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1. BENDROJI DALIS
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka (toliau – RMMVB) savivaldybės
teritorijoje veikianti įstaiga, prieinama visiems gyventojams, kaupianti ir sauganti universalų
bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešos
interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, socialinės edukacijos, skaitymo skatinimo
informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias paslaugas.
RMMVB veikla vykdoma vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m.
kovo 27 d. sprendimu Nr. (1.1) ST-108 patvirtintais nuostatais. Rajono viešųjų bibliotekų tinklą
jungia viešoji biblioteka, 1 miesto filialas ir 23 kaimo filialai, iš kurių 4 vykdo ir mokyklos
bibliotekos funkcijas ir aptarnauja mokyklų bendruomenes. Viešųjų bibliotekų tinklas rajone
aptarnauja 2 miestų, 7 miestelių ir 590 kaimų, kuriuose 2016 metais gyveno 34294 žmonių.
Ataskaitiniais metais į bibliotekas sutelkta 23,4 % rajono gyventojų.
2016 metai buvo ypatingi visoms Lietuvos bibliotekoms, kadangi Lietuvos Respublikos
Seimas (toliau – LR Seimas), atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje
ir įvertindamas tai, kad bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais,
kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo, renginių organizavimas turėtų
didžiulę reikšmę visuomenės tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui, nutarė 2016-uosius
paskelbti Bibliotekų metais. Bibliotekų metų šūkiu „Stiprios bibliotekos - stipri visuomenė“ buvo
siekiama pristatyti ir populiarinti bibliotekų paslaugas, aktyvinti bendradarbiavimą tarp įvairių
institucijų, vietos bendruomenių, taip pat skatinti skaitymą, formuoti teigiamą požiūrį į jį.
Raseinių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi LR Seimo 2014 m. gruodžio 16 d.
nutarimu Nr. XII-1461 „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“ ir atsižvelgdama į Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. raštą Nr.
(1.15)DSE-20 „Dėl atleidimo nuo mokamos paslaugos“ suteikė galimybę RMMVB vartotojams
nemokamai įsigyti skaitytojo pažymėjimą ar jo dublikatą. LR Seimas, kurio sprendimu 2016-ieji
metai buvo paskelbti Bibliotekų metais, pagerbė geriausius bibliotekų skaitytojus. Šioje skaitytojų
pagerbimo šventėje dalyvavo ir Raseinių rajono atstovai.
Įgyvendinant Bibliotekų metų tikslus ir prioritetus rajone

buvo siekiama sustiprinti

viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų iniciatyvas, organizuojant ir vykdant bibliotekos, kaip
neformalaus ugdymo institucijos funkcijas, užtikrinti kitų bibliotekos funkcijų vykdymą bei
skaitymo prestižo kėlimą bendruomenėse. Keliant bibliotekininkų kompetencijas buvo
organizuojami mokymai darbuotojams tiek organizacijos viduje, tiek ir už jos ribų.
Bibliotekininkai kvalifikaciją kėlė Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinės bibliotekos (toliau–
LNB) projekto „Bibliotekos pažangai 2“, Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau–KAVB)
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projektų mokymuose, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotoje gerosios
patirties sklaidos išvykoje, RMMVB organizuotuose seminaruose bei kituose mokymuose.
RMMVB rajone pripažinta kaip patikima intelektinių žinių, informacijos, skaitybos,
kultūrinės edukacijos paslaugų teikėja, komunikuojanti su kultūros ir švietimo įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, sudaranti sąlygas savaiminiam mokymuisi.
2016 metais baigtas vykdyti 3 metus trukęs LNB projektas „Bibliotekos pažangai 2“,
kuriame dalyvavo ir RMMVB. Sėkmingai įgyvendinti tęstiniai projektai „Pažangėjanti biblioteka
kiekvienam“ (vadovė Danguolė Kasparavičienė), „(RE)STARTAS: e. paslaugos

Tau“

(koordinatorė Virginija Miežinienė) ir „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų
sankirtoje" (vadovė Danguolė Kasparavičienė). Dar vienas sėkmingai įgyvendintas ir ne mažo
dėmesio sulaukęs projektas, skirtas Europos dienai paminėti „Europos ateitis – tvari aplinka“
(vadovė

Danguolė

Kasparavičienė).

Dalyvauta

Lietuvos

apskričių

viešųjų

bibliotekų

organizuotuose, vaikams ir jaunimui skirtuose skaitymuose „Vasara su knyga“ (koordinatorė
Virginija Miežinienė).
Rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei, tarptautiniam
projektui „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Aktyviai dalyvauta akcijoje „Renkame Metų knygą“,
LNB interaktyvioje protų kovoje „Bibliomūšis“. Viešosios bibliotekos komanda „Už Raseinių...“
dalyvavo pirmojoje Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje ir laimėjo 7-ąją vietą.
2016 metais RMMVB itin suaktyvėjo leidybinė veikla. Išleisti 3 leidiniai: 2016 balandžio 1
d. vykusios respublikinės konferencijos medžiaga sugulė į knygą „Marcelijus Martinaitis: pilietis
ir kūrėjas epochų sankirtoje“ (sudarytojai: Jonas Brigys, Gitana Eitutytė, Danguolė
Kasparavičienė, Regina Musteikienė), rudens pradžioje pasirodė šalies bibliotekininkų kūrybos
rinktinė „Pasidalinkim ilgesį perpus“ (sudarytoja Daina Sutkevičienė) ir metams baigiantis dienos
šviesą išvydo Jono Brigio knyga „Raseinių dekanato istorija“.
2016 metais projektų įgyvendinimui RMMVB gavo 15398,5 Eur paramą. Iš jų 2850 Eur iš
savivaldybės biudžeto ir 12548,5 Eur iš kitų šaltinių – Lietuvos kultūros tarybos, EK atstovybės
Lietuvoje, LNB, KAVB ir privačių asmenų.
Renginių organizavimui – programai „Renginiais populiariname knygą“ rajono Savivaldybė
skyrė 3400 Eur. Iš šios programos lėšų paremti 53 rajono bibliotekose vykę renginiai. Dalis lėšų
buvo skirta projektams paremti.
2016 m. viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose sukaupta 236754 fiz. vnt. 48 tūkst.
pavadinimų dokumentų. Rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 8017 vartotojų, jiems išduota
192513 fiz. vnt. dokumentų. 2016 metais žymiai padidėjo rajono savivaldybės lėšos, skirtos
periodinių leidinių ir kitų dokumentų įsigijimui – 248000 Eur (2015 m. – 23726,24 Eur) t.y.
1073,76 Eur daugiau negu 2015 m. Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje (toliau – VB)
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užprenumeruota 101 pavadinimo periodinių leidinių už 17398,4 Eur (2015 m. – 18873,98 Eur) ir
7401,6 Eur skirta dokumentams įsigyti. Naujų leidinių įsigijimui iš Kultūros ministerijos gauta
26544 Eur (2015 m. – 23755 Eur) t.y. 2789 Eur daugiau nei 2015 metais.
VB turėjo prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO Publishing; Oxford Art
Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium Collection.
Su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema (LIBIS PĮ) ir skaitytojų aptarnavimo
posisteme (SAP) dirba visos rajono bibliotekos. Per metus užregistruota 1526 nauji vartotojai. VB
elektroniniame kataloge sukaupta bibliografinių įrašų – 79665.

2016 metais sukurti 8833

elektroniniai įrašai. Sukurti ir išsiųsti į LNB BKC 1975 analiziniai bibliografiniai įrašai.
VB glaudžiai bendradarbiavo ir su nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis. Raseinių
jaunųjų liberalų atstovų organizuojamas protų mūšis „Raseiniškių protai“ jau tapo tradiciniu ir
kasmet pritraukia gausų būrį dalyvių. Prie bibliotekos įregistruota Raseinių tautodailininkų
bendrija „Sodžius“, Raseinių literatų klubas „Dubysa“, savo nišą suradęs neformalus arbatos
klubas „Gijos“, mielai įsijungia į bibliotekos veiklą, prisideda arba patys organizuoja renginius,
aktyviai juose dalyvauja.
Tęsiasi gražus bendradarbiavimas su rajono kultūros, švietimo, ikimokyklinėmis įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis organizuojant vaikų piešinių parodas, skaitovų konkursus ir
kitus renginius. VB erdves renginių organizavimui atranda Raseinių jaunimo reikalų taryba,
Raseinių visuomenės sveikatos biuras, Raseinių rajono švietimo centras, kitos organizacijos bei
asmenys, siekiantys pristatyti knygas ar organizuoti kitą kultūrinę veiklą.

2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
2016 metais rajone veikė viešoji biblioteka, turinti 24 filialus ir 9 paslaugų teikimo punktus
kaime. 2016 m. rajone veikė 4 sujungtos (kaimo ir mokyklų) bibliotekos.
1. Bibliotekų skaičius:


iš viso - 25



kaimo filialų – 23, iš jų sujungtų filialų – 4



miesto filialų – 1 (Ariogalos miesto)

2. Tinklo pokyčiai:
 uždaryta filialų – 0
 atidaryta filialų – 0
 sujungta filialų – 0
3. Nestacionarinis aptarnavimas:


bibliotekinių punktų skaičius – 9
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bibliobusų skaičius – 0



knygnešių skaičius – 92

Labiausiai nutolusių kaimo gyventojų bibliotekinis aptarnavimas buvo organizuojamas
steigiant aptarnavimo punktus ir pasitelkiant knygnešius. 2016 m. rajone buvo 9 nestacionarios
flilialų mikrorajonuose veikiančios bibliotekėlės: Kaulakių (Akstinuose ir Pikčiūnuose),
Milašaičių (Lenkeliuose), Paupio (Gervinėse), Verėduvos (Didžiuliuose), Butkiškės (Ginėvėje),
Katauskių (Bogušiškiuose ir Lyduvėnuose) ir Pryšmančių (Alėjuose).
Metai Knygų išdavimų Skaitytojų

Apsilankymų

Išduota

punktų

skaičius

skaičius

literatūros

2015

10

194

886

2950

2016

9

137

816

2551

Lyginant 2016 ir 2015 metų nestacionarinio aptarnavimo rodiklius matyti, kad panaikinus
vieną knygų išdavimo punktą (aptarnautą Užkalnių filialo), skaitytojų bei jiems išduotos
literatūros skaičius taip pat sumažėjo. Vidutiniškai viename knygų išdavimo punkte užregistruota
15 skaitytojų, o 1 skaitytojui išduota vidutiniškai 19 dokumentų. Knygų išdavimo punktuose
aptarnaujama 1,7 % vartotojų, tačiau analizuojant kiekvieno filialo veiklą atskirai - knygų
išdavimo punktuose aptarnaujamų vartotojų procentas skirtingas. Vidutiniškai tai apie 8 - 10 %.
filialo vartotojų. Tai labai mažas vartotojų sutelkimo procentas. Ar pakanka informacijos
aptarnaujamoje vietovėje apie knygų išdavimo punktą, ar tinkamas laikas gyventojams apsilankyti
knygų išdavimo punkte, ar dėl bibliotekininko išvykimo nenukenčia kiti filialų vartotojai?
Vienareikšmio atsakymo nėra. Tačiau nutolusių vartotojų nuo bibliotekos aptarnavimą tenka
spręsti bent jau tokiu būdu, ypač jei yra blogas susisiekimas su pačiu filialu.
4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas:
aptarnaujamų skaitytojų skaičius namuose – 324 (2015 m. – 312)
iš jų aptarnavo :
kaimo filialai

269

Ariogalos miesto filialas

18

VB

37

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmones namuose aptarnauja 20 kaimo filialų, Ariogalos miesto
filialas ir VB darbuotojai. Jiems knygas, žurnalus neša patys bibliotekininkai bei 115 knygnešių. Į
namus nunešta 9910 fiz. vnt. dokumentų. VB buvo užregistruoti 84 neįgalieji, 9 iš jų aklieji. Šie
skaitytojai naudojasi Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo kilnojamąja bibliotekėle (jos fondą
sudaro garso įrašai CD laikmenose). Per 2016 metus šiems skaitytojams buvo išduoti 156 CD
(2015 m. – 107 CD). 2016 metais iš visų rajone sutelktų vartotojų 4 % aptarnauti namuose.
7
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VB palaiko ryšius ir bendradarbiauja su rajone esančiomis visuomeninėmis neįgaliųjų
organizacijomis: Aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su
negalia sąjunga, VšĮ Raseinių protiškai neįgalaus jaunimo užimtumo dienos centru.
Bibliotekininkai sudaro galimybes specialius poreikius turintiems žmonėms gauti informaciją,
tenkina jų skaitymo poreikius namuose. Pritaikytos kompiuterizuotos darbo vietos silpnaregiams.
Bibliotekoje yra sudarytos galimybės dirbti su kompiuteriu neregiams. Filialų darbuotojai,
organizuodami neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių aptarnavimą, bendradarbiauja su vietos
seniūnijomis, bendruomenėmis.
5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai RMMVB
2016 m. pasikeitė keletas darbuotojų – direktoriaus pavaduotojas, vyr.metodininkas,
Informacijos skyriaus vedėjas, Vaikų literatūros skyriaus bei Kalnujų ir Šiluvos filialų vyresn.
bibliotekininkai. Dėl tinkamesnio darbų pasiskirstymo padaryti pokyčiai skyriuose: 1
bibliotekininku sumažintas Skaitytojų aptarnavimo skyrius ir padidintas Informacijos skyriaus
darbuotojų skaičius.
VB struktūra:
 Administracija – direktorius, pavaduotojas, vyr. metodininkas, personalo ir bendrųjų
dokumentų valdymo specialistas, inžinierius - programuotojas;
 Skaitytojų aptarnavimo skyrius – 5 darbuotojai (vedėjas, 2 vyr. ir 2 vyresn.
bibliotekininkai);
 Informacijos skyrius – 4 darbuotojai (vedėjas (šiuo metu jo funkcijas atlieka vyr.
bibliotekininkas), 1 vyr. bibliotekininkas, 2 vyresn. bibliotekininkai);
 Vaikų literatūros skyrius – 3 darbuotojai (vedėjas, 2 vyresn. bibliotekininkai);
 Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius – 4 darbuotojai ( vedėjas, 1 vyr. ir 2
vyresn. bibliotekininkai);
 Ūkio skyrius – vedėjas, vairuotojas, elektrikas, santechnikas, tekstų rinkėjas- maketuotojas,
valytojai.
Filialai:
Ariogalos miesto ir 23 kaimo filialai.
3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
1. Iš viso yra RMMVB fonde (fiz. vnt. ir pav.)


VB

236754 fiz. vnt. 48111 pav.
94164 fiz. vnt. 47037 pav.
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Ariogalos miesto filiale

12357 fiz. vnt. 7999 pav.



Kaimo filialuose

130233 fiz. vnt. 9521 pav.

Fondo būklė 2015 - 2016 m.
250000

236754

237819

200000
iš viso

150000

130233

128844

VB

95956

100000

Ariogalos

94164

filialai

50000
12357

13019

0

2016 m.

2015 m.

2016 m. RMMVB fondas sumažėjo 1065 fiz. vnt., filialų fondo dydis padidėjo 1389 fiz. vnt.
2. Iš viso RMMVB yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) – 137200 fiz. vnt.

(58 %)

Iš jų:


VB



Ariogalos miesto filiale



kaimo filialuose

42855 fiz. vnt. (45,5 %)
8505 fiz. vnt. (68,8 %)
85840 fiz. vnt. (65,9 %)

2016 m. grožinės literatūros fondas sumažėjo 70 fiz. vnt.
3. Iš viso RMMVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.)

99554 fiz. vnt. (42 %)

Iš jų:


VB



Ariogalos miesto filiale



kaimo filialuose

51309 fiz. vnt. (54,5 %)
3852 fiz. vnt. (31,2 %)
44393 fiz. vnt. (34,1 %)

2016 m. šakinės literatūros fondas sumažėjo 995 fiz. vnt. Periodiniai leidiniai sudaro 29,1 % visos
šakinės literatūros.

9

RMMVB veiklos ataskaita už 2016 m.
RMMVB fondo sudėtis egz.

Šakinė literatūra

Grožinė literatūra

99554

137200

4. Iš viso RMMVB yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.)
29019 fiz. vnt. (12,3 %)
Iš jų:


VB

9428 fiz. vnt. (10 %)



Ariogalos miesto filiale

1329 fiz. vnt. (10,8 %)



kaimo filialuose

18262 fiz. vnt. (14 %)

2016 m. periodinių leidinių fondas sumažėjo 1245 fiz. vnt.
5. Aprūpinimas dokumentais


vienam gyventojui tenka dokumentų

6,9 fiz. vnt.

Iš jų:
- mieste

7,9 fiz. vnt.

- kaime

6,3 fiz. vnt.



0,5 fiz. vnt.

vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų

Iš jų:
- mieste

0,4 fiz. vnt.

- kaime

0,7 fiz. vnt.



0,1 fiz. vnt.

vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų

Iš jų:
- mieste

0,3 fiz. vnt.

- kaime

0,01 fiz. vnt.



0,01 fiz. vnt.

vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų

Iš jų:
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- mieste

0,01 fiz. vnt.

- kaime

0,01 fiz. vnt.



29,5 fiz. vnt.

vienam vartotojui tenka dokumentų

Iš jų:
- mieste

28,5 fiz. vnt.

- kaime

30,4 fiz. vnt.

2016 m. vienam gyventojui teko 0,1 dokumentų daugiau, tačiau naujai gautų dokumentų
teko 0,1 dokumentų mažiau, lyginant su 2015 m. duomenimis.
Vienam vartotojui tenkančių dokumentų skaičius iš viso rajone padidėjo 0,3 fiz. vnt.: kaime
padidėjo 1,4 fiz. vnt., mieste- sumažėjo 0,8 fiz. vnt.

3.2. Dokumentų gavimas
1. Per metus įsigyta dokumentų RMMVB (fiz. vnt. ir pav.)


per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso

18836 fiz. vnt., 2113 pav.
6567 fiz. vnt.

Iš jų:
- VB

1331 fiz. vnt.

- Ariogalos miesto filiale
- kaimo filialuose


per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso

733 fiz. vnt.
4503 fiz. vnt.
12269 fiz. vnt.

Iš jų:
- VB

2497 fiz. vnt.

- Ariogalos miesto filiale
- kaimo filialuose

707 fiz. vnt.
9065 fiz. vnt.

2016 m. naujų dokumentų gauta 304 fiz. vnt. mažiau, negu 2015 m. Šakinės literatūros
gavimas padidėjo 271 fiz. vnt., o grožinės literatūros gauta 575 fiz. vnt. mažiau, negu ankstesniais
metais. 2016 m. paramos gauta 1775 fiz. vnt. mažiau. Šakinės literatūros gavimą labai padidina
periodiniai leidiniai.
Už Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta 3850 fiz. vnt. (20,4
proc.) dokumentų, t.y. 356 fiz. vnt. daugiau, negu pernai. Daugiausiai dokumentų – 10473 fiz. vnt.
(55,6 proc.) – įsigyta už rajono Savivaldybės lėšas: gauta 9653 fiz. vnt. periodinių leidinių ir 820
fiz. vnt. knygų. Paramos būdu gauta 3943 fiz. vnt. (20,9 proc.) dokumentų (kartu su periodiniais
leidiniais). 3,1 proc. dokumentų gauta iš kitų lėšų: iš projektų lėšų – 59 fiz. vnt. dokumentų, 104
fiz. vnt. perduoti iš VB Informacijos skyriaus į VB skyrius ir filialus, 407 fiz. vnt. gauti iš kitų
šaltinių.
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570
3850

3943
10473

LR kultūros ministerija
Rajono Savivaldybė
Parama
Kiti šaltiniai

2016 m. gautų dokumentų sudėtis pagal finansavimo šaltinius
2. Per metus VB gavo 3828 fiz. vnt., 1747 pav. dokumentų, t. y. 1251 fiz. vnt. mažiau, negu 2015
metais. Dokumentų gauta mažiau, nes mažiau gauta paramos, be to, leidiniai brangsta, mažėja
išleidžiamų dokumentų pavadinimų skaičius.
3. Per metus Ariogalos miesto filialas gavo 1440 fiz. vnt., 770 pav. dokumentų, t. y. 87 fiz. vnt.
daugiau, negu 2015 metais.
4. Per metus vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 590 fiz. vnt., 208 pav. dokumentų.
RMMVB dokumentų gavimas 2016 m.

20%
8%
72%

Viešoji
biblioteka
Ariogalos m.
fil.
Filialai

2016 m. padidėjo dokumentų gavimas filialuose: vienas kaimo filialas vidutiniškai gavo 38 fiz.
vnt. daugiau, negu praėjusiais metais. Mažiausiai dokumentų, kaip ir praėjusiais metais, įsigijo
Pašaltuonio filialas – 387 fiz. vnt., Vosiliškio filialas – 400 fiz. vnt. (abu dirba po 0,5 etato).
5. Per metus gauta periodinių leidinių – 10759 fiz. vnt., 140 pav., t. y. 57,1 % naujų dokumentų.
Iš jų:


VB

1656 fiz. vnt., 140 pav., t.y. 43,3 % naujų dokumentų (prenumeruojamų periodinių

leidinių gauta 101 pav.);
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Ariogalos miesto filialas – 577 fiz. vnt., 68 pav., t.y. 40,1 % naujų dokumentų
(prenumeruojamų periodinių leidinių gauta 26 pav.);



vidutiniškai kaimo filialas gavo 371 fiz. vnt., 26 pav., t.y. 62,8 % naujų dokumentų
(prenumeruojamų periodinių leidinių vidutiniškai gauta 17 pav.).
2016 m. gauta periodinių leidinių 683 fiz. vnt. daugiau, negu 2015 m. VB 2016 m.

periodinių leidinių gauta 50 fiz. vnt. mažiau, negu 2015 m. Ariogalos m. filiale periodinių leidinių
gauta 8 fiz. vnt. mažiau, kaimo filialuose vidutiniškai gauta 33 fiz. vnt. daugiau, negu praėjusiais
metais.
2016 m. gautų dokumentų sudėtis
RMMVB fondo sudėtis egz.
Periodiniai leidiniai

Knygos ir kiti dokumentai

8077

10759

6. RMMVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde


VB

4,1 %



Ariogalos miesto filiale

11,7 %



kaimo filialuose

10,4 %

Didžiausias rodiklis pasiektas Ariogalos m. filiale ir kaimo filialuose, VB jis turėtų būti didesnis.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:


iš viso

1,51 Eur



Kultūros ministerijos

0,77 Eur



savivaldybės

0,72 Eur



iš kitų šaltinių

0,02 Eur

2016 m. lėšų vienam gyventojui dokumentams įsigyti teko 0,28 Eur mažiau, negu 2015
metais, nes nebuvo priskaičiuoti paramos būdu gauti dokumentai.
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Iš Kultūros ministerijos knygų įsigijimui skirta 2789 Eur daugiau, negu praėjusiais metais.
Už šias lėšas įsigyta 3850 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 356 fiz. vnt. daugiau, negu pernai. Rajono
savivaldybė dokumentų įsigijimui skyrė 24800 Eur, t.y. 1073,76 Eur daugiau, negu 2015 m.
3.3. Dokumentų nurašymas


iš viso nurašyta rajono bibliotekose



VB

5620 fiz. vnt. 201 pav.



Ariogalos miesto filiale

2102 fiz. vnt. 928 pav.



kaimo filialuose

19901 fiz. vnt. 1014 pav.

12179 fiz. vnt. 146 pav.

2016 metais nurašyta 954 fiz. vnt. mažiau dokumentų, negu 2015 m., tačiau tai yra 1065 fiz.
vnt. daugiau, negu 2016 metais gauta naujų dokumentų. VB nurašyta 2391 fiz. vnt. daugiau, negu
2015 m. ir 1792 fiz. vnt. daugiau, negu 2016 m. gauta naujų dokumentų. Ariogalos m. filiale
nurašyta 1022 fiz. vnt. daugiau, negu 2015 m. Filialuose, lyginant su praėjusiais metais,
nurašymas sumažėjo 4367 fiz. vnt. Rajono bibliotekose daugiausiai nurašyta susidėvėjusių
dokumentų – 9914 fiz. vnt. (49,8 %). Nurašyta 9813 fiz. vnt. (49,3 %) praradusių aktualumą
dokumentų, iš jų – 97 % periodiniai leidiniai. Nurašyta 70 fiz. vnt. (0,4 %) dėl kitų priežasčių
prarastų ir vartotojų prarastų dokumentų; perdavimo metu gauta 104 fiz. vnt. (0,5 %)
47,8 % visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai.
Filialuose reikėtų atrinkti ir nurašyti daugiau dokumentų.

3.4. Fondo naudojimas
1.

Bendras rajono bibliotekų fondo apyvartos rodiklis

0,8



VB fondo

0,8



Ariogalos miesto filiale

1,3



kaimo filialuose

0,8

2. Grožinės literatūros fondo panaudojimo koeficientas RMMVB

0,7



VB

0,9



Ariogalos miesto filiale

1,4



kaimo filialuose

0,6

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


RMMVB

0,9



VB

0,7



Ariogalos miesto filiale

1,1
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kaimo filialuose

1,2

Fondo naudojimo rodikliai, palyginus su 2015 m., pakito tik Ariogalos m. filiale: 0,1
padidėjo fondo apyvartos rodiklis, šakinės literatūros fondo panaudojimo koeficientas (su
periodiniais leidiniais) – padidėjo 0,3.
4. VB saugyklos fondas


yra dokumentų



per metus gauta dokumentų



nurašyta dokumentų

8976 fiz. vnt.
0 fiz. vnt.
811 fiz. vnt.

Fondo apsaugos klausimai
Keičiantis darbuotojams, patikrinti Informacijos skyriaus, metodikos kabineto, Šiluvos ir
Kalnujų filialų fondai. Fondo apsaugai sustiprinti patikrinti Katauskių, Užkalnių ir Ilgižių filialų
fondai. Patikrinimuose dalyvavo Dokumentų komplektavimo skyriaus darbuotojos – vyr.
bibliotekininkė Eugenija Dočkuvienė, vyresn. bibliotekininkė Agnė Kasparavičiūtė, vyresn.
bibliotekininkė Gražina Žilytė, vyr. metodininkė Virginija Miežinienė, vyresn. bibliotekininkė
Asta Guntarskytė.
Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos)


VB



informacinio fondo dydis Ariogalos miesto filiale



vidutinis informacinio fondo dydis kaimo filialuose

1822 fiz. vnt.
430 fiz. vnt.
66 fiz. vnt.

Rajono bibliotekų informaciniame fonde komplektuojami įvairūs leidiniai: enciklopedijos,
žodynai, žinynai, įstatymų rinkiniai, bibliografinės rodyklės. VB ir visi filialai gavo J. Brigio
knygą “Raseinių dekanato istorija“ bei konferencijos medžiagą “Marcelijus Martinaitis: pilietis ir
kūrėjas epochų sankirtoje“.
VB Informacijos skyrius gavo: „Chemijos enciklopediją“, „Lietuvių etnografijos
enciklopedinį žodyną“, „Mažosios Lietuvos enciklopedinį žinyną“, „Akvariumo žinyną“, turisto
žinyną „Europa“, žinynus „Filosofija“, „Holokaustas Žemaitijoje“. VB Vaikų literatūros skyrius
įsigijo: „Iliustruotą lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbų žodyną“, knygą „Mano didysis gyvūnų
žinynas“. Ariogalos miesto filialo vaikų literatūros skyrius gavo knygą „1000 įdomiausių vaikų
klausimų“.
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4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
4.1. Vartotojų telkimas
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Raseinių
savivaldybės teritorijoje 2016 m. registruota 34294 gyventojų. Lentelėje pateikiami duomenys
apie gyventojų pasiskirstymą miesto ir kaimo teritorijose. Taip pat matyti vaikų iki 14 metų
skaičius rajone bei kaimo ir miesto gyvenamosiose apylinkėse.
Gyventojų skaičius

Iš viso

Suaugusių

Vaikų

Kaimuose

20803

17718

3085

Ariogalos m. filialas

2854

2542

312

Raseinių mieste

10637

8862

1775

IŠ VISO RAJONE

34294

29122

5172

Peržiūrėjus kelerių metų statistinius duomenis ir juos atvaizdavus diagrama, matyti, kad
gyventojų skaičius kasmet mažėja – tiek suaugusiųjų, tiek vaikų. Tai ne tik Raseinių rajono
problema. Gyventojų senėjimas, gimstamumo mažėjimas bei emigracija į kitas šalis - pagrindinės
gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys.

Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičiaus pokyčiai rajone 2014-2016 metais
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
2015
2016

Iš viso gyventojų
rajone
35489
35013
34294

Suaugusių
gyventojų
30093
29500
29122

Vaikų gyventojų
5396
5513
5172

Neabejotinai gyventojų skaičiaus mažėjimas įtakoja ir vartotojų sutelkimą į bibliotekas.
Bendras rajono gyventojų sutelkimas į rajono bibliotekas - 23,4 %. Lyginant su 2015 metais
vartotojų sutelkta mažiau tik 0,1 %. Kaimo filialuose gyventojų pritraukimo į bibliotekas vidurkis
- 20,6 %. Viešojoje bibliotekoje - 29,0 %. Didžiausias gyventojų sutelkimas yra Berteškių,
Pašaltuonio, Pramedžiavos, Žaiginio filialuose. Mažiausiais Butkiškės, Kaulakių, Pryšmančių,
Verėduvos, Viduklės filialuose. Prie šių filialų mikrorajonų yra prijungti uždarytų bibliotekų
aptarnaujami mikrorajonai. Gyventojų skaičius didelis, bet gyventojams naudotis biblioteka,
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gerokai nutolusia nuo gyvenamosios vietos, nėra patogu. Keturi iš minėtų filialų yra įsteigę knygų
išdavimo punktus į kuriuos darbuotojas nuvažiuoja kartą per mėnesį, tačiau tai visiškai pilnai
neišsprendžia gyventojų sutelkimo problemos. Šių dienų visuomenė nori, kad paslaugos būtų
prieinamos patogiai, greitai ir kuo mažiau tai kainuotų. Tokius patogumus siūlo televizija,
internetas. Skaitymas (knygos, periodiniai leidiniai) lieka antrame plane. Todėl bibliotekininkams
ypač svarbu būti lankstiems teikiant kultūrines paslaugas. Gyventojų telkimo į bibliotekas
problemos išlieka tos pačios kaip ir ankstesniais metais:
1. Mažėjantis gyventojų skaičius.
2. Tėvai vengia pateikti vaikų asmens duomenis, kurie reikalaujami užsiregistruojant į
biblioteką. Sužinoję, kad reikia pildyti paraišką, pateikti ir savo, ir vaikų asmens duomenis,
dažnai išeina neužregistravę vaikų į biblioteką.
3. Užsiregistravęs vartotojas aprūpina ir savo šeimos narius reikalingais dokumentais.
4. Lietuvoje kasmet auga namų ūkių, turinčių kompiuterius bei interneto ryšį skaičius. Tokia
tendencija yra ir Raseinių rajone. Informacinės technologijos (toliau – IT) sudaro galimybę daug
reikalingos informacijos rasti internete.
5. Modernėjančios technologijos (mobilios programėlės telefone, Wi-Fi ryšys įstaigose,
kavinėse ir kt.) sudaro galimybes gauti informaciją nesilankant bibliotekoje.
Kokios bibliotekos turėtų būti, kad pritrauktų daugiau vartotojų ir lankytojų? Patrauklios,
šiuolaikiškos, kuriose vyksta įdomūs užsiėmimai, įvairiapusiškos veiklos, dirba malonūs ir
kompetentingi specialistai. Ir, be abejo, reikalingos investicijos fondų atnaujinimui, naujausių,
modernių technologijų diegimui ir valdymui.
Gyventojų sutelkimas proc.
Rajono gyventojų sutelkimo
bibliotekas procentas
Rajone

į

2016 m.

2015 m.

Skirtumas

23,4

23,3

–0,1

Viešojoje bibliotekoje

29,0

28,2

0,8

Ariogalos miesto filiale

23,1

22,7

0,4

Kaimo filialuose

20,6

20,9

–0,3

Rajono vaikų gyventojų (iki 14 m.)
2016 m.
sutelkimas
Rajone
46,1

2015 m.

Skirtumas

44,2

1,9

Viešojoje bibliotekoje

42,3

40,5

1,8

Ariogalos miesto filiale

92,9

92,8

-0,1

Kaimo filialuose

43,5

41,7

1,8

Vaikų gyventojų sutelkimas proc.
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Rajone 2016 metais į bibliotekas sutelkta 46,1 % gyventojų vaikų. Tačiau tuose kaimo
filialuose, kurie yra mokyklos patalpose arba netoli mokyklos ar kitos ugdymo įstaigos, vaikų
sutelkimas siekia daugiau nei 100 %, nes šiose bibliotekose lankosi iš kitų bibliotekų mikrorajonų
į mokyklas atvažiuojantys ir čia besimokantys vaikai. Didžiausias vaikų sutelkimo procentas yra
Nemakščių (226,8 %), Šiluvos (132,6 %), Ariogalos miesto (92,9 %) filialuose. Vaikų sutelkimo
rodikliai mažiausi Kaulakių (15,0 %), Viduklės (14,4 %) filialuose. Kaulakių filialo mikrorajono
vaikai važiuoja mokytis į Raseinių miesto mokyklas ir dažniausiai naudojasi mokyklos arba VB
paslaugomis. Viduklės filiale vaikų sutelkimui reikėtų skirti daugiau dėmesio - ieškoti naujų,
patrauklių darbo formų, siekti bendradarbiavimo su Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija,
Viduklės darželiu ar vaikų tėvais per mokymosi įstaigas. Geri vaikų sutelkimo rezultatai yra
Pašaltuonio (96,8 %) filialo, nors čia nėra jokios ugdymo įstaigos.
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:


mieste 6745,5

(VB ir Ariogalos miesto filialas)



kaime 904

(23 kaimo filialai)

Vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2015-2016 m.
2016 m.

2015 m.

Skirtumas

Rajone

8017

8158

-141

Viešojoje bibliotekoje

3080

3058

22

Ariogalos m.

660

661

-1

Kaimo filialuose

4277

4439

-162

2016 metais, Bibliotekų metais, Raseinių rajono savivaldybė sudarė sąlygas gyventojams
nemokamai įsigyti skaityto pažymėjimą ir tapti bibliotekos skaitytojais. Tačiau tik dalis gyventojų
pasinaudojo šia galimybe ir 2016 m. nemokamai įsigijo skaitytojo pažymėjimą arba jo dublikatą.
T.y. 1821 rajono bibliotekos vartotojas gavo vieningą Lietuvos integralios bibliotekų sistemos
pažymėjimą ir galės naudotis ne tik Raseinių rajono, bet ir kitų Lietuvos bibliotekų dokumentų
fondais. Skaitytojo pažymėjimas nėra privalomas, jei bibliotekose nesinaudojama dokumentų
skolinimosi paslauga. Interneto prieiga ir kitos paslaugos teikiamos be vieningo skaitytojo
pažymėjimo.
Rajone per 2016 m. sumažėjo 141 vartotoju. Labiausiai pastebėtas vartotojų mažėjimas
filialuose. Ženkliai sumažėjo vartotojų Paliepių (73), Pryšmančių (32), Verėduvos (30), Butkiškės
(20) filialuose. Kokios priežastys tai įtakojo? Darbuotojų teigimu, viena iš svarbiausių priežasčių visuomenės senėjimas ir gyventojų sveikatos problemos atitraukia žmones nuo aktyvios veiklos
(skaitymo, dalyvavimo kultūriniuose renginiuose ir kt.). Kita minima priežastis - emigracija ir
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žmonių išvykimas svetur uždarbiauti. Vartotojų sutelkimas padidėjo Nemakščių (22), Betygalos
(15), Vosiliškio (16) filialuose ir Viešojoje bibliotekoje (22).
Ataskaitiniais metais rajone užregistruota 19 proc. naujų vartotojų t.y. 4 proc. daugiai nei
2015 metais (2015 m. – 15 proc.).
2016 metais perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų santykis
rajono bibliotekose

Vartotojų skaičius

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Perregistruotų vartotojų
Naujai užregistruotų vartotojų

Rajone

VB

6491
1526

2485
595

Ariogalos
m. filiale
487
173

Kaimo
filialuose
3519
758

Daugiausiai užregistruota naujų vartotojų VB (19,3 %), Ariogalos m. filiale (26,2 %),
Girkalnio (18,5 %), Nemakščių (19 %), Betygalos (15,6 %), Šiluvos (19,6 %) kaimo filialuose.
Vidutiniškai 1 kaimo filiale užregistruota 33 nauji vartotojai. Nuolat vyksta vartotojų kaita. Kai
kurie vartotojai tampa pastoviais bibliotekos lankytojais, dalis jų pasinaudoja bibliotekos
paslaugomis vieną - du kartus per metus. Naujų vartotojų į viešąją biblioteką ir jau minėtus filialus
pritraukė ir 2015-2016 metais vykdyti skaitmeninio raštingumo projektai, kurių metu gyventojai
atėjo mokytis vaizdaus turinio kūrimo (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Premerie Pro)
skaitmeninio raštingumo pradmenų bei tobulinti savo skaitmenines, verslumo ir finansines
kompetencijas, gerinti įgūdžius naudojantis e. valdžios paslaugomis. Pastebėta, kad vartotojų
telkimui į bibliotekas labai svarbu teikiamų paslaugų viešinimas įvairiais kanalais – tiek interneto
svetainėje, tiek spaudoje ar skelbimais įstaigose, organizacijose. Bibliotekų ir jų teikiamų paslaugų
reklama per TV kanalus padidino jų žinomumą bei paskatino gyventojus apsilankyti bibliotekose.
Analizuojant bibliotekų vartotojų sudėtį išskiriamos dvi pagrindinės grupės: vaikų ir
suaugusių vartotojų. Tai atsispindi sekančioje diagramoje. Kaip ir ankstesniais metais, vaikai
sudaro 30 % visų vartotojų.
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2016 metais vartotojų santykis pagal amžių
Vaikų vartotojų

Suaugusių vartotojų

30%
70%

Daugiau negu rajono vidurkis vaikų vartotojų sutelkta Pryšmančių (44,4 %), Girkalnio (43
%), Šiluvos (42,6 %), Nemakščių (40,8 %), Ilgižių (40,5 %), Sujainių (35,3 %), Butkiškės (35 %),
Žaiginio (35 %), Kalnujų (33,5 %), Paupio (32,3 %) filialuose. Ariogalos miesto filiale vaikai
vartotojai sudaro 43,9 % visų bibliotekos vartotojų. Vaikų vartotojų sutelkimo tendencijos
didesnės tose bibliotekose, kurių aptarnaujamame mikrorajone yra pagrindinė mokykla ar
gimnazija arba biblioteka atlieka mokyklos bibliotekos funkcijas.
Raseinių rajono bibliotekose išskiriamos tokios vaikų vartotojų grupės - ikimokyklinio
amžiaus, I-IV klasių, V-IV klasių.
2016 metų vaikų vartotojų pasiskirstymas
pagal amžiaus grupes Viešojoje bibliotekoje

2016 metų rajono vaikų vartotojų
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

15%
37%

Ikimokyklinio
amžiaus
I-IV klasių

5%

Ikimokyklinio
amžiaus

44%
51%

I-IV klasių

48%
V -VII klasių

V -VII klasių

2016 metų vaikų vartotojų sutelkimas Ariogalos
miesto bibliotekoje pagal amžiaus grupes

28%

23%

Ikimokyklinio
amžiaus
I-IV klasių

49%

V -VII klasių
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Analizuojant vaikų vartotojų sudėtį pastebėta, kad VB ir filialų paslaugomis daugiausiai
naudojasi I-IV klasių moksleiviai. Ikimokyklinio amžiaus vaikai VB sudaro tik 5 % vaikų
vartotojų, vidutiniškai 1 kaimo filiale ikimokyklinio amžiaus vaikai sudaro 15 %. Ariogalos
miesto bibliotekai persikėlus į Ariogalos lopšelio - darželio patalpas bei pasikeitus bibliotekos
dislokacijos vietai, persikėlus iš centro į gyvenamuosius rajonus, ikimokyklinio amžiaus vaikai
sudaro 23 % vaikų vartotojų.
Ikimokyklinio amžiaus vaiko tapimas bibliotekos vartotoju ne visada tėvų teisingai
suprantamas - vaikas nepratinamas prie bibliotekos kaip savarankiškas atsakingas skaitytojas.
Knygos paimamos tėvų su savo skaitytojo pažymėjimu ir savo nuožiūra. Kad biblioteka taptų
pamėgta vieta vaikui, reikalingas ir bibliotekininko ypatingas dėmesys mažajam piliečiui, jo
pasaulio supratimas. Bibliotekininkams taip pat reikia išugdyti ir tėvų pasitikėjimą biblioteka.
Reikia kurti biblioteką kaip šeimos kultūrinių poreikių tenkinimo centrą.
Suaugusių vartotojų sudėtis labai įvairi. Išskirtos pagrindinės grupės, kurios atsispindi
diagramoje. Daugiau nei trečdalis (38%) suaugusių vartotojų yra dirbantys asmenys. 21%
suaugusių vartotojų besinaudojančių bibliotekų paslaugomis yra laikinai nedirbantys asmenys.
Suaugusių vartotojų sudėtis 2016 metais rajono
bibliotekose

8-12 klasių
moksl.
16%
Su negalia
2%
Pensininkai
12%

Besimokantis
jaunimas

11%

Dirbantieji
38%

Bedarbiai
21%

Iš bibliotekų vartotojų galima išskirti tokią vartotojų grupę kaip interneto vartotojai. 2016
metais internetu rajono bibliotekose pasinaudojo 2569 vartotojai (2015 m. – 2694). Iš jų, 49%
sudarė vaikai iki 14 m. amžiaus. Viešojoje bibliotekoje užregistruota 795 interneto vartotojai
(2015 m. – 785), Ariogalos miesto filiale – 249 (2015 m. – 244). Vidutiniškai 1 kaimo filiale
internetu naudojosi 66 vartotojai (2015 m. – 72).
Apsilankymų skaičiaus rodiklis parodo bibliotekos vartotojų aktyvumą. Mažėjant
registruotų vartotojų skaičiui yra tendencija, kad mažės ir apsilankymų skaičius.
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Vartotojų apsilankymų rajono bibliotekose pokyčiai
2014-2016 metais
150000
100000
50000
0
2014 m.
2015 m.
2016 m.

Rajone

VB

134242
136743
131906

41245
39860
39076

Ariogalos
m. filiale
9856
10310
9994

Kaimo
filialuose
83141
86573
82836

2016 m. vartotojai tiek VB, tiek jos filialuose apsilankė mažiau kartų nei 2014–2015 metais.
Vidutinis bendras registruotų vartotojų lankomumas rajone ataskaitiniais metais buvo 16,5, VB 12,7, Ariogalos miesto filiale - 15,1. Vidutiniškai kaimo filiale per metus vienas vartotojas
apsilankė 19,4 kartus.
Registruotų vartotojų lankomumo rodikliai maži – nesiekia 10-ties kartų Butkiškės,
Pramedžiavos, Verėduvos filialuose. Šiuose filialuose mažas ir bendras, ir suaugusių vartotojų
lankomumas.
Mažėjimo tendencija matosi ir vaikų vartotojų telkime bei jų apsilankymų rodikliuose.

Lankytojų skaičius

Registruotų vartotojų vaikų apsilankymų rajono bibliotekose
pokyčiai 2014-2016 metais
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2014 m.
2015 m.
2016 m.

Rajone

VB

56600
55351
51963

11575
9712
8719

Ariogalos
miesto
filiale
4473
4785
4426

Kaimo
filialuose
40552
40854
38818

Ataskaitiniais metais registruotų vartotojų vaikų vidutinis lankomumas kaimo filialuose 28,9. Didžiausias vaikų vartotojų lankomumas pasiektas Betygalos (42,7), Ilgižių (49,3),
Pašaltuonio (35,1), Paupio (32,5), Pramedžiavos (32,7), Pryšmančių (45,6), Vosiliškio (48,2),
Žaiginio (43,4) filialuose. Šios bibliotekos yra mokyklų patalpose arba netoli jų. Tai sudaro
galimybę vaikams dažnai naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Mokyklų nėra
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Pramedžiavos,

Pašaltuonio,

Vosiliškio

filialų

aptarnaujamuose

mikrorajonuose.

Tačiau

Pramedžiavos ir Pašaltuonio filialuose grįžus vaikams po pamokų biblioteka yra pagrindinė jų
laisvalaikio praleidimo vieta. Vosiliškio filialas vykdydamas sveikos gyvensenos ugdymui skirtus
projektus 2014 - 2015 m. įsigijo sporto inventoriaus, naujos literatūros šia tema. Tai skatina vaikus
aktyviai leisti laisvalaikį bibliotekoje ir šalia jos.
Interneto vartotojų apsilankymų ataskaitiniais metais rajone sumažėjo 4024 apsilankymais.
VB interneto paslaugomis 2016 metais pasinaudota 685 kartus mažiau nei 2015 metais.
Vidutiniškai 1 kaimo filialui teko 1056 interneto vartotojų apsilankymų. Kaip jau buvo minėta,
šios paslaugos populiarumas bibliotekose mažėja, nes mobilieji įrenginiai, WI-FI ryšys leidžia
naudotis interneto paslauga neužeinant į biblioteką. Tačiau vis dar socialinė atskirtis bibliotekų
aptarnaujamuose mikrorajonuose išlieka. Bibliotekų interneto prieigos taškai ir įranga atnaujinami.

Apsilankymų skaičius

Interneto vartotojų apsilankymų skaičius
2015-2016 metais
40000
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0
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36368
32344
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filialuose m. filiale
27166
3301
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2842

VB
5901
5216

Ataskaitiniais metais interneto seansų skaičius rajono bibliotekose mažėjo, tik nežymiai
daugiau seansų užregistruota Butkiškės, Paliepų filialuose ir kur kas daugiau interneto seansų
fiksuota Šiluvos, Užkalnių, Žaiginio filialuose.
Bibliotekos pavadinimas
Berteškių filialas
Betygalos filialas
Butkiškės filialas
Girkalnio filialas
Gruzdiškės filialas
Ilgižių filialas
Kalnujų filialas
Katauskių filialas
Kaulakių filialas
Milašaičių filialas
Nemakščių filialas
Paliepių filialas
Pašaltuonio filialas
Paupio filialas

Interneto
seansų skaičius
2015 m.
409
5756
536
1496
565
1030
531
605
373
165
2718
149
1268
1711

Interneto
seansų skaičius
2016 m.
281
3143
546
1292
230
1015
307
467
356
83
2575
242
933
1306

Skirtumas

-128
-2613
10
-204
-335
-15
-224
-137
-17
-82
-143
93
-335
-405
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Pramedžiavos filialas
Pryšmančių filialas
Sujainių filialas
Šiluvos filialas
Užkalnių filialas
Verėduvos filialas
Viduklės filialas
Vosiliškio filialas
Žaiginio filialas
Ariogalos m. filialas

1579
1910
448
1490
868
136
1447
1704
2265
3569

1644
1543
512
2033
1161
71
855
1191
2694
2917

-65
-367
-64
543
293
-65
-592
-513
429
-652

Viešojoje bibliotekoje

7464

6668

-796

Iš viso kaime
IŠ VISO RAJONE

29159
40192

24480
34065

-4679
-6127

4.2. Dokumentų išduotis
Rajono bibliotekų fonduose yra sukaupta per 236,8 tūkst. dokumentų. VB saugomos
asmeninių (profesoriaus Juozo Girdzijausko, kraštiečio Stasio Džiugo, poeto Marcelijaus
Martinaičio) bibliotekos (arba jų dalys). Profesoriaus Juozo Girdzijausko asmeninės bibliotekos
fondai sudaro 6 tūkst. egz. knygų. Tačiau šie dokumentai nėra laisvai prienami skaitytojams ir
išduodami tik pagal poreikį. Todėl tai mažina dokumentų apyvartą, fondų judėjimą.
Dokumentų išduotis VB ir kaimo filialuose per praėjusius tris metus mažėjo. Ataskaitiniais
metais Ariogalos miesto filiale literatūros išduota 431 egz. daugiau nei 2015 metais. Taip pat
dokumentų išduotis padidėjo Berteškių, Butkiškės, Nemakščių, Pryšmančių, Verėduvos, Viduklės,
Vosiliškio filialuose. Sujainių, Paliepių filialuose 2016 metais dokumentų išduota per 30%
daugiau nei 2015 metais. Padidėjusį dokumentų išdavimą filialuose įtakojo periodinių leidinių
išdavimas tiek į namus, tiek vietoje. Dokumentų išduotis žymiai sumažėjo Gruzdiškės filiale dėl
bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas. Katauskių filiale taip pat vyko remonto darbai – tai turėjo
įtakos vartotojų telkimui bei kitiems darbo rodikliams.

24

RMMVB veiklos ataskaita už 2016 m.

Dokumentų išduotis

Dokumetų išduoties kaita rajono bibliotekose 2014-2016
metais
200000
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78462
76551
73973

Ariogalo
s miesto
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15175
15690
16121

Kaimo
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Rajono bibliotekose išduodami dokumentai pagal dokumentų tipą pasiskirsto sekančiai:
Knygų

Periodinių leidinių

Kitų dokumentų

Trimačių

2%

1%

40%
57%

Tradiciniai dokumentai – knygos – vis dar sudaro apie 57 % visos išduoties. Periodiniai
leidiniai sudaro 40 % ir kiti leidiniai, tame tarpe ir trimačiai, sudaro 3 % visos išduoties. 2016 m.
skaitomiausios knygos buvo: Mary Higgins Clark „Kerštas“ (skolinta 34 kartus), Danielle Steel
„Užkietėję viengungiai“ (skolinta 33 kartus), Anthony Capella „Vedybų karininkas“ (skolinta 31
kartą), Diane Chamberlain „Prieš audrą“ (skolinta 30 kartų), Sabine Ebert „Pribuvėjos paslaptis“
(skolinta 27 kartus).
Populiariausių ir skaitomiausių kūrinių autoriai: S. Jio, M. McFarlane, G. Flynn, K.
Hannach, N. Roberts, S. Brown, J. McGuire, J. A. Redmerski, E. L. James, D. Chamberlen, T.
Gerritsen, G. Musso, J. Moyes, S. Montefiore. Populiariausia lietuvių autore išlieka I. Buivydaitė
ir daugiausia skaitomas jos romanas „Nebaigta kalnų sakmė“. Populiarios ir lietuvių rašytojų R.
Vanagaitės, A. Tapino, A. Čekuolio, R. Šepetys. E. de Strozzi knygos.
Moksleivių skaitomiausios programinės literatūros knygos: Antanas Škėma „Balta drobulė“
(skolinta 36 kartus), Albert Camus „Maras“ (skolinta 34 kartus), Džeromas Selindžeris „Rugiuose
prie bedugnės“ (skolinta 32 kartus), Romualdas Granauskas „Gyvenimas po klevu“ (skolinta 27
kartus).
Filialų ataskaitose paminėtos skaitomiausios knygos Santa Montefiore „Bitininko duktė“,
Nicolai Lilin „Sibirietiškas auklėjimas“, Kristinos Sabaliauskaitės „Silva Rerum“, Nora Roberts
knygos „Visada šalia“, „Rifas“, „Sala“, Nijolė Narmontaitė „Aktoriai, režisieriai ir studentai. Ko
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nematė žiūrovai“. Vaikų tarpe mėgstamos Linos Žutautės knygos iš serijos „Kakė Makė ir
dantukų fėjos puota“, „Kakė Makė ir netvarkos nykštukas“.
2016 metais grožinė literatūra rajone sudarė 50,6 % visos išduoties. Kaimo filialuose
daugiau išduodama šakinės literatūros. Grožinė sudaro 46,6 % visos išduoties. VB grožinės
literatūros išduotis taip pat sudaro daugiau nei pusę visos dokumentų išduoties. Tai iliustruoja ir
diagrama.
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30000
20000
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0

Grožinės literatūros
Šakinės literatūros

Periodiniai leidiniai sudaro 81,8% visos šakinės literatūros išduoties. 2016 m. VB Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje 86% skaitomų periodinių leidinių sudaro leidiniai lietuvių kalba.
Skaitomiausi periodiniai leidiniai buvo: „Veidas“ (skolintas 222 kartus), „Žmonės“ (skolintas 163
kartus), „Ji“ (skolintas 159 kartus), „Iliustruotasis mokslas“ (skolintas 152 kartus), „Prie kavos“
(skolintas 145 kartus), „National geographic Lietuva“ (skolintas 134 kartus). Tarp populiariausių
leidinių išlieka žurnalai: „Moters savaitgalis“, „Šeimininkė“, „Stilius“, „Rasos“, „Namie ir sode“,
„Geo“, „Valstybė“, „Iliustruotoji istorija“. Tarp laikraščių populiariausi buvo: „Lietuvos rytas“ ir
„Alio, Raseiniai“.

Kaimo filialų minimi

skaitytojų pamėgti žurnalai: „Žmonės“, „Moters

savaitgalis“, „Prie kavos“, „Stilius“, „Šeimininkė“, „Gyvenimiškos istorijos“. Mėgstami vyrų
žurnalai – „Iliustruotoji istorija“, „Iliustruotas mokslas“.
Vaikai mėgsta skaityti ,,Flinto“ žurnalą, atlikti jame esančias užduotis. Filialuose mažieji
gamtos mylėtojai skaitė „Lututę“, vyresnės skaitytojos – paauglės džiaugiasi radusios naujus
„Justės“ ir „Panelės“ numerius.
Labai svarbu atkreipti dėmesį į tokius periodinius leidinius, kurie mažesnio populiarumo,
tačiau aktualūs mažesnei skaitytojų grupei ir supažindinantys su Lietuvos, pasaulio kultūros
vertybėmis, istorija. Tokių žurnalų skaitytojai negali įsigyti spaudos pardavimo kioskuose ir
parduotuvėse. Be to, mažesnes pajamas turintys gyventojai neturi ir galimybių įsigyti brangius, bet
vertingus žuenalus.
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2016 metų dokumentų išduoties į namus ir vietoje santykis

Dokumentų išduotis
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Pagal diagramoje pateiktus duomenis matyti, kad daugiau dokumentų yra išduodama į
namus. Rajone 77,8 % dokumentų išduodami į namus. Ariogalos miesto filiale į namus išduodama
net 95,8 % visų išduodamų dokumentų. Galima teigti, kad esant galimybei gyventojai dokumentus
(periodinius leidinius) mieliau skolinasi į namus, nei skaito vietoje. Dokumentų išduotis vietoje
didesnė viešojoje bibliotekoje. Ji sudaro 32,5 % visos dokumentų išduotiems. 2016 metais ypač
mažai dokumentų išduota vietoje vaikams Betygalos, Kaulakių, Milašaičių, Paupio, Viduklės
filialuose. Ar iš tiesų vaikai nesinaudoja dokumentais bibliotekoje? Ar neskaitomi naujausi
žurnalai? Ar neieškoma literatūros pamokoms? O gal tai tiesiog lieka neužfiksuota bibliotekos
dokumentuose? Jei naujausi periodiniai leidiniai neskaitomi vietoje ir naujausias periodinis
leidinys skolinamas į namus, pažeidžiame kitų vartotojų interesus gauti naujausią spaudinį –
žurnalą ar laikraštį. To pasekoje, mažėja dokumentų išduotis ir vartotojų pasitikėjimas biblioteka,
kad čia visada galima gauti naujus periodinius leidinius.
4.3. Skaitomumo rodikliai
Skaitomumo rodikliai ir jų kaita 2015 – 2016 metais
2016 m.

2015 m.

Skirtumas

Rajone

24,0

23,9

0,1

VB

24,0

25,0

-1,0

Ariogalos miesto

24,4

23,7

0,7

23,9

23,1

0,8

filiale
Kaimo filialuose
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Skaitomumo rodiklis – vidutinė dokumentų išduotis vienam vartotojui per metus – Raseinių
rajono bibliotekose 2016 metais kito nežymiai. VB skaitomumo rodiklio vidurkis sumažėjo, o
rajone – nežymiai pakilo. Lyginant su bendru rajono skaitomumo vidurkiu, mažiausi skaitomumo
rodikliai yra Butkiškės (12,3), Pašaltuonio (12,4), Milašaičių (13,4), Pramedžiavos (16,2), Paupio
(17,3) filialuose.
Skaitomumo rodikliai vaikams ir suaugusiems 2015-2016 metais
2016m.

2015 m.

Skirtumas

Suaugusių Vaikų

Suaugusių

Vaikų

Suaugusių Vaikų

vartotojų

vartotojų

vartotojų

vartotojų

vartotojų

vartotojų

Rajone

24,6

22,7

24,1

23,3

0,5

-0,6

VB

24,5

22,5

24,9

25,6

-0,4

-3,1

Ariogalos

26,1

22,3

25,3

21,8

0,8

0,5

24,4

22,9

23,4

22,5

1

0,4

miesto filiale
Kaimo
filialuose
Analizuojant pateiktą lentelę pagal vartotojų grupes išaiškėjo, kad labiau mažėjo vaikų
vartotojų skaitomumas. Vaikų skaitomumas sumažėjo VB (3,1), Betygalos (2,5), Girkalnio (3,1),
Gruzdiškės (17,9), Milašaičių (4,7), Užkalnių (5,8), Vosiliškio (3,8), Žaiginio (2,3) filialuose.
Ariogalos miesto (0,5), Butkiškės (1,4), Ilgižių (1,8), Kalnujų (4,5), Kaulakių (1,5), Pryšmančių
(19,8), Sujainių (12), Šiluvos (0,9), Verėduvos (3,6), Viduklės (0,5) filialuose vaikų skaitomumo
rodikliai šiek tiek padidėjo. Nemakščių, Paupio filialai vaikų skaitomumo rodiklius pasiekė
panašiai kaip ir 2015 metais.
Pagal gautus duomenis nustatyta, kad vaikams išduodama 66,3% dokumentų yra grožinė
literatūra. Grožinės literatūros skaitomumas vaikų tarpe yra 15,1, tuo tarpu šakinės literatūros –
7,5.
4.4. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Iš viso rajone

314



VB

51



Ariogalos miesto filiale

14



kaimo filialuose

249

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius


Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
- rajone

90
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- VB

20

- Ariogalos miesto filiale

5

- kaimo filialuose

65

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto
- rajone

89

- VB

20

- Ariogalos miesto filiale

5

- kaimo filialuose

64

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
- rajone

58

- VB

29

- Ariogalos miesto filiale

2

- kaimo filialuose

27

Vienai viešos interneto prieigos kompiuterizuotai darbo vietai rajone teko 385 gyventojai ir
90 vartotojų. Viešos interneto prieigos panauda rajone –1 kompiuterizuotai darbo vietai su
interneto prieiga teko 28,8 interneto vartotojai ir 363 vartotojų apsilankymai.
Vienam rajono profesionaliam bibliotekininkui teko 1,3 kompiuterizuotos darbo vietos su
interneto prieiga. Projekto „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ įsigyti 5 kompiuteriai skirti
vartotojų mokymams bei juose instaliuotos programos Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe
Premerie Pro.
4.5. Prieiga ir sąlygos
VB dirba 8–18 val. (administracija, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius – 8–
17 val., Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir Vaikų literatūros skyriai – 9-18 val.). Ariogalos
miesto filialo darbo laikas – 10–18.30 val.
RMMVB ir Ariogalos miesto filialo vartotojai aptarnaujami 6 dienas per savaitę (poilsio
diena – sekmadienis). Administracija bei Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius dirba
kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį.
Kaimo filialų darbo laikas nustatytas atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei bibliotekos
darbo valandų skaičių. 14-oje filialų dirbama pilnu etatu ir biblioteka vartotojams atvira 40 val.
per savaitę. 5-iose bibliotekose dirbama puse etato, t.y. biblioteka vartotojams atvira 20 val. per
savaitę. 4-iuose filialuose darbuotojo darbo krūvis – 0,75 etato. Šios bibliotekos vartotojams
atviros 30 val. per savaitę. Berteškių filialo darbuotoja Ona Smitrienė ir Butkiškės filialo
darbuotoja Vilma Augustinavičienė mokosi Šiaulių kolegijoje ir 2016 metais mokymosi
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atostogoms išnaudojo 1 mėnesį, t.y. per metus šie filialai vartotojų neaptarnavo vidutiniškai 2
mėnesius. Dėl darbuotojo ligos dalį laiko buvo nepasiekiamos Paupio, Milašaičių bibliotekos.
Bibliotekos
pavadinimas
Berteškių
Betygalos
Butkiškės
Girkalnio
Gruzdiškės

Darbo laikas
Pirmadieniais-penktadieniais
Pirmadieniais-penktadieniais
Pirmadieniais-penktadieniais
Pirmadieniais-penktadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais-ketvirtadieniais
Penktadieniais

13.00-17.00 val.
8.30-17.00 val.
8.00-17.00 val.
9.30-18.00 val.
8.00-17.30 val.
8.00-17.00 val.
13.00-17.00 val.

