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Metų knygą“, projekte „Augu skaitydamas“. Po rajono bibliotekas buvo organizuojamos išvykos su

I. BENDROJI DALIS

„Keliaujančių knygų lagaminu“ ir lėlių – literatūrinių personažų paroda „Atėję iš knygų“.

2013-ieji - Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo intensyvios veiklos,

2013 metų pabaigoje Gruzdiškės filialui padovanota knygų už 1000 Lt. LNK laidos "KK2"

kūrybinių projektų įgyvendinimo ir leidybiniai metai. Pagrindiniai tikslai – tai informacinių išteklių

metu paaiškėjo, kad lapkričio mėnesio prizą - svajonės išpildymą už 1000 litų laimėjo raseiniškė

kaupimas ir jų prieigos užtikrinimas, paslaugų kokybės gerinimas, dalyvavimas projektinėje

Lina Kleišmantienė. Jos svajonė buvo, kad „Aroma Gold" kava padovanotų Gruzdiškės kaimo

veikloje, kraštotyrinės informacijos sklaida.

bibliotekai naujų knygų. Ir svajonė išsipildė – Gruzdiškės filialas papildytas naujomis vaikiškomis

2013 m. viešojoje bibliotekoje ir 25 filialuose sukaupta 239528 fiz. vnt. 40,8 tūkst.
pavadinimų dokumentų, rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 8415 vartotojų, jiems išduota

knygelėmis, enciklopedijomis, grožine ir moksline literatūra. Ši vertinga dovana brangi visiems
bibliotekos skaitytojams nuo pačių mažiausių iki senjorų.

195175 fiz. vnt. 2013 m. buvo prenumeruojami 73 pavadinimų periodiniai leidiniai, kuriems įsigyti

2013 m. rajono SVB elektroniniame kataloge jau sukaupta 59,7 tūkst. bibliografinių įrašų,

rajono Savivaldybė skyrė 41,1 tūkst. Lt (4,5 tūkst. Lt daugiau negu 2012 m.). Naujų leidinių

(2012 m.- 55,7). Viešosios bibliotekos elektroninėje kraštotyros duomenų bazėje yra kaupiami

įsigijimui iš Kultūros ministerijos skirta 82,3 tūkst. Lt, t.y. 2,5 tūkst. Lt daugiau negu 2012 m.

Raseinių rajono laikraščių analiziniai straipsnių aprašai ir per 2013 m. į Nacionalinę bibliografijos

2013-iais metais viešoji biblioteka aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. Buvo įgyvendinti

duomenų banką išsiųsta 2096 analiziniai bibliografiniai įrašai (363 įrašais daugiau negu 2012 m.)

3 projektai, finansuoti iš Kultūros rėmimo fondo. Tai „Skambėk, lietuviškas žodi“, „1863

Sėkmingai dirbama su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema (LIBIS), kuri jau įdiegta

sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“ ir „Dailininkas ir vaikiška knyga-2013“.

25 rajono bibliotekose.

Šių projektų dėka buvo surengta kalbos ir knygos šventė Raseinių miesto Žemaičio aikštėje
„Skambėk, lietuviškas žodi“, surengti rajono bendruomenėse susitikimai su nacionalinės premijos

Viešosios bibliotekos tinklapyje www.raseiniai.rvb.lt priskaičiuoti 10269 virtualūs
apsilankymai, elektroniniame kataloge – 1338 virtualūs apsilankymai.

laurėtais, parengta ir išleista Jono Brigio knyga „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų

Viešoji biblioteka turi prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų bazių: EBSCO Publishing;

žodynas“ ir surengti 4 susitikimai su žinomais respublikos dailininkais Sigute Ach, Gintaru Jociumi,

Oxford Art Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium Collection;

Pauliumi Juodišiumi, Jūrate Račinskaite ir poete Ramute Skučaite bei Raseinių meno mokyklos

INFOLEX.Praktika.

dailės mokytojos Gitanos Evseičikaitės 4 užsiėmimai su Viešosios bibliotekos skaitytojais vaikais.

2013 m. už teikiamas mokamas paslaugas gauta 3,5 tūkst. Lt.

Gavus iš rajono Savivaldybės 3 tūkst. Lt buvo parengtas ir įgyvendintas projektas „Trisdešimt

Rajono bibliotekininkai kelia kvalifikaciją viešojoje bibliotekoje ir už jos ribų

Dubysos pavasarių“ - paminėta rajono literatų klubo „Dubysa“ veiklos sukaktis ir išleistas jų

organizuojamuose seminaruose, stažuotėse, konferencijose. Dalyvauta Kauno apskrities viešosios

kūrybos almanachas. Rajono savivaldybės Sveikatos rėmimo programa finansavo projektus

bibliotekos rengtuose mokymuose, tai: „Bibliografinė informacinė paieška“, Vaikas – šeima,

„Skaitau ir sveikstu“ (viešoji biblioteka) ir „Sveikas žmogus – sveika visuomenė“ (Vosiliškio

skaitymas – asmenybė“, „Skaitmeninio turinio kūrimas bibliotekininkams“, „Rankraščiai: saugome,

filialas).

tiriame, skleidžiame žinią“ ir kt.

Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka įgyvendino projekto „Bibliotekos pažangai“ laimėtą
konkursą „Gyventojų skaitmeninio raštingumo bibliotekose stiprinimas“. Buvo tęsiamas rajono

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

Savivaldybės finansuojamas projektas „Sugrįžimai“ – susitikimai su kraštiečiais.
2013 metais už projektinę veiklą iš viso gauta 31,9 tūkst. Lt, surengta per 30 kultūrinių
renginių.

2013 m. bibliotekų tinklas rajone pasikeitė. Buvo uždarytas Pikčiūnų filialas.
1. Bibliotekų skaičius:

Praėjusiais metais sukurta kraštotyros svetainė „Raseinistika“, kurios tikslas – efektyvesnė
•

iš viso 26

2013 metais rajono bibliotekose vyko renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei,

•

miesto filialų - 1

tarptautiniam projektui „Šiaurės šalių bibliotekų savaitei“. Aktyviai dalyvauta akcijoje „Renkame

•

kaimo filialų - 24

kraštotyros informacijos sklaida ir prieinamumas visuomenei.
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5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB

sujungtų filialų – 4

VB struktūra:

2. Tinklo pokyčiai:
•

uždaryta filialų - 1

•

atidaryta filialų - 0

•

sujungta filialų - 0

• Administracija – direktorius, pavaduotojas, vyresn. metodininkas, sekretorius, inžinieriusprogramuotojas;
• Skaitytojų aptarnavimo skyrius - 6 darbuotojai ( vedėjas ir 5 vyresn. bibliotekininkai);
• Informacijos skyrius – 3 darbuotojai (vedėjas ir 2 vyresn. bibliotekininkai)

3. Nestacionarinis aptarnavimas:

• Vaikų literatūros skyrius - 3 darbuotojai (vedėjas ir 2 vyresn. bibliotekininkai)

•

bibliotekinių punktų skaičius – 6

•

bibliobusų skaičius - nėra

•

knygnešių skaičius -160

• Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius - 4 darbuotojai ( vedėjas ir 3 vyresn.
bibliotekininkai )
• Ūkio skyrius – 10 darbuotojų ( vedėjas, vairuotojas, elektrikas, santechnikas, darbininkas, 5

Labiausiai nutolusių kaimo gyventojų bibliotekinis aptarnavimas buvo organizuojamas
steigiant aptarnavimo punktus ir pasitelkiant knygnešius. 2013 m. rajone buvo 6 nestacionarios
bibliotekėlės

(Kaulakių,

Gruzdiškės,

Užkalnių,

Katauskių

(dvi)

ir

Pryšmančių

filialų

mikrorajonuose). Bibliotekiniuose punktuose sutelkta 116 vartotojų, apsilankymų skaičius 515,

valytojai).
2013 metais viešojoje bibliotekoje buvo 27,5 etatų, iš jų 19– profesionalių bibliotekininkų, 2 –
kvalifikuoti specialistai, 6,5 techninių darbuotojų.
Administracija

jiems išduota 1900 fiz. vnt. dokumentų.

Skyriai

2013 metais knygnešių buvo 160, kurie aptarnavo senyvo amžiaus, neįgalius žmones, šeimų

Dokumentų komplektavimo ir
tvarkymo

Informacijos

Vaikų literatūros

Skaitytojų aptarnavimo

Ūkio

narius, kaimynus.
Interneto skaitykla

Knygos muziejus

Abonementas

Abonementas

Žaisloteka

Periodikos skaitykla

4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas:
Interneto skaitykla

•

aptarnaujamų skaitytojų skaičius namuose -311
Filialai

2013 m. viešojoje bibliotekoje buvo užregistruoti 66 neįgalieji, iš jų 21 - aklieji. Šie
Miesto (Ariogalos)

24 kaimo filialai

skaitytojai naudojasi Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo kilnojamąja bibliotekėle (jos fondą
Berteškių

Betygalos

Butkiškės

Girkalnio

Gruzdiškės

Ilgižių

Kalnujų

Katauskių

sudaro garso įrašai CD laikmenose). Per ataskaitinius metus buvo išduoti 157 CD. Negalinčius
lankytis bibliotekoje senyvo amžiaus ir neįgalius skaitytojus aptarnauja knygnešiai. Tai bibliotekos
darbuotojai, neįgaliųjų kaimynai, skaitantys mūsų bibliotekoje.
Viešoji biblioteka palaiko ryšius ir bendradarbiauja su rajono Aklųjų ir silpnaregių sąjunga,
Invalidų sąjunga, Žmonių su negalia draugija, ir VŠĮ Raseinių protiškai neįgalaus jaunimo

Kaulakių

Milašaičių

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

Nemakščių

Paliepių

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

Pašaltuonio

Paupio

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

Pikčiūnų

Pramedžiavos

Pryšmančių

Sujainių

kompiuteriu neregiams.
Rajono bibliotekininkai, organizuodami neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių aptarnavimą,
bendradarbiauja su vietos seniūnijomis, bendruomenėmis. Sujainių filialo darbuotoja padeda
organizuoti renginius Blinstrubiškių senelių globos namų gyventojams.
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III. FONDO FORMAVIMAS
Fondo būklė:
1. Iš viso yra SVB fonde (fiz. vnt. ir pav.)
239528 fiz. vnt. 40794 pav.
• savivaldybės VB
91007 fiz. vnt. 40629 pav.
• Ariogalos miesto filiale
12077 fiz. vnt. 7397 pav.
• kaimo filialuose
136444 fiz. vnt. 6340 pav.
2013 m. SVB fondas sumažėjo 7120 fiz. vnt., nes nurašyta daugiau dokumentų, negu gauta.
Fondo būklė 2012 - 2013 m.

