Kaulakių filialuose organizuoti renginiai.
Raseinių r. sav. viešosios bibliotekos bibliotekininkų draugija organizavo konkursą
„Geriausias 2011 metų rajono bibliotekininkas“ ir Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo
paskelbtas nugalėtojas. Juo pripažinta Betygalos filialo vyresn. bibliotekininkė Regina Musteikienė
už leidybinę veiklą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje, rašant projektus, organizuojant
renginius, Betygalos krašto kultūrinių vertybių puoselėjimą, saugojimą ir gaivinimą, už vartotojų
pripažintą aukštą bibliotekinių paslaugų lygį.

bibliotekoje, kokiu tikslu, kokiomis paslaugomis naudojasi, ar pakanka teikiamų paslaugų,
informacijos apie bibliotekos veiklą, kaip vertina renginius, bibliotekininko darbą, profesines žinias
ir pan.
Apklausos dalyviai buvo atrenkami atsitiktine tvarka, jiems buvo garantuojamas
visiškas anonimiškumas. Užpildytas anketas jie galėjo mesti į uždarą dėžę, kuri buvo atidaryta tik
apklausai pasibaigus. Taip pat nebuvo daroma bibliotekininko įtaka nuomonės pareiškimui. Anketas
buvo galima užpildyti bibliotekoje, taip pat atnešti užpildytą namuose.
Apklausos rezultatai parodė, kad Betygalos bibliotekoje besilankantys gyventojai
bibliotekoje lankosi gana dažnai, naudojasi įvairiomis paslaugomis. Pagrindiniai lankymosi tikslai:
pasiimti knygų, reikalingos informacijos, bibliotekininko konsultacijų, dalyvauti renginiuose.
Gyventojų nuomone, bibliotekoje teikiamų paslaugų pakanka, informacijos apie bibliotekos veiklą
taip pat. Labiausiai pasigendama naujų knygų, periodinių leidinių ir atskiros patalpos vaikams.
Respondentai teigiamai įvertino informacinio raštingumo mokymų naudą, palankiai atsiliepė apie
bibliotekininkės darbą ir profesines žinias. Pagal svarbą apklausos dalyvių gyvenime biblioteka
užima 2-3 vietą iš visų Betygaloje veikiančių institucijų.
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Daugiausiai apklausoje dalyvavo 56 ir vyresnio amžiaus respondentų, dažniausiai
moterys, dominavo aukštasis, profesinis ar vidurinis išsilavinimas. Į anketos klausimus dažniausiai

dalyvavo pensininkų bendrijos „Bočiai“ Raseinių skyrius. Jie ne tik koncertavo, bet ir mielai talkino
neįgaliam jaunimui įrengiant poilsio zoną prie jų dienos užimtumo centro.
2012 m. buvo įgyvendinamas projektas „Sugrįžimai“, kurio dėka raseiniškiai galėjo

atsakinėjo senjorai arba dirbantieji.
PROJEKTAI

susitikti ir iš arčiau susipažinti su kraštiečiais kūrėjais: tautodailininku Klaidu Navicku, literate

Projektas „Maironis sugrįžta: poeto palikimo aktualizavimas ir sklaida“

Zuzana Budaite-Stunžėniene bei anapilin išėjusio dokumentininko Roberto Verbos kūryba.

įgyvendintas. Projektą iš dalies parėmė Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas (7 tūkst. Lt),
Raseinių rajono savivaldybė ( 3 tūkst. Lt) ir privatūs asmenys (0,3 tūkst. Lt).

Toliau buvo vykdomas projektas „Skaitau ir sveikstu“, skirtas aplinkos
sveikatinimui. Projektą parėmė Raseinių rajono savivaldybės Sveikatos programa (2,5 tūkst. Lt).

Šio projekto dėka paruošta paroda „Jono Mačiulio - Maironio gyvenimo keliu:

Surengti susitikimai su vaistininku, liaudies medicinos ekspertu Virgilijumi Skirkevičiumi,

archyviniai dokumentai liudija“, kuri vėliau buvo pristatyta Raseinių, Kelmės, Šakių rajonų

gamtinės žemdirbystės žinovu ir pradininku Lietuvoje Sauliumi Jasioniu, fiziku, muziku Edvardu

savivaldybių viešosiose bibliotekose, Raseinių rajono viešosios bibliotekos Kaulakių, Sujainių,

Eismontu A. Venckumi.