Ilgižių
Kalnujų
Katauskių
Kaulakių
Milašaičių
Nemakščių
Paliepių
Pašaltuonio
Paupio
Pramedžiavos
Pryšmančių
Sujainių
Šiluvos

Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadieniais-ketvirtadieniais
Penktadieniais
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Antradienis-penktadienis
Pirmadienis-penktadienis
Pirmadieniais-penktadieniais
Šeštadieniai

8.30-17.00 val.
8.00-16.30 val.
8.30-17.00 val.
9.00-17.30 val.
10.30-17.00 val.
9.30-18.00 val.
14.00-18.00 val.
12.00-16.00 val.
10.00-17.00 val.
10.00-16.30 val.
9.00-18.00 val.
8.00-16.30 val.
8.00-17.00 val.
8.00-14.30 val.
13.00-17.00 val.
8.30-17.00 val.
8.00-17.00 val.
13.00-18.00 val.
9.00-18.00 val.
10.00-18.30 val.
9.00-15.00 val.

Užkalnių
Verėduvos
Viduklės
Vosiliškio
Žaiginio
Ariogalos miesto
filialas

4.6. Tarpbibliotekinis aptarnavimas


išsiųsta užsakymų

2



gauta dokumentų

2



originalų

2



kopijų

0



gauta užsakymų

0



išsiųsta dokumentų

0



neigiamų atsakymų skaičius ir jų priežastys - 0
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2016 m. TBA paslauga pasinaudojo 1 skaitytojas. Kitoms bibliotekoms išsiųsta užklausų –
2. Po vieną užklausą buvo išsiųsta į Kauno apskrities VB ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
TBA skyrius. Užklausų iš kitų šalies bibliotekų nebuvo gauta. Ši paslauga mokama, todėl ši
aplinkybė mažina jos populiarumą. Kita vertus, didėjanti internete prieinamų elektroninių knygų
pasiūla taip pat turi neigiamos įtakos šios paslaugos populiarumui.

5. RENGINIAI
5.1. Renginių statistika
Renginių skaičius bibliotekose iš viso:
 rajone

982

iš jų vaikams

473

 VB

146

iš jų vaikams

68

71

iš jų vaikams

28

765

iš jų vaikams

377

 rajone

73

iš jų vaikams

50

 VB

18

iš jų vaikams

9

0

iš jų vaikams

0

55

iš jų vaikams

41

379

iš jų vaikams

237

 VB

65

iš jų vaikams

38

 Ariogalos miesto filiale

15

iš jų vaikams

9

299

iš jų vaikams

190

384

iš jų vaikams

171

 VB

42

iš jų vaikams

20

 Ariogalos miesto filiale

33

iš jų vaikams

18

309

iš jų vaikams

133

146

iš jų vaikams

15

 VB

21

iš jų vaikams

1

 Ariogalos miesto filiale

23

iš jų vaikams

1

102

iš jų vaikams

13

 Ariogalos miesto filiale
 kaimo filialuose
Kompleksiniai renginiai

 Ariogalos miesto filiale
 kaimo filialuose
Žodiniai renginiai
 rajone

 kaimo filialuose
Vaizdiniai renginiai
 rajone

 kaimo filialuose
Informaciniai mokomieji renginiai
 rajone

 kaimo filialuose
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2016 metais vykusių renginių rajono bibliotekose
pasiskirstymas pagal pobūdį
Žodiniai renginiai
39%

39%

Kompleksiniai
renginiai

15%

Informaciniai
mokomieji renginiai
7%

Vaizdiniai renginiai

Diagramoje matome renginių procentinę išraišką pagal jų pobūdį. Daugiausiai rajone įvyko
žodinių ir vaizdinių renginių. Jie sudaro daugiau nei du trečdalius visų renginių. Ataskaitiniais
metais rajono bibliotekose suorganizuota 982 renginiai (2015 m. – 815), iš jų - 384 arba 39 %.
sudaro parodos. Daugiausia renginių suorganizuota kaimo filialuose – 765, iš jų parodos sudarė
40,4 %, VB įvyko 146 renginiai, iš jų 28,8 % parodų. Ariogalos miesto filiale – 71 renginys, iš jų
46,5 % parodų. Vidutiniškai 1 filialui tenka po 33 renginius. Išaugo ne tik renginių skaičius, bet
gerėja ir jų kokybė. Bibliotekininkai ieško naujų formų ir galimybių rašydami projektus,
pasinaudodami rajono savivaldybės skiriamomis lėšomis renginiams organizuoti.
2016 metais rajono bibliotekų kultūriniai renginiai buvo siejami su laiko aktualijomis, su
knygos ir skaitymo populiarinimu. Kaip visada, populiarūs buvo susitikimai su rašytojais, poezijos
skaitymai, susitikimai su kraštiečiais ir jų kūrybos pristatymai. Buvo organizuojamos edukacinės
pamokos, kūrybiniai konkursai, pažintinės ekskursijos į muziejus, krašto pažinimo ekskursijos ir
kt. Atkreiptas dėmesys į informacinius mokomuosius renginius, skirtus tiek skaitmeninio
raštingumo ugdymui, tiek kitų veiklų mokymui.
Sekančioje diagramoje matyti, kad vaikams vyko daugiau žodinių ir kompleksinių renginių,
o informaciniai mokomieji renginiai buvo skirti suaugusiems bibliotekos lankytojams.
2016 metais organizuoti renginiai pagal vartotojų amžių
400
300
200
100
0

Žodiniai
renginiai

Kompleksiniai
renginiai

Suaugusiems skirti renginiai

Informaciniai
mokomieji
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Vaikams skirti renginiai
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Intensyviausia kultūrinė veikla vyko VB. Dalis renginių buvo planuoti, kiti – suorganizuoti
atsiradus poreikiui ar kitų organizacijų bei autorių pageidavimu. VB suorganizuoti 146 renginiai,
iš jų 68 skirti vaikams.
VB ir jos struktūriniuose padaliniuose (filialuose) organizuojami renginiai buvo skirti
įvairioms laiko aktualijoms pažymėti, skaitymo skatinimui bei literatūros pristatymui. Bibliotekos
organizuoti renginiai atlieka kultūrines, edukacines, informacines, mokomąsias funkcijas. Telkia
bendruomenę į bibliotekas, skatina bibliotekos paslaugų vartojimą. Daugelis bibliotekos renginių
suorganizuoti pačių bibliotekininkų ir/ar bendradarbiaujant su švietimo, kultūros, sveikatos
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Organizuojant renginius vaikams, bendradarbiauta
su miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centro VšĮ
„Vilties takas“ organizacija, „Dubysos“ regioniniu parku , Raseinių Raudonojo Kryžiaus vaikų
dienos centru ir kt.
5.2. Valstybinių švenčių paminėjimai, tradicijas puoselėjantys renginiai
VB ir jos filialai, kaip ir daug kitų rajono organizacijų, dalyvavo pilietinėje akcijoje
„Atmintis gyva, nes liudija“. Organizuoti ir kiti renginiai vaikų ir jaunimo patriotiškumo ugdymui.
Valandėlės vyko Sujainių, Girkalnio, Kalnujų, Vosiliškio ir kt. filialuose.
Sujainių filiale didelis dėmesys skiriamas Valstybinių švenčių paminėjimui – Sausio 13-ąją
su lankytojais žiūrėtas filmas „Užgesusios akys“, buvo eksponuota fotografijų paroda „Atmintis
gyva, nes liudija“, Nepriklausomybės dienai paminėti buvo skirta paroda „Visa istorija – yra
gyvenimas“. Bendradarbiaujant su seniūnija ir bendruomene suorganizuota Kovo 11-osios šventė
– pagerbti seniūnijos gyventojai, jiems įteiktos vėliavos, veikė vaikų piešinių paroda.
Kovo 4 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „12-asis
kilometras",

skirta

sušaudytiems
iniciatorius

1942

Lietuvos
ir

-

1943

piliečiams

organizatorius

–

m.

Sverdlovske

atminti.
Raseinių

Parodos
rajono

savivaldybės tarybos narys Andrius Bautronis. Parodos
medžiagą sudaro 29 stendai, išdėstyti chronologine tvarka.
Eksponuojamos nuotraukos, dokumentai, laiškai ir t. t.
Daugumą eksponatų sudaro Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos aukų muziejaus medžiaga. Kaip sakė A. Bautronis, šią parodą raseiniškiams jis
dovanoja artėjančios Kovo 11-osios proga. Parodos atidaryme dalyvavo Seimo nariai – istorikas
Arvydas Anušauskas ir Rokas Žilinskas. A. Anušauskas plačiau papasakojo apie istorinę Lietuvos
praeitį, tremtį, sąsajas su dabartimi. R. Žilinskas sakė, kad tik išsaugoję savo praeitį galėsime
žengti į ateitį.
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Kalnujų filiale Kovo 11 –ajai paminėti buvo organizuojama įvairių rankdarbių paroda ,,Savo
rankomis kuriame grožį“. Šioje parodoje buvo eksponuojama apie 100 įvairių rankdarbių:
mezginių, nėrinių, veltinių, papuošalų, drožinėtų margučių. Edukacinis – praktinis užsiėmimas
,,Aš nupiešiu savo kaimą“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai vyko ir Vosiliškio
filiale. Virtualiai pakeliauta po savo mikrorajoną, aptartos gražiausios sodybos, įžymios vietovės.
Vasario mėnesį Kalnujų filiale vyko Užgavėnių kaukių paroda, kurioje su savo
pagamintomis kaukėmis noriai dalyvavo ne tik moksleiviai, bet vyresnio amžiaus žmonės.
Birželio mėnesį buvo paminėta Gedulo ir vilties diena prie Kalnujų senosios bažnyčios griuvėsių,
kur susirinko Kalnujų ir seniūnijos teritorijoje gyvenantys tremtiniai, jų vaikai, anūkai ir kiti
gyventojai.
Rugpjūčio 12 d. į tradicinę Žolinių šventę „Besibaigianti vasara kvepia žolynais“ Gruzdiškės
kaimo ir aplinkinių kaimų kraštiečiai rinkosi prie Gruzdiškės kaimo kryžiaus uždegti žvakutę,
pasimelsti ir tylos minute pagerbti išėjusius Anapilin vietos gyventojus. Šventė tęsėsi Daugodų
kaime, Redos ir Rosvaldo Kunickų sodyboje, kur atvykstančiųjų jau laukė vaikų ir jaunimo
folklorinis ansamblis ,,Šebukai“ iš Vadžgirio ir Raseinių kultūros centro Gruzdiškėje merginų
šokių kolektyvo „Alyvos“ šokėjos. Apie tėviškę pokario metais dalinosi žurnalistas, poetas ir
prozininkas, kraštietis, Gruzdiškės kaimo Garbės pilietis Petras Žemkauskas.
Lapkričio 24 d. Ariogalos miesto biblioteka gyventojus pakvietė į paskaitą „Senoviniai
lietuvių Kalėdų papročiai. Augalų poveikis. Kanapių ragavimas“. Paskaitą skaitė etnologijos
mokslų daktarė, dainų atlikėja, lektorė, apeigų vedėja Daiva Šeškauskaitė. Susirinkusiems
renginio lankytojams pranešėja priminė kokius advento darbus dirbo senoliai, kokius žaidimus
žaisdavo, kokias giesmes giedodavo advento vakarais.
Adventinis vakaras „Pabeldė angelas į tavo širdį“ – Kaulakių filiale tradiciniu tapęs
renginys, kuriame visada dalyvauja Šiluvos parapijos klebonas E. Murauskas, Vadžgirio
sakralinės muzikos ansamblis. Šiais metais programa pasipildė Jurbarko senovinės muzikos
ansamblio „Tocco musicale“ pasirodymu.
Gruodžio 12 d. vyko Advento vakaras Berteškių filiale „Sušilkime visi prie žmogiškumo
laužo“. Dalyvavo Betygalos parapijos klebonas
Gintas Leonavičius, Ariogalos vaikų folkloro
ansamblis, vadovaujamas Dobilo Juškos, Gedvydų
kaimo giedorės. Renginio pabaigoje Berteškių
bendruomenės pirmininkė Ginta Balsienė įžiebė
kalėdinę eglutę.
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Gruodžio 17 d. Gruzdiškėje eglutės įžiebimu ir fejerverkais prasidėjo šventinis vakaras
,,Atvėrus metų kaitos skrynią“. Kaimų bendruomenės „Gruzdiškė“ pirmininkė Danguolė Klusienė
ir Gruzdiškės filialo vyresn. bibliotekininkė Laimutė Babenskienė visus susirinkusius pakvietė į
dvigubą kaimo šventę – naujai renovuotų bendruomenės patalpų ir bibliotekos atidarymą.
Simbolinę juostelę perkirpo Raseinių seniūnijos seniūnas Rolandas Klusas, Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, bendruomenės pirmininkė
Danguolė Klusienė ir bibliotekininkė Laimutė Babenskienė.
Teminis padėkos vakaras ,,Knygų Kalėdų žvaigždės spindesys“ – gruodžio 15 dieną vyko
Žaiginio filiale. Ištikimiausiems bibliotekos draugams įteiktos Kalėdinės dovanėlės. Dalyvius
prieš Kalėdas šventiškai nuteikė meno vadovo Sauliaus Beniulio vadovaujama merginų gitarų
grupė ir solistė devintokė Ignė-Marija Miniauskaitė.
Betygalos filiale vyko renginių ciklas „Adventiniai skaitymai“. Įvyko 5 renginiai. Gruodžio
2, 16 d. literatūriniai skaitymai „Tylus laukimas“. Gruodžio 8 d. literatūrinis-muzikinis vakaras. Jo
metu poeziją skaitė Alfonsas Vaičiulis, dainas pagal jo kūrybą atliko Elvyra Vaštakienė. Gruodžio
18 d. literatūriniai skaitymai per Atjautos pietus (bendras renginys su Betygalos kaimo
bendruomene, kurio metu prisimenami tais metais mirę betygališkiai). Gruodžio 22 d. literatūriniai
skaitymai „Tylus laukimas“.
5.3. Tradiciniai renginiai
Birželio 11 d. vyko tradiciniai poezijos skaitymai Bernotuose „Poezijos pavasarėlis 2016“.
Jame

savo

kūrybą

pristatė

Kelmės

klubas

„Vieversys“ (vadovas Viktoras Gulbinas), Kėdainių
klubas „Varsna“ (vadovas Vaclovas Volkus),
Marijampolės kubas „Sietynas“ (vadovas Ričardas
Jurgelevičius), Šilalės klubas „Versmė“ (vadovė
Stefa Minutaitė), taip pat svečiai iš Kauno
Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas
Vladas Buragas, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė,
Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Vytautas Šiaudytis. Aišku, šis renginys neįmanomas be
šeimininkų – Raseinių „Dubysos“ literatų klubo.
Gegužės 28 d. VB ir Ariogalos miesto filiale vyko 52-asis tarptautinis festivalis „Poezijos
pavasaris 2016“. Šiltais plojimais susirinkusieji sutiko ir išklausė radijo žurnalistą, skaitovą Juozą
Šalkauską, poetą, prozininką, literatūros kritiką, vertėją Benediktą Januševičių, poetę, prozininkę,
eseistę Giedrę Kazlauskaitę, literatą, publicistą, kraštotyrininką Aleksandrą Šidlauską, poetę Rūtą
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Suchodolskytę, menotyrininkę Laimą Kreivytę ir poetą, prozininką, eseistą, žurnalistą, Lietuvos
rašytojų sąjungos narį Arūną Spraunių.
Jau šešti metai iš eilės Butkiškės filialas tradiciškai organizuoja krašto poetų susitikimą.
Džiugu, kad poetų būrys vis didėja, renkasi ne tik kraštiečiai, bet ir poetai iš visų Lietuvos
kampelių. 2016 metų kraštiečių poetų susitikimas buvo ne visai tradicinis, labiau šventinis, todėl,
kad gerbiamas kraštietis, poetas, Butkiškės Garbės pilietis Juozapas Mickevičius šventė garbingą
80-ties metų jubiliejų. Butkiškėje ir buvo paminėtas šis garbingas jubiliejaus, nes poetas čia gimė,
augo.
Spalio 28 d. Viduklės filiale į poezijos ir muzikos popietę „Knyga, daina ir posmas – atgaiva
pilkoj kasdienybėj" atvyko Raseinių rajono literatų klubo "Dubysa" nariai, klubo pirmininkė
Danguolė Peckuvienė, Nepriklausomų rašytojų sąjungos narys Juozas Mickevičius, rašytoją
Vytautą Šiaudytį, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pirmąjį
pavaduotoją, jau išleidusį 30 knygų. Naujausią – „Jų darbai garsina Lietuvą" svečias padovanojo
Viduklės bibliotekai. Savo kūrinius skaitė literatai Teresė Stankevičienė, Nijolė Kaminskienė,
Janina Tautkienė, Pranas Laurinavičius, Antanas Miceika, Regina Pleskienė, Alfonsas Vaičiulis,
Bronelė Mėlinienė. Popietę papuošė ir pagyvino raseiniškis poetas, bardas, tapytojas Vidmantas
Petraitis. Buvo malonu išgirsti jo eiles ir savo kūrybos dainas. Viduklės moterų ansamblis
„Ringė“, vadovaujamas Gerdos Lapinskaitės, atliko keletą dainų, be kurių sunkiai įsivaizduojami
kultūriniai renginiai. Visus susirin
Į tradicinę popietę „Knyga, daina ir posmas – atgaiva pilkoj kasdienybėj“ Viduklės filiale
atvyko Raseinių rajono literatų klubo “Dubysa“ nariai, klubo pirmininkė Danguolė Peckuvienė,
svečias Nepriklausomų rašytojų sąjungos narys Juozas Mickevičius. Renginyje dalyvavo rašytojas
Vytautas Šiaudytis.
5.4. Naujų knygų pristatymai
Sausio 15-ąją, VB įvyko daugelio raseiniškių ilgai lauktos kraštiečių Jono Danausko ir Albino
Stakausko knygos „Raseiniai“ sutiktuvės. Renginys išties buvo
įspūdingas ne vien apsilankiusiųjų gausa, tačiau ir betarpišku
bei šiltu renginio organizatorių ir knygos autorių bendravimu.
Tam gerą toną davė nepailstantis renginių režisierius ir
organizatorius Edgaras Juška ir jo ištikimi bičiuliai: kūrybingi,
šaunūs Raseinių bardai Rytas Germanavičius ir Darius
Leveckis, auksinio balso solistė Lina Urniežiūtė. Raiškiai
Albino Stakausko miniatiūras iš naujosios knygos skaitė Darius
Peckus.
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Gegužės 20 d. VB buvo pristatyta naujausia Dalios Milukaitės-Buragienės poezijos knyga
„Baltieji laiko aitvarai“. Galima sakyti, kad šis susitikimas tapo netgi nacionaline naujos knygos
premjera, nes raseiniškiai pirmieji Lietuvoje pamatė naują, dar spaustuvės dažais kvepiančią
knygą. 2015 m. D. Buragienė pripažinta Medikų poezijos pavasario laureate ir pirmąja rašytojo
Leono Balčiūno įsteigtos premijos už sakralinę literatūrą
laureate, o 2016 m. ir dvidešimtosios „Lygiadienio giesmės“
– vieno eilėraščio respublikinio konkurso nugalėtoja. Autorę
lydėjęs jos vyras poetas, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
pirmininkas Vladas Buragas taip perskaitė keletą savo
eilėraščių, supažindino su sąjungos naujaisiais darbais ir
artimiausiais planais, taip pat jo leidžiamu laikraščiu „Gintaro gimtinė“.
Rugsėjo 21-ąją VB ir Butkiškės filiale vyko knygos „Tėvo Stanislovo saulė“ pristatymas.
Knygą pristatė jos autorė, socialinių mokslų daktarė Valentina
Šereikienė, savo kūrinį apie Tėvą Stanislovą skaitė rašytoja
kraštietė Irena

Žukauskaitė-Jacevičienė.

Apie vienuolių

kapucinų veiklą papasakojo kapucinų misionieriai Vaidas
Venslovas ir Milda Globytė. Šis knygos pristatymas – kilnaus
švietėjiško projekto „Misija: Tėvo Stanislovo gyvenimo
keliais 2016/2017“ dalis.
Spalio 21 d. VB įvyko kraštiečio rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus naujausio romano
„Baltieji stulpai“ sutiktuvės-nacionalinė premjera. Už tai, kad toks renginys įvyko Raseiniuose
reikia tarti ačiū Žemaičių kultūros draugijos Simono
Stanevičiaus

bendrijos

pirmininkui

Antanui

Pociui.

Pristatydamas knygą gerb. A. Pocius pabrėžė, kad E.
Ignatavičiaus kūrybos bruožas – turtinga leksika, įvaldyta
turininga kalba, gausiai vartojami „girinaičių“ šnektos
žodžiai.

Rašytoją

pasveikino,

jam

sėkmės

linkėjo

susitikime dalyvavęs Raseinių rajono Tarybos narys, Raseinių garbės pilietis Česlovas
Kenstavičius, gausus E. Ignatavičiaus kūrybos gerbėjų būrys. Kuklias atminimo dovanėles
svečiams įteikė ir tolesnės sėkmės palinkėjo RMMVB direktorė Daina Sutkevičienė. O po to prie
rašytojo stalelio nusidriekė netrumpa eilutė, nes daug kas norėjo parsinešti naujausią knygą su
autoriaus autografu.
Spalio 26 d. VB pristatyta Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, koks jis buvo“. Tai
– monsinjoro Kazimiero Vasiliausko autobiografija. Knygą pristatė pati autorė, žurnalistė,
dokumentinių filmų bendraautorė, režisierė Ramunė Sakalauskaitė. Ji pasakojo, kad medžiagą
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knygai rinko keturis metus, knyga išleista beveik prieš metus, o šis pristatymas beveik sutampa su
monsinjoro 15-osiomis mirties metinėmis. Autorė pasakojo, kad monsinjoras K. Vasiliauskas
buvo labai paprastas, nuoširdus, šiltas žmogus, visur sugebėdavęs įžvelgti gėrį. Netgi apie tremtį
yra sakęs, kad yra dėkingas tarybų valdžiai, nes tik tremtyje pažino tokius nuoširdžius ir tikrus
draugus. Jis sugebėjo išlikti stipriu pats ir įkvėpti stiprybės kitiems. Nors kartu kalėjo ir
kriminaliniai nusikaltėliai, kunigas nė vieno nesmerkė, neteisė. Savo požiūriu į žmones buvo
artimas Tėvui Stanislovui, su kuriuo buvo geri draugai.
Lapkričio 29 d. Raseinių parapijos namuose buvo pristatyta Skaitytojų

aptarnavimo

skyriaus darbuotojo Jono Brigio knyga „Raseinių dekanato istorija“. Pristatymo metu autorius
pasidalino mintimis apie knygos rašymą, jos turinį.
Lietuvoje išleista nemažai knygų, kuriose aprašoma
bažnyčių istorija, tačiau iki šiol nebuvo nei vieno
leidinio, kuriame būtų pristatytas dekanatas kaip
sielovadinė institucija. Knygos pristatyme dalyvavo
Betygalos, Paliepių ir Vosiliškio parapijų klebonas Gintas Leonavičius, Šiluvos, Lyduvėnų ir
Žaiginio parapijų klebonas ir Raseinių dekanato vicedekanas Erastas Murauskas, Raseinių
dekanato dekanas Vytautas Paukštis, Butkiškės ir Juodaičių parapijų klebonas Žygintas Veselka,
Girkalnio ir Milašaičių parapijų klebonas Juozas Kaknevičius.
Lapkričio 22-ąją VB skaitykloje Lietuvos moterų lygos pirmininkė, prof. Ona Voverienė
pristatė savo naujausią knygą „Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“. Su ja į knygos pristatymą
atvyko Lietuvos moterų lygos (toliau – LML) narė Aldona Grincevičienė, LML Kauno skyriaus
narės Meilutė Asanavičienė ir Regina Janina Enčerytė. Renginyje dalyvavo nemažas būrys
raseiniškių, panorusių ne tik pasiklausyti dar nepublikuotos informacijos apie prezidentę, bet ir
įsigyti knygą su autorės autografu.
Gruodžio 21 d. bibliotekoje rašytojas Petras Baužys pristatė dvi paskutiniąsias savo knygas
„Paplojimai ir aplojimai“ bei „Kairę akį primerkus“. Į renginį susirinkę rašytojo gerbėjai išgirdo
įdomių pasakojimų apie knygų leidybos užkulisius, personažų, prototipų siužetuose atsiradimą.
Ištrauką iš devintosios P. Baužio knygos „Dar ne taškas“ suvaidino Raseinių kultūros centro
mėgėjų teatro „Braižas“ aktoriai.
5.5. Susitikimai su rašytojais, aktoriais
Gegužės 12 d. Berteškių filiale vyko knygos „Žemaitės
paslaptis“ pristatymas. Šiame susitikime dalyvavo šios knygos
autorė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, Aldona
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Ruseckaitė. Knygos autorė nuoširdžiai bendravo su skaitytojais, pristatė savo kūrybą, atsakė į
klausytojų klausimus ir nuoširdžiai pakvietė apsilankyti Maironio lietuvių literatūros muziejuje.
Susitikimas su Doloresa Kazragyte birželio 18 d. vyko Milašaičių filiale. Renginio dalyviai
su rašytoja kalbėjosi apie žmones, tikėjimą, gyvenimo prasmę, egzistencijos dalykus ir, aišku, apie
kultūrą šiandieninėje Lietuvoje. Aktorė rimtas temas tarsi nematoma ranka keitė į šmaikščias
gyvenimiškas ir literatūrines miniatiūras. D. Kazragytė Milašaičių bibliotekai padovanojo savo
paskutinę knygą filosofiniu pavadinimu „Be pabaigos“.
Kovo mėnesį Šiluvos miestelio bibliotekoje įvyko susitikimas su literatūros tyrėja,
humanitarinių mokslų daktare, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių literatūros katedros docente
Asta Gustaitiene. Susitikimo metu gerbiama literatūrologė dalijosi naudingomis įžvalgomis apie
skaitymo skatinimą, naujausią paauglių literatūrą, jos temų, žanrų, problemų įvairovę.
Balandžio

mėnesį

Šiluvos

miestelio

bibliotekoje

lankėsi

žurnalistas, televizijos laidų vedėjas, rašytojas Andrius Tapinas.
Susitikime su miestelio bendruomene, bibliotekos skaitytojais,
Šiluvos gimnazijos mokiniais bei mokytojais A. Tapinas dalijosi
mintimis apie jaunosios kartos galimybes ir perspektyvas,
informacinių technologijų, anglų kalbos reikšmę ir panaudojimą
praktiniame gyvenime, kalbėjo apie skaitymą ir literatūrą,
švietimo sistemą, televizijos laidas, socialinisus tinklus.
Šiluvos bendruomenės susitikimas ir su rašytoju Gediminu Kulikausku vyko Šiluvos
kultūros namuose, kur buvo pristatoma autoriaus knyga „Elektros boikotas“. Susitikimo metu,
rašytojas bibliotekai padovanojo dvi savo knygas: „Apelsinų kontrabanda“ ir „Elektros boikotas“.
5.6. Renginiai, skirti kraštiečiams ir jų kūrybos pristatymui
Balandžio 1 d. poeto Marcelijaus Martinaičio 80-ąjį gimimo jubiliejų mūsų biblioteka
paminėjo suorganizavusi respublikinę konferenciją „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas
epochų sankirtoje“. Joje dalyvavo gausus
būrys svečių, poeto kūrybos gerbėjų, kurie
turėjo
lietuvių

puikią

galimybę

literatūros

išklausyti

saugotojų,

iškilių

tyrinėtojų,

kritikų, poetų, režisierių, studentų pranešimus
apie mūsų kraštiečio gyvenimą, kūrybą ir
visuomeninę veiklą.
Pranešimus konferencijoje skaitė Viktorija
Daujotytė (Lietuvos literatūros tyrinėtoja, prof. hab. hum. m. dr.), Rasa Vaškaitė (Lietuvos
39