136444

12077

2013
m.

filialai

91007

Ariogalos

239528

VB
iš viso

2012
m.

145151

11477

0

50000

90020
100000

246648
150000

200000

250000

300000

4. Iš viso SVB bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.) 28751 fiz.
vnt. arba (12%).
Iš jų:
•

savivaldybės VB

7603 fiz. vnt. (8,4 %)

2. Iš viso SVB yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) - 139720 fiz. vnt. (58,3 %)

•

Ariogalos miesto filiale

1457 fiz. vnt. (12,1 %)

Iš jų:

•

kaimo filialuose

19691 fiz. vnt. (14,4 %)

•

savivaldybės VB

•

Ariogalos miesto filiale

•

kaimo filialuose

2013 m. periodinių leidinių fondas padidėjo177 fiz. vnt.

44624 fiz. vnt. (49 %)
8011 fiz. vnt. (66,3%)
87085 fiz. vnt. (63,8%)

5. Aprūpinimas dokumentais
•

2013 m. grožinės literatūros fondas sumažėjo 3916 fiz .vnt.

vienam gyventojui tenka dokumentų

6,6 fiz. vnt.

Iš jų:
3. Iš viso SVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.) 99808 fiz. vnt. (41,7%)

- mieste

7,4 fiz. vnt.

Iš jų:

- kaime

6,2 fiz. vnt.

•

savivaldybės VB

•

Ariogalos miesto filiale

•

kaimo filialuose

46383 fiz. vnt. (51 %)
4066 fiz. vnt. (33,7 %)
49359 fiz. vnt. (36,2 %)

2013 m. šakinės literatūros fondas sumažėjo 3204 fiz. vnt. Periodiniai leidiniai sudaro 28,8 % visos

•

0,5 fiz. vnt.

Iš jų:
- mieste

0,4 fiz. vnt.

- kaime

0,5 fiz. vnt.

•

šakinės literatūros.

vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų

vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų

0,1 fiz. vnt.

Iš jų:
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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- mieste

0,3 fiz. vnt.

projektinių lėšų – 111 fiz. vnt. dokumentų. Už Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos lėšas

- kaime

0,01 fiz. vnt.

Žaiginio filialui nupirkti 4 fiz. vnt. dokumentų. 973 fiz. vnt. dokumentų gauti perdavimo būdu iš

0,01 fiz. vnt.

VB atsarginio fondo ir likviduoto Pikčiūnų filialo. 1332 fiz. vnt. gauti iš kitų šaltinių.

•

vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų

Iš jų:
- mieste

0,01 fiz. vnt.

- kaime

0,01 fiz. vnt.

•

vienam vartotojui tenka dokumentų

2013 m. gautų dokumentų sudėtis pagal finansavimo šaltinius

28,5 fiz. vnt.

Iš jų:

2309

- mieste
- kaime

27,5 fiz. vnt.
29,3 fiz. vnt.

4151

4110
5432

2013 m. vienam gyventojui teko 0,1 fiz. vnt. dokumentų mažiau, negu 2012 m. Vienam
vartotojui tenkančių dokumentų skaičius padidėjo 0,6 fiz. vnt. Šie rodikliai didėja, nes rajone
mažėja vartotojų skaičius. Vienam gyventojui tenkančių naujų dokumentų skaičius padidėjo 0,1,
LR kultūros ministerija
Rajono Savivaldybė
Parama
Kiti šaltiniai

nes gauta daugiau naujų dokumentų.

Dokumentų gavimas:
Per metus įsigyta dokumentų SVB (fiz. vnt. ir pav.) 16113fiz.vnt., 1895 pav.
•

Per metus savivaldybės VB gavo 4769 fiz. vnt., 1895 pav. dokumentų, t. y. 335 fiz. vnt.

per metus įsigyta grožinės literatūros iš viso 6124 fiz.vnt.

mažiau, negu 2012 metais.

Iš jų:
- savivaldybės VB
- Ariogalos miesto filiale
- kaimo filialuose
•

Per metus Ariogalos miesto filialas gavo 1037 fiz. vnt., 541 pav. dokumentų, t. y. 379 fiz. vnt.

1796 fiz. vnt.

daugiau, negu 2012 metais.

449 fiz. vnt.

Per metus vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 429 fiz. vnt., 183 pav. dokumentų.

3879 fiz. vnt.

2013 m. vienas kaimo filialas vidutiniškai gavo 84 fiz. vnt. daugiau, negu ankstesniais metais.

per metus įsigyta šakinės literatūros iš viso 9989 fiz. vnt.

Mažiausiai dokumentų įsigijo Pikčiūnų filialas – 42 fiz. vnt., Pašaltuonio filialas – 268 fiz. vnt.,

Iš jų:
- savivaldybės VB
- Ariogalos miesto filiale
- kaimo filialuose

Vosiliškio filialas – 272 fiz. vnt., Paliepių filialas – 291 fiz. vnt.

2973 fiz. vnt.

Per metus gauta periodinių leidinių 8272 fiz. vnt., 139 pav. (51,3 % naujų dokumentų )

588 fiz .vnt.

(prenumeruojamų periodinių leidinių gauta 73 pav.) Iš jų:

6428 fiz. vnt.

•

•

dokumentų. Už rajono savivaldybės lėšas gauta 5414 fiz. vnt. periodinių leidinių ir 18 fiz. vnt.

Ariogalos miesto filialas

545

fiz.

vnt.,

56

pav.

(52,6%

naujų

dokumentų),

prenumeruojamų periodinių leidinių gauta 19 pav.;

metais dokumentų gavimas padidėjo dėl didesnių valstybės biudžeto, paramos ir projektinių lėšų.
Už Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos skirtas lėšas įsigyta 4151 fiz. vnt.

1553 fiz. vnt., 139 pav. (32,6 % naujų dokumentų), prenumeruojamų

periodinių leidinių gauta 73 pav.;

2013 m. gauta 1408 fiz. vnt. daugiau, negu 2012 m. Šakinės literatūros gavimas padidėjo
139 fiz. vnt. Grožinės literatūros gauta 1269 fiz. vnt. daugiau, negu ankstesniais metais. Praėjusiais

savivaldybės VB

•

vidutiniškai gavo kaimo filialas

257 fiz. vnt., 20 pav. (60 % naujų dokumentų),

prenumeruojamų periodinių leidinių vidutiniškai gauta 11 pav.

knygų. Paramos būdu gauta 4110 fiz. vnt. dokumentų (kartu su periodiniais leidiniais), iš
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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2013 metais gauta 930 fiz. vnt. ir 74 pav. periodinių leidinių daugiau, negu 2012 m.

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:

Savivaldybės VB gauta periodinių leidinių 35 fiz. vnt. daugiau. Ariogalos m. filiale gauta 250 fiz.

•

iš viso

4,37 Lt

vnt. daugiau, kaimo filialuose vidutiniškai gauta 27 fiz. vnt. daugiau. Periodinių leidinių gavimas

•

Kultūros ministerijos skirtų lėšų

2,29 Lt

padidėjo, nes 1650 fiz. vnt., 66 pav. laikraščiai ir žurnalai gauti paramos būdu.

•

savivaldybės skirtų lėšų

1,14 Lt

iš kitų šaltinių

0,94 Lt

•

Dokumentų gavimas SVB 2012-2013 m.

Metai

2013 m. lėšų vienam gyventojui dokumentams įsigyti teko 0,68 Lt daugiau negu 2012

SVB iš viso
(fiz. vnt.)
VB

2012
2013

14705
16113
+1408
+9,57%

Iš jų:
Ariogalos m.
filialas

5104
4769
-335
-6,56%

658
1037
+379
+57,6%

metais. Iš Kultūros ministerijos knygų įsigijimui skirta 2500 Lt daugiau negu ankstesniais metais.
kaimo
filialuose
8943
10307
+1364
+15,25%

2013 m. gautų dokumentų sudėtis

Už šias lėšas įsigyta 4151 fiz. vnt. dokumentų (431 fiz. vnt. daugiau, negu 2012 m.). Rajono
savivaldybė dokumentų įsigijimui skyrė 41100 Lt, t.y. 5100 Lt daugiau negu 2012 m.

Dokumentų nurašymas
•

iš viso nurašyta rajono bibliotekose

•

savivaldybės VB

•

Ariogalos miesto filiale

•

kaimo filialuose

23233 fiz. vnt. 138 pav.
3782 fiz. vnt. 606 pav.
437 fiz .vnt. 71 pav.
19014 fiz. vnt. 580 pav.

2013 metais nurašyta 2736 fiz. vnt. daugiau dokumentų, negu ankstesniais metais ir 7120
fiz. vnt. daugiau, negu 2013 metais gauta naujų dokumentų. Savivaldybės VB nurašyta 2013 fiz.
vnt. mažiau, negu 2012 m. ir 987 fiz. vnt. mažiau, negu 2013 m. gauta naujų dokumentų. SVB
filialuose, lyginant su praėjusiais metais, nurašymas padidėjo 5087 fiz. vnt., nes uždarytas Pikčiūnų
filialas. Rajono bibliotekose daugiausiai nurašyta susidėvėjusių dokumentų - 9793 fiz. vnt. (42,2%).
Nurašyta 8883 fiz. vnt. (38,2%) praradusių aktualumą dokumentų, iš jų 91,1%

- periodiniai

leidiniai. Į mainų fondą ir kitoms bibliotekoms perduota 4475 fiz. vnt. (19,3%). Nurašyta 78 fiz.
vnt. (0,3%) dėl kitų priežasčių prarastų dokumentų ir 4 fiz. vnt. vartotojų prarastų dokumentų.
34,9% visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai.

Fondo naudojimas:

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde
•

savivaldybės VB

5,2 %

•

Ariogalos miesto filiale

8,6 %

•

kaimo filialuose

7,6 %

RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita

Bendras rajono bibliotekų fondo apyvartos rodiklis

0,8

•

savivaldybės VB

0,9

•

Ariogalos miesto filiale

1,3

•

kaimo filialuose

0,7

Fondo panaudojimo koeficientas

0,8

•

savivaldybės VB

0,9

•

Ariogalos miesto filiale

1,3

•

kaimo filialuose

0,7
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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Grožinės literatūros fondo panaudojimo koeficientas SVB 0,7

sumažėjo 5249 gyventojais. Gyventojų migracija į užsienio valstybes kasmet didėja. Tuo pačiu

•

savivaldybės VB

1

mažėjant gimstamumui Lietuvoje sparčiai mažėja ir vaikų skaičius. Per penkis metus rajone

•

Ariogalos miesto filiale

1,4

sumažėjo 1294 vaikais.