Viduklės, Girkalnio, Ariogalos kaimo filialuose, Šiluvos kultūros namuose. 2012-05-25 įvyko

2012 m. viešoji biblioteka rajono Savivaldybės lėšomis įgyvendino skaitymo

„Poezijos pavasaris“ o 2012-06-09 - „Poezijos pavasarėlis“ Bernotuose, visuomenei pristatyta

skatinimo programą „Renginiais populiariname knygą“ (7 tūkst. Lt). Lėšos buvo panaudotos

Knygos muziejaus ekspozicija „Raseinių krašto dainius Maironis“, 2012-09-19 įvyko

įgyvendinant projektą „Maironis sugrįžta: poeto palikimo aktualizavimas ir sklaida“ ir susitikimams

išvažiuojamasis seminaras bibliotekininkams į Maironio Lietuvių literatūros muziejų „Maironio

su rašytojais, rajono literatais bei kraštiečiais.

literatūrinė kompozicija „Ant aukuro širdį

2012 m. „Bibliotekos pažangai“ paskelbtame konkurse „Gyventojų skaitmeninio

nešiau“. Pasiekti rezultatai - lėšos panaudotos pagal projekto sąmątą 100 %, įvykę renginiai

raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“ (projekto vadovė E. Sprauniūtė) ir laimėta šio

atspindėti spaudoje laikraščiuose „Alio, Raseiniai", „Naujas rytas", žurnale „Tarp knygų", Kelmės

projekto parama, tad 2013 m. skaitmeninio raštingumo mokymai toliau vyks daugelyje bibliotekos

rajono spaudoje „Kelmės kraštas", „Kelmiškis", informaciniame portale Delfi, Raseinių krašto

filialų bei viešojoje bibliotekoje pagal savarankiškai parengtas mokymo programas.

gyvenimas ir kūryba“. 2012-10-19 - atlikta

televizijos reportažuose (2). Parodose bei renginiuose apsilankė per 1,5 tūst. dalyvių, mobilia
paroda susidomėjo kitos respublikos bibliotekos.
2012 m. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai įgyvendino projektą „Dailininkas ir

2012 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Bibliotekų svetainių pritaikymas
neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“. Modernizuotoje viešosios bibliotekos svetainėje gali
naršyti negalią turintys žmonės, taip pat besinaudojantys mobiliaisiais įrenginiais.

knyga“. Projektą parėmė Kultūros rėmimo fondas (3 tūkst. Lt), privatūs rėmėjai ir Raseinių rajono

IX. PERSONALAS

savivaldybė. Surengti 3 susitikimai su dailininkais - vaikiškų knygų autoriais Lina EitmantyteValužiene, Kęstučiu Kasparavičiumi ir Pauliumi Juodišiumi. Tai renginių ciklas, skirtas skatinti

Darbuotojų skaičius:

vaikų skaitymą, ugdyti susidomėjimą knyga kaip meno kūriniu, kuriame turi tobulai derėti žodis ir

iš viso rajono bibliotekose - 53,

spalva.

iš jų profesionalių bibliotekininkų – 45.
2012 m. viešoji biblioteka jau antrą kartą ėmėsi Raseiniuose paminėti Europos dieną.

Kasmetiniai Europos dienos minėjimai skiriami pagrindinei Europos metų temai, kuri 2012 –aisiais
buvo vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai. Prisijungdami prie šios iniciatyvos

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną - 11
iš jų:
- VB

viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino projektą „Aktyvus ir sveikas europietis“ (3,4 tūkst.Lt) ir

- Ariogalos miesto filiale

kartu su rajono jaunimo reikalų taryba pakvietė raseiniškius švęsti Europos dieną. Viena iš šventės

- kaimo filialuose

nėra
nėra
11

dalių – Europos egzaminas, vykęs viešojoje bibliotekoje. 2012 m. „Europrotų“ turnyras buvo

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas

surengtas taip pat viešojoje bibliotekoje, viktorinoje dalyvavo ne tik moksleiviai, bet ir savivaldybės

Su aukštuoju:

viešųjų įstaigų darbuotojai, senjorai ir bibliotekos savanoriai. Šventiniuose renginiuose noriai

iš viso rajone

18

56

57

- VB

11

- Ariogalos miesto filiale

1

- kaimo filialuose

6

Su aukštesniuoju:

2012 m. dėl nepakankamo darbo užmokesčio fondo, taupant lėšas, dalis darbuotojų
dirbo ne visą darbo laiką. 5 filialų darbuotojai dirbo 0,5 etato ir 6 - 0,75 etato. Pasikeitė darbuotojai
Verėduvos, Gruzdiškės ir Pramedžiavos filialuose.