RMMVB veiklos ataskaita už 2016 m.
literatūros ir meno archyvo Dokumentų tvarkymo ir apskaitos skyriaus vedėja), Valentinas
Sventickas (Lietuvių literatūros kritikas, spaudos darbuotojas), Ainė Ramonaitė (Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, socialinių mokslų
daktarė), poetas Rimvydas Stankevičius, Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotoja, hum. m. dr.), Akvilė Rėklaitytė
(Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus doktorantė), Žiedūnė
Juškytė (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos spec. studentė), Česlovas
Kalenda (Lietuvos filosofas, hum. m. dr., prof.), Kristina Poderytė-Bačiulienė (literatūrologė),
Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys, kalbėjo Lietuvos
politikos ir visuomenės veikėja Angonita Rupšytė, daktaras Romas Pakalnis. Konferencijos
moderatoriai – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina
Sutkevičienė, lietuvių literatūros kritikas Valentinas Sventickas, RMMVB vyr. bibliotekininkas
Jonas Brigys, lietuvių literatūros tyrinėtoja, profesorė Viktorija Daujotytė.
Balandžio 1 d. Kalnujų filiale buvo minimos kraštiečio poeto Marcelijaus Martinaičio 80osios gimimo metinės. Į minėjimą atvyko viešnios iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios
bibliotekos, poeto giminaitis, buvęs kalnujiškis Jonas Mačiulis su šeima, poeto bendramokslė
Janina Tautkienė. Jie pasidalino prisiminimais apie kartu su poetu praleistas akimirkas, išdaigas,
kurias krėtė su draugais poetas vaikystėje ir jaunystėje. Kalnujiškė Irena Mažintienė paskaitė
keletą savo kūrybos eilėraščių. Vakaras baigėsi nuotaikingu Jurbarko kultūros centro Girdžių
skyriaus mėgėjų teatro spektakliu ,,Bobutės susipyko“.
Balandžio 28-ąją VB atidaryta raseiniškio tapytojo Viktoro Vitkaus tapybos darbų paroda
„Tarp laiko ženklų“, skirta Bibliotekų metams, taip pat dedikuota Marcelijaus Martinaičio gimimo
80-osioms metinėms paminėti. Parodos atidarymas, anot Viktoro Vitkaus, šįkart buvo visai
nepanašus į ankstesnius, kadangi vyko laisva diskusija, nuoširdūs pašnekesiai, nugramzdinę į
jaunystę, pažadinę ir padrąsinę atviriau pažvelgti į savo kūrybą bei išgirsti susirinkusiųjų nuomonę
apie eksponuojamus parodoje paveikslus, atsakyti į susirinkusiųjų klausimus. Tokią atvirą
diskusiją išprovokavo į parodos atidarymą atvykęs asociacijos „Idėjų upė“ vadovas Arūnas
Kazlauskas. Meno mokyklos fleitininkių kvarteto (vadovė Asta Nikžentaitienė) melodijos
skambėjo tarsi paveikslų siužetų atitikmenys.
Sausio 14 d. Butkiškės filiale vyko naujos poeto, kraštiečio J. Mickevičiaus knygelės
pristatymas. Poetas mylimas ir visuomet laukiamas Butkiškėje, todėl į renginį susirinko didelis
būrys gerbėjų, pažįstamų, autoriaus poezijos skaitytojų. Renginyje apžvelgtas poeto kūrybos
kelias, pasidžiaugta kraštiečio nuopelnais.
VB antro aukšto erdvėse kovo mėn. buvo eksponuojama Gruzdiškės kaimo šviesuolės
Aldonos Mickūnienės paveikslų, klijuotų iš apdorotų šiaudų, paroda „Antrasis šiaudelio
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gyvenimas“. Išėjusi į užtarnautą poilsį, Aldona atrado pomėgį – pradėjo iš šiaudų kurti paveikslus.
Jos darbų temos labai įvairios: nuo Lietuvos valstybės heraldikos ir bažnyčios Šventųjų
vaizdavimo iki pasakų personažų, buities vaizdų ar gamtos motyvų.
Kovo 10 d. Berteškių filiale vyko literatūrinė popietė „Mano žodžiai pasiilgo būti ištarti“,
skirta Marcelijaus Martinaičio 80-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Jos metu VB vyr.
bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė supažindino renginio dalyvius su poeto biografija, skaitė
eiles, Berteškių kultūros namų duetas atliko dainas, sukurtas pagal poeto eiles.
Balandžio 5 d. Ariogalos miesto bibliotekoje buvo parodytas dokumentinis filmas „Žolės
prakalbėjimas“ (rež. Algirdas Tarvydas), skirtas Nacionalinės premijos laureato Marcelijaus
Martinaičio atminimui. Parodyti vaizdo įrašai su M. Martinaičio interviu ar kūrybos skaitymais,
dainomis pagal poeto žodžius. Apžvelgta jo biografija. Bibliotekoje veikė literatūrinė paroda ,,Jo
knygose – tikrumas“, skirta Marcelijaus Martinaičio kūrybai.
Balandžio mėn. Butkiškės kūrėjų lentynėlė pasipildė ūkininkės Irenos Jokubauskienės
knygele „Neišgirsta daina“. Knygelę redagavo J. Mickevičius, gražiai iliustravo Vanda Dūdienė.
Balandžio 10 dieną vyko knygos „Neišgirsta daina“ sutiktuvės. Renginyje vyravo šilumos ir
gražaus jausmo harmonija.
Balandžio 9 d. Nemakščiuose vyko Jovitos Stankovičiūtės-Liekienės naujos knygos „Žalčio
juosta“ pristatymas. Gegužės 14 dieną, tauragiškiai šventė literatų klubo ,,Žingsniai“ 20-ies metų
jubiliejų. Į renginį buvo pakviesti ir nemakštiškiai literatai su bibliotekininke. Lapkričio 4 dieną
gražiame ir seniai laukiamame renginyje Nemakščiuose pristatyta Irenos Vidmantienės poezijos
knygelė ,,Mirksnis laiko blakstienoj“.
Rugpjūčio 20 d. Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčios griuvėsiuose vyko tradicinis renginys –
popietė su jaunaisiais Raseinių krašto kūrėjais, skirta M. Martinaičiui atminti. Saulėta diena, puiki
aplinkos aura leido jauniesiems kūrėjams išsakyti, išdainuoti nemažai kūrybos posmų, paskaityti
prozos kūrinių. Dainuojamosios poezijos kūrinius atliko Monika Banytė ir Andriejus Radčenko,
gitaros skambesiu pritarė Rytas Germanavičius. Poezijos posmus skaitė Jūratė Minelgaitė, Daiva
Burinskytė, prozos kūrinius – Evelina Kučinskytė, Emilija Kumpikevičiūtė. Jaunųjų kūrėjų kūryba
gana turtinga temų įvairove, yra giliamintiška, kartais įgyja drastišką išraišką, nevengiant ironijos,
sarkazmo. Gyvenimo tikrovė nešlifuojama, kampai negludinami, drąsiai paliečiamos įvairios
temos.
Rugsėjo mėnesį Verėduvos filiale vyko Danguolės Peckuvienės trečiosios poezijos knygos
„Laiko dvasia“ pristatymas. Poetė pirmą kartą lankėsi Verėduvos filiale, todėl susirinkusiems
trumpai papasakojo apie save. Skaitė savo eilėraščius iš naujosios knygelės, bei eiles iš rašomos
ketvirtojo poezijos rinkinio. Susirinkusiems ir bibliotekai autorė padovanojo savo poezijos
knygutes.
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Spalio mėn. susitikimas su vienu garsiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių, režisieriumi
Valentinu Masalskiu vyko Kaulakių filiale. Aktorius dalijosi prisiminimais apie savo vaikystę,
teatrą, net aptarė politinius klausimus.
Lapkričio mėnesį Verėduvos filiale savo naujausią poezijos knygelę „Priešaušrio tylos
šauksmas“ pristatė Alfonsas Vaičiulis. Kartu su poetu atvyko ir Elvyra Vaštakienė. Poetas skaitė
savo poeziją, pasakojo apie savo svarbiausius gyvenimo įvykius. Bendravo su lankytojais
nuoširdžiai atsakinėdamas į užduodamus klausimus. Elvyra Vaštakienė dainavo dainas pagal
poeto eiles, taip pat susirinkusiems dovanojo savo kūrybos dainas. Alfonsas Vaičiulis
susirinkusiems padovanojo keletą knygelių ir paprašė, paskaityti jo eilėraščių.
Labai laukiamas buvo kraštiečio, Klaipėdos jūrininkų ligoninės vadovo Jono Sąlygos
apsilankymas Kaulakių filiale. Fotografijų parodos „Žvelgiu aš į tave, manoji jūra“ pristatymas.
Įspūdinga paroda, autoriniuose darbuose atsispindi
Baltijos jūra: rami, audringa, saulėlydyje ir kt.
Susirinko daug lankytojų, net mokyklos direktorius,
kurioje

Sąlyga

mokėsi,

atvyko.

Buvo

daug

prisiminimų, jaudinančių akimirkų. Paroda visą
mėnesį buvo lankoma lankytojų, o po mėnesio
vyko antrasis susitikimas, kurio metu Jonas Sąlyga
pristatė fotografijų albumą „Jūra nepozuoja“. Antrasis susitikimas buvo dar gausesnis lankytojais.
Biblioteka sunkiai talpino visus norinčius susitikti su kraštiečiu. Knygos autorius papasakojo, kaip
jam kilo mintis darbus įamžinti fotografijų albume.
5.7. Informaciniai renginiai
Gegužės 27 d. bibliotekoje įvyko pirmoji Coder Dojo programavimo pamoka. Į ją rinkosi
vaikai, jų tėveliai, paaugliai, kuriuos sudomino informacija apie pasaulinį savanorių vedamą
judėjimą, skatinantį 7 – 17 metų vaikus ir jaunimą kuo daugiau sužinoti apie technologijų pasaulį.
Užsiėmimo dalyviai sužinojo, kad prie kompiuterio galima ne tik žaisti, bet ir pačiam
programuoti, kurti žaidimus ir interneto svetaines. Užsiėmimui vadovavo ir susikurti savo
interneto svetaines padėjo 3 Coder Dojo savanoriai mentoriai – Lietuvos IT įmonėse dirbantys
programavimo specialistai. 17 dalyvių renginio pabaigoje buvo susikūrę savo svetaines, jiems
įteikti Coder Dojo maišeliai ir pažymėjimai, bylojantys, kad sudalyvavęs Coder Dojo renginyje
įgijo programavimo super galių.
VB ir 5 jos filialai (Ariogala, Betygala, Girkalnis, Nemakščiai ir Žaiginys) dalyvavo
„Bibliotekos pažangai 2“ projekte „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“. Tai elektroninių paslaugų
ir verslumo projektas, kurio dalyviai galėjo tobulinti savo skaitmenines, verslumo ir finansines
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kompetencijas, gerinti įgūdžius naudojantis e. valdžios paslaugomis. Įrengtose vaizdo transliacijų
erdvėse gyventojai galėjo tiesiogiai stebėti el. paslaugų pristatymus, naujausią informaciją apie
mokesčius, valstybinį socialinį draudimą, smulkaus verslo kūrimą ir vystymą, finansavimo
galimybes, el. prekybą, el. parduotuves, susitikimus su verslo atstovais. Tokių transliacijų buvo
stebima 20.


Sausio 26 d. „Paslaugų centras „Gilė“.



Vasario 2 d. „Gilyn į e. kanalus: interneto bankas ir išmanioji programėlė“.



Vasario 9 d. „Išankstinė pacientų registracijos sistema“.



Vasario 11 d. „Kaip elektroninėje erdvėje būti saugiam?“.



Vasario 18 d. Susitikimas su Styleinn.lt ir kapkap.lt įkūrėjomis.



Vasario 23 d. „Asmeninių finansų valdymas“.



Kovo 1 d. „VMI elektroninės paslaugos - verslo patogumui“.



Kovo 8 d. „Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo
aktualijos. SODROS teikiamos elektroninės paslaugos“.



Kovo 15 d. „Swedbank paslaugos smulkiajam verslui“.



Kovo 24 d. susitikimas internetinių svetainių (makalius.lt , knygos.lt ir
dekoromagija.lt) atstovais.



Balandžio 5 d. „Pajamų deklaravimas elektroniniu būdu“.



Balandžio 12 d. „Smulkiojo verslo pradžia“.



Balandžio 19 d. „Naujos elektroninės paslaugos portale ibiblioteka.lt ir portalo
epaveldas.lt lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų kolekcija e.
klasika: skaitykime šiuolaikiškai“.



Gegužės 3 d. „Verslo steigimo dokumentų tvarkymas elektroniniu būdu“.



Gegužės 10 d. „Verslo finansavimo šaltiniai“.



Gegužės 12 d. Geroji verslo patirtis. Susitikimas su SneakyBox, „Šventės idėja“ ir
„Žavingos varlytės“ atstovais.



Gegužės 17 d. „Elektroninė prekyba“.



Rugsėjo 15 d. „Mokesčių tvarkymas elektroniniu būdu – paprasta, patogu, saugu“.



Spalio 6 d. „Valstybinio socialinio draudimo aktualijos. SODROS teikiamos
paslaugos“.



Spalio 20 d. „Mokėjimų realybė vakar, šiandien ir rytoj“.

Balandžio 6 d. Žaiginio filiale įvyko susitikimas su Kauno apskrities VMI specialistu K.
Brazu. Specialistas suteikė daug informacijos apie pajamų deklaravimą, pademonstravo kaip tai
reikia teisingai padaryti.
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5.8. Nacionalinė bibliotekų savaitė ir jos renginiai
Lietuvos bibliotekininkų draugija 2016 metų balandžio 23 –29
dienomis paskelbė 16-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, į
kurią įsijungė VB ir 24 jos filialai. Savaitės tema kartoja Bibliotekų
metų šūkį: „Stiprios bibliotekos - stipri visuomenė“. Per šią savaitę
bibliotekų skaitytojai ne tik aktyviai dalyvavo organizuojamuose
renginiuose, tačiau ir „augino“ atsiliepimų apie bibliotekas medelius
„Biblioteka man...“. Medelis, įleidęs šaknis Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešojoje bibliotekoje, išaugino 24-turias atžalas, ant
kurių lapelių skaitytojai surašė mintis apie tai, ką jiems reiškia
biblioteka. Tegul kasmet jį papildo naujų skaitytojų mintys!
16-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė VB atidaryta pristatant naujai gautus
dokumentus

bibliotekos

darbuotojams.

Dokumentų

komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbuotojos kolegas
nudžiugino ir specialiai šiam renginiui iškeptu pyragu.
Baigiantis XVI Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei,
Dokumentų

komplektavimo

ir

tvarkymo

skyriaus

bibliotekininkės su naujai gautų knygų paroda lankėsi
Raseinių

Krašto

istorijos

muziejuje.

Didelio

susidomėjimo susilaukė įvairių mokslo šakų leidiniai. Parodą aplankė Savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro, Turizmo informacijos centro, Švietimo ir socialinių reikalų departamento įstaigų
centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojai.
Balandžio 27 d. susirinkusiam gausiam bibliotekos bičiulių būriui (dalyvavo rajono įstaigų,
teikiančių suaugusiųjų šveitimo paslaugas vadovai, rajono bibliotekininkai) buvo pristatyta nauja
Knygos muziejaus ekspozicija „Raseinių krašto bibliotekos“. Į parodos atidarymą susirinkusius
svečius pasveikino VB direktorė Daina Sutkevičienė, prisiminimais dalinosi ilgametė VB
direktorė Gražina Janonienė. Ekspozicijoje pristatomos XIX-XX a. Raseinių krašte buvusios
didžiausios institucijų, asmeninės bibliotekos. Pavyzdžiui, antrojoje XX a. pusėje Žaiginyje
gyvenęs bibliofilas Kazys Grikšas sukaupė didžiulę (virš 20000 egz.) asmeninę biblioteką (dabar
saugoma Raseinių krašto istorijos muziejuje). Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorės
leidimu parodoje eksponuojami dokumentai ir knygos iš K. Grikšo kolekcijos.
Balandžio 27 d. Betygalos filiale vyko tradicinė Padėkos šventė „Aš esu bibliotekos
draugas“. Šis renginys tapo tradiciniu, rengiamas jau 5 metus. Stilizuotais rankų darbo obuoliais
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apdovanoti rėmėjai, aktyviausi skaitytojai, pagalbininkai. Renginio dalyviai stebėjo aktorės
Virginijos Kochanskytės programą „Gyvenimas kaip graži kelionė“.
Ariogalos miesto bibliotekoje ši savaitė parsidėjo susitikimu su buvusiomis Ariogalos
miesto bibliotekos darbuotojomis. Pabendrauta, pasidalinta prisiminimais, patirtimi, pasiekimais,
linksmais nutikimais, kurių išties būta daug ir įvairių. Aptarta, kokių renginių norėtų bibliotekos
lankytojai.
Nemakščių filiale Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko įvairių renginių: garsiniai
skaitymai, namų dirbtuvės, edukacinis užsiėmimas, gyvosios poezijos klausymas – Marcelijaus
Martinaičio ,,Sutartinė“, skelbtos įvairios akcijos.
Paupio mokykloje – daugiafunkciame centre, o vėliau ir Pryšmančių filiale suorganizuotas
susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla. Rašytojas nuotaikingai pristatė savo kūrybos knygutę ,,Apie
Raganą Šiokiątokią“. Renginio dalyviai mielai pabendravo su rašytoju, atsakinėjo į įvairius
užduotus klausimus.
RMMVB dalyvavo Bibliotekų metų programos akcijoje

„Vasara su knyga“, kurią

organizavo KAVB. Rajone suorganizuoti 49 renginiai. Dalyvavo 446 skaitytojai, iš jų 426 vaikai
ir jaunimas. Į veiklas įsijungė Betygalos, Butkiškės, Ilgižių, Gruzdiškės, Kaulakių, Pryšmančių,
Sujainių, Paliepių, Vosiliškio filialai. Suorganizuoti garsiniai skaitymai „Skrendi, kai knygą
rankoje laikai“ (Betygalos fil.), „Skaitome Martyno Vainilaičio kūrybą“ (Butkiškės filiale),
,,Nenoriu nieko neveikti...” (skaitoma Marcelijaus Martinaičio kūryba Ilgižių fil.) ,,12 svečių
lauktuvės“ (skaitė A. Matučio kūrybą Kalnujų fil.) ir kt.
Žaiginio filialo globėjos Dalios Teišerskytės knygų lentynos atidarymo šventė-susitikimas
su bendruomene vyko balandžio 29 dieną.
5.9. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – tai graži tradicija, suteikianti progos visiems norintiems
susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, skatinanti šiuo apniukusiu rudens metu susiburti į
garsinius skaitymus ir drauge persikelti į žavingą knygų pasaulį. Šių metų tema buvo ,,Ateitis
Šiaurės šalyse“.
Lapkričio 14 – 20 d. Gruzdiškės filiale vyko renginiai, skirti tarptautiniam projektui „Šiaurės
šalių bibliotekų savaitė“. Lapkričio 14 d. vyresn. bibliotekininkė pravedė garsinius skaitymus
,,Garmano vasara“ Ilgižių mokykloje – daugiafunkciame centre, 5 klasėje, o į savąją biblioteką
parvežė piešinių parodą ,,Ateities namai“. Piešinių autoriai, Ilgižių mokyklos – daugiafunkcio
centro, 5 kl. mokiniai. Šiaurės šalių savaitė užbaigta viktorina ,,Šiaurės šalys“.
Nemakščių filialas 13-ą kartą dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“. Visą savaitę vaikai rinkosi į biblioteką ir skaitė Šiaurės šalių literatūrą, domėjosi autoriais
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ir personažais, žiūrėjo vaizdinę informaciją apie Šiaurės šalis, animacinius filmukus, piešė
piešinius, atsakinėjo į klausimus, žaidė žaidimus.
VB organizuoti Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai vyko filialuose ir
mokyklose. Šaltinio progimnazijoje Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai vedė literatūrinę
valandėlę „Troliai Šiaurėje“.
5.10. Metų knygos rinkimai
Akcija „Metų knygos rinkimai“ vyksta kasmet nuo 2005 metų. VB Vaikų literatūros
skyriaus darbuotojai kasmet nuo 2010 metų parengia projektą ir jį pateikia akcijos rengėjai –
Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. 2015 metų pabaigoje gavus 2015 m.
renkamų vaikiškų knygų komplektą, buvo pravestas 2016 m. sausio mėn. šių knygų pristatymas
Lietuvos raudonojo kryžiaus (LRK) Raseinių skyriaus Vaikų dienos centro lankytojams
(J.Gudeikytė). 2016 metų pabaigoje tokiu pat būdu iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos buvo gautas 2016 metų renkamų vaikų knygų penketukas, gruodžio mėnesį buvo
pristatytas Šaltinio pagrindinės mokyklos 2a ir 2c klasėse (A. Guntarskytė). Pristatymų metu
bibliotekininkai pasakojo vaikams apie knygų autorius, skaitė kūrinių ištraukas, atkreipė vaikų
dėmesį į knygų iliustracijas. Iš dalies, tokia išėjimo iš bibliotekos erdvės veikla ir
bendradarbiavimo su pedagogais stiprinimas yra teigiamas: daug daugiau vaikų perskaito ir
susipažįsta su renkamomis knygomis, negu pasiimtų jas skaityti iš bibliotekos individualiai, į
Metų knygos rinkimų procesą įtraukiami pedagogai. Balsuoti už patikusias knygas 2016 metais
buvo rekomenduojama ir individualiai internetu.
5.11. Knygų Kalėdos
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų
Kalėdos“, kuri šiemet vyko kartu su nacionaline socialinio saugumo kampanija „Už saugią
Lietuvą“, dalyvavo beveik visi VB filialai. Šių metų akcijos metu gauta 519 įvairaus turinio
vertingų knygų, skirtų suaugusiems bei vaikams. Ariogalos filialo bibliotekininkės bei skaitytojai
džiaugiasi dovanotomis 102 knygomis. Betygalos filialo fondai pasipildė 80 vertingų ir naujausių
knygų krepšeliu. Pryšmančių ir Berteškių filialai gavo po 33 knygas, Pramedžiavos filialas - 31,
Milašaičių filialo skaitytojai džiaugsis 29 naujomis knygomis, Kaulakių filialas - 21.VB skyriams
dovanota 36 knygos. Dėkojame šiai akcijai knygas dovanojusiems 68 asmenims bei UAB
„Raseinių santechnika“ už vertingą knygą „Kas bus kas. Lietuvos ateitis, 2016“.
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5.12. Renginiai vaikams
Sausio 14 dieną Ariogalos miesto bibliotekoje vyko knygelės ,,Meškiukas, vardu
Pedingtonas“ garsinis skaitymas, kuriame dalyvavo Ariogalos vaikų lopšelio darželio vaikučiai su
auklėtojomis. Mažieji lankytojai ne tik klausė meškiuko nuotykių, bet ir susipažino su lėle –
meškiuku Pedingtonu, linksmos knygelės ,,Meškiukas, vardu Pedingtonas“ veikėju, kurio autoriui
M. Bondui sukako 90 metų.
Kovo 8 d. Berteškių filialas suorganizavo knygos „Svajonių
kalnas“ pristatymą. Tai Labdaros ir paramos fondo „Švieskime
vaikus“ Nacionaliniame vaikų literatūros konkurse išrinkta
gražiausiai iliustruota knyga. Į pristatymą, kuris buvo
organizuojamas Betygalos Maironio gimnazijoje, atvyko
autorės: iliustratorė Inga Dagilė ir teksto autorė Rosita Makauskienė.
Birželio 2 d. vykusioje popietėje „Biblioteka ir aš“ dalyvavę mažieji ariogališkiai buvo
supažindinti su bibliotekoje esančiomis knygutėmis bei vaikiškais žurnalais. Susidomėję vaikai
apžiūrinėjo didžiausią ir mažiausią bibliotekoje esančią knygą.
Birželio 8 dieną vykusioje popietėje „Mano knygelės dar plonos, mėlynos, žalios, raudonos“
vėl svečiavosi būrys mažų smalsučių – ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai ir auklėtojos. Pradžioje
vaikai susikaupę klausė bibliotekos darbuotojų pasakojimų apie čia esančių vaikiškų knygelių,
žurnalų, stalo žaidimų įvairovę, sužinojo kaip reikia elgtis su knygomis, kaip jas gerbti ir saugoti,
o suplyšusias knygeles ,,pagydyti“. Į interaktyvaus skaitymo valandėlę ,,Kas gyvena pasakose“
atvyko būrys Ariogalos gimnazijos pradinukų su mokytoja. Pradžioje vaikai trumpai supažindinti
su bibliotekos taisyklėmis, vaikiškomis knygelėmis. Tačiau pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo
pasaka. Vaikai sužinojo apie bibliotekoje esančias šio žanro knygas, kokie yra pasakų veikėjai,
buvo skaitoma knygelė apie bibliotekoje gyvenantį vienišą katiną. Kadangi bibliotekoje yra
nuostabių piešinių siena, tai vaikai ieškojo pavaizduotų pasakų veikėjų ir joje. Atsidėkodami
vaikai bibliotekai padovanojo savo pačių sukurtą knygelę.
Butkiškės filialo skaitytojams vaikams buvo surengtos
kelios popietės. Mažųjų Velykėlių šventei darbuotoja
pasitelkusi į pagalbą kitas moteris, sukūrė scenarijų
spektakliukui „Apie kiškių Velykas“ ir ėmėsi repeticijų bei
dekoracijų kūrimo. Laiko pasiruošimui buvo nedaug, bet
šventė visus nustebino dekoracijų gausa, kaukių gražumu ir artistų sugebėjimais.
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Gruzdiškės filiale buvo surengta įdomi žaidimų popietė vaikams ,,Pažinkime Europą“
(2016-05-09), kur kartu su bitute Elze ir bituku Kaziu mokėsi apie Europą, o prizai ir dovanėlės
buvo parvežtos iš Vilniaus knygų mugės.
Birželio 20–30 dienomis Nemakščių filile suorganizuota vaikų vasaros stovykla
,,Bibliotekoje su knyga“. Taip biblioteka paįvairino savo veiklą netradicinėmis darbo formomis.
Vaikai turiningai leido laiką patalpoje ir už jos ribų. Stovykloje vaikai tobulino skaitymo įgūdžius,
gilino literatūrines žinias, susipažino su lietuvių ir užsienio rašytojais. Kiekviena diena buvo
paskirta vis kito rašytojo kūrybai: Kęstučio Kasparavičiaus, Vytauto V. Landsbergio, Linos
Žutautės, Astridos Lindgren, H. Kristiano Anderseno.
Lapkričio 17 dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje lankėsi
gamtininkas, fotografas, radijo laidų vedėjas, žurnalistas, rašytojas Selemonas Paltanavičius. Į
susitikimą su ilgai lauktu svečiu atskubėjo 97 Raseinių
Šaltinio progimnazijos ir Viktoro Petkaus pagrindinės
mokyklos pradinių klasių moksleiviai. Susitikimo su
jaunaisiais skaitytojais metu rašytojas pasakojo apie savo
vaikystę Suvalkijoje, prie didelės Kazlų Rūdos girios
prigludusiame Užbalių vienkiemyje, darbą Žuvinto
rezervate ir Aplinkos ministerijoje. Vaikai su dideliu
susidomėjimu klausėsi svečio pasakojimo apie tai, kaip gimsta kūrinio idėja, kaip ji auga ir
palaipsniui tampa knyga. Rašytojas vaikams skaitė ištraukas iš laiškų knygos „Labas, kaip
gyveni?“, pristatė į „Metų knygos rinkimų 2016“ penketuką patekusią knygelę mažiesiems
skaitytojams „Maži ežiuko sapnai“. Renginio pabaigoje svečias mielai dalino autografus savo
kūrybos gerbėjams. Su rašytojo kūryba vaikams buvo galima susipažinti literatūros parodoje
„Gamtininkas ir rašytojas Selemonas Paltanavičius – vaikams“.
Gruodžio 20 d. Betygalos Maironio gimnazijos salėje vyko bendrumo akcijos „Laukimas,
nutūpęs ant lapo“ baigiamasis renginys „Gerumo pamoka“. Aštuonerius metus rengiama
bendrumo akcija, kviečianti atkreipti dėmesį į vienišus, ligotus, senyvo amžiaus žmones. Vaikai
kviečiami piešti kalėdinius atvirukus. 2016 m. akcijoje dalyvavo 68 dalyviai, nupiešta 180
atvirukų. Renginyje su vaikais diskutuota apie gerumo prasmę, atjautą, pagalbą vienišam, gerų
darbų įtaką aplinkiniams ir sau pačiam. Akcijos dalyviai apdovanoti padėkomis.
Šiluvos filiale surengti renginiai vaikams: „Aš ir knyga“, „Protingos Labai Mažo Protelio
Meškiuko Mintys“, „Pirmokėlių pažintis su biblioteka“, „Gaminame knygų skirtukus“, „Kalėdinės
dovanos“ „Mano šauniausia knyga“, „Pasaką skaitau, pasaką piešiu“ ir kt.
Organizuoti renginius vaikams filialuose padėjo VB Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai.
Pramedžiavos filiale pravesta literatūrinė valandėlė „Brolių Grimų pasakų keliu“. Viduklės filiale
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vyko garsinis skaitymas „Meškiukų istorijos“, Nemakščių filiale – interaktyvus garsinis skaitymas
„Stebuklingos skraidančios Moriso Lesmuro knygos“. Girkalnio filiale suorganizuotas garsinis
skaitymas „Raganos, raganėlės, raganaitės...“, Katauskių filiale – literatūrinė valandėlė „Astrida
Lindgren, kuri gyvena visur“, kuri buvo sudėtinė Katauskių filialo renginio „Naktis bibliotekoje“
dalis.
5.13. Edukaciniai renginiai vaikams
Balandžio 11 dieną įvyko Kauno valstybinio lėlių teatro Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių
muziejaus kilnojamosios „Lėlių parodos“ atidarymas. Jo metu aktorės
E. Žekienė ir J. Ross Šaltinio progimnazijos pirmokams pristatė
edukacinį spektaklį „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“. Vaikai buvo
supažindinti su unikalaus scenos meno subtilybėmis, sužinojo, kaip
gimsta lėlė ir spektaklis, kiek daug įvairiausių specialybių žmonių
dalyvauja tame procese. Lėlių parodą, kuri veikė iki gegužės 11
dienos, lankė pavieniai asmenys ir organizuotos grupės. Iš viso parodą
aplankė 484 asmenys (įskaitant spektaklio žiūrovus). Organizuotiems
lankytojams buvo pravedami žodiniai renginiai, kurių metu Vaikų
literatūros skyriaus darbuotojai pristatydavo parodoje eksponuojamas lėles ir literatūros kūrinius,
pagal kuriuos buvo statomi spektakliai. Vaikai mokėsi valdyti skyriuje esančias pirštinines ir
pirštukines lėles.
Balandžio 19 d. VB vyko VšĮ „Vikingų kaimas" edukacija „Kaip žmonės susikūrė raštą“. Šį
kartą edukatorės Judita Korsakienė ir jos pagalbininkė
Agnė supažindino mokinius su rašto atsiradimo istorija
bei priemonėmis, ant kurių buvo rašoma: molio ir vaško
lentelėmis,