•

kaimo filialuose

0,6

Šakinės literatūros fondo panaudojimo koeficientas (su periodiniais leidiniais) 0,9
•

savivaldybės VB

0,8

•

Ariogalos miesto filiale

1,1

•

kaimo filialuose

1

Fondo apyvartos rodiklis, palyginus su 2012 m., 0,1 sumažėjo Ariogalos m. filiale. VB ir kaimo
filialuose apyvartos rodikliai nepakito.

Savivaldybės VB saugyklos fondas
•

yra dokumentų

9864 fiz. vnt.

•

per metus gauta dokumentų

78 fiz. vnt.

•

nurašyta dokumentų

100 fiz.vnt.
Rajono gyventojų skaičius

Savivaldybės VB mainų fondas

1909 fiz. vnt.

•

gauta dokumentų

3959 fiz. vnt.

•

perduota dokumentų

3959 fiz. vnt.

•

nurašyta dokumentų

53 fiz. vnt.

Rajone
Raseinių mieste
Ariogalos mieste
Kaimuose

Viso

36056
11033
3006
22017

Suaugusių

30080
9091
2672
18317

Vaikų

5976
1942
334
3700

Vienas iš svarbiausių bibliotekos veiklos rodiklių yra gyventojų sutelkimo proc. 2013 metais
Savivaldybės VB atsarginis fondas
•

gauta dokumentų

•

perduota filialams

•

nurašyta dokumentų

5481 fiz. vnt.

Savivaldybės viešosios bibliotekos aptarnavo 23,3 proc. (2012 m.- 24,0 proc.) rajono gyventojų.

0 fiz. vnt.

VB kaimo filialai buvo sutelkę 21,2 proc. (2012 m. – 21,5 proc.) savo aptarnaujamų gyventojų.

457 fiz. vnt.

2013 metais gyventojų sutelkimo procentas padidėjo Ariogalos miesto, Betygalos, Girkalnio,

0 fiz. vnt.

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Ilgižių, Kaulakių, Užkalnių ir Verėduvos kaimo filialuose.

Gyventojų sutelkimas proc.
Rajono gyventojų sutelkimo į bibliotekas
procentas

Vartotojų telkimas
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Raseinių
savivaldybės teritorijoje 2013 m. gyveno 36056 gyventojai (2010 m. - 40656; 2011 m. - 38768;
2012 m. - 36900).

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

2012 m.

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

2013 m.

23,3
28,0
22,0
21,2

Skirtumas

-0,7
-1,6
0,5
- 0,3

Diagramoje atsispindi paskutiniųjų penkerių metų rajono gyventojų statistiniai rodikliai.
Gyventojų, tarp jų ir vaikų, skaičius rajone kasmet mažėja. Nuo 2009 m. iki ataskaitinių metų rajone
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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bibliotekose - siūlomų paslaugų poreikis kaimo vietovėje, patalpų, kuriose įsikūrusi biblioteka,
modernumas, jaukumas, darbuotojo iniciatyvumas ir bendravimas su vietos visuomeninėmis
organizacijomis ir kultūros įstaigomis. Dažnai kaimo vietovėse biblioteka yra vienintelė kultūros
įstaiga, sudaranti galimybę vietos gyventojams šviestis, mokytis, praleisti laisvalaikį, tenkinti
informacinius poreikius ir bibliotekos darbuotoja turinti atlikti psichologo, patarėjo, socialinio
darbuotojo vaidmenį.
Daugiausia gyventojų sutelkta Berteškių, Paliepių, Pašaltuonio, Pramedžiavos, Šiluvos,
Žaiginio filialuose. Mažiausiai – Butkiškės, Kalnujų, Pryšmančių, Viduklės, Verėduvos, Milašaičių
filialuose, nes prie šių bibliotekų prijungti uždarytų filialų gyventojų mikrorajonai. Gyventojams

Vaikų gyventojų sutelkimas proc.

lankytis šiose bibliotekose nėra patogu. Pryšmančių ir Butkiškės filialai nutolusiose kaimuose,

Rajono vaikų gyventojų (iki 14 m.)
sutelkimas

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

2012 m.

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

2013 m.

43,9
39,5
87,4
42,3

Skirtumas

uždarytų bibliotekų mikrorajonuose, organizuoja nestacionarinį aptarnavimą.

-2,9
-4,1
7,3
2,9

Vartotojų skaičius rajono viešosiose bibliotekose 2009-2013 m.

Filialuose, kurie yra įsikūrę pagrindinių mokyklų patalpose arba netoli jų, vaikų sutelkimo
rodikliai gana aukšti, siekia net 80 ir daugiau proc., čia lankosi ir kitų mikrorajonų moksleiviai.
Didžiausias vaikų sutelkimo procentas yra Šiluvos (117,3 %), Nemakščių (90 %), Ariogalos miesto
(87,4%) filialuose.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Rajone

10194

9567

9156

8842

8415

VB

3183

3247

3307

3291

3093

Ariogalos m.

721

717

675

677

660

Kaimo filialuose

6290

5603

5174

4874

4662

.
Vartotojų mažėjimą lėmė ir socialiniai veiksniai, ir tik mūsų rajonui būdingos
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:
•
•

mieste 7049,5

(VB ir Ariogalos miesto filialas)

kaime 917,3

(24 kaimo filialai)

priežastys:
-

mažėjantis rajono gyventojų skaičius, ypač kaimo vietovės;

-

spartus kaimo gyventojų senėjimas;

Atskiruose kaimo filialuose gyventojų sutelkimo procentas labai skiriasi. Tai priklauso nuo

-

gyventojų emigracija į užsienio valstybes;

aptarnaujamų gyventojų mikrorajono dydžio, kaimų išsidėstymo, susisiekimo su pagrindine

-

nuolat mažėjantis vaikų skaičius ir ankstesniais metais vykdytas kaimo mokyklų tinklo

gyvenviete, kurioje yra

pertvarkymas;

įsikūrusi biblioteka. Kiti veiksniai įtakojantys gyventojų lankymąsi
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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dideli atstumai tarp bibliotekų ir susisiekimo problemos kaimo vietovėse. Organizuojamas

nestacionarinis gyventojų aptarnavimas dokumentais, bet tai negali prilygti nuolat veikiančiai

skaičius nežymiai mažėjo. Tik Šiluvos filiale padidėjo 28 vartotojais. Tai lėmė bibliotekos
perkėlimas į mokyklos patalpas. Užregistruota daugiau vartotojų vaikų.

bibliotekai;
-

nepalankios sąlygos tiek darbuotojams, tiek ir vartotojams žiemos sezonu elektra ir

Suaugę vartotojai
Naujai
užregistruoti

krosnelėmis šildomose bibliotekose. Bibliotekų apšildymo galimybes riboja lėšos (kur šildoma
elektros prietaisais), o šildant krosnelėmis - šiluma išsilaiko tiek, kiek krosnelė kūrenama.
-

skaitymas užleidžia savo pozicijas internetui, televizoriui ir kitoms laisvalaikio formoms.

Sumenkęs skaitymo interesas, ypač moksleivių.
-

Perregistruoti

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

4849
1975
285
2588

942
349
83
510

Vaikai vartotojai
Naujai
užregistruoti

Perregistruoti

2124
625
214
1285

500
143
78
279

dėl mažėjančio aptarnaujamų gyventojų skaičiaus, daliai mažiau perspektyvių filialų

darbuotojų yra sumažintas darbo krūvis ir jie dirba ne visą darbo laiką. Kaimo filialuose ne visą
darbo dieną dirbo 41,6 proc, darbuotojų.

Analizuojant viešosios bibliotekos vartotojų sutelkimą matyti, kad vartotojų skaičius iki

Iš diagramos matyti, kad didžiąja dalį vartotojų sudaro pastovūs vartotojai tiek vaikų, tiek

2011 metų didėjo, pastaraisiais metais vėl ėmė kristi. Nuolat tenka analizuoti, kokios priežastys ir

suaugusiųjų vartotojų grupėse. Perregistruoti vartotojai sudaro apie 80 proc. visų vartotojų.

kokios galimybės išlaikyti esamus ir rasti naujų vartotojų. Projektas „Bibliotekos pažangai“ praplėtė

Analizuojant vartotojų sudėtį pagal mažiaus grupes matyti, kad 1/3 visų vartotojų sudaro vaikai.

bibliotekos paslaugų spektrą ir galimybes - vieša interneto prieiga, nemokami gyventojų mokymai
naudotis kompiuteriu ir interneto prieiga prie informacijos išteklių, spausdinimo, kopijavimo ir
kitos mokamos paslaugos pritraukė ne nuolatinius vartotojus. Moksleiviai, studentai baigę
mokyklas ir išvažiavę gyventi kitur, taip pat palieka bibliotekų vartotojų gretas.
Vartotojų skaičius

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

2012 m.

8842
3291
677
4874

2013 m.

8415
3093
660
4662

Skirtumas

-427
-198
-17
-212

Bendras vartotojų skaičius rajone sumažėjo. Labiausiai sumažėjo vartotojų Viešojoje
bibliotekoje (198 vartotojai) ir Kalnujų filiale (97 vartotojai). Kalnujų filiale per metus pasikeitė 3
darbuotojai, tai galėjo turėti įtakos, nes vyko bibliotekos perdavimai. Daugelyje filialų skaitytojų

RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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Metai

Vartotojų skaičius

Dokumentų išduotis

Lankytojų
skaičius

2009

10194

257201

146596

2010

9567

223850

142563

2011

9156

205290

143090

2012

8842

200008

137702

2013

8415

195175

139000

(+,-)

-1779

-62026

-7596

proc.

-17,45%

-24,12%

-5,18%

Apsilankymų rajono bibliotekose rodikliai ir jų pokyčiai
2012 m.
137702
44003
12337
81362

Rajone
VB
Ariogalos m. filiale
Kaimo filialuose

2013 m.
139000
44661
12612
82727

Skirtumas
1298
658
275
1365

Analizuojant vaikų vartotojų sudėtį pastebėta, kad ikimokyklinio amžiaus vartotojų viešojoje
bibliotekoje sutelkta mažiau negu kaimo filialuose. Ir labiausiai skaitanti vaikų grupė yra I-IV

Apsilankymų pokyčiai atsispindi diagramoje.

klasių moksleiviai.
Suaugusių vartotojų sudėtis labai įvairi. Pagrindinės grupės ir jų procentinė išraiška atsispindi
diagramoje.