- iš viso rajone

24

- VB

8

- Ariogalos miesto filiale

1

- kaimo filialuose

15

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų:
2012 metais kvalifikaciją kėlė 15 Raseinių RSVB darbuotojų. Iš jų - 5 filialų
darbuotojai, 3 Informacinio skyriaus, 1 Aptarnavimo skyriaus, 2 Vaikų literatūros skyriaus, 1
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus, 3 administracijos darbuotojai. Dalyvauta Kauno

Kitų:
- iš viso rajone

3

- VB

nėra

- Ariogalos miesto filiale

nėra

- kaimo filialuose

3

apskrities viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose. Tai projekto „Bibliotekos pažangai“
organizuotame seminare „Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“ (kovo 26 d.) dalyvavo
RRSVB koordinatorė Edita Sprauniūtė. Konferencijoje „Iššūkiai naujoviškoms bibliotekoms:
atstovavimas tradicinėje ir virtualioje erdvėse“ (lapkričio 21 d.) apžvelgti naujoviškos viešosios
bibliotekos iššūkiai ir galimybės, akcentuojama atstovavimo svarba, viešųjų ryšių veiklos
stiprinimo perspektyvos ir elektroninių paslaugų plėtros kryptys. Dalyvavo 3 darbuotojai (A.

Darbuotojų išsimokslinimas

Bertulytė, J. Gudeikytė, D. Kasparavičienė). Seminare „Prenumeruojamų duomenų bazių paieškos
Aukštasis

Aukštesnysis

galimybės, naujos funkcijos“ (rugsėjo 25 d.) mokėsi 3 darbuotojai (E. Sprauniūtė, D.

Iš

Iš

Kasparavičienė, J. Žukauskienė). Seminare „Elektroninių paslaugų kūrimas bibliotekoje“ (spalio

Bibliot.

viso

Bibliot.

viso

10 d.) dalyvavo 2 darbuotojai (E. Sprauniūtė ir J. Gudeikytė). Seminaruose

„Bibliografinė

VB

14

11

10

8

informacinė paieška“ (rugsėjo 27 d.) ir „Elektroninių išteklių ir objektų katalogavimas“(spalio 23

Ariogalos m. f.

1

1

1

1

d.) dalyvavo Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė A. Kriščiokaitienė. „Komplektavimo ir

Kaimo f.

6

6

15

15

katalogavimo ypatumai: metodiniai, programiniai ir organizaciniai sprendimai“ (lapkričio 15 d.)

Rajone

21

18

26

24

mokymo kursą išklausė Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja G. Eitutytė.
Seminare „Vaikas-šeima, skaitymas—asmenybė“ (rugsėjo 26 d.) mokėsi D. Kveškevičienė ir M.

Iš 45 rajono bibliotekininkų 93,3 proc. turi aukštesnį negu vidurinį išsilavinimą (40,0

Bulzgienė. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuotame seminare

proc. aukštąjį, 53,3 proc.- aukštesnįjį). Viešojoje bibliotekoje - 58 proc. bibliotekininkų turi

„Komandinis darbas kaip priemonė darbo proceso gerinimui ir tobulinimui“ dalyvavo vyresn.

aukštąjį, 42,1 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą, Ariogalos m. filiale - 1 turi aukštąjį, kitas –

metodininkė D. Kasparavičienė ir Informacijos sk. vyresn. bibliotekininkė A. Kriščiokaitienė.

aukštesnįjį, kaimo filialuose dirba - 6 darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu arba 25 proc. (iš jų 3 su

Seminare „Vaikams ir jaunimui skirtų renginių organizavimo metodika“ informacijos sėmėsi Vaikų

bibliotekiniu) ir 15 su aukštesniuoju išsilavinimu (t.y. 62,5 proc).

literatūros sk. vedėja J. Gudeikytė ir Betygalos filialo vyresn. bibliotekininkė R. Musteikienė.

Darbuotojų etatų skaičius
Iš viso
etatų
VB
27,5
Ariogalos m. fil. 3,5
Kaimo fil.
23,15
Rajone
54,15

Iš jų
bibliotekininkų
19
2
20
41

Projekto „Bibliotekos pažangai“ mokymuose „E įtrauktis ir bibliotekų perspektyvos“ ir „Viešųjų
bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“

kvalifikaciją kėlė E. Sprauniūtė, o baigiamajame

projekto „Bibliotekos pažangai“ renginyje „Moderni visuomenė - naujoviška biblioteka“ dalyvavo
viešosios bibliotekos projekto koordinatorė E. Sprauniūtė, direktorė D. Sutkevičienė, Nemakščių
filialo

vyresn. bibliotekininkė A.

Užmedzkienė.