papirusu,

beržo

tošimi

ir

kitomis

medžiagomis. Mokiniai bandė iššifruoti ne tik dantiraščio
subtilybes, bet ir senovės Egipto hieroglifus, arabiškus,
kinų ir japonų rašmenis bei senovines germanų runas.
Mokiniai sužinojo ir pamatė, kaip gaminamas popierius sėmimo būdu. Kiekvienas turėjo galimybę
šiuo būdu pasigaminti popierių, susikurti runų amuletą, pasigaminti unikalų, savo inicialais
papuoštą skirtuką knygai.
Gegužės 27 dieną edukacinė programa „Atėję iš knygų“ pravesta Kauno apskrities viešosios
bibliotekos projekto „Skaitymas šeimoje: nuo lopšinių iki šiurpių“ dalyviams, kurie vyko į
Klaipėdos kraštą ir pakeliui užsuko į Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąją biblioteką.
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Rugpjūčio 4–11 d. Betygalos filiale vyko vasaros kūrybinė stovykla vaikams „Skaitytojai
kuria patys ir moko kitus“, kuriai vadovavo betygališkė Laura Kazlauskė. Stovyklos metu buvo
mokomasi lipdyti iš molio, glazūruoti. Stovykloje skirtingomis dienomis dalyvavo 10–15 paauglių
ir vaikų. Buvo pasinaudota galimybe gauti finansavimą iš kaimų bendruomenės „Betygala“
projekto, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Biblioteka dalyvavo kaip
socialinė partnerė, stovyklos užsiėmimai buvo suplanuoti ir įtraukti į projektą. Rugpjūčio 19 d.
vyko antroji kūrybinė stovykla vaikams, kurios užsiėmimus vedė anksčiau Betygaloje gyvenęs
dailės mokytojas Egidijus Kučinskis. Užsiėmimų metu vaikai mokėsi piešti ant stiklo. Darbų
paroda du mėnesius veikė Betygalos bibliotekoje, nuo lapkričio ji buvo eksponuojama Ilgižių
bibliotekos lankytojams.
Gruodžio 9 dieną VB Vaikų literatūros skyrius suorganizavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos (LRK) Raseinių skyriaus Vaikų dienos užimtumo centro lankytojams ir bibliotekos
skaitytojams susitikimą su menininke Donvina Dambrauskaite. Vyresn. bibliotekininkė Asta
Guntarskytė susirinkusiems paaiškino, kad jų laukia nemenkas iššūkis – nupiešti atviruką, kuris
prieš Šv. Kalėdas bus įteiktas vienišam ar negalios ištiktam senoliui, todėl paragino juos piešti iš
visos širdelės bei pamąstyti, kokius linkėjimus norėtų užrašyti. Menininkė pamokė vaikus, kaip
atskleisti spalvas, paslėptas po juodu atvirutės sluoksniu. Tai daug kam visiškai nauja piešimo
technika. Pasirodo, reikia tik turėti nusmailintą medinę lazdelę ir ant juodo (specialaus) popieriaus
pagrindo piešti savo sumanytą temą. Kiekvienas brūkštelėjimas atskleidė vis gražesnes spalvas.
Kadangi čia pat Kalėdos, tai ir užsiėmimo tema buvo „Kuriu Kalėdų nuotaiką“. Prieš šv. Kalėdas
atvirukai, saldūs siurprizai ir 12 knygų, kaip akcijos Knygų Kalėdos dovana, buvo nunešti į VšĮ
Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ir įteikti ten slaugomiems senoliams.
Birželio 4 dieną VB vyko Meninės knygrišybos užsiėmimas su Leonora Kuisiene.
Menininkė klausytojus supažindino su knygrišybos pasauliu, pasakojo apie šiame darbe
naudojamas medžiagas ir įrankius, demonstravo savo sukurtas originalias knygas. Užsiėmimo
dalyviai galėjo praktiškai išbandyti rankų darbo knygos rišimo subtilybes. Gavę darbo priemones
ir dailininkės vadovaujami, jie per pusantros valandos pasigamino į natūralios odos viršelį įsuptas,
stilingai mediniais karoliukais ir metalinėmis sagtelėmis papuoštas 70 lapų apimties vienetines
knygeles.
Birželio 6 dieną į VB Vaikų literatūros skyrių atskubėjo Raseinių Viktoro Petkaus
pagrindinės mokyklos vaikų vasaros stovyklos „Smalsučiai“ lankytojai. Savo savaitinę stovyklą
jie nusprendė pradėti edukaciniu renginiu „Knyga - tai atverstas pasaulis“. Vaikų laukė turininga
programa: animacinio filmo „Stebuklingos skraidančios Moriso Lesmuro knygos“ peržiūra,
literatūrinė viktorina prie knygų ir lėlių parodos „Atėję iš knygų“ bei edukacinės dirbtuvėlės, kurių
metu vaikai pasigamino užrašų knygelę (projektas „Vasara su knyga“).
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Liepos 11 dieną į Vaikų literatūros skyrių rinkosi jaunieji skaitytojai, nusiteikę sukurti savo
„Svajonių knygą“. Kūrybos procesui vadovavo vyresn. bibliotekininkė Asta Guntarskytė. Ji
papasakojo vaikams apie kai kurias gerai žinomas pasaulyje vaikiškas knygas, priminė jų
atsiradimo aplinkybes, demonstravo lėles – literatūrinius personažus ir skatino vaikus sugalvoti
savus būsimos knygos herojus, juos nupiešti ir aprašyti jų nuotykius. Vėliau vaikų darbeliai buvo
susegti į „Mano svajonių knygą“ (projektas „Vasara su knyga“).
5.14. Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis
Sausio 28 d. į VB rinkosi raseiniškiai pamėgę „proto mankštą“. Konkursui „Raseiniškių
protai 2016“ užsiregistravo 12 komandų. Jau keleri metai renginį organizuoja Raseinių liberalaus
jaunimo atstovas Arnas Zmitra. Klausimus šiam konkursui ruošė istorijos mokytojas ekspertas
Jonas Janušas, vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys, Dubysos RP kultūrologė Laimutė Pečkaitienė,
Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė Loreta Kordušienė ir pats organizatorius Arnas
Zmitra.
Kovo 9 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 1-4
klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“, kurį organizavo Raseinių
švietimo centras, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokykla ir RMMVB. Vaikų literatūros
skyriaus vedėja J. Gudeikytė 2016 metų konkurse dalyvavo kaip geriausių skaitovų rinkimo
komisijos narė.
Balandžio 14-ąją VB įvyko susitikimas su „Misija Sibiras'15“ dalyviu Ignu Rusilu. Renginį
iniciavo Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Andrius
Bautronis.

Raiškaus

ir

be

galo

įdomaus

pasakojimo,

demonstruojamų skaidrių pagalba susitikimo dalyviai kartu su
Ignu ir dar 15-ka ekspedicijos „Misijos Sibiras'15“ dalyvių
„atsidūrė“ tolimojo Sibiro Tomsko mieste. Ignas Rusilas VB
padovanojo ekspedicijų „Misija Sibiras“ dešimtmečiui įprasminti
neseniai išleistą knygą „Misija Sibiras 2006/2015“. VB direktorė Daina Sutkevičienė nuoširdžiai
padėkojo susitikimo organizatoriams Andriui Bautroniui ir Ignui Rusilai už išties įspūdingus
pasakojimus ir nuoširdų bendravimą.
Rugsėjo 16 dieną raseiniškiai VB gausiai susirinko ir
pasitiko „Misija Sibiras'16“ komandą. Šioje ekspedicijoje
dalyvavo ir du raseiniškiai - tai nuolatinis bibliotekos bičiulis
Arnas Zmitra ir Monika Lukoševičiūtė. Projekto dalyviai
papasakojo apie šių metų ekspediciją Igarkoje bei sutvarkytas
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didžiausias tremtinių kapines Sibire. Pasidalino įspūdžiais, patirtimi.
Birželio 1 d. bibliotekoje vyko filmo apie Marcelijų Martinaitį „Gyvenimas tarp žiedų“
premjera. Seanse dalyvavo ir savo mintimis dalinosi filmo kūrėjas Algirdas Tarvydas. Renginį
moderavo Raseinių liberalaus jaunimo atstovas Arnas Zmitra.
Liepos 5 d. konferencijų salėje vyko dokumentinio filmo „Saulės mūšis“, skirto Saulės
mūšio 780-osioms metinėms paminėti, peržiūra. Filmo peržiūrą bibliotekos vartotojams pasiūlė ir
renginį inciajavo Arnas Zmitra.
Rugsėjo 17 d. RMMVB, pirmą kartą atskirai pristatydama savo veiklas, dalyvavo miesto
rudens šventėje „Rudens bendrystės sodas“. Mažiausiems
šventės lankytojams Vaikų literatūros skyrius parengė
Knygos skirtukų piešimo studiją, literatūrinę viktoriną apie
vaikiškas knygeles. Vaikučiai

galėjo atpažinti savo

pamėgtus literatūrinius personažus specialioje lentynoje
„Čia gyvena pasakos“, vartė ir klausėsi nepaprastų knygų,
kurios pačios sekė čia užrašytas pasakas. Vaikams ir
suaugusiems ypač patiko įminti nesudėtingas mįsles.
Vaikų literatūros skyrius vaikų skaitymo skatinimo veikloje aktyviai bendradarbiauja su
miesto mokyklomis. Balandžio 21 d. Šaltinio progimnazijos skaitykloje 5a klasės mokiniams
edukacinę pamoką „Apie bibliotekininko profesiją ir bibliotekas“ vedė socialinis partneris - VB
Vaikų literatūros skyriaus vedėja J. Gudeikytė. Ji demonstravo animacinį filmą „Stebuklingos
skraidančios Moriso Lesmuro knygos“, diskutavo su vaikais apie gyvenimą su knygomis ir tarp
knygų. Taip pat, naudodama vaizdinę medžiagą, papasakojo apie

Vilniaus universiteto

bibliotekos mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą (MKIC).
Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos, bendradarbiaujant su pedagogais, spalio 5 d.
(Mokytojo dieną) vedė pamoką Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos penktokams „Astrida Lindgren,
kuri gyvena visur...“. Pamokai iš anksto parengta rašytojos A. Lindgren knygų bei informacinės
medžiagos paroda, vaikai multimedijos pagalba supažindinti su rašytojos kūryba.
Spalio 27 d. Raseinių meno mokykloje vyko literatūrinė popietė. Raseinių meno mokyklos
bibliotekininkė Dalia Margevičienė pristatė smuiko klasės mokinės, jaunosios kūrėjos Karolinos
Gedrimaitės pirmąją eilėraščių knygelę „Minčių sukūrys, kuriame dar susitiksime“. Renginio metu
su naujomis knygomis paaugliams moksleivius supažindino VB Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Jolanta Gudeikytė.
Į svečius atvykusiems Girkalnio pagrindinės mokyklos septintokams Vaikų literatūros
skyriuje pravesta literatūrinė valandėlė „Selma Lagerlef: gyvenimas ir kūryba“.
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4 parodas, veikusias fojė prie Vaikų literatūros skyriaus, suorganizavo kitos institucijos ir
asmenys. Tai Sveikatos biuro organizuoto konkurso „Mano svajonių atšvaitas“ darbų paroda su
pristatymu; Raseinių kultūros centro Dailės studijos mokinių kūrybinių darbų paroda (D.
Rapalytė); Vitalijaus Judicko fotografijų paroda „Gaisrininkų kasdienybė ir retos šventės“;
piešinių ir fotografijų paroda „Konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“ laureatų darbai“ (L.
Pečkaitienė – Dubysos regioninio parko direkcija).
Raseinių trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojams, pasirinkusiems „Knygų
mylėtojų“ užsiėmimus RMMVB pravesti informaciniai, mokomieji renginiai, perskaityti
pranešimai: „Kelionių įspūdžiai“ (vyr. bibliotekininkė A.Kriščiokaitienė), „Suomijos bibliotekų
patirties pristatymas“ (Informacijos sk. vedėja D. Kasparavičienė), „Tuvė Janson, Trolis Mumis ir
kiti...“, „Geriausios 2014 ir 2015 metų knygos vaikams ir paaugliams“, „Stebuklingos
skraidančios Moriso Lesmuro knygos“ (Vaikų litetaūros sk. vedėja J.Gudeikytė), „Pirmojo
pasaulinio karo padariniai Raseinių krašte“ bei „Žemaičio aikštės istorijos bruožai“ (vyr.
bibliotekininkas J. Brigys).
Ataskaitiniais metais RMMVB bendradarbiavo su Raseinių rajono švietimo centru, Raseinių
krašto istorijos muziejumi, Dubysos regioninio parko direkcija, mokyklų bibliotekininkais. VB ir
kaimo filialai organizuodami renginius ir kitus projektus bendradarbiavo su kaimų
bendruomenėmis, Raseinių rajono kultūros centru ir jo padaliniais kaimuose, mokyklomis,
darželiais ir kitomis organizacijomis. Keistasi aktualia informacija, konsultuotasi su istoriku K.
Misiumi, prof. A. Vaišvila, knygotyrininku dr. T. Petreikiu, dalyvauta Raseinių rajono
savivaldybės administracijos sudarytose darbo grupėse: paminklo „Žemaitis“ restauravimo ir
aikštės tvarkymo modernizavimo klausimams spręsti (Jonas Brigys), Žemaičių krikšto 600-tų
metų paminėjimo bei etninės kultūros plėtros programos sudarymo ir įgyvendinimo (Daina
Sutkevičienė).
Organizuojant

renginius,

viešinant

Vaikų

literatūros

skyriaus

veiklą

buvo

bendradarbiaujama su Raseinių meno mokykla, Dubysos regioninio parko direkcija (piešinių ir
fotografijų konkurso „Už Raseinių ant Dubysos“ laureatų paroda), VšĮ „Vilties takas“, Raseinių
Raudonojo Kryžiaus vaikų dienos centras (Metų knygos rinkimai, parodos), su Raseinių socialinių
paslaugų centro Vaikų dienos centru (Metų knygos rinkimai), su miesto darželiais „Saulutė“ ir
„Liepaitė“ (ekskursijos į biblioteką ir garsiniai skaitymai), su miesto mokyklų pradinių klasių
mokytojais (renginiai, ekskursijos, Metų knygos rinkimai, eksponatai parodoms). Dalintasi
patirtimi su kitų Raseinių rajono mokyklų bibliotekininkais: Girkalnio pagrindinės mokyklos
bibliotekininke (mokinių ekskursija ir literatūrinė valandėlė), su Viduklės S. Stanevičiaus
gimnazija (apsilankymas „Lėlių parodoje“). 2016 metais stiprinami ryšiai su Raseinių vaikų
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globos namais. Jų auklėtiniai dalyvavo edukaciniame knygrišybos užsiėmime su menininke
Leonora Kuisiene ir edukaciniame renginyje „Mano svajonių knyga“.
Raseinių

lopšelis-darželis

„Liepaitė“

organizavo

respublikinį

priešmokyklinio

ir

ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursą „Mano gražiausia pasaka“. Vertinant šio konkurso
darbus į komisiją buvo pakviesta ir RMMVB vyr. metodininkė Virginija Miežinienė. Vėliau ši
parodėlė buvo eksponuojama VB patalpose.

5.15. Kiti renginiai
Sausio 20-ąją startavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ žaidimo „Bibliomūšis“ I etapas.
2016 m. respublikoje interaktyvioje protų mankštoje rungėsi net 171 šalies komanda.
Raseiniškiams atstovavo keturios komandos: „Magdės“ (Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė
mokykla. Kapitonas – D. Kasparavičienė), „Gruzdiškė“ (Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešosios bibliotekos Gruzdiškės filialas. Kapitonas – A. Kasparavičiūtė), MEMO (Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka. Kapitonas – G. Eitutytė) ir VSSG (Viduklės Simono
Stanevičiaus gimnazija. Kapitonas – R. Antanavičienė). Komandų sudėtyse – įvairaus amžiaus ir
išsilavinimo vietos bendruomenių nariai, bibliotekų darbuotojai, pedagogai. Žaidimas pažadino
geras emocijas. Po finalinio žaidimo „Bibliomūšio“ dalyviai pasidalino patirtais įspūdžiais, buvo
apdovanoti bibliotekos atminimo dovanėlėmis.
Birželio 18 d. VB Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbuotojos E.
Dočkuvienė, A. Kasparavičiūtė ir G. Eitutytė dalyvavo
pirmojoje Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje VU bibliotekos
Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre. Bibliotekų
olimpiada yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyva, kuria
siekiama Bibliotekų metais suvienyti šalies bibliotekas ir jų
bendruomenes.Komanda

„Už

Raseinių...“.

Finaliniame

Nacionalinės bibliotekų olimpiados renginyje rungėsi per 50 šalies bibliotekininkų komandų
trijose rungtyse: greitojo skaitymo, sakymo atmintinai, mikliųjų bibliotekininkų rankų turnyruose
Olimpiadoje rungėsi. Raseiniškiai laimėjo 7-ąją vietą.
Siekiant atkreipti dėmesį į saugaus eismo, skaitymo svarbą, birželio mėnesį Katauskių filialo
skaitytojai, kaimo bendruomenės nariai ir vaikai, važinėdami dviračiais, kvietė gyventojus į sporto
šventę „Aš ir Tu - sportuokime kartu“. Šventės metu dalyviai turėjo galimybę išbandyti savo jėgas
įvairiose rungtyse, tarp kurių pasitaikė ir kūrybinių. Visi, dalyvavusieji sporto šventėje, kūrė
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bendrą piešinį pagal burtų keliu ištrauktus lietuvių rašytojų eilėraščius apie transportą ir saugų
eismą.
Spalio 25 dieną Žaiginio filiale vyko šaškių konkursas ,,Šaškės yra ,,proto gimnastika“ 3“, o
Katauskių filialas suorganizavo konkursą „Šaškių diena“. Šaškių varžybos - puiki galimybė
turiningai praleisti laisvalaikį, įdarbinti protus, pabendrauti ir įgyti patirties, pasimokyti vieniems
iš kitų žaidimo taktikos ir susitikti bendraminčius.
Katauskių filialo geriausi skaitytojai susiorganizavo turiningą kelionę po rašytojų gimtines
ir muziejus. Kelionėje pirmiausia buvo aplankyta vieno iškiliausių XIX a lietuvių kultūros veikėjo
bei rašytojo Simono Stanevičiaus sodyba - muziejus, esanti Kanopėnų kaime. Tolesnis kelias
nuvedė į Aštuonračio muziejuką Nemakščiuose, kurį savo tėvų sodyboje įkūrė Leonas
Tamulevičius. Tai tikras senosios technikos lobynas. Muziejaus šeimininkai sudarė galimybę
muziejuje pamatyti iš čia kilusio operatoriaus ir režisieriaus Roberto Verbos dokumentinį filmą
„Šimtamečių godos“. Vėliau katauskiškiai aplankė istoriko rašytojo Dionizo Poškos muziejų
„Baubliai“.
2016 m. Betygalos filiale vyko renginių ciklas „Skaitymai netradicinėse erdvėse“. Įvyko 2
šio ciklo renginiai: Žemės dienos minėjimas (kovo 20 d.) Betygalos miestelio parkelyje ir ant
Betygalos I piliakalnio. Žemės vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo rajono mokyklų šauliai ir
jų vadovai, Betygalos seniūnas, betygališkiai. Antroje dalyje ant Betygalos I piliakalnio buvo
tęsiami Marcelijaus Martinaičio poezijos skaitymai. Rudens lygiadienio (rugsėjo 22 d.) šventė
vyko ant Betygalos I piliakalnio. Paminėtas poetės Ramutės Skučaitės 85-metis, skaityta jos
kūryba.
Birželio 15 d. gausus raseiniškių būrys susirinko į VB vykusį fotografo, poeto Virginijaus
Sungailos fotografijų parodos „Atspindžiai vandenyje“ atidarymą. Renginį pradėjusi vyr.
bibliotekininkė Irena Tarasova pristatė menininką ir jo
kūrybą. Susitikimo metu ne tik buvo gėrimasi
fotografijomis,

klausoma

eilėraščių.

Kartu

su

fotomenininku į Raseinius atvykęs dainuojamosios
poezijos atlikėjas Renatas Selenis atliko ne vieną,
klausytojų šiltai sutiktą savos kūrybos religiniais
motyvais parašytą dainą.
5.16. Paminėti bibliotekų jubiliejai
Balandžio 8 dieną buvo paminėtas Pramedžiavos bibliotekos įkūrimo 70-metis. Į renginį
atvykęs rašytojas Edmundas Malūkas pristatė savo kūrybą, išleistas knygas. Renginio metu
koncertavo Pramedžiavos bendrijos moterų kolektyvas vadovaujamas Linos Jašauskienės.
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Lapkričio 25-ąją Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka paminėjo savo 95-ąjį
gimtadienį, apžvelgdama įgyvendintus projektus
„Pažangėjanti

biblioteka

kiekvienam“

ir

„(RE)STARTAS: el. paslaugos tau“. Raseniškiai
literatūrine kompozicija „Kukutis. Vakar ir
šiandien.“, kurią atliko talentingas aktorius A.
Bialobžeskis,

pagerbė

Anapilin

išėjusio

kraštiečio Marcelijaus Martinaičio jubiliejinį
(80-ąjį) gimtadienį. Padėkos ir suvenyrai buvo įteikti geriausiems bibliotekininkams, projektų
„Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ ir (RE)STARTAS: el. paslaugos tau“ vadovams ir
vykdytojams, vaikų ir suaugusiųjų kategorijų aktyviausiems VB ir filialų skaitytojams, bibliotekos
partneriams, buvusiems ir esamiems darbuotojams, rėmėjams ir kt.
Šiais metais ir Butkiškės filialas minėjo savo gražų 70 metų veiklos jubiliejų. Ta proga vyko
ištįsas renginių ciklas. Gruodžio mėn. įvyko baigiamasis šventinis renginys. Atvyko buvę
bibliotekos

darbuotojai,

skaitytojai,

renginių

lankytojai,

pagalbininkai,

rėmėjai,

bendradarbiaujančių organizacijų atstovai ir tie, kurie neabejingi knygai, bibliotekai. Šventei
programėlę dovanojo vaikučiai, nuolatiniai bibliotekos lankytojai, skaitytojai, muzikinius intarpus
– Ariogalos gimnazijos kanklininkė R. Bubliauskaitė. Daug šiltų žodžių, prisiminimų išsakė
buvusi bibliotekininkė A. Bortnikaitė, buvę pirmieji bibliotekos skaitytojai, poetai kraštiečiai A.
Kišonas, J. Mickevičius.
5.17. Klubų veikla
Ataskaitiniais metais prie RMMVB veikė literatų klubas „Dubysa“ ir Raseinių
tautodailininkų bendrija „Sodžius“.
2016 metais bendrija „Sodžius“ šventė savo veiklos 25-metį. Ta proga VB lankytojus
džiugino tautodailininkės Elvyros Vaštakienės tapybos darbų paroda. Kasmet VB I aukšto fojė
vyksta tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ organizuojamos Velykinės ir Kalėdinės mugės, kurių
metu galima įsigyti rankų darbo šventinių dovanėlių.
Literatų klubo „Dubysa“ nariai, kartu su VB Skaitytojų aptarnavimo skyriumi, organizavo
„Poezijos pavasarėlį“, kuriame dalyvavo ir respublikos literatų klubai.
Vyr. bibliotekininkė A. Kriščiokaitienė prie bibliotekos gražiai subūrė neformalų Jaunųjų
kūrėjų būrelį, kurie susirenka vasarą, atostogų metu, į kūrybos vakarą. Tai iš Raseinių rajono kilę
jauni, kuriantys žmonės, gyvenantys aktyvų gyvenimą. Todėl susitikti dažniau jiems sunku.
Perspektyvoje numatoma apjungti ne tik rašantį, bet ir muzikuojantį jaunimą. Šis jaunimo
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sąmbūris susirinkęs 2016 m. rugpjūčio mėn. paminėjo poeto Marcelijaus Martinaičio 80-ąjį
gimimo jubiliejų.
VB darbuotoja A. Kriščiokaitienė padeda susiburti prie bibliotekos ir vyresnio amžiaus
neformaliam arbatos klubui „Gijos“, kurio veiklos tikslas yra domėtis literatūra įvairiomis
temomis pačioms. Tačiau klubo narės, esant VB darbuotojų pageidavimui, savo žiniomis ir
pasiruošta tema pasidalina su TAU lankytojais.
5.18. Literatūros parodos
Teminės literatūros parodos Vaikų literatūros skyriuje rengiamos akcijų metu. Praėjusiais
metais buvo surengta literatūros paroda „Iš rašto, knygos ir bibliotekų istorijos“, skirta Lietuvos
nacionalinei bibliotekų savaitei ir paroda „Būk atsakingas“, apie saugų naudojimąsi internetu ir
veikusi Saugesnio interneto savaitės metu vasario 8–13 dienomis.
Didelis dėmesys skiriamas grožinės literatūros propagavimui, jos skaitymo skatinimui. Šia
tema parengtos literatūros parodos „Gamtininkui ir rašytojui Selemonui Paltanavičiui-60“, „Brolių
Grimų pasakų keliu“, „2016 metų vaikų literatūros datos“.
Lietuvių kalendorinėms šventėms pažymėti skirtos parodos „Didžioji šventų Velykų šventė“
ir „Gamtos metai“, susiejusi etnokultūrinę ir gamtosauginę temas. Vaikų itin mėgiama
gamtosaugine tematika parengtos literatūros parodos „Susipažinkite - Lietuvos gamta“ ir „Gamtos
vartus atvėręs“, skirta gamtininko ir rašytojo S. Paltanavičiaus kūrybai. Nuolat visus metus veikia
literatūros paroda „Naujos knygos“.
Per ataskaitinius metus VB Skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo parengtos 9 spaudinių
parodos, skirtos svarbiems Lietuvos istorijos įvykiams, rašytojų ir poetų gimimo sukaktims
paminėti.
VB Informacijos skyriuje nuolat veikia ES lentyna, supažindinanti su Europos Sąjungos
naujienomis, paruoštos kraštiečių Janinos Irenos Survilaitės, Rimanto Kluso, Petro Baužio
kūrybos parodos.

6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
6.1. LIBIS PĮ diegimas


Iš viso įdiegta rajono bibliotekose



VB

1



Elektroniniai katalogai

1



Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge

25

79665
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2016 m. RMMVB elektroniniame kataloge sukurti 8833 nauji bibliografiniai įrašai. Tai labai
didelis kiekis, lyginant su praėjusiais metais, sukurta net 4113 įrašų daugiau. Įrašų skaičius ypač
padidėjo dėl vinilinių plokštelių rekatalogavimo. Per metus E. Dočkuvienė ir G. Žilytė įrašė į
elektroninį katalogą 1792 fiz. vnt. plokštelių, tai sudaro 43 % VB skaityklos plokštelių fondo. Per
šiuos metus iš viso rajone rekataloguota 4523 fiz.vnt., 3395 pav. dokumentų. VB skaitykloje,
Vaikų literatūros skyriuje ir visuose filialuose prenumeruojami bei paramos būdu gauti periodiniai
leidiniai užregistruoti LIBIS PĮ komplektavimo posistemyje. Prenumeruojamus periodinius
leidinius filialams registruoja A. Kasparavičiūtė, tik Betygalos filiale - R. Musteikienė.
Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė A. Kriščiokaitienė aprašė straipsnius iš rajoninių
laikraščių „Naujas rytas“, „Alio, Raseiniai“ ir „Mūsų Raseiniams“. Sukurti ir išsiųsti į LNB BKC
1975 analiziniai bibliografiniai įrašai.
Su LIBIS PĮ dirba jau visi VB filialai. Užbaigti rekataloguoti 22 filialų fondai (Ariogalos
m., Betygalos, Berteškių, Butkiškės, Girkalnio, Gruzdiškės, Ilgižių, Kalnujų, Katauskių, Kaulakių,
Milašaičių, Nemakščių, Paliepių, Pašaltuonio, Paupio, Pryšmančių, Sujainių, Šiluvos, Verėduvos,
Viduklės, Vosiliškio, Žaiginio). Su LIBIS PĮ skaitytojų aptarnavimo posistemiu jau dirba visi
filialai. 2016 m. užbaigtas Kaulakių, Paupio ir Paliepių filialų fondų rekatalogavimas. Šiuo metu
dar neužbaigti rekataloguoti 2 filialų fondai: Pramedžiavos ir Užkalnių. Filialų fondus
rekataloguoja filialų darbuotojai, tačiau jiems padeda Dokumentų komplektavimo skyriaus
darbuotojos. Filialų darbą tikrina G. Eitutytė. Nuo 2016 m. visi dokumentai jau nurašomi tik
LIBIS, aktai Word programa nespausdinami. Praėjusiais metais UAB „Asseco Lietuva“ 2 kartus
atnaujino LIBIS versiją.
6.2. Informacinis fondas


VB



Ariogalos miesto filiale



Vidutinis informacinio fondo dydis kaimo filialuose

1822 fiz. vnt.
430 fiz. vnt.
66 fiz. vnt.