Vaikų apsilankymų skaičius

SVB vartotojai, lankytojai ir dokumentų išduotis 2009-2013 m.
Lyginant penkių metų vartotojų telkimo rodiklius matyti, kad rajono savivaldybės viešosiose

Rajone
VB
Ariogalos m. filiale
Kaimo filialuose

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

64737
14453
5987
44297

62877
15573
5950
41354

61479
15039
5860
40580

61007
13794
5468
41745

bibliotekose vartotojų skaičius mažėja, mažėja ir dokumentų išduotis.
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Trimačiai dokumentai, t.y. žaislai, naudojami vaikų užimtumui, bet atsiranda ir suaugusiųjų,
kurie bibliotekoje praleidžia laisvalaikį su šaškėmis ar šachmatais. Trimačių dokumentų turi viešoji
biblioteka ir 7 filialai. Kitų dokumentų (garsinių, regimųjų, mišrių) išduota 374 egz. ir jie nesudaro
net 1 proc. visos išduoties.
Lyginant šakinės ir grožinės literatūros išdavimo rodiklius pastebėta, kad šakinės literatūros
daugiau išduodama kaimo filialuose (žr. diagramoje). Šakinei literatūrai priskiriami periodiniai
leidiniai - žurnalai ir laikraščiai. Kaimo filialuose periodiniai leidiniai sudaro beveik pusę visos
išduoties.

2013 metais vidutinis rajono vartotojų lankomumas buvo 16,5. Viešojoje bibliotekoje – 14,4.
Aukščiausi lankomumo rodikliai pasiekti Betygalos (32,6), Ilgižių (25,4), Kalnujų (30,2),
Nemakščių (25,2), Vosiliškio (33,9), Žaiginio (28,4) filialuose.
Lankomumo rodikliai maži, nesiekia 10-ties kartų per metus 1 vartotojui Butkiškės,
Paliepių, Sujainių filialuose. Šiuose filialuose mažas ir suaugusių vartotojų lankomumas.
Vaikų skaitytojų lankomumas didžiausias Betygalos (47,4), Kalnujų (48), Žaiginio (41,7),
Paupio (35), Pryšmančių (33,2), Vosiliškio (39,3), Žaiginio (44,3) filialuose. Šios bibliotekos yra
mokyklų patalpose arba netoli jų. Tai sudaro galimybę vaikams dažnai naudotis bibliotekos

Šakinės literatūros išduotis rajone sudaro 46,5 proc. visos išduoties. Iš jos 4,6 proc. knygų ir

teikiamomis paslaugomis.

kitų dokumentų, 41,9 proc. periodinių leidinių. Skatinant šakinės literatūros skaitomumą, įvykdytas

Dokumentų išduotis

projektas „Skaitau ir sveikstu“. 2013 m. kilnojamoji biblioteka „Skaitau ir sveikstu“ papildyta 59
2012 m.

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

200008
82314
16113
101581

2013 m.

195175
79274
15698
100203

Skirtumas

-4833
-3040
-415
-1378

egz. (56 pav.) knygų, ja pasinaudojo 4 VB filialai, kuriuose 44 vartotojams buvo išduota 137 fiz.
vnt. dokumentų. Įvairių mokslo sričių literatūros poreikis viešojoje bibliotekoje yra didesnis,
kadangi čia daugiau lankosi studentų, didesnis dėmesys skiriamas ir šio fondo komplektavimui.
Periodinių leidinių išduotis didžiausia šiuose kaimo filialuose: Berteškių (56,2 proc.),
Girkalnio (56,9 proc.), Gruzdiškės (55,9 proc.), Milašaičių (75,1 proc.), Paliepių (76,1 proc.),
Nemakščių (59,6 proc.), Paupio (65,5 proc.), Pryšmančių (53,5 proc.), Vosiliškio (62,3 proc.),

Rajono bibliotekose išduodami dokumentai pagal dokumentų tipą pasiskirsto sekančiai (žr.
diagramą).

Žaiginio (54,2 proc.). Naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami. Apie 60 proc. periodinių
leidinių sudaro žurnalai. 2013 metais į namus išduota 23,2 proc. dokumentų. Iš jų 14,2 proc. viešojoje bibliotekoje. Tik nedaugelyje kaimo filialų yra patrauklios sąlygos skaityti vietoje.
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Skaitomumo rodikliai ir jų kaita

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:

2011m.
Suaugusių
Vaikų
vartotojų
vartotojų

Rajone
VB
Ariogalos miesto
filiale
Kaimo filialuose

22,2
26
24,1
19,3

22,9
25,2
23,5
21,6

2013 m.
Suaugusių
Vaikų
vartotojų
vartotojų

2012 m.
Suaugusių
Vaikų
vartotojų
vartotojų

22,0
24,1
24,2
20,2

23,9
27,7
23,4

22,3
24,4
24,5

22,1

20,4

25,2
23,6
22,9
23,6

Vidutinis skaitomumo rodiklis rajone – 23,2, viešojoje bibliotekoje – 25,6. Ariogalos m.
filiale – 23,8 ir kaimo filialuose – 21,5. Skaitomumas kito labai nežymiai. Didžiausias skaitomumas
pasiektas Katauskių (34,4), Kaulakių (29,5), Pryšmančių (42,3), Kalnujų (29,7) filialuose.

- rajone

51

- savivaldybės VB

27

- Ariogalos miesto filiale

1

- kaimo filialuose

23

2013 m. vartotojams skirtų darbo vietų (kartu su kompiuterizuotomis) buvo 289 (2012 m. –
283).

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams išliko

nepakitęs 86 (2012 m. 86)

Daugiausia kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga yra kaimo filialuose - 63. Vienai viešos
interneto prieigos kompiuterizuotai darbo vietai rajone teko 424 gyventojai.
2013 m. rajono savivaldybės viešosiose bibliotekose kompiuterizuotų darbo vietų
darbuotojams buvo 51 (2012 m. - 51), iš jų su interneto prieiga - 51. Per metus kompiuterizuotų

Mažiausias skaitomumas –Verėduvos (10,1), Pašaltuonio (11,0) filialuose.
Vaikų skaitytojų skaitomumas didžiausias Kalnujų (42,5), Pramedžiavos (42,6), Pryšmančių
(54,7), Užkalnių (39,4) filialuose. Pramedžiavos, Pryšmančių, Užkalnių, Kalnujų bibliotekose yra
žaislotekos ar sukaupti žaislų kampeliai ir daug išduodama trimačių dokumentų, t.y. žaislų.
Vaikų vartotojų skaitomumas mažiausias Viduklės (9,6), Šiluvos (11.9), Betygalos (11,9),
Pašaltuonio (11,7), Verėduvos (12,6), Sujainių (15,1), Milašaičių (15,2), Butkiškės (15,4) filialuose.

darbo vietų skaičius darbuotojams nepasikeitė. Vienam rajono profesionaliam bibliotekininkui teko
1,13 kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga.
2013 metais nemokamą interneto prieigą teikė 96,2 proc. rajono viešųjų bibliotekų. Visi
kaimo filialai, išskyrus Pikčiūnų filialą, turėjo interneto prieigą. Ataskaitinių

metų pabaigoje

Pikčiūnų filialas uždarytas ir šiuo metu jau visos bibliotekos 100 proc. yra kompiuterizuotos ir turi
nemokamą interneto prieigą.

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
iš viso rajone

289

Prieiga ir sąlygos
Darbo valandos

•

savivaldybės VB

51

•

Ariogalos miesto filiale

14

Viešoji biblioteka dirba 8 -18 val. (administracija, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo

224

skyrius - 8-17 val., Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir Vaikų literatūros skyriai - 9-18 val.).

86

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

•

kaimo filialuose

Ariogalos miesto filialo, Betygalos, Butkiškės, Girkalnio, Ilgižių, Kalnujų, Katauskių, Kaulakių,

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
iš viso:
•

10 iki 1830 Paliepių, Pašaltuonio, Berteškių, filialuose skaitytojai aptarnaujami nuo 13 iki 17 val.,

Tinklinių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
- rajone

85

Gruzdiškės ir Vosiliškio - antradieniais-penktadieniais nuo 13-18 val.; Milašaičių, Pramedžiavos ir

- savivaldybės VB

17

Paupio filialų darbo laikas yra 9-15.30 val.

- Ariogalos miesto filiale

5
63

Darbo dienos

- rajone

85

aptarnaujami 6 dienas per savaitę (poilsio diena – sekmadienis). Administracija bei Dokumentų

- savivaldybės VB

17

- kaimo filialuose
•

Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Ariogalos miesto filialo vartotojai

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto

- Ariogalos miesto filiale
- kaimo filialuose

5

komplektavimo ir tvarkymo skyrius dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. Kaimo filialų
poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

63
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Vaizdiniai renginiai

Tarpbibliotekinis aptarnavimas

• rajone

2013 m. TBA paslaugomis naudojosi 4 vartotojai (2012 m. - 12), kuriems išsiųsta 9
užsakymai.