ES

atstovybės

Lietuvoje mokymuose

„Atnaujinimas žinių apie ES profesinės kompetencijos“ ir „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų

58

59

dirbančių su „ES lentynomis“ gebėjimų stiprinimas“ kvalifikaciją kėlė R. Kavaliauskienė.

Rajono bibliotekų fondai sutalpinti 6009 lentynų metruose, iš jų – 5227 lentynų metrų

„Bibliotekininkystės pagrindai“ Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje bibliotekininkystės

užima atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 2075 lentynų metruose, atviri

pagrindų mokėsi Verėduvos fil. vyresn. bibliotekininkė E. Andzelytė. Nacionalinėje M. Mažvydo

fondai – 1305 lentynų metruose, Ariogalos miesto filialo – 323 lentynų metrai, iš jų – 311 atviri

bibliotekoje seminare „Bibliotekos veiklos apskaita“ kvalifikaciją kėlė Skaitytojų aptarnavimo sk.

fondai, kaimo filialuose – 3611 lentynų metrus užima atviri fondai.

vedėja Lina Levickienė.

Techninis aprūpinimas

Daugiausia mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose apsilankė Vaikų literatūros

Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:

skyriaus vedėja J. Gudeikytė ir Informacijos skyriaus vedėja E. Sprauniūtė. J. Gudeikytė be

•

kompiuteriai rajone 137, iš jų: - 86 vartotojams, 51 - darbuotojams

anksčiau minėtų renginių lankėsi: seminare-pokalbyje „2011 m. vaikų knygos derliaus aptarimas;

•

spausdintuvai - 20

Geriausių 2011 m. knygų kūrėjų apdovanojimų ceremonija" (balandžio 2 d.), kurį organizavo

•

skeneriai - 4

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka ir IBBY Lietuvos skyrius; Klaipėdos universiteto Sveikatos

•

daugiafunkciniai įrenginiai - 26

mokslų fakulteto Reabilitacijos katedros organizuotoje konferencijoje

„Kūrybiniai metodai

VB: kompiuteriai -44, iš jų: 17 - vartotojams, 27- darbuotojams

reabilitacijoje 2012“ (spalio 19 d.) bei Vilniaus universitete seminare „Vaikų literatūra - laisvė ir

•

spausdintuvai - 11

kontrolė“ (gruodžio 13-14 d.).

•

skeneriai - 3

•

dauginimo aparatas "Cannon"

•

skaitmeniniai daugiafunkciniai kopijavimo aparatai (lazeriniai) - 4

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
1
bibliotekininkui
VB
Ariogalos m. fil.
Kaimo fil.
Rajone

Vartotojų
2011 m. 2012 m.
174
173
337
338
215
203
203
215

Lankytojų
2011 m. 2012 m.
2556
2315
6320
6168
3411
3390
3180
3358

Išduotis fiz. vnt.
2011 m.
2012 m.
4486
4332
7220
8056
4331
4232
4562
4878

Ariogalos miesto filiale: kompiuteriai - 6, iš jų: 5- vartotojams, 1 - darbuotojams
•

spausdintuvas ir skeneris – 1

•

skaitmeninis daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (rašalinis)

Kaimo filialuose: kompiuteriai – 87, iš jų: 64 - vartotojams, 23 - darbuotojams
•

X. MATERIALINĖ BAZĖ

daugiafunkciai įrenginiai – 21.

XI. FINANSAVIMAS

Patalpų būklė
2012 m. biblioteka įsigijo baldų rinkinį žaislotekai už 1,8 tūkst. Lt, šildymo katilą
Užkalnių filialui už 20,9 tūkst. Lt. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ įsigyta kompiuterinės įrangos
už 65 tūkst. ir licencijų už 138,7 tūkst. Lt. Už 24 tūkst. Lt atliktas remontas Užkalnių filiale.
Remonto reikia Gruzdiškės, Pikčiūnų, Pramedžiavos bibliotekoms. 7 filialų patalpos
šildomos elektriniais šildytuvais. Tik Ariogalos m. ir Šiluvos bibliotekose yra telefonai, daug kur
susidėvėjęs inventorius.
Bendras patalpų plotas

1. Gauta lėšų (tūkst. Lt) iš viso rajone:
-

iš Savivaldybės

-

valstybės (KM lėšos komplektavimui)

-

už mokamas paslaugas

-

juridinių ir fizinių asmenų parama

18,7

-

projektai

13,9

2. Išlaidos (tūkst. Lt):
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.

1494,7
1377,9
79,8
4,4

1494,7

-

darbo užmokesčiui

787,1

-

dokumentų įsigijimui

136,5

-

elektroninei informacijai

-

kompiuterinei įrangai

1,4
65,0

60

61

-

sklypams ir pastatams

–

-

naujiems pastatams / renovacijai

–

-

kitos

Problemos

506,1

2012 m. rajono viešosios bibliotekos ir filialų biudžetas (steigėjo ir valstybės lėšos) buvo 67
tūkst. didesnis negu 2011 m., 40 tūkst. Lt daugiau gauta iš Kultūros ministerijos dokumentų
įsigijimui, per 25 tūkst. Lt