Rajono bibliotekų informaciniame fonde komplektuojami įvairūs informaciniai leidiniai:
enciklopedijos, žodynai, žinynai, įstatymų rinkiniai, bibliografinės rodyklės. VB Vaikų literatūros
skyriuje gauta enciklopedija „Dinozaurai ir priešistoriniai laikai“. VB Informacinių leidinių fondas
pasipildė 109 egz. žodynų, žinynų, enciklopedijų ir kt. informaciniais leidiniais. Kraštotyros
fondas papildytas 77 leidiniais.
6.3. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Atsakytų informacinių užklausų skaičius ir tematika:
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Iš viso

6700



VB



Ariogalos miesto filiale

348



kaimo filialuose

1856



vidutiniškai 1 kaimo filialui tenka

4496

81

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Gauta užklausų

5873

6461

6121

6527

6700

Atsakyta užklausų

5441

6281

5626

6188

6371

Metai

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Neatsakytų užklausų %

7,4%

2,8%

8%

5,2 %

4,9 %

Rajono bibliotekose iš viso gauta 6700 užklausų. Iš jų 1731 teminė užklausa, adresinių 4533, tikslinamųjų - 90, faktografinių - 45. Kaimo filialuose teminių užklausų 2016 metais gauta
1175. Pagrindinė užklausų tematika: užgavėnių maistas, kaukės, lietuviški papročiai, tautosaka
(padavimai, sakmės, pasakos, lietuvių liaudies šokiai), origamis, Pasaulio religijos, psichologinė
literatūra, literatūra apie sveikatą, apie burtus ir magiją. Šiluvos filiale daugiausia buvo užklausų iš
grožinės literatūros, literatūros mokslo ir kalbotyros srities, meno srities, visuomenės mokslų.
Berteškių filiale dažniausiai gauta užklausų apie konkrečias vietoves, objektus, asmenis.
Informacijos skyriaus vartotojai pateikė 1940 užklausų, iš kurių 52 – kraštotyros srities.
Atsakyta į 1825 užklausas. Neigiamų atsakymų priežastis - leidinių trūkumas VB fonde.
Vartotojams pasiūlyta pasinaudoti tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis. Informacijos
skyriuje didžiausią atsakytų užklausų dalį sudarė adresinės užklausos (1699 atsakytos užklausos).
Atsakyta į 121 teminę užklausą, kurių paieškai reikia daugiausiai laiko išteklių. Užklausų temos:
socialinis darbas, integruotas ugdymas, Socialinių įgūdžių ugdymas, patyčios ir smurtas
mokykloje, darbas su probleminiais vaikais, psichologinis vaikų konsultavimas, įmonių finansų
apskaita, logistikos klausimai, socialinės paslaugos, darbo rinka, šeimos politika, gerontologija ir
kt. Atsakant į jas naudojamasi tiek VB dokumentų fondu, tiek duomenų bazių resursais. 2016 m.
vartotojams surasti ir išsiųsti 533 egz. elektroninių dokumentų – straipsnių iš Lietuvos bei užsienio
laisvos prieigos bei prenumeruojamų duomenų bazių.
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Užklausos
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Gauta užklausų
Atsakyta užklausų

2013

2012
1115
788

2014
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1235
983

2015
2014
1693
1395

2016
2015
1820
1646

2016
1940
1825

Informacijos skyriaus gautų ir atsakytų užklausų santykio pokytis per 2012- 2016.
Teminėms užklausoms atsakyti intensyviai naudojamasi duomenų bazėmis: tiek laisvos
prieigos, tiek prenumeruojamomis (žr. „Elektroninės paslaugos“). Vartotojai buvo individualiai
konsultuojami, kaip naudotis duomenų bazėmis (konsultuoti 92 vartotojai). Vartotojų patogumui
skyriuje parengta lentyna „ES naujienos“, kurioje pristatomi naujai gaunami leidiniai apie Europos
Sąjungos veiklą. Elektroniniai leidiniai šia tema atsisiunčiami per portalą EU Bookshop, kuriame
jie prieinami nemokamai.
Atsakant į vartotojų užklausas intensyviai naudojamasi duomenų bazių resursais, nes
daugelio Lietuvoje leidžiamų mokslinių periodinių leidinių publikacijos skelbiamos duomenų
bazėse (EBSCO, Lituanistika). 2016 m. vartotojams išsiųsti 533 elektroniniai dokumentai.

6.4. Katalogų ir kartotekų sistema
VB ir jos filialai naudojasi LIBIS PĮ elektroniniu katalogu. Pildoma elektroninė užsakytų
knygų kartoteka.
2016 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje esančiu viešosios prieigos kompiuteriu, dokumentų
paieškai suvestiniame kataloge www.libis.lt, bei VB elektroniniame kataloge, pasinaudojo 527
vartotojai. Iš jų nauji 36 vartotojai buvo apmokyti naudotis šia paslauga.
Pildomos kraštotyros kartotekos. 2016 m. 1 filiale į kartoteką vidutiniškai įlietos 8 kortelės.
VB kraštotyros kartoteka papildyta 44 kortelėmis.
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6.5. Informacinė veikla
2016 metais sukurti 1975 analiziniai įrašai Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui iš
laikraščių „Naujas rytas“, „Alio, Raseiniai“, „Mūsų Raseiniams“.
Sukurtų analizinių įrašų skaičius
2096

1939

1733

1848

1975

0
2012

2013

2014

2015

2016

6.6. Elektroninės paslaugos
Bibliotekos tinklalapyje www.raseiniai.rvb.lt priskaičiuota 15679 virtualūs apsilankymai,
tai 1302 apsilankymais daugiau, nei 2015 metais, bibliotekos elektroniniame kataloge – 1038
apsilankymai. Bibliotekos elektroniniame kataloge įvyko 1074 seansai, 4814 interneto seansų,
4563 paieškos, atsisiųsti 1665 įrašai. Naudojimasis elektroniniu katalogu, lyginant su praeitais
metais, sumažėjo.
2012 – 2016 m. elektroninių paslaugų Viešojoje bibliotekoje suvestinė
Seansų
skaičius

Seansų
trukmė val.

Interneto seansų Paieškų
skaičius
skaičius

Atsisiųstųjų
įrašų skaičius

2012

Virtualių
apsilankymų
skaičius
28556

1182

411

6787

8142

1528

2013

11847

1458

521

6815

13830

3469

2014

15617

2849

1267

5025

11852

3024

2015

14377

1399

484

5078

5722

2154

2016

15679

1074

376

4814

4563

1665

Metai

Vartotojai yra konsultuojami ir raginami naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu, prieiga
prie kurio galima per bibliotekos interneto svetainę
EBSCO duomenų bazėje įvykdyta 1476 paieškų, atsisiųsta 270 dokumentų. Šioje duomenų
bazėje paiešką vykdo tiek Informacijos skyriaus darbuotojai, ieškodami medžiagos užklausoms,
tiek patys vartototojai, kuriems suteikiamas nuotolinės prieigos slaptažodis. Infolex teisinės
duomenų bazės opercijų skaičius - 90.
RMMVB 2016 m. turėjo prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO
Publishing; Oxford Art Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium
Collection; Infolex.
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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 Abstracts

Informacijos mokslai ir technologijos

MasterFILE Premier

Daugiatemė

MEDLINE

Medicina, slauga

Newspaper Source

Daugiatemė

PsycARTICLES

Psichologija

Regional Business News

Verslas

Teacher Reference Center

Švietimas

6.7. Mokymai gyventojams
2016 m. vyko net 54 skaitmeninio raštingumo mokymai. Iš viso apmokyta 473 vartotojai.
Programą „Skaitmeninio raštingumo pagrindai“ (20 a. val.) išklausė 13 Raseinių rajono
gyventojų. Mokymams Informacijos skyriuje buvo skirta 40 akademinių valandų. Vyko 2 grupių
mokymai.
Projekto „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ metu apmokyta virš 200 gyventojų. Corel
Draw dirbti mokėsi 74 žmonės, taškinės grafikos programa Adobe Photoshop-68 , filmavimo ir
videomontažo programa Adobe Premiere Pro-56.
Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekto „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“
pranešimų ciklo apie elektronines paslaugas ir verslumą transliacijas stebėjo apie 200 žmonių,
kurie apsilankė įvairiuose skaitmeninio raštingumo mokymuose 1178 kartus.
Informacijos skyriuje 2016 m. vartotojams suteiktos 238 konsultacijos kaip dirbti
kompiuteriu, naudotis internetu bei elektroninėmis paslaugomis. Konsultuoti 164 asmenys.
Filialuose vykdytos individualios konsultacijos gyventojams kaip naudotis kompiuteriu,
Word programa, kaip susikurti el. paštą, susirasti reikiamą informaciją ir t.t.
6.8. Mokamos paslaugos
2010 m. rugsėjo 9 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1)TS-242 buvo
patvirtinti viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainiai. Šias paslaugas teikia VB ir
kaimo filialai, kuriuose yra VIPT.
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Raseinių rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. kovo 24 d. Nr. TS-134 sprendimu RMMVB
skaitytojams leista 2016 metais bibliotekos vartotojo pažymėjimą (bilietą) ir jo dublikatą įsigyti
nemokamai. Remiantis šiuo sprendimu nuo kovo 24 dienos skaitytojams išduota 1821 vnt.
skaitytojo pažymėjimų.
2016 m. gauta už mokamas paslaugas:
Kopijos

5026 vnt

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas
Dokumentų spausdinimas

202,51 Eur

544 vnt.

87,68 Eur

6265 vnt.

375,88 Eur

Dokumentų skenavimas

39,34 Eur

Dokumentų įrišimas

42,48 Eur

Faksogramos išsiuntimas

1,45 Eur

Įrašymas į CD

0 Eur

TBA

0 Eur

Iš viso

749,34 Eur

2016 m. buvo suteikta mokamų paslaugų už 749,34 Eur, tai 409,34 Eur mažiau negu
2015 m. Lėšų už mokamas paslaugas surinkta mažiau, nes skaitytojams buvo galimybė įsigyti
skaitytojo pažymėjimus nemokamai.
6.9. Kraštotyros veikla
2016 m. RMMVB kraštotyros veiklos pagrindinės kryptys:


informacijos apie Raseinių kraštą rinkimas bei dokumentų įvairiose laikmenose apie kraštą
ir kraštiečius kaupimas, saugojimas ir viešinimas;



analizinių bibliografinių įrašų rengimas ir siuntimas į NBDB, kraštotyros kartotekų
pildymas;



projektų ir kraštotyros darbų rengimas;



Knygos muziejaus veiklos organizavimas;



ryšių su kraštiečiais palaikymas;



vaizdinių bei žodinių renginių organizavimas;



bendradarbiavimas su kultūrinės atminties institucijomis: Raseinių krašto istorijos
muziejumi, Simono Stanevičiaus bendrija, Dubysos regioninio parko administracija.
Ataskaitiniais metais Knygos muziejaus fondas pasipildė 77 egz. naujais leidiniais, tarp jų

net 3 leidiniai išleisti VB. Tai VB organizuotos konferencijos medžiaga „Marcelijus Martinaitis:
pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“ (sudarytojų grupė), respublikos bibliotekininkų kūrybos
rinktinė „Pasidalinkim ilgesį perpus“ (sudarytoja RMMVB direktorė Daina Sutkevičienė) ir vyr.
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bibliotekininko J. Brigio „Raseinių dekanato istorija“, skirta Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Svečių knygoje palikta 12 įrašų, Knygos
muziejaus lankytojų knygoje – 16 įrašų. Atsakyta į 52 kraštotyros užklausas. Einamaisiais metais
į kraštotyros kartoteką įlietos 44 kortelės, atspindinčios publikacijas respublikinėje spaudoje apie
mūsų rajoną, parengti 1975 vietinės periodinės spaudos analiziniai įrašai ir išsiųsti į LNB
nacionalinės bibliografijos duomenų banką.
Papildyta virtuali nuolat veikianti paroda „Marcelijus Martinaitis: mano žodžiai pasiilgo,
kad būtų jie išgirsti“. Parengti kraštotyros darbai: „Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios
bibliotekos metraštis. 2015 m.“, „Lotyniškės dvaras: istorija ir žmonių likimai“, „Viktoras Vitkus
– žurnalistas kraštotyrininkas, dailininkas: bibliografija“ (leidinys publikuojamas ir svetainėje
„Raseinistika“) . Pildoma bibliotekos kronika, svečių knyga bei Knygos muziejaus knyga, teminė
paroda „Kraštotyros naujienos“, pristatanti naujai gautus Knygos muziejaus fondo leidinius.
Rinkta medžiaga jaunųjų krašto kūrėjų kūrybos rinktinei bei kraštotyros darbui „Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos metraštis. 2016 m.“.
Palaikomi ryšiai su kraštietėmis – profesore Ona Voveriene bei filologe, Rašytojų sąjungos
nare Janina Irena Survilaite, gyvenančia Šveicarijoje. Pildoma teminė paroda „Kraštotyros
naujienos“, pristatanti naujai gautus Knygos muziejaus fondo leidinius.
6.10. Kraštotyros darbai
Leidiniai:
1) Marcelijaus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje: [konferencijos medžiaga] /
sudarė Jonas Brigys, Gitana Eitutytė, Danguolė Kasparavičienė, Regina Musteikienė. –
Raseiniai: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2016. – 102 p.
2) Pasidalinkim ilgesį perpus: [šalies bibliotekininkų kūrybos rinktinė] / sudarė Daina
Sutkevičienė. – Raseiniai: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2016. – 254
p.
3) Raseinių dekanato istorija: [Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų
jubiliejui] / Jonas Brigys. – Raseiniai: Raseinių Marcelijaus Marcelijaus Martinaičio
viešoji biblioteka, 2016. – 288 p.
Teminiai aplankai:
1) Apie mus spaudoje / parengė Daina Tenziagolskienė. – Vosiliškis, 2016. – 36 p.: iliustr. Mašin., įrištas.
2) Biliūnų dvaras / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2016. -56 p.: iliustr. – Mašin.,
įrištas.
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3) Lotyniškės dvaras: istorija ir žmonių likimai / parengė Jonas Brigys, Asta Kriščiokaitienė.
– Raseiniai, 2016. - 92 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
4) Paliepių seniūnija spaudoje / parengė Danelija Laurinavičiūtė. – Sujainiai, 2016. – 69 p.:
iliustr. – Mašin., įrištas.
5) Praeitin pažvelgus / [apie Gylių dvarą] / parengė Nijolė Salemonavičienė, Jonas Brigys –
Rimkiškiai, 2016. – 33.
6) Viktoro Vitkaus bibliografija / parengė Roma Kavaliauskienė. – Raseiniai, 2016. – 74 p. –
Mašin., įrištas.
7) Viktoro Vitkaus straipsniai spaudoje. T. 1 1989-2004 / parengė Roma Kavaliauskienė. –
Raseiniai, 2016. – 106 p.. – Mašin., įrištas.
8) Viktoro Vitkaus straipsniai spaudoje. T. 2 2005-2008 / parengė Roma Kavaliauskienė. –
Raseiniai, 2016. – 103 p.. – Mašin., įrištas.
9) Viktoro Vitkaus straipsniai spaudoje. T. 3 2009 / parengė Roma Kavaliauskienė. –
Raseiniai, 2016. – 100 p.. – Mašin., įrištas.
10) Viktoro Vitkaus straipsniai spaudoje. T. 4 2010 / parengė Roma Kavaliauskienė. –
Raseiniai, 2016. – 101 p.. – Mašin., įrištas.
11) Viktoro Vitkaus straipsniai spaudoje. T. 5 2011-2012 / parengė Roma Kavaliauskienė. –
Raseiniai, 2016. – 183 p.. – Mašin., įrištas.
12) Viktoro Vitkaus straipsniai spaudoje. T. 6 2013-2015 / parengė Roma Kavaliauskienė. –
Raseiniai, 2016. – 131 p.. – Mašin., įrištas.
13) Žaiginys spaudoje / parengė Jolanta Žukauskienė. – Žaiginys, 2016. – 19 p.: iliustr. –
Mašin., įrištas.
Teminiai aplankai apie bibliotekų veiklą:
1) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos metraštis. 2015 metai / parengė
Asta Kriščiokaitienė. – Raseiniai, 2016. – 124 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
2) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Komplektavimo skyrius.
Kalendorius. 2016 m. / parengė Eugenija Dočkuvienė. – Raseiniai, 2016. – 22 p.: iliustr. –
Mašin., įrištas.
3) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Ariogalos miesto filialo
metraštis. 2015 m. / parengė Dalė Kveškevičienė. – Ariogala, 2016. – 21 p.: iliustr. –
Mašin., įrištas.
4) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Ariogalos miesto filialo istorija
2011-2015 m. / parengė Daiva Ališauskienė. – Ariogala, 2016. – 54 p.: iliustr. – Mašin.,
įrištas.
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5) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Berteškių filialo metraštis. 20132015 m. / parengė Ona Smitrienė. – Berteškiai, 2016. – 49 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
6) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filialo metraštis. 2016
metai / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2016. – 20 p.: iliustr., Mašin., įrištas.
7) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filialo renginiai. 20142015 metai / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2016. – 35 p.: iliustr., Mašin.,
įrištas.
8) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Gruzdiškės filialo metraštisfotoalbumas „Iš Gruzdiškės bibliotekos gyvenimo 2016 metais“/ parengė Laimutė
Babenskienė. – Gruzdiškė, 2016. – 33 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
9) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Ilgižių filialo metraštis. 2015
metai / parengė Birutė Leskauskienė. – Ilgižiai, 2016. – 18 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
10) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Katauskių filialo 2015 metų
veiklos ataskaita-metraštis / parengė Domicelė Enuksonienė. – Katauskiai, 2016. – 42 p.:
iliustr. – Mašin., įrištas.
11) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Milašaičių filialo metraštis. 2015
metai / parengė Violeta Jarilinienė. – Milašaičiai, 2016. – 19 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
12) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Nemakščių filialo metraštis. 2016
metai / parengė Aušra Užmedzkienė. – Nemakščiai, 2016. – 51 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
13) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Pryšmančių filialas. Biblioteka
spaudoje 2005-2016 m. / parengė Nijolė Salemoavičienė. – Rimkiškiai, 2016. – 57 p.:
iliustr. – Mašin., įrištas.
14) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Užkalnių filialo metraštis. 2015
metai / parengė Janina Volfienė. – Užkalniai, 2016. – 17 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
15) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Verėduvos filialo metraštis.
2012-2015 metai / parengė Erika Andzelytė. – Verėduva, 2016. – 26 p.: iliustr. – Mašin.,
įrištas.
16) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Viduklės filialo istorija. 20142015 metai / parengė Janina Gečaitė. – Viduklė, 2016. – 76 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
17) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Vosiliškio filialo metraštis. 20122013

metai / parengė Daina Tendziagolskienė. – Vosiliškis, 2016. – 27 p.: iliustr. –

Mašin., įrištas.
18) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Vosiliškio filialo metraštis. 2014
metai / parengė Daina Tendziagolskienė. – Vosiliškis, 2016. – 20 p.: iliustr. – Mašin.,
įrištas.
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19) Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Vosiliškio filialo metraštis. 2015
metai / parengė Daina Tendziagolskienė. – Vosiliškis, 2016. – 36 p.: iliustr. – Mašin.,
įrištas.
Kompaktiniai diskai:
1) Biliūnų dvaras: [kompaktinis diskas] /parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2016.
2) 500 Žaiginiui: [kompaktinis diskas] / parengė Jolanta Žukauskienė. – Žaiginys, 2016.
3) Viktoro Vitkaus bibliografija: [kompaktinis diskas] / parengė Roma Kavaliauskienė. –
Raseiniai, 2016.
Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas
- per metus pasipildė VB

77 fiz. vnt.

- atsakyta kraštotyrinių užklausų VB

52

- kraštotyros kartoteka papildyta kortelių

44

- iš viso yra parengta kraštotyros darbų rajone
- per metus parengta kraštotyros darbų

346
22

6.11. Knygos muziejaus veikla
2016 m. ataskaitiniais metais Knygos muziejaus fondas pasipildė 77 egz. naujų leidinių.
Svečių knygoje palikta 12 įrašų, Knygos muziejaus lankytojų knygoje – 16 įrašai, atsakyta į 52
kraštotyros užklausas. Su Knygos muziejuje eksponuojama paroda „Raseinių krašto bibliotekos“
susipažino 7 grupės ir 4 pavieniai lankytojai (iš viso 193 lankytojai). Itin svarbus kraštotyrinio
pobūdžio traukos objektas bibliotekoje – Marcelijaus Martinaičio memorialinis kambarys. 2016
m. jame apsilankė 14 grupių ir 11 pavienių lankytojų (viso 380 lankytojų ).
6.12. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
RMMVB bibliotekininkų straipsniai ir straipsniai apie bibliotekas, publikuoti periodinėje
spaudoje ir bibliotekos interneto svetainėje 2016 m.
Metai
2015

2016

Bibliotekos darbuotojų straipsnių, iš viso

199

139

Rajoninis laikraštis „Naujas rytas“

34

36

Rajoninis laikraštis „Alio Raseiniai“

51

94

Rajoninis laikraštis „Mūsų Raseiniams“

2

4

Žurnalas „Tarp knygų“

-

8

Laikraštis „XXI amžius“

-

1
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Kauno kultūros ir meno
„Nemunas“
Laikraštis „Vakaro žinios“

žurnalas -

2

-

1

Interneto svetainėje

125

209

Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai

56

49

Taip pat aktyviai rašomi ir skelbiami straipsniai į šias internetines svetaines:


www.bitupis.lt



http://www.girkalnis.lt



www.raseiniskis.lt



www.raseiniai.rvb.lt



www.raseiniai.lt



www.zaiginys.lt



www.alioraseiniai.lt



www.manoraseiniai.lt



http://raseiniuvvg.lt



http://www.musuraseiniams.lt



http://lenkeliai.jimdo.com



https://www.kvb.lt



https://www.youtube.com/ (Raseiniai TV)



https://raseiniuvaikubiblioteka.jimdo.com



http://raseiniuvvg.lt

Respublikinėje spaudoje skelbti straipsniai:
1. Nukentėję Raseinių krašto kunigai / Jonas Brigys // XXI amžius. – 2016, bal. 15, p. 12.
2. Ar laukiame sugrįžtančių knygų? / Jonas Brigys // Tarp knygų. – 2016, Nr.4, p. 20-22.
3. Nauja knygos muziejaus ekspozicija / Jonas Brigys // Tarp knygų. – 2016, Nr. 5, p.38.
4. Kaip pasigauti aitvarą… / Jonas Brigys // Gintaro gimtinė. – 2016, geg. 1-31 (Nr. 5), p. 4.
5. Projekto pusiaukelė: [projekto „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ veiklos Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje apžvalga] / Jolanta Gudeikytė // Tarp
knygų. – Nr. 2, p. 35
6. Kūrybos rinktinė – dedikacija Bibliotekų metams [ Pasidalinkim ilgesį perpus: šalies
bibliotekininkų kūrybos rinktinė}/ Justina Juškaitė // Tarp knygų. – Nr. 5, p.15
7. Baigtas projektas „Dailininkas ir vaikiška knyga2015“[Raseinių M. Marcelijaus VB] /
Jolanta Gudeikytė // Tarp knygų. – Nr. 3, p. 38.
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8. Susipažinkime su menine knygrišyba:[Raseinių M. Martinaičio VB] / Jolanta Gudeikytė
// Tarp knygų. – Nr. 7/8, p. 38.
9. Bibliotekos globėja – Dalia Teišerskytė / Jolanta Žukauskienė // Tarp knygų.- Nr. 5, p.39
10. „Poezija ten buvo pamerkta kaip kvietka…“ / Viktorija Daujotytė // Nemunas. – 2016, bal.
7-20 (Nr. 7), p. 10-11.
11. Sugrįžti jo pėdomis / "Nemuno" informacija // Nemunas. - 2016, bal. 7-24 (Nr. 7), p. 16.
12. Atšvęstas poeto jubiliejus / Rimvydas Stankevičius // Vakaro žinios. – 2016, bal. 5 (Nr.
64), p. 4.
13. Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje / Žydrė Vėtienė // Tarp
knygų. – Nr. 4, p 23.
Viešinant bibliotekų veiklas VB ir filialai aktyviai naudoja socialinius tinklus, vyksta
betarpiškas bendravimas su vartotojais, socialinių tinklų sekėjais. Tai patogus būdas kviesti
gyventojus į bibliotekas, kalbėti apie teikiamas paslaugas, pakviesti į organizuojamus renginius.
Šioje bendravimo srityje dar reikia aktyvumo bei žinių kaip pateikti informaciją patraukliai ir
teisingai. Ypač tamprūs ryšiai užsimezgė su Raseiniai TV interneto portalu vykdant BP2 projektus
„Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ ir „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“.
Biblioteką reprezentuoja ne tik informacija periodiniuose leidiniuose ar interneto svetainėse.
Jos prestižas kyla (arba krinta) bibliotekininkams aptarnaujant kiekvieną vartotoją, teikiant kitas
mokamas ir nemokamas paslaugas, aktyviai dalyvaujant visuomenės veikloje. Bibliotekos atlieka
neformalaus švietimo ugdymo funkcijas – vykdomi skaitmeninio ir kompiuterinio raštingumo
mokymai, skaitomi pranešimai mokyklų bendruomenėms, organizuojami edukaciniai renginiai.
VB reprezentuoja vyr. bibliotekininko J. Brigio, Vaikų literatūros skyriaus vedėjos J. Gudeikytės,
vyr. metodininkės V. Miežinienės skaityti pranešimai už viešosios bibliotekos ribų, direktorė
atstovauja biblioteką visose savivaldos renginuose, komisijose.
RMMVB surengtoje konferencijoje „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų
sankirtoje“ vyr. bibliotekininkas J. Brigys skaitė pranešimą „Marcelijaus Martinaičio tėviškės
istorijos bruožai“;
Vilniaus universiteto bibliotekoje vykusiame moksliniame - praktiniame seminare „Asmenų
archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos“
skaitytas pranešimas „Asmeninė biblioteka viešojoje bibliotekoje: išliekamosios vertės ir fondo
apyvartos dilema“;
Maironio lietuvių literatūros muziejaus surengtame M. Martinaičio atminimo vakare vyr.
bibliotekininkas J. Brigys skaitė pranešimą apie M. Martinaičio tėviškę ir jo atminimo įamžinimą
Raseinių viešojoje bibliotekoje;
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Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Raseinių krašto
kūrėjai“ skaitytas pranešimas „Marcelijus Martinaitis ir istorija“;
Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams vyr. bibliotekininkas J. Brigys skaitė
pranešimus „Pirmojo pasaulinio karo padariniai Raseinių krašte“, „Žemaičio aikštės istorijos
bruožai“.
Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams 6 pranešimus paruošė ir skaitė Vaikų
literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė, Informacjos skyrius vyr. bibliotekininkė Asta
Kriščiokaitienė, Šekspyro poezijos skaitymus „Prabilę Šekspyro sonetai“ surengė Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė I. Tarasova.
Daugiau apie bibliotekos įvaizdžio kūrimą ir gerinimą žr. „Gerosios darbo patirties
dalijimasis už bibliotekos ribų“.