380

iš jų vaikams

163

• VB

63

iš jų vaikams

19

34

iš jų vaikams

21

283

iš jų vaikams

123

•

išsiųsta užsakymų

9

• Ariogalos miesto filiale

•

gauta dokumentų

9

• kaimo filialuose

•

originalų

9

•

kopijų

-

•

gauta užsakymų

-

•

išsiųsta dokumentų

-

•

neigiamų atsakymų skaičius ir jų priežastys -

Tarpbibliotekinis dokumentų skolinimas mažėja. Lyginant su 2012 m. sumažėjo 8 TBA
vartotojais, išsiųsta 17 užsakymų mažiau. TBA paslauga dažniausiai naudojasi studentai ir
neakivaizdiniu būdu besimokantys dirbantieji. 2013 m. vartotojams buvo užsakomi leidiniai
psichologijos, visuomenės mokslų, meno, kalbotyros, gamtos mokslų klausimais.
Neatsiejama rajono bibliotekų veiklos sritis yra renginių organizavimas.
2013 m. rajono viešosiose bibliotekose suorganizuota 775 renginių (2012 m. - 764), iš jų RENGINIAI

380 arba 49 proc. sudaro parodos. Daugiausia renginių suorganizuota kaimo filialuose – 612, iš jų
parodos sudarė 46,2 proc., viešojoje bibliotekoje 113, iš jų 55,7 proc. parodos ir Ariogalos miesto

Renginių skaičius bibliotekose
• renginių skaičius iš viso rajone

775

iš jų vaikams

415

• VB

113

iš jų vaikams

52

50

iš jų vaikams

34

612

iš jų vaikams

329

• Ariogalos miesto filiale
• kaimo filialuose

filiale -50 renginių, iš jų 68 proc. parodų. Per metus vidutiniškai vienai rajono bibliotekai teko 29,8
renginiai, iš jų 14,6 parodų.
2013 metais rajono bibliotekų kultūrinė veikla tapo įvairesnė. Renginius stengiamasi susieti
su laiko aktualijomis, su knygos ir skaitymo populiarinimu. Jų sėkmę lėmė projektinis
finansavimas, sudaręs galimybę pasikviesti daugiau įdomių žmonių. Ataskaitiniais metais rajono

Kompleksiniai renginiai

viešosiose bibliotekose parengti ir įgyvendinti 6 projektai. Tai Kultūros rėmimo fondo finansuojami

• rajone

80

iš jų vaikams

42

projektai: „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“, „Skambėk, lietuviškas

• VB

17

iš jų vaikams

10

• Ariogalos miesto filiale
• kaimo filialuose

žodi“, „Dailininkas ir vaikiška knyga 2013“ ir 3 projektai finansuoti iš savivaldybės specialiųjų

2

iš jų vaikams

1

61

iš jų vaikams

31

programų. Tai „Sveikas žmogus – sveika visuomenė“, „Skaitau ir sveikstu“ ir „Trisdešimt Dubysos
pavasarių“.
2013 m. programai „Renginiais populiariname knygą“ (8 tūkst. Lt) skyrė rajono

Žodiniai renginiai
• rajone

savivaldybė.
315

iš jų vaikams

210

• VB

33

iš jų vaikams

23

Projektų rengimas sujungė bendram darbui partnerius ir rėmėjus. Vykdant projektą

• Ariogalos miesto filiale

14

iš jų vaikams

12

„Skambėk, lietuviškas žodi“ buvo parengtos literatūrinės - muzikinės programos, skatinančios

268

iš jų vaikams

175

lankytojus išgirsti ir susidomėti ne tik Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūryba, bet

• kaimo filialuose
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ir populiarinti lietuvių autorius, puoselėti kultūros augimą regione, pilietiškos visuomenės kūrimą.
Pagrindinis šio projekto renginys, gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną,
sukvietė raseiniškius į Raseinių širdį – Žemaičio aikštę, į šventę „Skambėk, lietuviškas žodi".

Jau trisdešimtą pavasarį sutikę rajono literatų klubo „Dubysa“ kūrėjai Maironio tėviškėje
Bernotuose - „Poezijos pavasarėlyje“ į rankas paėmė ką tik iš spaustuvės atkeliavusią knygą
„Trisdešimt Dubysos pavasarių“. 2013 metų „Poezijos pavasarėlis“ buvo ypač įsimintinas
Šventėje buvo pagerbti šių dienų Raseinių krašto lietuviško žodžio puoselėtojai, padėkota
bičiuliams, kurių dėka bibliotekos edukacinė veikla tampa įvairiapusiškesnė ir patrauklesnė
lankytojams. Šventę vainikavo bardo Gedimino Storpirščio ir grupės koncertas, kuriame gyvai
skambėjo dainos sukurtos Nacionalinės premijos laureatų tekstais.

visiems jame dalyvavusiems literatams. Ši knyga dienos šviesą išvydo dėka Savivaldybės
finansuojamo projekto „Trisdešimt Dubysos pavasarių“ ir pačių literatų geranoriškos pagalbos.
Knyga sudaryta atspindint „Dubysos“ formavimosi kelią, pateikiant aktyviausių klubo narių kūrybą.
Tradiciškai renginyje dalyvavo ir naujausius kūrinius skaitė Kauno rajono literatų klubo „Polėkis“,

Balandžio mėn. buvo paskelbta Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos akcija
„Aš domiuosi Lietuvos nacionalinės premijos laureatų kūryba", kuri vyko iki rugpjūčio 20 d. Ja
buvo siekiama paskatinti žmones skaityti lietuvių autorių, pelniusių pripažinimą, kūrybą.
Daugiausiai perskaitę akcijos dalyviai buvo pakviesti į pažintinę kelionę „Kūrėjų takais", kuri
įvyko praėjusių metų rugpjūčio 30 d.

Marijampolės klubo „Sietynas“, Šiaulių klubo „Verdenės“, Kelmės ir Tauragės rajono literatai.
Praėjusiais metais viešojoje bibliotekoje įvyko keletas naujų knygų pristatymų. Raseinių
krašto literatas, ilgametis „Naujo ryto“ žurnalistas Petras Baužys pristatė naujausią savo knygą
„Jausmų paribiais“. Balandžio 25 dieną raseiniškiai gausiai rinkosi į Ariogalos Šv. arkangelo
Mykolo parapijos klebono kunigo Gintauto Jankausko antrosios knygos pristatymą „Kryžių kalnas

Šio projekto dėka, viešojoje bibliotekoje ir Kaulakių filiale surengti įdomūs susitikimai su
13 knygų autore, į lietuvių kalbą išvertusia nemažai Česlovo Milošo ir kitų užsienio autorių kūrinių,
pelniusia daug įvairių literatūros premijų, rašytoja, publiciste ir vertėja Birute Jonuškaite. Žaiginio ir
Betygalos filialuose įvyko susitikimas su poetu, eseistu, prozininku, Lietuvos nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatu Donaldu Kajoku, Ariogalos miesto filiale ir Raseinių Prezidento Jono
Žemaičio gimnazijoje su skaitytojais susitiko vienas žymiausių šiuolaikinės lietuvių poezijos
atstovų, pripažintas literatūros autoritetas, apdovanotas visomis pagrindinėmis literatūros
premijomis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Aidas Marčėnas. Literatūros
popietės, skirtos poetės Ramutės Skučaitės kūrybos skaitymams buvo surengtos Raseinių miesto,
Girkalnio, Nemakščių vaikų darželiuose, pradinėse ir pagrindinėse mokyklose.

tikėjimo šviesoje“. Autorius papasakojo apie piligrimystę ir kryžiaus simbolinę prasmę.
Gruodžio mėn. viešosios bibliotekos skaitykloje buvo pristatyta

viešosios bibliotekos

vyresn. bibliotekininko Jono Brigio knyga „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų
žodynas“. Leidinyje surinkta, susisteminta ir pirmą kartą paskelbta informacija apie 1863 metų
sukilimo Raseinių apskrityje dalyvius ir dėl sukilimo represuotus asmenis. Apžvelgta daugiau nei
1300 asmenų. Projekto tikslas - surinkus daugiausia archyviniais dokumentais pagrįstas žinias jas
pateikti buvusios Raseinių apskrities rajonų gyventojams. Buvo parengta knyga ir ja nemokamai
aprūpintos penkių rajonų kultūros ir švietimo įstaigos.
Jau tradicine tapusi Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“,
kviečianti padovanoti naujų knygų kaimų ir miestelių bibliotekoms. Prisidėdamas prie šios akcijos
LR seimo narys Gintautas Mikolaitis padovanojo viešosios bibliotekos skaitytojams susitikimą su
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gyvenimo pozityvistu, žinomu rašytoju Jeronimu Lauciumi. Buvo pristatyta jo ir psichoterapeuto
Aleksandro Alekseičiko knyga „Laiškai iš vasaros 5“. Rašytojas ragino į gyvenimą žiūrėti
optimistiškiau, nepasiduoti niūrioms nuotaikoms, visur, o pirmiausia savyje ieškoti pozityvo. Kaip
prisiminimas apie įdomų susitikimą liko ne tik patirti įspūdžiai, įstrigusios mintys, bet ir Seimo
nario bibliotekai padovanotos vertingos knygos.
Praėjusiais metais viešojoje bibliotekoje buvo

surengta literatūrinė - muzikinė popietė

„Poezijos ir muzikos ištikima draugystė“. Popietės svečiai – gerai žinomi rajono kūrėjai. Tai
nenuilstantis muzikantas Konstantinas Kružikas su grupe „Konstantinka“ ir rajono literatas
Alfonsas Vaičiulis. Buvo skaitomi dvasingi eilėraščiai ir skambėjo nuotaikinga muzika. Tai mūsų
kultūros dalis, kurioje atsispindi nenukopijuotas ir neskolintas Lietuvos veidas.
Lapkričio mėn. viešojoje bibliotekoje buvo pristatoma aktorės Virginijos Kochanskytės
literatūrinė kompozicija „Septynių vasarų giesmės“. Dedikacija poetui Sigitui Gedai: poezija,

Gegužės 8 dieną rajone svečiavosi žinoma dailininkė, vaikiškų knygelių iliustratorė ir autorė Sigutė

esė, laiškai. Tai Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Skambėk,

Ach. „Dailininkas nešoka, nedainuoja, o kalbėjimas vaikams nepatinka. Jau trečią kalbėjimo minutę

lietuviškas žodi“ dalyvių pažinties su Nacionalinės kultūros ir meno premijos kūryba tęsinys.

gęsta jų akys, jiems reikia ne kalbėti, o rodyti ir kažką kartu veikti“, - sakė dailininkė. Todėl ji su

Aktorė padėjo pajausti Sigito Gedos kūrybos brandumą, minties gilumą. Asmeniniai Virginijos

savimi po Lietuvą vežiojasi tikras Kūrybines dirbtuves. Viešosios bibliotekos mažiesiems

Kochanskytės prisiminimai iš susitikimų su poetu, kitų rašytojų, literatūros kritikų mintys,

skaitytojams Sigutė Ach surengė „humanistinę valandėlę“ intriguojančiu pavadinimu „Angelų

pastebėjimai apie Sigito Gedos asmenybę, renginio dalyviams sudarė galimybę labiau pažinti kūrėjo

sodas“. Valandėlės metu vaikai kūrė sparnuotus angelus, kuriuos visada, anot dailininkės, reikėtų

– žmogaus, piliečio – pasaulėjautą.

turėti kišenėje. O ant jų sparnų galima parašyti: „Tu man patinki“, „Aš tau padėsiu“, arba

Gruodžio pabaigoje – pajusti artėjančių švenčių dvasią ir patikėti angelo sargo buvimu
ragino aktorė Doloresa Kazragytė Advento popietėje, skirtoje Knygų Kalėdoms.