2012 m. ir toliau rajone mažėjo gyventojų skaičius. Mažėjo ir pagrindiniai veiklos
rodikliai: vartotojų 314 (3,56 proc.) ir dokumentų išduotis 5282 fiz. vnt. (2,64 proc.). Bibliotekose
mažėja skaitančių gyventojų, tačiau daugėja besinaudojančių kompiuteriais.

daugiau skirta Savivaldybės lėšų inventoriaus įsigijimui. Tačiau

sumažėjo programų - projektų lėšos (128,2 tūkst. Lt), spaudos prenumeratai (4,3 tūkst. Lt) ir fizinių
ir juridinių asmenų parama 9,4 tūkst. Lt. Ir už mokamas paslaugas gauta 0,6 tūkst. Lt mažiau.

XII. IŠVADOS

2012 m. Kultūros ministerijos lėšų dokumentų įsigijimui skirta 40 tūkst. daugiau nei
2011 m., tačiau rajono bibliotekų dokumentų fondai atnaujinami lėtai. Dėl Savivaldybės
nepakankamai skirtų lėšų spaudos prenumeratai - ženkliai sumažėjo užsakomų periodinių leidinių
skaičius. Nepakankamas aprūpinimas dokumentais neigiamai veikia rajono bibliotekų įvaizdį ir
patikimumą.

Sėkmės
2012 m. išaugo viešosios bibliotekos ir filialų teikiamos paslaugos, daugumoje filialų
įdiegta automatizuota sistema LIBIS, sujungusi rajono bibliotekas į vieningą tinklą, kompiuterizuoti
beveik visi filialai, atnaujinta ir modernizuota viešosios bibliotekos svetainė, toliau veiklą plėtojo

Toliau išlieka vartotojų skaičiaus mažėjimo tendencija, ryškėja ir skaitymo mažėjimo
tendencija. Daugėja vartotojų, kurie naudojasi bibliotekų elektroninėmis paslaugomis.
Aktualia problema išlieka filialų patalpų atnaujinimas. Dalis rajono bibliotekų nėra
pritaikytos šiuolaikinėms technologijoms, nes yra apšildomos tik elektriniais šildytuvais.

atnaujinta Dailės galerijos veikla, Knygos muziejus tęsė kraštotyros dokumentų informacijos
sklaidą ir kraštotyros leidinių fondo aktualizavimą. 2012 m. įsimintini kraštiečio poeto Maironio

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant veiklą:

jubiliejumi, kuris pažymėtas renginių gausa.
2012 m. viešosios bibliotekos parengtų projektų „Maironis sugrįžta: poeto palikimo
aktualizavimas ir sklaida“, „Dailininkas ir knyga“ bei „Aktyvus ir sveikas europietis“
įgyvendinimas

leido surengti įsimintinus renginius, skirtus Maironio 150-mečiui paminėti,

pristatyti kilnojamąją parodą „Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija“, skatinti
vaikų skaitymą ir kurti Europos dienos minėjimo tradicijas Raseiniuose. Užtikrintas projekto
„Skaitau ir sveikstu“ tęstinumas.

- ieškoti rezervų telkiant vartotojus bibliotekose, aktyvinant jų skaitymą ir ugdant
skaitymo įgūdžius;
- gerinti kaimo bibliotekų materialinę bazę;
- tęsti vartotojų ir darbuotojų kompiuterinio raštingumo ugdymą, sistemingai gerinti
visų bibliotekų teikiamų paslaugų kokybę;
- daugiau dėmesio skirti darbuotojų motyvacijai, jų iniciatyvumo skatinimui.

Daug dėmesio skirta informacijos technologijų plėtrai. Toliau buvo tęsiami
skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams.
Stiprėja rajono bibliotekų kultūrinė veikla, orientuota į bendruomenės poreikius.
Organizuojant renginius bendradarbiaujama su vietos bendruomenėmis, Raseinių krašto muziejumi,
kultūros centro filialais, mokyklomis, Dubysos regioninio parko administracija ir kt.
Darbuotojų kompetencijos ugdymui, kaip ir kasmet, buvo skirtas nemažas dėmesys.
Rajono bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją rajoniniuose ir respublikiniuose profesiniuose
renginiuose.

________________