7. METODINĖ VEIKLA
Vienas iš pagrindinių 2016 metų metodinės veiklos uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų
veiklos organizavimu ir tobulinimu, nuolat stebėti ir kontroliuoti ten dirbančių darbuotojų darbą
bei teikti jiems visokeriopą metodinę ir praktinę pagalbą. Metodiniame kabinete komplektuojama
aktuali dalykinė literatūra, sukaupta virš 400 fiz. vnt. dokumentų. Dokumentai susieti su LIBIS
SAP. Nuo 2016 kovo mėn. LIBIS programa instaliuota vyr. metodininkės kompiuteryje, todėl
išdavimą vykdo metodininkė.
2016 metais į rajono bibliotekas išvykta 27 kartus, vidutiniškai kiekviena kaimo biblioteka
aplankyta – 1-2 kartus. Išvykų metu buvo konsultuota bibliotekų darbo apskaitos, fondo
formavimo, nurašymo, informacijos paieškos ir kt. klausimais, sprendžiamos problemos,
susijusios su materialinės bazės pagerinimu, bibliotekų fondo perdavimu pasikeitus darbuotojams,
persikraustymu į naujas patalpas.
Kontroliuotas bibliotekų darbas – kaip vedama apskaita, tvarkomi kiti bibliotekinės veiklos
dokumentai. Deja, ne visuose filialuose rasta padėtis džiugino. Pastebėtos ir ištaisytos klaidos
pildant bibliotekinės veiklos dokumentus, dirbant su LIBIS SAP. Fondai ne visose bibliotekose
pilnai rekataloguoti ir susieti su LIBIS elektroniniu katalogu. Dar yra pasenusio turinio,
neaktualios literatūros bibliotekų fonduose. Tai mažina fondų apyvartos rodiklius.
Paupio, Pramedžiavos filialų darbuotojoms buvo paskirtos rašytinės drausminės nuobaudos
– papeikimai už aplaidų darbą, anksčiau duotų įpareigojimų nevykdymą. Girkalnio ir Žaiginio
filialų darbuotojoms buvo skirtos drausminės nuobaudos-pastabos už anksčiau duotų įpareigojimų
nevykdymą.
Buvo teikiamos Metodinės konsultacijos ne tik darbo vietose, bet ir telefonu, el. paštu,
LYNC sistema. Iš viso buvo suteikta virš 30 konsultacijų. Konsultuota darbo su LIBIS SAP,
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rekatalogavimo, knygų išdavimo ir grąžinimo, spaudinių nurašymo LIBIS programoje klausimais.
Taip pat konsultuota dėl metinio veiklos plano ir ataskaitos sudarymo, paraiškos mokamiems
renginiams pateikimo ir pan. Parengta metodinė rekomendacija „2017 m. įžymios datos ir
jubiliejai“.
Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai individualiai konsultavo filialų darbuotojus parodų
rengimo, renginių organizavimo klausimais. Edukacinio užsiėmimo vedimo, skaitytojų
aptarnavimo, projektų rengimo klausimais konsultuotos Milašaičių, Katauskių, Berteškių,
Pryšmančių, Paupio filialų darbuotojos.
Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Gitana Eitutytė darbuotojus
konsultavo LIBIS PĮ ir fondų komplektavimo klausimais. Konsultacijos vyko dokumentų
komplektavimo-tvarkymo skyriuje, elektroniniu paštu, telefonu ir programa Skype. Apmokytos
naujai pradėjusios dirbti Kalnujų ir Šiluvos filialų darbuotojos.
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas - svarbi metodinės veiklos kryptis. Bibliotekos
veiklos kokybei lemiamą reikšmę turi darbuotojų išsimokslinimas, nuolatinis kvalifikacijos
kėlimas, savišvieta, aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime.
2016 metais kvalifikaciją kėlė visi VB ir filialų darbuotojai. Kai kurie po keletą kartų.
Administracija, pagal kompetenciją, savo posėdžiuose nagrinėjo bibliotekos veiklos
klausimus, kai nebūtina kviesti visuotinio darbuotojų pasitarimo. Per ataskaitinius metus įvyko 13
administracijos ir skyrių vedėjų posėdžių. Kiekvieną mėnesį bibliotekos darbuotojams buvo
organizuojami pasitarimai profesinės veiklos klausimais, aptariami svarbiausi ir aktualiausi
klausimai. Per 2016 metus buvo surengta 10 dalykinių pasitarimų. Šiuose pasitarimuose, buvo
aptariama ir nagrinėjama bibliotekos veiklos aktualijos (skaitytojų aptarnavimas, kraštotyros ir
informacinė veikla, naujų technologijų diegimas, fondų komplektavimas, nurašymas ir kt.),
veiklos statistikos rodikliai, naujų paslaugų teikimo aspektai, įgyvendinamų projektų ir renginių
organizavimo klausimai, darbuotojai dalinosi žiniomis, įgytomis seminaruose, buvo pagerbiami
darbuotojai darbo jubiliejų progomis.
Kaip ir kiekvienais metais buvo suorganizuotas konkursas, skirtas išsiaiškinti geriausią 2015
metų rajono bibliotekininką. Nominacija suteikta Informacijos skyriaus vedėjai Danguolei
Kasparavičienei už įvairiapusės projektinės veiklos bibliotekoje inicijavimą ir organizavimą,
kūrybinių sumanymų plėtojimą, skaitymo skatinimą ir bibliotekos įvaizdžio gerinimą.
7.1. Skaityti pranešimai
1. „Skaitymo skatinimo strategijos: ką pataria naujausios knygos“ (VDU literatūros katedros doc.
Dr. Asta Gustaitienė);

71

RMMVB veiklos ataskaita už 2016 m.
2. „Dvarų paveldą atspindintys eksponatai Raseinių krašto istorijos muziejuje“ (Raseinių krašto
istorijos muziejaus muziejininkė Lina Vapsevičienė);
3. „Raseinių krašto dvarų istorijos pažinimo kelias: literatūra ir šaltiniai“ (RMMVB vyr.
bibliotekininkas Jonas Brigys);
4. „2015 metų Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos veiklos ataskaita“
(RMMVB direktorės pavaduotoja Angelė Bertulytė);
5. „Šiandieninė pažintinė literatūra vaikams“ (RMMVB vyr. metodininkė Virginija Miežinienė);
6. „Vaikų literatūros derlius 2015“ (RMMVB Vaikų lit. sk. vedėja Jolanta Gudeikytė);
7. „Bendravimo įgūdžių lavinimas“ (psichologė-psichoterapeutė Jūratė Narbutė);
8. „Bibliotekos estetinis vaizdas“ (RMMVB vyr. bibliotekininkė Eugenija Dočkuvienė);
9. „Dokumentų nurašymo aktualijos“ (RMMVB Dokumentų komplektavimo sk. vedėja Gitana
Eitutytė);
10. „Renginių organizavimas ir parodų rengimas“ (VU Komunikacijos ir informacijos skyriaus
vedėja Indrė Zalieskienė);
11. „Suomijos bibliotekų patirtis“ (RMMVB Informacijos skyriaus vedėja Danguolė
Kasparavičienė);
12. „RMMVB filialų kraštotyrinių darbų apžvalga“ (RMMVB Informacijos skyriaus vyr.
bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė);
13. „Burbiškių dvaro istorija, likusi griuvėsiuose“ (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos
gimnazistė Augustina Ivanauskaitė);
14. „Dvarų istorija ir kūrybinė idėja“ (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos gimnazistė Rūta
Račiūnaitė);
15. „Blinstrubiškių dvaro rekonstrukcija“ (Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos gimnazistės
Rimantė Stasiulionytė, Viktorija Usinaitė);
16. „Burbiškių dvaras (Pagojukų sen.) Istorija, dabartis, rytdiena“ (Raseinių krašto istorijos
muziejaus muziejininkė Lina Vapsevičienė);
17. „Lotyniškės dvaras. Istorijos metmenys“ (RMMVB vyr. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė,
vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys);
18. „Raseinių krašto dvarų planai Lietuvos centrinio valstybės archyvo fonduose“ (RMMVB vyr.
bibliotekininkas Jonas Brigys);
19. „Biliūnų dvaras“ (Girkalnio filialo vyresn. bibliotekininkė Virginija Šileikienė);
20. „Burbiškių dvaras“ (Betygalos filialo vyr. bibliotekininkė Regina Musteikienė);
21. „Skaraitiškės dvaras“ (Katauskių filialo vyresn. bibliotekininkė Domicėlė Enuksonienė);
22. „Gylių dvaras“ (Pryšmančių filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Salemonavičienė);
23. „Gruzdiškės dvaras“ (Gruzdiškės filialo vyresn. bibliotekininkė Laimutė Babenskienė)
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24. „Dailininkas ir vaikiška knyga 2015“. (RMMVB Vaikų lit. sk. vedėja Jolanta Gudeikytė);
25. „Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ ir jo veikla“. (RMMVB Vaikų lit. sk. vedėja
Jolanta Gudeikytė);
7.2. Veiklos įvertinimas, apdovanojimai
Norisi paminėti ir džiugius dalykus. 2016 m. lapkričio 25 d. vykusioje bibliotekos 95–čio
jubiliejaus paminėjimo šventėje buvo pagerbti ir apdovanoti geriausiai dirbantys RMMVB ir jos
filialų darbuotojai. Jiems buvo įteiktos padėkos bei simbolinės prisiminimo dovanėlės.
Raseinių rajono mero Algirdo Griciaus padėkos buvo įteiktos šiems bibliotekos
darbuotojams:
Danguolei Kasparavičienei – Informacijos skyriaus vedėjai, už gražias iniciatyvas įvairinant
bibliotekos veiklą ir sėkmingą projekto „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ įgyvendinimą ir
aktyvų rajono bibliotekininkų bei gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymą.
Virginijai Miežinienei – vyr. metodininkei, už kruopštų ir atsakingą darbą bei sėkmingą
bendradarbiavimą KAVB parengtame projekte „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“ gerinant e.
valdžios ir e. verslo paslaugų prieinamumą Kauno regiono gyventojams.
Jonui Brigiui – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkui, už svarų indėlį rajono
kultūros istorijos puoselėjime: aktyvų dalyvavimą bibliotekos kraštotyrinėje veikloje, naujų
pranešimų apie kraštiečius parengimą ir jų sklaidą, knygos „Raseinių dekanato istorija“ sudarymą
bei pagalbą rajono bendruomenėms, ieškant ir renkant žinias apie savo krašto vietoves.
Jolantai Gudeikytei – Vaikų literatūros skyriaus vedėjai, už ženklią kultūrinę – kūrybinę,
projektinę bei edukacinę veiklą.
Reginai Musteikienei – Betygalos filialo vyr. bibliotekininkei, už kultūrinės veiklos puoselėjimą,
netradicinių renginių – kūrybinių vasaros stovyklų vaikams organizavimą bei visokeriopą pagalbą
įgyvendinant bibliotekos leidybinius projektus.
Aušrai Užmedzkienei – Nemakščių filialo vyresn. bibliotekininkei, už kultūrinės veiklos
puoselėjimą, aktyvų kraštiečių kūrėjų telkimą bei gražias skaitymo skatinimo iniciatyvas.
RMMVB direktorės Dainos Sutkevičienės padėkos įteiktos:
Linai Levickienei – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai, už aktyvų įsitraukimą į projektinę
bibliotekos veiklą ir rajono literatų telkimą.
Eugenijai Dočkuvienei – Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyr. bibliotekininkei,
už iniciatyvumą ir kūrybiškumą organizuojant netradicines skyriaus veiklas, aktyvų įsitraukimą į
Bibliotekų metams skirtas akcijas ir renginius.
Gitanai Eitutytei – Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjai, už kruopštų ir
atsakingą darbą, naujų veiklos formų ieškojimą ir aktyvų jų taikymą.
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Agnei

Kasparavičiūtei

–

Dokumentų

komplektavimo

ir

tvarkymo

skyriaus

vyresn.

bibliotekininkei, už sėkmingą koordinacinį darbą projekte „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ ir
aktyvią veiklą organizuojant skaitmeninių kompetencijų ugdymą rajono gyventojams.
Justinai Juškaitei – Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkei, už pagalbą organizuojant
metodinius seminarus bei sėkmingą darbą projekte „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“
organizuojant skaitmeninių kompetencijų ugdymą rajono gyventojams.
Vyteniui Pečkaičiui – Ūkio skyriaus vedėjui, už kruopštų, savalaikį ir atsakingą darbą
organizuojant skyriaus veiklą bei aktyvų įsitraukimą į bibliotekoje organizuojamus tradicinius ir
netradicinius renginius.
Rūtai Gudžiūnienei – Ūkio skyriaus darbuotojai, už kūrybiškumą, kruopštų, savalaikį ir
atsakingą užduočių įgyvendinimą bei sėkmingą darbą projekte „Pažangėjanti biblioteka
kiekvienam“ organizuojant skaitmeninių kompetencijų ugdymą rajono gyventojams
Astai Kriščiokaitienei – Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkei, už aktyvią kraštotyrinę
veiklą bei jaunųjų rajono kūrėjų sambūrio organizavimą ir jų kūrybos sklaidą.
Zitai Gedminienei – Kaulakių filialo vyresn. bibliotekininkei už išskirtinę veiklą organizuojant
susitikimus su menininkais ir kūrėjais, bei gebėjimą suburti bendruomenę bendriems tikslams
pasiekti.
Domicelei Enuksonienei – Katauskių filialo vyresn. bibliotekininkei, už netradicinių renginių
bibliotekoje vaikams organizavimą, krašto kūrėjų pažinimą ir jų veiklos skatinimą bei sklaidą.
Jolantai Žukauskienei – Žaiginio filialo vyr. bibliotekininkei, už iniciatyvumą ir kūrybiškumą
bei gebėjimą įtraukti bendruomenę į bibliotekos vykdomas projektines veiklas, aktyvų bibliotekos
veiklos viešinimą socialiniuose tinkluose.
Violetai Jarilinienei – Milašaičių filialo vyresn. bibliotekininkei, už šiltos ir jaukios bibliotekos
aplinkos kūrimą, savalaikį ir atsakingą užduočių vykdymą bei renginių organizavimą netradicinėse
erdvėse.
Danelijai Laurinavičiūtei – Sujainių filialo vyresn. bibliotekininkei, už bibliotekos atstovavimą
rajoniniuose renginiuose, vaikų užimtumo organizavimą bei skaitymo skatinimą bendruomenėje.
Laimutei Babenskienei – Gruzdiškės filialo vyresn. bibliotekininkei, už atsakingą ir savalaikį
užduočių vykdymą bei bendruomenės telkimą, skaitymo skatinimą ir renginių organizavimą
netradicinėse erdvėse.
Onai Smitrienei – Berteškių filialo vyresn. bibliotekininkei, už savalaikį ir atsakingą pareigų
vykdymą, mažųjų skaitytojų telkimą, skaitymo skatinimą bei aktyvų renginių organizavimą
bibliotekoje ir už jos ribų.
Dainai Tendziagolskienei – Vosiliškio filialo vyresn. bibliotekininkei, už bendruomenės telkimą
ir sveikatinimo projektų rengimą bei jų įgyvendinimą.
74

RMMVB veiklos ataskaita už 2016 m.
Erikai Andzelytei – Verėduvos filialo vyresn. bibliotekininkei, už skaitytojų telkimą, pažintinių
išvykų kūrėjų takais organizavimą, glaudų bendradarbiavimą su kaimo bendruomene.
Dalei Kveškevičienei ir Daivai Ališauskienei – Ariogalos filialo vyresn. bibliotekininkėms, už
iniciatyvumą ir kūrybiškumą organizuojant bibliotekos renginius, sėkmingą įsitraukimą į
bibliotekos vykdomas projektines veiklas bei aktyvų savo veiklos viešinimą socialiniuose
tinkluose.
Taip pat 2016 m. padėkos buvo įteiktos ir RMMVB direktorei Dainai Sutkevičienei :
1. LR Kultūros ministro Šarūno Biručio padėka už svarų indėlį išleidžiant bibliotekininkų kūrybos
knygą „Pasidalinkim ilgesį perpus“, atsakingą ir kūrybingą darbą, aktyvią projektinę veiklą.
(2016-09-09).
2. Raseinių rajono mero Algirdo Griciaus padėka Bibliotekos 95-čio proga už kryptingą bibliotekų
veiklos vystymą, valstybės kultūros politikos įgyvendinimą Raseinių rajone. (2016-11-25).
3. Raseinių švietimo centro direktorės Silvos Morkevičienės padėka už pagalbą organizuojant
Raseinių TAU veiklas (2016-06-09).
4. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktoriaus Lino Dargevičiaus padėka už
bendradarbiavimą bei pagalbą rengiant bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių
mokinių konferenciją „Raseinių krašto kūrėjai: Marcelijus Martinaitis ir Jurgis Savickis“ (201610-20).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, prof. dr. R.
Gudauskas skyrė padėką RMMVB už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Bibliotekos pažangai 2“, bendruomenei
reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą.
7.3. Darbuotojų kaita
2016 metais įvyko bibliotekos personalo kaita. Netikėtai mirus ilgametei VB Informacijos
skyriaus vedėjai Editai Sprauniūtei, jos pareigas pradėjo eiti tuo metu vyr. metodininke dirbusi
Danguolė Kasparavičienė. Atsilaisvinus metodininko pareigybei ir paskelbus konkursą
metodininkės pareigoms užimti, nuo 2016 m. kovo 1 d. šias pareigas pradėjo eiti Vaikų literatūros
skyriaus vyr. bibliotekininkė Virginija Miežinienė. Vaikų literatūros skyriuje pradėjo dirbti jauna,
pedagoginį išsilavinimą turinti darbuotoja Asta Guntarskytė. Kaimo filialuose taip pat įvyko
pasikeitimų. Pasikeitė darbuotojos Kalnujų ir Šiluvos filialuose. Šiluvos filiale dirbusi Justina
Juškaitė pradėjo dirbti RMMVB Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkės pareigose. Naujai
priimtos Kalnujų ir Šiluvos filialų darbuotojos neturėjo bibliotekinio išsilavinimo, todėl joms
nuolat buvo teikiama metodinė pagalba tiek vietoje, tiek konsultuojant nuotoliniu būdu.
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7.4. Gerosios darbo patirties dalijimasis už bibliotekos ribų
Neapsiribota pranešimų ruošimu ir skaitymu tik

VB rengiamuose renginiuose,

pasitarimuose. RMMVB vyr. metodininkė Virginija Miežinienė 2016 m. lapkričio 17 d. dalyvavo
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos organizuojamame seminare „Vaikų
literatūros: populiarinimas ir skaitymas“ ir skaitė pranešimą „Šiuolaikinių lietuvių autorių kūrybos
ypatumai vaikų literatūroje“.
Jonas Brigys dalyvavo Vilniaus universiteto bibliotekoje vykusiame moksliniame –
praktiniame seminare „Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties
institucijose patirtys ir problemos“ ir skaitė pranešimą „Asmeninė biblioteka viešojoje
bibliotekoje: išliekamosios vertės ir fondo apyvartos dilema“.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus surengtame M. Martinaičio atminimo vakare Jonas
Brigys skaitė pranešimą apie M. Martinaičio tėviškę ir jo atminimo įamžinimą Raseinių viešojoje
bibliotekoje, taip pat Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vykusioje konferencijoje
,,Raseinių krašto kūrėjai“ skaitė pranešimą „Marcelijus Martinaitis ir istorija“.
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė yra Tarptautinės vaikų ir jaunimo
knygos asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narė ir aktyviai dalyvauja šio skyriaus, kurį vienija
įvairių profesijų atstovai, besidomintys vaikų literatūra vykdomoje veikloje. 2016 m. kovo 4 d. ji
dalyvavo (IBBY) projekte „Naujausia lietuvių vaikų literatūra: tiltai tarp suaugusiųjų ir vaikų“,
kur atliko ekspertavimo paslaugą – įvertino 2015 metų verstinę vaikų ir paauglių literatūrą.
(Posėdis vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Vaikų literatūros centre).
2016 kovo 9 d. Raseinių rajono pradinių klasių mokinių dailiojo skaitymo konkurse „Gimtinės
spalvos“ Jolanta Gudeikytė dalyvavo skaitovų vertinimo komisijos darbe. 2016 m. gruodžio 12 d.
dalyvavo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame moksliniame –
praktiniame seminare „Prano Mašioto skaitymai“ tema „Linksmos knygos vaikams“, kuriame
skaitė pranešimą „David Walliams knygų paklausos tyrimas Raseinių Marcelijaus Martinaičio
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose“.
7.5. Išvykos
Minėdami Bibliotekų metus, VB ir jos filialų darbuotojai, vedini noro plėtoti bendrąsias ir
dalykines kompetencijas, plėsti akiratį, pabendrauti bei pasidalinti gerąja darbo patirtimi su kitų
rajonų bibliotekininkais, gegužės 30 d. buvo išvykę į pažintinę išvyką į Vilnių.
Pirmiausiai apsilankėme Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje, kur šiltai
pasitiko bibliotekos direktorė Rima Gražienė ir grupelė bibliotekos darbuotojų. Direktorė pristatė
bibliotekos paslaugas, supažindino su projektine veikla ir darbo naujovėmis. Aptarnavimo
skyriaus vedėja aprodė bibliotekos patalpas.
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Dar vienas iš kelionės tikslų – apsilankyti Lietuvos Respublikos Seime. Už tai esame
dėkingi mūsų kraštiečiui tuometiniam LR Seimo nariui Dariui Ulickui, pakvietusiam mus,
bibliotekininkus į Seimą ir supažindinusiam su šios institucijos erdvėmis ir jų istorija. Turėjome
galimybę aplankyti beveik visas Seimo rūmų sales, sužinojome daug istorinių faktų. Apžiūrėjome
Spaudos konferencijų, Prezidento A. M. Brazausko, arba Baltąją, Lietuvos Tarybos, Kovo 11osios sales, kuriose įvairūs simboliai vaizduoja Lietuvos parlamentarizmo istoriją, valstybės raidą
lėmusius įvykius. Pabuvojome ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės kabinete. Kadangi tuo metu
vyko plenarinis posėdis, turėjome progą pamatyti Seimo narių darbą. Ekskursijos Seime pabaigoje
su mumis susitiko kultūros viceministras Arnas Neverauskas ir mielai atsakė į rūpimus klausimus.
Paskutinis šios kelionės tikslas – susipažinti su Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
veikla. Ten mus pasitiko šios bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė. Žavėjomės erdviomis
patalpomis, modernia įranga, techninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis kokybiškas paslaugas
vartotojams. Apžiūrėję bibliotekos patalpas, pasikalbėję su kolegomis darbo vietose ir pasidalinę
patirtimi bei iškylančiomis problemomis, buvome pakviesti į konferencijų salę. Direktorė mums
išsamiai papasakojo apie naujo bibliotekos pastato statybą ir parodė trumpą filmuką apie
Elektrėnų miestą bei akimirkas iš įvairių kultūrinių renginių, kurie vyksta mieste.
2016 m. vasario 25 dieną didelis būrys mūsų rajono bibliotekininkų apsilankė Vilniaus
knygų mugėje, kuri vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, turėjo galimybę dalyvauti
knygų pristatymuose, susitikimų su knygų autoriais renginiuose, susipažinti su naujausiai
išleistomis knygomis.
2016 m. gegužės 20 d. VB ir jos filialų darbuotojai vyko į Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos „Saulės filiale“ įkurtą „Komiksų centrą“, kuris įkurtas įgyvendinant projektą
„Komiksų erdvė bibliotekoje“, kuris iš dalies finansuojamas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis.
Mūsų darbuotojams buvo pravesta edukacinė pamoka, su kolegomis aptartos projektinės veiklos
aktualijos. Tą pačią dieną apsilankyta ir Naisiuose, kur vyko Muzikinių penktadienio vakarų
festivalis „Bardų vasara Naisiuose“.
Kelionės buvo įsimintinos ir dalykine, ir pažintine prasme, nes visuomet yra naudinga
pamatyti, kaip gyvena kolegos kitose bibliotekose, pasisemti patirties ir idėjų, padiskutuoti
aktualiais su darbu susijusiais klausimais.

8. PROJEKTAI
2016 metais vykdytas tęstinis (2015–2016 m.) projektas „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir
kūrėjas epochų sankirtoje“, kurį finansavo Kultūros rėmimo fondas (1250,00 Eur), paramą suteikė
UAB „Raseinių žuvininkystė“ (240,00 Eur), UAB „Danspin“ (50,00 Eur), UAB „Agra
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Corporation“ (50,00 Eur), Raseinių viešosios bibliotekos bibliotekininkų draugija (60,00 Eur),
Raseinių rajono kultūros centras – patalpų nuoma (parama), Informacinių rėmėjų „Alio, Raseiniai“
parama (reklamai, viešinimui). Projekto tikslai – paminėti 2016-uosius – Bibliotekų metus bei
paminėti poeto Marcelijaus Martinaičio 80-ąsias gimimo metines. Vykdant projektą balandžio 1ąją Raseinių kultūros centre įvyko RMMVB organizuota respublikinė konferencija „Marcelijus
Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“. Konferencijoje skambėję pranešimai patalpinti
bibliotekos išleistame leidinyje „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“.
Projekto vadovė – Informacijos skyriaus vedėja D. Kasparavičienė.
Gegužės 6 dieną RMMVB, vykdydama projektą „Europos ateitis – tvari aplinka 2016“, kurį
rėmė EK atstovybė Lietuvoje, suorganizavo renginius, skirtus paminėti Europos dieną bei prisidėti
prie ES strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo. Projekto renginiuose dalyvavo apie 180 rajono
gyventojų. Gauta paramos 750,00 Eur.
Susitikime diskusijoje „Klimato kaita – karšta tema“ dalyvavę pranešėjai UAB „EV
sprendimai“ direktorius Artūras Baltrušaitis ir UAB „Energetinis auditas“ projektų vadovas Gedas
Kasparavičius pristatė ES programas: „Auditas pramonei LT“, „RES pramonei LT+“, „Klimato
kaitos specialioji programa“, „LAAIF“.
Žemaičio aikštėje vyko šventė „Žemė – žmonių planeta – tausokime ją“. Šventė buvo skirta
Europos dienai paminėti ir visuomenei pristatyti klimato kaitos – atšilimo, gamtos taršos,
ekologijos problemas bei paskatinti visus prisidėti prie šių problemų sprendimo. Renginio
partneris – Dubysos regioninis parkas pristatė savo projektą „Integruoto planavimo įrankio
sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą“. Raseinių rajono
savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento vyriausiasis specialistas Giedrius
Butkus bei VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir jos atstovės Raminta Breidokaitė ir Eglė
Razbadauskaitė viktorinoje patikrino gyventojų žinias apie atliekų tvarkymą. Pasitikrinti žinias
atsakant į anketą „Ar esi klimato kaitos ekspertas?“ pakvietė RMMVB darbuotojai.
Piešimo konkurso dalyviai buvo apdovanoti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
išleistomis knygutėmis. 15 val. visus, ypač mažuosius dalyvius, nudžiugino Klaipėdos jaunimo
spektaklis „Knygų personažai atgyja“.
Šį nuotaikingą renginį rėmė Raseinių kultūros centras, Raseinių miesto seniūnija, Europos
Komisijos atstovybė Lietuvoje, renginį globojo Raseinių rajono savivaldybė.
Projektą užbaigė paroda „Nauja – tai panaudota sena“, kuri vyko VB. Projekto vadovė –
Informacijos skyriaus vedėja D. Kasparavičienė.
RMMVB Informacijos, Skaitytojų aptarnavimo skyrių ir filialų darbuotojai dalyvavo
Dubysos regioninio parko direkcijos organizuoto projekto „Raseinių krašto dvarai“ veiklose: vyko
78

RMMVB veiklos ataskaita už 2016 m.
į pažintines ekspedicijas po Lietuvos dvarus, kraštotyros konferencijai parengė darbus apie
Raseinių krašto dvarus (surinkta medžiaga apie Lotyniškės, Tendžiogalos, Biliūnų, Skaraitiškės,
Katauskių, Burbiškių, Gruzdiškės, Gylių dvarus) bei organizavo susitikimą su profesoriumi dr.
Rimvydu Laužiku, kuris pristatė knygas „Oginskių dvaro virtuvė“ bei „Istorinė Lietuvos virtuvė:
maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje“.
Visuomenė su kraštotyrine medžiaga gali susipažinti RMMVB Informacijos skyriuje.
2016-aisiais buvo įgyvendinamas ir kultūrinių renginių projektas „Renginiais populiariname
knygą“. Lėšos (3400 Eur) gautos iš Savivaldybės biudžeto. Šio projekto

rezultatai: VB ir

filialuose surengti 53 renginiai. Suorganizuoti tradiciniai renginiai - Nacionalinė bibliotekų
savaitė, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, „Poezijos pavasarėlis 2016“, edukaciniai renginiai
vaikams „Kaip žmonės sukūrė raštą“, kuriuos vedė VšĮ „Vikingų kaimas“, Kauno valstybinio lėlių
teatro Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejaus „Lėlių parodos“ pristatymas ir edukacinis
spektaklis. Įvyko konkursas „Geriausias 2015 metų rajono bibliotekininkas“, susitikimai su
vertėju, žurnalistu, TV laidų vedėju ir rašytoju Andriumi Tapinu, su Lietuvos kino ir teatro
aktoriumi Valentinu Masalskiu, aktorėmis Doloresa Kazragyte ir Virginija Kochanskyte, rašytoju
Tomu Dirgėla ir kitais žymiais žmonėmis. Paminėti kraštiečių Marcelijaus Martinaičio ir rašytojo
Juozo Apučio 80-ties metų gimimo jubiliejai, pristatytos kraštiečių, žymių kūrėjų knygos,
organizuotos įvairios parodos ir kt.
Tęstinis projektas „Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“ buvo pradėtas vykdyti RMMVB
dar 2015 m. birželio mėn. Pagrindinis šio projekto tikslas – ugdyti rajono bibliotekininkų bei
gyventojų skaitmenines kompetencijas, įtraukiant vietos bendruomenių narius į skaitmeninio
turinio kūrimą. Iš LNB gautos lėšos projekto įgyvendinimui – 9868,50 Eu. 2016 m. pradėti
organizuoti nemokami kursai rajono gyventojams. Juos kovo - liepos mėnesiais lankė Ariogalos,
Berteškių, Betygalos, Šiluvos, Pryšmančių, Lenkelių, Katauskių kaimų bendruomenių nariai,
Raseinių ir Ariogalos miestų gyventojai. Šiuo metu su skaitmeninio turinio kūrimo programų
Corel Draw, Adobe Photoshop ir Adobe Premiere Pro pagrindais jau yra susipažinę daugiau nei
200 asmenų. Kompiuterinės vektorinės grafikos programa Corel Draw dirbti mokėsi 78 žmonės,
taškinės grafikos programa Adobe Photoshop-82 , filmavimo ir videomontažo programa Adobe
Premiere Pro-54. Gyventojus mokė bibliotekininkai, kurie su šiomis programomis dirbti mokėsi
2015 metais ir įgūdžius įtvirtino savarankiškai. Mokymus VB vedė Arūnas Andriulis, Agnė
Kasparavičiūtė, Rūta Gudžiūnienė, Ariogalos miesto filiale – Daiva Ališauskienė, Betygalos filiale
– Regina Musteikienė, Berteškių filiale – Ona Smitrienė, Žaiginio filiale – Jolanta Žukauskienė,
Šiluvos filiale – Justina Juškaitė, Pryšmanių filiale – Nijolė Salemonavičienė, Kauskių filiale –
Justina Juškaitė. Bibliotekos vartotojams, kurie neturėjo galimybių mokytis vaizdaus turinio
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kūrimo programomis projekto vykdymo metais, organizatoriai žada veiklos tęstinumą 2017
metais. Projekto vadovė – Danguolė Kasparavičienė, mokymų koordinatorė – vyresn.
bibliotekininkė Agnė Kasparavičiūtė.
Projekto nauda bibliotekoms – padidėjo bibliotekos žinomumas. Pritraukta naujų vartotojų,
kurie anksčiau nesinaudojo bibliotekos paslaugomis. Šiuo metu jie pradėjo lankytis bibliotekoje ne
tik dėl mokymų, bet atvyksta jau ir kitų paslaugų. Užsimezgė glaudesnis bendradarbiavimas su
informacinio portalo Raseiniai TV įkūrėjais ir darbuotojais, Raseinių kaimų bendruomenių
sąjunga, Lenkelių, Katauskių, Lyduvėnų. Berteškių, Žaiginio, Šiluvos kaimų bendruomenėmis.
Projektas sustiprino neformalaus suaugusiųjų švietimo galimybes VB ir filialuose.
Darbuotojai įgavo patirties mokant bendruomenės narius dirbti su vaizdaus turinio kūrimo
programomis. Padidėjo darbuotojų motyvacija mokytis ir mokyti kitus, atlikti kitus papildomus
darbus be savo pagrindinės veiklos. Sustiprėjo projektų rašymo ir valdymo patirtis. Pradėti
visuomenės poreikių tyrimai, siekiant užtikrinti gyventojų kompetencijų kėlimą IT srityje.
Padidėjo VB ir filialų galimybės ne tik neformalaus ugdymo srityje, bet ir kūrybinių užsiėmimų
organizavimui, sudarant galimybes gyventojų saviraiškai.
Projekto dalyvių apklausos metu paaiškėjo, kad „biblioteką rekomenduotų, kaip vaizdaus
turinio mokymo įstaigą savo pažįstamiems“ 52 % respondentų, 37 % atsakė, kad „labiau sutinku“,
o 10 % pažymėjo kad „labiau sutinku nei nesutinku“ ir 1 % tyrimo dalyvių nesutinka
rekomenduoti.