„Atsiprašau“, jei esi ką nors įskaudinęs. Ir dovanoti galima net visiškai nepažįstamiems žmonėms.
Galima netgi pakabinti ant berželio šakos, kad greičiau ateitų vasara. „Žmogus nebūna vienas. Šie

„Dailininkas ir vaikiška knyga 2013“ – tokiu pavadinimu projektą vykdė viešosios

angelai – tai tiltas į draugystę ir bendravimą. Šį „Angelų sodą“ sodiname ne miesto viduryje, o savo

bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. Kovo mėn. viešojoje bibliotekoje surengtas susitikimas su

širdyje“, - kalbėjo dailininkė. Vaikams patiko kartu kurti, žaisti tokius patrauklius vaizduotės

dailininku, knygų iliustratoriumi, Vilniaus Dizaino kolegijos piešimo dėstytoju Gintaru Jociumi. Į

žaidimus. O dailininkė Sigutė Ach prisipažino, kad jai itin rūpi, jog biblioteka būtų gyva, kad joje

edukacinį renginį „Piešiu piešiu pasaką“ Raseinių viešojoje bibliotekoje atvyko Raseinių Šaltinio

vyktų kūrybinė veikla.

pagrindinės mokyklos II c klasės mokiniai su savo mokytoja Raimonda Latviene, Raseinių meno

Birželio 13 dieną viešojoje bibliotekoje lankėsi dailininkas Paulius Juodišius, kuris susitiko su

mokyklos Dailės klasės mokiniai bei jų mokytoja Gitana Evseičikaitė, vaikų literatūros skyriaus

VšĮ protiškai neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centro lankytojais, Raseinių globos namų

skaitytojai.

auklėtiniais, Raseinių Meno mokyklos dailės klasės mokiniais (mokytoja Gitana Evseičikaitė) ir

Renginio „Piešiu piešiu pasaką“ metu Gintaras Jocius demonstravo savo iliustruotas knygeles

vaikų literatūros skyriaus skaitytojais. Susitikimo metu dailininkas kartu su vaikais kūrė „Gyvąją

vaikams, pasakojo apie iliustracijų kūrimo procesą, prasidedantį nuo teksto skaitymo, eskizų

knygą“ piešdamas ir grodamas šiai knygai sukurtą muziką. Visi kartu sugalvojo pagrindinį veikėją,

piešimo, kompiuteriu atliekamų darbų ir baigiant knygos atspausdinimu spaustuvėje. Po to sekė

jį piešė ir spalvino, kolektyviai tarėsi, kokiu verslu turėtų užsiimti šis personažas ir kokią intrigą

įdomiausia – kūrybinė renginių dalis. Vaikai kartu su dailininku mokėsi piešti ežį, varlytę, kiškį,

sugalvoti būsimai knygai. Netrukus bendrų pastangų dėka baltame popieriaus lape išryškėjo

baravyką ir dar daug kitų pasakų herojų, stengėsi suteikti jiems savitus bruožus, keliais pieštuko

„Gyvosios knygos“ pagrindinis veikėjas. O knyga „gyva“ todėl, kad dailininkas į susitikimą

brūkšneliais išgauti judesio efektus.

atsivežė daugybę savo paties rankomis pagamintų muzikos instrumentų: būgnelių, tarškynių,
skudučių, dūdelių. Pademonstravęs, kaip jais reikia naudotis ir kokius garsus galima išgauti,
pakvietė vaikus kartu groti ir dainuoti.
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Spalio 14 dieną įvyko svarbiausias, labiausiai lauktas šio projekto renginys – mažųjų

Gruzdiškės bibliotekoje paruošta teminė paroda ,,2013 - Tarmių metai'. Ariogalos bibliotekoje

skaitytojų susitikimas su poete, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate

vyko popietė „Tarp kalbos lobių – gimtoji tarmė“. Vaikai klausėsi dainų, pasakojimų įvairiomis

Ramute Skučaite ir dailininke Jūrate Račinskaite. Vaikai iš anksto ruošėsi susitikimui, skaitė

tarmėmis. Rugpjūčio 17 d. Butkiškės tradicinė kaimo šventė, buvo skirta tarmių metams. Buvo

poetės eilėraščius, pripiešė daug piešinukų. Poetė Ramutė Skučaitė vaikams skaitė gražiausius

atskiri kiemeliai, kurie atspindėjo atskirą regioną, kalbėjo tarmiškai, prisiminė tradicinius valgius,

eilėraščius, pristatė naujausią, dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą „Ant ledo atsirado rožė“,

papročius. Organizatorė Butkiškės filialo vyresn. bibliotekininkė ir kaimo bendruomenė.

atsakinėjo į vaikų klausimus. Dailininkė demonstravo savo pieštas knygų iliustracijas, pasakojo apie
jų kūrimo techniką, apie tai, kokį ilgą kelią tenka nueiti knygelėms, kol patenka į vaikučių rankas.

Nacionalinė bibliotekų savaitė ir jos renginiai

Vėliau poetei ir dailininkei vaikai dovanų įteikė savo darbelius. O dovanos buvo kaip tik laiku –

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2013 metų balandžio 23-iąją, Pasaulinę knygos ir autorių

poetė savo gimtadienį švenčia spalio 27 dieną. Dovanėles mylimai poetei paruošė ne tik vaikų

teisių dieną, tryliktą kartą paskelbė Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios šūkis „Nežinai? Pėdink į

literatūros skyriaus mažieji skaitytojai, bet ir Nemakščių, Gruzdiškės, Ilgižių, kitų filialų skaitytojai,

biblioteką!”

„Liepaitės“ ir „Saulutės“ lopšelių – darželių auklėtiniai, dalyvavę kitame Raseinių viešosios

Nacionalinės bibliotekų savaitė Raseinių rajono bibliotekose prasidėjo balandžio 23 d. Prano

bibliotekos projekte „Skambėk, lietuviškas žodi“, skirtame Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno

Mašioto kūrybos skaitymais. Prano Mašioto kūrybą Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos

premijos laureatų kūrybos garsinimui. Visos dovanėlės poetei buvo įteiktos renginio metu.

Katalikiškos dvasios skyriaus I-II klasių moksleiviams viešosios bibliotekos mažiesiems

Į projektą įsitraukė ir Raseinių rajono menininkai. Meno mokyklos Dailės klasės mokytoja,
menininkų bendrijos „Pegasas“ narė Gitana Evseičikaitė bibliotekos žaislotekoje suorganizavo 4

skaitytojams skaitė Lina Levickienė, Virginija Miežinienė, Jolanta Gudeikytė. Prano Mašioto
kūrybos skaitymai vyko ir dar 8 filialuose.

užsiėmimus savo mokiniams ir Vaikų literatūros skyriaus skaitytojams. Užsiėmimų pavadinimai

Balandžio 24 d. seminaras „Lietuvių rašytojų kūryba: leidyba, įvertinimas,

„Brolių Grimų pasakų iliustracijos“, „Atvirukai ir plakatai apie biblioteką, knygą ir

skaitomumas“. Pranešimus skaitė „Naujausia lietuvių rašytojų vyrų proza (2008–2012)“ (lektorius

skaitymą“, „Geriausios ir gražiausios 2012 metų knygos vaikams“ sako, jog šios „Įdomiųjų

Laimantas Jonušys) ir „Nacionalinė premija už vaikų literatūrą – fantazijos ar galimybė?“ (lektorius

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

Kęstutis Urba). Seminaro metu pristatyti kandidatai konkurso „2012 metų geriausias rajono

ugdymui, skaitymo skatinimui. Edukacinio užsiėmimo „Pranui Mašiotui - 150“ metu vaikai buvo

bibliotekininkas“

supažindinti ne tik su Prano Mašioto kūryba vaikams, bet ir su paveikslėlių knygelėmis, jų kūrimo

geriausias rajono bibliotekininkas“ konkurso nuostatai. Konkurso teikimo forma - anketa buvo

specifika. Vaikai buvo pakviesti kurti paveikslėlių knygeles pagal Prano Mašioto kūrinėlius. Vėliau

patalpinta bibliotekos internetinėje svetainėje, išsiųsta bendruomenėms, švietimo ir ugdymo

4 šių edukacinių užsiėmimų dalyviai sukūrė ir vaikų literatūros skyriui padovanojo savo

įstaigoms.

nominacijai gauti. 2013 metų kovo mėnesį buvo paskelbti konkurso „Metų

Ariogalos vaikų literatūros skyriuje vyko susitikimas su kraštiete dailininke, knygų iliustratore

paveikslėlių knygeles Prano Mašioto pasakėlių motyvais.

Sigita Mamaityte bei ekskursija ,,Knyga ieško draugo“.

Betygalos filiale balandžio 23 d. vyko Prano Mašioto kūrybos garsiniai skaitymai „Versi

Valstybinių švenčių, tradicijų ir papročių renginiai
Katauskių filiale popietė „Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę
nešt...“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti, pristatant Justino Marcinkevičiaus kūrybą.

knygos lapus, joje stebuklas prabus“ (vaikams), balandžio 30 d.- padėkos šventė „Aš esu
bibliotekos draugas“ (suaugusiems). Ši šventė tapo tradicine, jos metu iškilmingai pagerbti

Berteškių filiale kovo 15 d. vyko popietė „1863-ųjų sukilimo atgarsiai Raseinių ir

bibliotekos rėmėjai, aktyviausi skaitytojai, pagalbininkai, kurie įvairiausiais būdais prisidėjo prie

Radviliškio apskrityse“, skirta sukilimo 150-osioms metinėms paminėti. Dalyvavo kraštietė

bibliotekos veiklos gerinimo, jiems įteiktos padėkos, stilizuoti obuoliai ir atminimo dovanėlės. Taip

muziejininkė Marijona Birutė Navakauskienė.

pat įteikti pažymėjimai 24 informacinio raštingumo kursų dalyviams.

2013 metai buvo paskelbti Tarmių metais. Balandžio 11 dieną Raseinių rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko renginys „Šneka raseiniškiai – girdisi prie Dubysos".

Balandžio 23 d. Berteškių filiale įvyko garsinis Prano Mašioto kūrybos skaitymas, skirtas jo
150 - osioms gimimo metinėms paminėti.

Kalbėta tarmiškai. Organizatoriai –Dubysos regioninis parkas, partneriai - Viešoji biblioteka.
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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2013 metai - Sveikatingumo metai

Renginiai, skirti kraštiečiams
Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Knygos muziejuje buvo parengta ekspozicija
Šiais metais įvykdyti du projektai, skirti

„1863 m. sukilimas Raseinių krašte“, skirta šiai istorinei datai paminėti. Ekspozicijos atidarymo

visuomenės sveikatinimui ir literatūros šia tema

metu Jonas Brigys supažindino su 1863 m. sukilimo šviesiąja ir tamsiąja pusėmis, karines –

populiarinimui.

istorines lietuvių liaudies dainas atliko dr. Daiva Šeškauskaitė.