Bibliotekose apsilankė 60 naujų vartotojų, kurie dalyvavo skaitmeninio

raštingumo mokymuose bei kituose projekto renginiuose. Nauda visuomenei: anketinės apklausos
būdu išsiaiškinta, kad 49 % respondentų per projekto vykdymo laikotarpį pradėjo dažniau naudotis
bibliotekos teikiamomis paslaugomis; 42 % respondentų sakė, kad po mokymų daugiau pradėjo
naudotis išmaniosiomis technologijomis ir 52 % respondentų rekomendavo draugams ir
pažįstamiems mokytis naudotis skaitmeninio turinio kūrimo programomis. Bibliotekoje apsilankė
ne tik esami vartotojai ir mokymų dalyviai, bet kreipėsi ir kiti gyventojai apie bibliotekos
paslaugas sužinoję per projekto viešinimo kampaniją bei projekto viešinimo veiklas. Mokymų
metu projekto dalyviai susikūrė produktus, kuriuos panaudojo pamokose, mokyklos reklamai,
ugdymo proceso pagyvinimui, meno studijos pristatymui, organizuojamų renginių skelbimams,
kvietimams, bendruomenės narių padėkoms.
2016 m. iš KAVB projekto „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“ įrengtos vaizdo transliacijų
studijos nuotoliniu būdu transliuoti skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams apie
elektronines paslaugas ir verslumą (gautos lėšos iš KAVB 680,00 Eur). RMMVB, kaip projekto
partnerė,

VB ir penkiuose filialuose (Ariogaloje, Betygaloje, Nemakščiuose, Žaiginyje,

Girkalnyje) sudarė galimybę gyventojams tiesiogiai stebėti el. paslaugų pristatymus, išgirsti
naujausią informaciją apie mokesčius, valstybinį socialinį draudimą, smulkaus verslo kūrimą ir
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vystymą, finansavimo galimybes, el. prekybą. el. parduotuves, susitikimus su verslo atstovais.
Skaitmeninio raštingumo mokymų metu įvyko 20 nuotolinių transliacijų iš Kauno apskrities VB
studijos. Transliacijas stebėjo 1178 vartotojai. Projekto koordinatorė – vyr. metodininkė V.
Miežinienė. Spalio 25-ąją gyventojai buvo pakviesti į gerosios verslo patirties renginį, kuriame
gerąja verslo patirtimi dalinosi sveikos gyvensenos krautuvėlės savininkė Gitana Martinavičienė ir
vaikų žaidimų ir bendravimo erdvės „Mylimukų šalis“ įkūrėja Renata Norkienė. Viešnias kalbino
internetinės Raseinių TV įkūrėjas Vilius Stankevičius. Į baigiamąjį projekto renginį atvyko ir
KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro specialistė, šio projekto vadovė Aistė
Megelinskienė. Projekto nauda bibliotekoms - projekte dalyvavusios bibliotekos, organizavusios
tiesioginių transliacijų iš KAVB stebėjimą, gavo nešiojamą kompiuterį bei televizorių, kuriuos
galės panaudoti ir kitiems nuotoliniams renginiams bei mokymams stebėti. Nuotolinių verslumo
bei e. paslaugų pristatymai yra KAVB archyve, tai įgalina vartotojų medžiagą peržiūrėti vėliau ir
pristatyti kitiems šiomis paslaugomis besidomintiems vartotojams.
Knyga „Pasidalinkim ilgesį perpus“ (sudarytoja – D.Sutkevičienė) išleista 500 egz. tiražu iš
Raseinių rajono savivaldybės leidybinės programos (650,00 Eur) ir rėmėjų lėšų (1067 Eur). Šiuo
leidybiniu projektu įamžinome 2016-uosius Bibliotekų metus ir padėjome jau žinomiems ir dar
niekur nepublikuotiems kūrėjams (bibliotekininkams) paviešinti savo kūrybą. Plačiajai visuomenei
parodėme, kad ir bibliotekininkai, nuolat dirbantys su knygomis / tarp knygų, ir patys sugeba
puikiai kurti – tiek poeziją, tiek prozą. Surengtos išleistos knygos sutiktuves, į kurias atvyko du
trečdaliai knygos autorių. Bibliotekininkų kūrybos rinktinę padovanojome ne tik visiems knygos
autoriams bet ir visoms šalies viešosios bibliotekoms.
Knygos „Raseinių dekanato istorija“ (aut. J. Brigys) leidybą rėmė Raseinių rajono
savivaldybė iš Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus
paminėjimo programos. Paramos lėšos - 2200,00 Eur. Knyga išleista 500 egz. tiražu. Visuomenei
pristatyta Raseinių parapijos namuose 2016-11-29. Šioje knygoje atsispindi kaip keitėsi Raseinių
krašto religinis gyvenimas, kaip buvo kuriamos parapijos, kaip susiklostė tam tikros bažnytinio
gyvenimo tradicijos. Ją sudaro trys skyriai: Raseinių dekanato istorijos apžvalga, trumpas
dekanato ir dekanate dirbusių kunigų sąvadas, kuriam ir skirta didžioji knygos dalis.
2015 m. G. Eitutytė Lietuvos kultūros tarybai ir Raseinių rajono savivaldybės sveikatos
programai parašė paraiškas projektui „Pagalba sau bibliotekoje: knygos, keičiančios gyvenimą“.
Nors šis projektas nebuvo finansuotas, 2016 m. jis vykdytas iš rėmėjų lėšų. Finansinę paramą
suteikė praėjusios kadencijos LR Seimo narys Gintautas Mikolaitis, o Raseinių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakvietė lektorę. Klaipėdos Jūrų ligoninės psichologėpsichoterapeutė Jūratė Narbutė gegužės 18 d. perskaitė paskaitą tema „Bendravimo įgūdžių
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lavinimas“, kurioje dalyvavo VB ir filialų darbuotojai, Raseinių m. gyventojai. Už Gintauto
Mikolaičio lėšas užprenumeruotas VB skaityklai 2017 metams psichologinis žurnalas „Raktas“.

9. PERSONALAS
9.1. Darbuotojų skaičius
Iš viso rajono bibliotekose - 49, iš jų profesionalių bibliotekininkų - 43. Kitų darbuotojų - 6.
Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną

9

iš jų:
-

nėra

VB

- Ariogalos miesto filiale

nėra

- kaimo filialuose

9

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Su aukštuoju:
iš viso rajone

21

-

VB

12

-

Ariogalos miesto filiale

1

-

kaimo filialuose

8

Su aukštesniuoju:
iš viso rajone

17

-

VB

6

-

Ariogalos miesto filiale

1

-

kaimo filialuose

10

Kitu:
iš viso rajone

5

-

VB

nėra

-

Ariogalos miesto filiale

nėra

-

kaimo filialuose

5

Darbuotojų išsimokslinimas:
Aukštasis

Aukštesnysis

iš viso

bibliotekinis

iš viso

bibliotekinis

VB

12

6

6

6

Ariogalos m. fil.

1

0

1

1

Kaimo fil.

8

3

10

6

Rajone

21

9

17

13
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Iš 43 rajono bibliotekininkų 48,8 % turi aukštąjį ir 39,5 % aukštesnįjį išsilavinimą. Viešojoje
bibliotekoje 66,7 % bibliotekininkų turi aukštąjį, 33,3 % – aukštesnįjį išsilavinimą, Ariogalos
miesto filiale 1 turi aukštąjį, kitas – aukštesnįjį, kaimo filialuose dirba 8 darbuotojai su aukštuoju
išsilavinimu arba 34,7 % (iš jų 3 su bibliotekiniu) ir 10 su aukštesniuoju išsilavinimu, kas sudaro
43,4 %. 5 darbuotojai kaimo filialuose dirba su viduriniu išsimokslinimu, kas sudaro 21,7 % visų
kaimo filialų darbuotojų.
Darbuotojų etatų skaičius

VB

Iš viso etatų

Iš jų bibliotekininkų

26

18

Ariogalos miesto fil. 2,2

2

Kaimo fil.

22,8

19,5

Rajone

51

39,5

39,1 % kaimo filialų darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką. Pagal aptarnaujamo mikrorajono
gyventojų skaičių darbo krūvis Berteškių, Paliepių, Pašaltuonio, Užkalnių bei Vosiliškio filialuose
bibliotekininkams teko - 0,5 etato, o Gruzdiškės, Milašaičių ir Paupio filialuose - 0,75 etato.
9.2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Praktiniai mokymai
Praktiniams mokymams 2016 metais buvo skirta 10 val.
Birželio 7 d. VB ir filialų darbuotojai dalyvavo kultūros darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo projekto „Bibliotekų specialistų mokymai" organizuojamame seminare „Naudingos ir
įdomios mobiliosios programėlės", kurį vedė Kauno apskrities viešosios bibliotekos specialistės:
Gina Poškienė, Elektroninių paslaugų plėtros grupės vadovė, Vilma Darbutienė, vyresn.
metodininkė ir Daina Bandaravičiūtė, Elektroninės informacijos skaityklos vyr. bibliotekininkė.
Šio praktinio seminaro metu bibliotekininkai susipažino su naudingomis darbų ir laisvalaikio
organizavimo programėlėmis, sužinojo kaip planšetinį kompiuterį ar išmanųjį telefoną paversti
skeneriu ir sukurti PDF failus, kaupti užrašus ir priminimus bei sudaryti darbų sąrašus. Taip pat
susipažino su QR kodų nuskaitymo programėle, informacija apie virtualius gidus, žemėlapius.
Sužinojo apie Google Inc. debesų technologijų galimybes įvairių dokumentų kūrimui, jų kaupimui
bei savo veiklų koordinavimui. Šiuose mokymuose dalyvavo 10 bibliotekininkų.
Gruodžio 27 dieną vyko mokymai „Atstovavimas ir fondoieška bibliotekos veikloje“.
Mokymus vedė lektorius Mykolas Lepeška. Jis mokymuose dėstė, kad siekiant sėkmingai
atstovauti savo bibliotekai ir pritraukti investicijas, reikia žinoti, kam ir kokią įtaką mes norime
padaryti. Besimokantieji sustiprino žinias, kaip sėkmingai atstovauti bibliotekai siekiant
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efektyviau pritraukti lėšų, užmegzti naujas partnerystes su kitomis organizacijomis

ir gauti

didesnį vietos valdžios ir bendruomenės palaikymą. Šiuose mokymuose dalyvavo visi VB ir
filialų darbuotojai.
Suorganizuoti seminarai ir konferencijos
2016 m. kovo 16 d. bendradarbiaujant su Raseinių Dubysos regioniniu parku ir Raseinių
krašto istorijos muziejumi suorganizuotas seminaras „Bibliotekos veiklos kryptys: nuo skaitymo
iki kultūros paveldo pažinimo ir išsaugojimo“.
2016 m. balandžio 27 d. įvyko seminaras „Vaikų literatūros aktualijos“.
2016 m. lapkričio 16. bendradarbiaujant su Raseinių Dubysos regioniniu parku
suorganizuotas seminaras „Raseinių krašto dvarų paveldas“.
2016 m. balandžio 1 d. buvo suorganizuota Respublikinė konferencija: „Marcelijus
Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje“.
2016 m. lapkričio 16 d. įvyko konferencija „Raseinių rajono dvarų likimas, žvelgiant iš XXI
a. perspektyvos“. (Organizatorius Dubysos regioninio parko direkcija, Partneriai - Raseinių
Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, Raseinių krašto istorijos muziejus).
Išvažiuojamieji seminarai, nuotoliniai mokymai skirti kvalifikacijos kėlimui.
Pavadinimas

Data

Vieta

Dalyvavo

Projekto „Papasakok apie save –

2016 01 14

Lietuvos

Daina Sutkevičienė,

būk svarbus“ seminaras-dirbtuvės

nacionalinė M.

direktorė

„Kuo šiandien labiausiai

Mažvydo

didžiuojasi bibliotekos?“

biblioteka

Seminaras „2015 metų vaikų

Lietuvos

Jolanta Gudeikytė,

knygų derliaus aptarimas“ ir

nacionalinė

Vaikų literatūros

„Geriausių ir reikšmingiausių 2015

Martyno

skyriaus vedėja

metų knygos kūrėjų apdovanojimų

Mažvydo

ceremonija“

biblioteka

Seminaras

2016 04 02

2016 05 10

„Viešas kalbėjimas, bendravimas

Šiaulių

Asta Guntarskytė, Vaikų

kolegija

literatūros skyriaus

su žiniasklaida ir įvaizdžio

vyresn. bibliotekininkė

formavimas“
Lietuvos

Jolanta Gudeikytė,

„Virtuali bendruomenė kuria

nacionalinė M.

Vaikų literatūros

realias bendruomenes. Socialinių

Mažvydo

skyriaus vedėja

tinklų panaudojimas“

biblioteka

Mokymai

2016 05 13
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Seminaras

2016 05 17-

„Projektų valdymas“

18

KAVB

Asta Kriščiokaitienė,
Informacijos skyriaus
vyr. bibliotekininkė

Respublikinė mokyklų

Kauno rajono

Danelija Laurinavičiūtė,

bibliotekininkų konferencija

švietimo

Aušra Užmedzkienė,

„Skaitymas – raktas į savarankišką

centras

Nijolė Salemonavičienė,

2016 05 27

ir kūrybišką mąstymą“

Jūratė Jokubauskienė,
Vilma Augustinavičienė

Tarptautinė konferencija

Klaipėdos

Lina Levickienė,

„Bendradarbiavimas – žinios,

rajono

Aptarnavimo skyriaus

progresas ir inovacijos“

savivaldybės J.

vedėja;

Lankučio

Virginija Miežinienė,

viešoji

vyr. metodininkė

2016 06 02

biblioteka
Seminaras „Nenustatytų teisių

2016 09

KAVB

Asta Kriščiokaitienė,

turėtojų kūriniai: nuo poreikio

Informacijos skyriaus

atsiradimo iki statuso suteikimo“

vyr. bibliotekininkė;
Justina Juškaitė,
Informacijos skyriaus
vyresn. bibliotekininkė

Mokymo programa „Strateginio

2016 09 12-

Lietuvos

Daina Sutkevičienė,

planavimo sesijos“

14

nacionalinė M.

direktorė;

Mažvydo

Danguolė

biblioteka

Kasparavičienė,
Informacijos skyriaus
vedėja

Gerosios darbo patirties išvyka į

2016 09 18-

Helsinkio

Danguolė

Suomijos bibliotekas

25

miesto

Kasparavičienė,

„Biblioteka šiuolaikinio verslo

bibliotekos

Informacijos skyriaus

erdvėse“

Rikhardinkatu

vedėja

filiale,
Helsinkio
universiteto,
Helsinkio
miesto
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bibliotekos
Töölö, Espoo
miesto
bibliotekos
Sello, Tampere
miesto
Koilliskeskus
padaliniuose,
Turku miesto
bibliotekoje
Paskaita „Epale“ suaugusiųjų

Raseinių

Daina Sutkevičienė,

švietėjų portalas. Savarankiškai

rajono

direktorė

besimokantysis

švietimo

2016 09 28

centras
Nuotoliniai mokymai

2016 10 10-

„Projektų valdymo sistema

12

KAVB

Daina Sutkevičienė,
Danguolė

WEB2Project“

Kasparavičienė,
Lina Levickienė, Gitana
Eitutytė, Jolanta
Gudeikytė, Agnė
Kasparavičiūtė

Tarptautinis seminaras „Vaiko

2016 10 13

lūkesčių biblioteka“

Lietuvos

Jolanta Gudeikytė,

nacionalinė M.

Vaikų lit. Sk. vedėja

Mažvydo
biblioteka
Seminaras „Lietuvos gyventojų

2016 10 18

informacinio saugumo link“

Lietuvos

Daina Sutkevičienė,

savivaldybių

direktorė

viešųjų
bibliotekų
asociacija
Seminaras „Naujasis Darbo

Raseinių

Daina Sutkevičienė,

kodeksas: darbo santykių

rajono

direktorė

reguliavimo esminiai pokyčiai“

švietimo

2016 10 24

centras
Bibliotekos pažangai 2 patirties

2016 10 27-

Lietuvos

Daina Sutkevičienė,
86

RMMVB veiklos ataskaita už 2016 m.
dalijimosi seminaras „Vartotojai –

nacionalinė M.

28

partneriai – bibliotekos –

Mažvydo

savivaldybė“

biblioteka

Seminaras

2016 11 23

KAVB

„Design thinking“ galimybės

direktorė

Virginija Miežinienė,
vyr. metodininkė

bibliotekoje
Raseinių

Roma Kavaliauskienė,

rajono

Informacijos skyriaus

savivaldybė

vyresn. bibliotekininkė

Lietuvos

Jolanta Gudeikytė,

„Prano Mašioto skaitymai“, kurių

nacionalinė M.

Vaikų lit. sk. vedėja

tema „Linksmos knygos vaikams“

Mažvydo

Konferencija

2016 12 08

„Darbas su savanoriais“
Mokslinis – praktinis seminaras

2016 12 12

biblioteka
Iškilmingas Bibliotekų metų

Lietuvos

Daina Sutkevičienė,

baigiamasis renginys, konferencija

nacionalinė M.

direktorė

„Bibliotekos socialiniams

Mažvydo

pokyčiams: skaitau–mokausi–

biblioteka

2016 12 13

kuriu“
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų

Lankytojų

2016m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

VB

171

160

2170

2098

4110

4029

Ariogalos m. fil.

330

330

4997

5155

8060

7845

Kaimo fil.

186

193

3601

3764

4453

4454

Rajone

186

185

3068

3107

4477

4425

1 bibliotekininkui

Išduotis fiz. vnt.

10. MATERIALINĖ BAZĖ
10.1. Bendras patalpų plotas
Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 3151 m2 , iš jų – 2731 m2 naudingo ploto. Viešoji
biblioteka turi 1423 m2, iš jų 1207 m2 naudingo ploto, naujos Ariogalos miesto filialo patalpos
užima 157 m2 ir naudingo ploto - 157 m2, kaimo filialai įsikūrę 1571 m2, iš jų 1367 m2 naudingo
ploto.
Rajono bibliotekų fondai sutalpinti 5450 lentynų metruose, iš jų – 4779 lentynų metrus
užima atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 2093 lentynų metruose,
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atviri fondai - 1422 lentynų metruose, Ariogalos miesto filialo – 250 lentynų metrai, iš jų – 250
atviri fondai, kaimo filialuose – 3107 lentynų metrus užima atviri fondai. Fotokopijavimo aparatų,
prieinamų vartotojams, buvo 27.
10.2. Ūkinė veikla
Atlikti remontai Katauskių ir Pramedžiavos filialuose. Gruzdiškės filialas perkeltas į
bendruomenės pastate esančias patalpas. Šio filialo patalpų šildymui nupirktas kondicionierius
(760 Eur). Nupirkti mobilūs stelažai VB knygų saugyklai ir archyvui (18186,35 Eur).
Bibliotekiniai baldai nupirkti Gruzdiškės, Katauskių filialams, Vaikų literatūros skyriui,
laisvalaikio praleidimui skirti baldai – skaityklai, Ariogalos miesto filialui. Baldų įsigyta už
9873,23 Eur. Kompiuterinės įrangos atnaujinimui skirta 1436 Eur.
10.3. Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
• kompiuteriai rajone 139, iš jų: 85 vartotojams, 54 darbuotojams
• lazeriniai spausdintuvai - 5
• kvitų spausdintuvai - 22
• brūkšninių kodų skaitytuvai - 35
• daugiafunkciniai įrenginiai – 39
VB - kompiuteriai 49, iš jų: 20 vartotojams, 29 darbuotojams
• lazeriniai spausdintuvai – 4
• brūkšninių kodų skaitytuvai –9
• daugiafunkciniai įrenginiai – 18.
• skaneriai – 2
• kvitų spausdintuvai – 6.
Ariogalos miesto filiale kompiuteriai 7, iš jų 5 vartotojams, 2 darbuotojams
• daugiafunkcinis spausdintuvas – 1
•kvitų spausdintuvai – 2
•brūkšninių kodų skaitytuvai – 2
Kaimo filialuose kompiuteriai – 83, iš jų 60 vartotojams, 23 darbuotojams
• daugiafunkciniai įrenginiai – 20
•kvitų spausdintuvai – 14
• lazerinis spausdintuvas – 1
• brūkšninių kodų skaitytuvai – 24
2016 m. iš viso įsigyta 3 kompiuteriai ir 8 spausdintuvai, 1 skaneris.
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11.FINANSAVIMAS
Gauta lėšų (tūkst. Eur):

590,6

iš savivaldybės

546,4

valstybės (KM lėšos komplektavimui)

26,5

už mokamas paslaugas

0,7

juridinių ir fizinių asmenų parama

0,5

projektai

16,5

Išlaidos (tūkst. Eur):

590,6

darbo užmokesčiui

325,3

socialinio draudimo įmokos

100,4

dokumentų įsigijimui

51,8

elektroninei informacijai

0

ryšio paslaugos

7,5

transporto išlaikymas

2,0

kitos prekės

34,7

komandiruotės

0,5

ilgalaikio turto remontas

2,0

kvalifikacijos kėlimas

1,7

komunalinės paslaugos

24,4

kitos paslaugos

9,8

darbdavių socialinė parama

1,0

vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

0,5

kultūriniams renginiams

8,3

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

20,7

2016 m. biudžetas (steigėjo ir valstybės lėšos) buvo 11935,46 Eur didesnis, negu 2015 m.
Žymiai padidėjo Savivaldybės skirtos lėšos dokumentų įsigijimui 24800,00 Eur, t.y. 1073,76 Eur
daugiau negu 2015 m. Periodikos prenumeratai – 17398,4 Eur, knygoms ir kitiems dokumentams
– 7401,6 Eur. Iš Kultūros ministerijos gauta spaudiniams 26544 Eur t.y. 2789 Eur daugiau negu
2015 m. Už mokamas paslaugas gauta 749,34 Eur.
1.

2.

Gauta lėšų dokumentų įsigijimui

51804,28 Eur

-

Iš savivaldybės

24800,00 Eur

-

Kultūros ministerijos lėšos komplektavimui

26544,00 Eur

-

Projektų lėšos

460,28,00 Eur

Išlaidos dokumentų įsigijimui

51804,28 Eur
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12. IŠVADOS
12.1. Sėkmės
2016

metais

įvykdyti

4

projektai:

„Pažangėjanti

biblioteka

kiekvienam“,

„(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“, „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų
sankirtoje“, „Europos ateitis – tvari aplinka“ .
 Dalyvauta Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamuose skaitymuose „Vasara
su knyga“
 Išleistos 3 knygos, 2-jų knygų finansavimą rėmė savivaldybė iš kitų programų lėšų.
 Suorganizuota respublikinė konferencija „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų
sankirtoje“ pritraukusi virš 200 žmonių.
 Paminėti BIBLIOTEKŲ METAI, pagerbti geriausi rajono

bibliotekų skaitytojai.

Sudarytos galimybės skaitytojams nemokamai įsigyti skaitytojo pažymėjimą arba jį
praradus gauti dublikatą. Viešojoje bibliotekoje sutelkta 22 vartotojais daugiau nei 2015
metais.
 Ataskaitiniais metais palankios sąlygos buvo bibliotekų darbuotojų mokymuisi. 2016 m.
kvalifikaciją kėlė visi Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai.
 Pagerintos darbo sąlygos Katauskių, Gruzdiškės filialuose.
 2016 m. su LIBIS PĮ jau dirbo visi 24 kaimo filialai.
 Sustiprintos partnerystės su kaimų bendruomenių sąjunga, kaimų bendruomenėmis,
informacijos viešinimo kanalais.
 Vis dažniau gyventojai kreipiasi į bibliotekas dėl mokymosi kompiuterinio ir skaitmeninio
raštingumo pagrindų.
 Pakeltos bibliotekininkų IT kompetencijos ir gebėjimai mokyti gyventojus.
12.2. Problemos
 Nors rajono bibliotekų lankytojų daugėjo, dokumentų išduotis, kaip ir registruotų vartotojų
skaičius, šiek tiek sumažėjo. Rajono bibliotekose mažėja ne tik skaitančių vartotojų,
mažėja ir besinaudojančių kompiuteriais. Išlieka skaitymo mažėjimo tendencija.
 Keletas filialų, nors juose buvo naujai įrengti šildymo įrenginiai (kondicionieriai), tačiau
dar nepakankamai patrauklūs šaltuoju metų laiku bibliotekų lankytojams.
 Didėjant imigracijai, keliautojai (užsienio piliečiai) užsuka ir į biblioteką, nes jiems
reikalinga vieša interneto prieiga ar nori gauti daugiau informacijos apie kraštą ir pan.
Todėl bibliotekininkai susiduria su užsienio kalbų nepakankamu mokėjimu.
 Vis aktualesnis tampa atvirų fondų apsaugos klausimas.
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 Nepakankamai išnaudojami jau turimi dokumentų fondų, duomenų bazių ir kitų priemonių
resursai.
 Vaikams ir jaunimui bibliotekose trūksta naujų technologijų, kūrybinių užsiėmimų,
patrauklių erdvių jų kultūriniams poreikiams tenkinti.
12.3. Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant veiklą
 Siekiant pritraukti į biblioteką daugiau skaitytojų, reikėtų ne tik plėsti bendradarbiavimą su
pedagogais, vaikų darželių darbuotojais, bet per juos vesti dialogą su pradinių klasių
mokinių, vaikų darželių ugdytinių tėvais, jiems reklamuoti vaikiškas knygas, skaitymo
naudą ir bibliotekos paslaugas, o pačią biblioteką pristatyti kaip saugią ir patrauklią erdvę
šeimos bendravimui, laisvalaikio leidimui ir kūrybai.
 didinti darbuotojų motyvaciją, taikant įvairias skatinimo priemones;
 aktyviau informuoti vartotojus apie bibliotekos teikiamas paslaugas, turimus dokumentų,
prenumeruojamų duomenų bazių resursus bei sudaryti sąlygas jais naudotis;
 siekiant geriau plėtoti bibliotekos kultūrinę veiklą pritraukti naujų socialinių partnerių;
 tęsti darbuotojų kompiuterinio raštingumo ugdymą bei siekti darbuotojų kompetencijų
didinimo;
 dalyvauti įvairiuose konkursuose bei projektuose, kurie padėtų populiarinti biblioteką
vietos bendruomenėje;


ieškoti papildomų bibliotekos veiklos finansavimo šaltinių;

 stiprinti viešosios bibliotekos infrastruktūrą, gerinti paslaugų prieinamumą vartotojams.

 svetainę „Raseinistika“ papildyti skaitmeniniais kraštotyros darbais;
Medžiagą ataskaitai pateikė:
Gitana Eitutytė

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja

Jolanta Gudeikytė

Vaikų literatūros sk. vedėja

Lina Levickienė

Skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja

Asta Kriščiokaitienė

Informacijos sk. vyr.bibliotekininkė, atliekanti vedėjo funkcijas

Virginija Miežinienė

vyr. metodininkė

Ataskaitą parengė:
Danguolė Kasparavičienė

direktoriaus pavaduotoja
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