Tai

viešosios

bibliotekos

projektas „Skaitau ir sveikstu“ bei Vosiliškio
ir Žaiginio filialų projektas „Sveikas žmogussveika visuomenė“, juos finansavo Raseinių
rajono

savivaldybės

Sveikatos

programa.

2013 m. tęsiamas projektas „Sugrįžimai“ leido susipažinti su kraštiete profesore Ona
Voveriene, šventusia 75 metų jubiliejų.
Daug dėmesio Betygalos filialo veikloje buvo skirta kraštiečiams: įvyko du susitikimai su iš
Betygalos kilusiais poetais Genovaite Gudauskiene ir Antanu Algirdu Jurgaičiu, surengta popietė

Projekto „Skaitau ir sveikstu“ vykdymo metu

apie Betygaloje vaikystę praleidusį Nacionalinės premijos laureatą aktorių, režisierių Valentiną

viešojoje bibliotekoje surengti 4 susitikimai su

Masalskį, inicijuota paramos akcija Felikso Mačiansko knygos leidybai, prisidėta prie Marijonos

sveikos gyvensenos propaguotojomis gydytojomis homeopatėmis Diana Laurynaitiene ir Edita

Birutės Navakauskienės ir Genovaitės Gudauskienės knygų leidybos (redagavimas, maketavimas),

Jaskelevičiene. Dėka, projekto „Sveikas žmogus – sveika visuomenė“ Vosiliškio ir Žaiginio

surengtos parodos seniūno Albino Čepulio ir mokytojų Valerijos ir Antano Juškų mirties metinėms

filialuose suorganizuotas susitikimas su savaitraščio „Šeimininkė“ redakcija ir aktoriais Doloresa

paminėti.

Kazragyte ir Jurgiu Gimberiu. Kaulakių filialas surengė praktinį seminarą psichologine tema

Iš suaugusiems skirtų renginių, vykusių Butkiškės filiale, norisi išskirti renginį, kuris buvo

„Tikrovė – tai gyvenimo ir sveikimo pagrindas“, kurį vedė Lietuvos geštalto asociacijos

skirtas Tėvo Stanislovo 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Kadangi kunigas dirbo Butkiškės

konsultantas Kęstutis Žičkis. Gruzdiškės ir Verėduvos filialuose buvo suorganizuoti susitikimai su

parapijos klebonu, daugelis jį gerai prisimena, pažinojo, todėl ir renginio dalyvių sulaukta nemažai.

žolininku Antanu Leškumi. Susitikimo metu svečias pasidalino patirtimi apie gydomąsias žolelių

Dauguma tai buvo vyresnio amžiaus žmonės, kurie mielai pasidalino prisiminimais apie šį šviesaus

savybes, atsakinėjo į pateiktus klausimus, padovanojo dalyviams - vaistažolių sėklų, arbatžolių,

atminimo žmogų, kunigą, vienuolį, kuris, kaip susirinkusieji sakė, „kunigas, kokio daugiau nebuvo

bibliotekai – aprašymų apie vaistinius augalus. Gruzdiškės bibliotekoje paruošta teminė lentyna

ir nebus“. Po renginio skirto Tėvo Stanislovo 95 metų paminėjimui, atsiliepė kunigo dukterėčia

,,Pažinkime augalus“ kurioje buvo patalpintos knygos apie vaistinius, nuodingus, aromatinius ir kt.

Birutė Tiknevičiūtė, kuri atsiuntė jos parašytos ir išleistos atsiminimų knygos „Tėvas Stanislovas-

augalus. Lankytojai turėjo galimybę plačiau pasidomėti ir pažinti augalus, jų savybes, reikšmes.

mažutėlių tarnas“ 4 egzempliorius, jos parašytų vaikiškų knygelių 10 vnt., poezijos rinkinį parašytą

Spalio mėn. Gruzdiškės bibliotekoje vyko pokalbių popietė ,,Sveikata – brangiausias turtas“.

Tėvo Stanislovo.

Dalyvavo Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktoriaus pavaduotoja Jūratė

Vyko poeto Aleksandro Puidoko knygelės „Anapilin išėjusiųjų atminimui“ pristatymas. Tai

Garliauskienė ir kultūros darbuotoja Regina Petrauskienė, kurios išsamiai supažindino su centro

leidinys, skirtas daugiau Butkiškės parapijos žmonėms, kur pateiktas kapinių planas, aprašas. Šių

veikla, teikiamomis paslaugomis, organizuojamais renginiais. Mielai šio centro darbuotojai vyksta į

knygelių poetas padovanojo ir bibliotekai.

bendruomenes, moko sveikos gyvensenos, rankdarbių. Apie sveikatą įtakojančius veiksnius
pasakojo ir į klausimus atsakinėjo Šaltinio pagrindinės mokyklos slaugytoja Audronė Bliskienė.
Ariogalos filiale Sveikatingumo metams paminėti skirta viktorina ,,Augu sveikas ir stiprus“.
Ruošiant šį renginį į pagalbą buvo pasikviestas treneris – metodininkas, sveikos gyvensenos
propaguotojas Zenonas Rajunčius. Dalyvavo Ariogalos gimnazijos IV b klasės mokiniai ir jų
mokytoja Benjamina Eimutienė. Būti renginio rėmėja mielai sutiko verslininkė Daiva Paulauskienė.

RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita

Butkiškės filiale paminėti ir dar trijų kraštiečių poetų jubiliejai, tai - Aleksandro Puidoko,
Antano Kišono ir Zenės Sadauskaitės.
Padedant Kaulakių kaimo bendruomenei Kaulakių filiale vyresn. bibliotekininkė Zita
Gedminienė surengė susitikimą su žymiu alpinistu, kraštiečiu Vladu Vitkausku.
Berteškių filiale rugsėjo 18 d. vyko susitikimas su Petru Vištartu. Knygų aptarimas, ištraukų
skaitymas ir pokalbis apie autoriaus gyvenimą Sibire.
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Nemakščių filiale gegužės 12 d. buvo suorganizuotas Jovitos- Rafaelės Stankovičiūtės knygos

savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje jie galėjo nemokamai gauti Knygų

,,Geltonas vakaras“ pristatymas, o birželio 15 d. - Bronislavos Mauragaitės-Žilienės knygos

medį, ant kurio šakų visą vasarą galėjo klijuoti lapelius su perskaitytų knygų pavadinimais. Taip

,,Dovanos“ pristatymas.

augo Knygų medis. Rugsėjo mėn. užpildyti Knygų medžiai iškeliavo pas akcijos organizatorius. Jų

Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje parengta „Vieno paveikslo paroda“ supažindino
su keturių raseiniškių menininkų kūriniais: Žano Vitkaus „Vieniša sodyba“, Alberto Dukausko
„Vasara“, Laisvidos Juodytės „Gamtos dovanos“ ir Nijolės Rimkienės „Medžiai kalba“.
Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

buvo 60. Buvo išrinkti uoliausi knygų skaitytojai, 42 iš jų, perskaitę daugiau nei 10 knygų, buvo
apdovanoti atšvaitais su akcijos logotipu.
Projektas „Keliaujantis lagaminas“ ir lėlių – literatūrinių personažų paroda „Atėję iš
knygų“

Tai tarptautinis projektas, į kurio veiklas sėkmingai įsijungia ir raseiniškiai. Tradicinė

2013 metais „Keliaujantis lagaminas“ aplankė Užkalnių filialo mažuosius skaitytojus.

šiaurietiška šviesos ir knygos šventė Lietuvoje vyko 16 kartą. Viešoji biblioteka su Viduklės,

Vaikai atidžiai išklausė Raseinių SVB Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Jolantos Gudeikytės

Nemakščių, Užkalnių filialais joje dalyvavo jau 11 kartą. Šio projekto renginiai suteikia progą

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

vaikams geriau susipažinti su Šiaurės šalių literatūra. 2013 m savaitės tema buvo „Žiema Šiaurėje“.

knygas, dalinosi įspūdžiais apie mylimiausius herojus.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu vykusioje Šviesos ir žodžio šventėje pagrindinis akcentas –

Stengiantis atkreipti mažųjų bibliotekos skaitytojų dėmesį į kuo daugiau vaikiškų knygų,

garsinis teksto skaitymas. Šioje šventėje dalyvavę Raseinių vaikų globos namų auklėtiniai klausėsi

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

garsiai skaitomų ištraukų iš Ingos Borg knygos „Žiema su Plupiu“, domėjosi knygų paroda „Šiaurės

nukeliavusi į Verėduvos, Berteškių, Butkiškės, Ariogalos miesto filialus, buvo iškeliavusi ir už

šalių rašytojai – vaikams“. Bibliotekoje veikė Raseinių Raudonojo Kryžiaus vaikų dienos užimtumo

rajono ribų – su kvietimu lankėsi Kelmės rajono Tytuvėnų filiale. Vaikų literatūros skyriaus vedėja

centro lankytojų piešinių paroda „Žiemos spalvos Šiaurės šalyse“.

Jolanta Gudeikytė supažindino vaikus su savo pomėgiu kolekcionuoti lėles – knygelių herojus,

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius, kaip ir kasmet organizavo Pryšmančių ir Žaiginio

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

bibliotekų darbuotojos. Gruzdiškės filialo surengtoje Šviesos ir žodžio šventėje vyko garsiniai

suorganizuota mini viktorina – vaikai buvo klausiami, ar pažįsta šiuos veikėjus. Dauguma buvo

skaitymai, kūrybos diena „Žiema ir aš“ ir šiaurietiška popietė „Šiaurės šalys bibliotekoje“.

atpažinti. Greičiausiai atpažinusiam veikėją skaitytojui buvo įteikiamas prizas.

Akcija „Renkame Metų knygą“

Garsinio skaitymo, literatūrinės ir žaidimų valandėlės

2013 metais viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius dalyvavo projekte geriausių

2013 metais viešojoje bibliotekoje buvo suorganizuotos 7 garsinio skaitymo valandėlės. Tai

vaikiškų knygų penketukui nustatyti. Visos penkios knygos pagal iš anksto numatytą planą

„Anzelmo Matučio posmai“, „Skaitome Praną Mašiotą“ (2 valandėlės, surengtos Nacionalinės

pristatytos Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 4 B klasei ir VšĮ Raseinių socialinių

Lietuvos bibliotekų savaitės metu), „Vaiduokliukas, Raganaitė, Mažasis vandenis ir kiti...“ (skirta

paslaugų centro Vaikų dienos centro lankytojams. Knygos 3 savaitėms buvo paliekamos klasėse

Otfrydo Proislerio 90 metų jubiliejui), „Skaitome poetę Ramutę Skučaitę“ (pagal projektą

skaityti vaikams, jas aptarinėti, piešti iliustracijas labiausiai patikusiai knygai. Prieš Naujuosius

„Skambėk, lietuviškas žodi“ surengtos 3 valandėlės vaikų darželiuose „Saulutė“ ir „Liepaitė“).

Metus į biblioteką atkeliavo 55 vaikų balsai (33 iš VšĮ socialinių paslaugų centro ir 22 iš 4 B

Renginių pradžioje vaikai buvo supažindinami su garsiniam skaitymui pasirinktų knygų autorių

klasės).

gyvenimu, kūryba, kitomis lietuviškai išleistomis šių autorių knygomis. Sudominti vaikus skaitymu
bandoma interaktyvaus garsinio skaitymo – žaidimo forma. Tam pasirinkta N. Moost ir A. Rudolph

Projektas „Augu skaitydamas“

knygelė „Viskas mano! Arba dešimt gudrybių kaip viską gauti“. Jos garsinio skaitymo metu vaikai

Projektas „Augu skaitydamas“ – tai įmonių grupės „Alma litera“ iniciatyva, siekianti padėti

gali žaisti su pirštininėmis lėlėmis – knygelės veikėjais, gali suvaidinti situacijas, kurios iškyla

tėvams formuoti vaikų įprotį ir skatinanti pomėgį skaityti. Augant perskaitytų knygų skaičiui,

iliustracijų studijavimo ir skaitymo metu.

ugdoma vaiko vaizduotė, raštingumas, kūrybingumas, plečiasi jo akiratis. 2013 metais viešoji

Literatūrinė valandėlė „Astrida Lindgren, kuri gyvena visur“ buvo suorganizuota Raseinių

biblioteka kvietė vaikus kartu su tėveliais atrasti skaitymo džiaugsmą. Apsilankę Raseinių rajono

Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių vasaros stovyklos „Gimtinės takais“

RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita
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dalyviams. Vaikai išklausė skaidrėmis iliustruotą pasakojimą apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą,

Raseinių RKC Betygalos filialu, Betygalos paštu, Dubysos regioninio parko direkcija, žymiais

susipažino su jos knygų paroda, piešė skaitytų knygų iliustracijas. Buvo suorganizuota momentinė

kraštiečiais Juozu Nekrošiumi, Mykolu Ignotu, Antanu Algirdu Jurgaičiu, Genovaite Gudauskiene,

vaikų piešinių paroda, išrinkti geriausi darbeliai ir apdovanoti jų autoriai.

Feliksu Mačiansku.

Betygalos filiale 2013 m. vyko du kūrybiniai konkursai: liepos 2 - 25 d. kūrybinis konkursas
„Prie Dubysos, ant kalno – Betygala mano“, skirtas Betygalos 760 - mečiui ir lapkričio 21 d. –

Žaiginio filialas glaudžiai bendradarbiauja su mokykla-daugiafunkciu centru ir visa jo
bendruomene, bibliotekoje ruošiami projektai, vyksta įvairios pamokos ir pan.

gruodžio 13 d. kūrybinis konkursas „Atvirukas vienišam žmogui“. Pastarajame kūrybiniame
konkurse dalyvavo 64 vaikai, jie nupiešė 240 atvirukų. Ankstesnėse akcijose atvirukus padėdavo

Netradicinės darbo formos

išplatinti pašto darbuotojai, mokėdami pensijas ar pašalpas nunešdavo vaikų piešinukus.
Betygališkiai turi tradiciją – iškilmingą atvirukų perdavimo ceremoniją paštui. Šį kartą buvo
praplėstos ribos: vaikai, persirengę nykštukais, atvirukus dovanojo Adventinių skaitymų metu,
lydimi bibliotekininkės aplankė Betygaloje veikiančias įstaigas, parduotuves, dovanojo atvirukus
gatvėje sutiktiems praeiviams. Dalį atvirukų vienišiems žmonėms nuvežė Betygalos kaimo

Pašaltuonio filiale renkasi, programas kuria ir renginiams ruošiasi jumoristinis moterų kolektyvas
„Bobos O!“, vaikų klubas „Šypsena“. Vaikų klubo „Šypsena“ nariai užsiėmimų metu kūrė
programas įvairiems renginiams, statė spektaklius, repetavo. Bibliotekoje veikiantis jumoristinis
moterų kolektyvas „Bobos O!“ su savo programa atstovavo Kalnujų seniūniją rajoninėje amatų
šventėje.

bendruomenės nariai, juos lankydami Kalėdų proga.

Prie Pramedžiavos bibliotekos įregistruota pagyvenusių žmonių bendriją „Užuovėja“. Jos
Bendradarbiavimas, organizuojant renginius kartu su Raseinių rajono kultūros centro

vadovas – buvęs bibliotekininkas Antanas Šulskis. Bendrijos tikslas - atgaivinti kaimo papročius,
tradicijas, šventes. Todėl vykdydama savo tikslus bendradarbiauja su biblioteka, kartu organizuoja

filialais, bendruomenėmis, mokyklomis, vaikų darželiais
Nemakščių filialas aktyviai bendradarbiavo su vaikų darželiu, kultūros namais, seniūnija,
palaikė ryšius su mokykla. Biblioteka prisidėjo prie seniūnijos pasirengimo Raseinių miesto 760
metų jubiliejaus šventės ir dalyvavo joje. Darželio vaikams pravedė valandėles: ,,Sveikas maistassveikas vaikas“, ,,Kaip elgtis su knyga“, žaislinių knygelių pristatymą: ,,Žaiskim ir skaitykim“,
popietes: ,,Dovana Ramutei Skučaitei“, ,,Skaitantis ir kuriantis vaikas - laimingas vaikas“.
Dalyvavo vaikų darželio organizuojamuose renginiuose: ,,Meninio skaitymo konkursas“, ,,Mes
artistai“, ,,Vaikų velykėlės“. Prisidėjo prie darželio organizuojamo 35 metų jubiliejaus šventės.
Kartu su kultūros namais suorganizavo renginius: minėjimą Laisvės gynėjų dienai paminėti,
vakaronę ,,Man širdyje dar ne ruduo“. Dalyvavo Nemakščių M. Mažvydo vidurinės mokyklos

renginius. Pramedžiavos filiale yra kraštotyros muziejus. Muziejaus aplankyti užsuka žmonės,
kuriuos domina Lietuvos senovė. Ateityje planuojama atnaujinti edukacines programas, kurių metu
būtų pristatomi muziejuje esantys daiktai (pvz. audimo staklės).
2013 metais Žaiginio filialo bibliotekininkų būrelio ,,Žiniukai“ nariai pratęsė akciją
,,Nereikalingi centai – reikalingai knygai“, kuri kviečia nemėtyti baltų centų, o nešti į bibliotekoje
esančią taupyklę. Akcijos tikslas – nupirkti bent vieną reikalingą bibliotekai knygą. Metų pabaigoje
už surinktas lėšas akcijos ,,Knygų Kalėdos“ metu nupirkta viena knyga suaugusiems už 15 litų.
Katauskių filialo vyresn. bibliotekininkė, siekdama pritraukti vaikus ir jaunimą į biblioteką,
organizuoja renginius, kuriuose susieja skaitymą, kūrybą, veiklą, sportą. „Susitikime lauko
bibliotekoje ir palydėkime išeinančią vasarą“ garsinio skaitymo valandėlėje, bendroje kūrybinės

organizuojamoje 4 klasės ,,Šauniausios klasės“ renginyje.
2013 metais balandžio 6 dieną, įgyvendinant Katauskių kaimo bendruomenės projektą
„Bendruomeniškumo skatinimas ir informacijos sklaida“, konferencijos metu suorganizuotoje
Katauskių filialo rankdarbių parodoje „Grožis, džiuginantis sielą“ buvo eksponuoti skaitytojų
Aldonos Tamošaitienės, Inijos Ambrozienės, Rasos ir Julijos Ambrozaičių rankdarbiai.

veiklos ir gerumo akcijoje, žaidimų ir sportinių varžybų popietėje skaitytojai vaikai turiningai
praleido laisvalaikį, išbandė jėgas sportinėse varžybose. Šiuo atveju, biblioteka išeina už savo
veiklos ribų, tampa laisvalaikio užimtumo centru. Aktyviausi Katauskių bibliotekos skaitytojai
buvo pakviesti į kelionę „Pažinkime savo kraštą“, kurios metu aplankė Tytuvėnų bernardinų
vienuolyno ir Šv. Mergelės Marijos bažnyčios kompleksą ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės

Konferencijos metu apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai.
2013 m. Betygalos filialas aktyviai bendradarbiavo su Betygalos bendruomene (bendri

viešosios bibliotekos Tytuvėnų filialą.

renginiai, parama bibliotekos renginių metu), Saugailių, Steponkaimio, Požėčių kaimų
bendruomenėmis (parama vykdant mokymus bibliotekoje), Betygalos Maironio vidurine mokykla,
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Ariogalos miesto biliotekoje besilankantys vaikai taip pat atranda po pamokų įvairios veiklos,
Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis
2013

m.

Vienas iš vaikams skirtų renginių Butkiškės filiale buvo skirtas Pasaulinei gyvūnų globos

Karklėje (Klaipėdos r.) vyko XII-asis

dienai „Gerumo ir meilės dar niekad nebuvo per daug“. Vaikai skaitė J. Biliūno „Kliudžiau“,

Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydis,

„Brisiaus galą“. Vaikų buvo teiraujamasi, kur kūrinio moralas, kaip jie jį suprato. Vaikus buvo

kurį šiais metais organizavo Klaipėdos

raginami pamąstyti, ką reiškia gyvybė.

viešoji

7-8

ten ruošia pamokas, sprenžia kryžiažodžius, piešia.

dienomis

apskrities

birželio

Simonaitytės

Ugdant meilę gamtai ir gyvūnams, Katauskių gyvenvietės sporto aukštelėje vaikai ir

biblioteka. Čia susitiko bibliotekų atstovai iš

suaugusieji aktyviai dalyvavo renginyje „Duok leteną, aš – tavo draugas“, kuriame atsivesti

14 rajonų. Jame pirmą kartą dalyvavo ir

keturkojai augintiniai įveikė kliūčių ruožą. Šunų augintojas daug ir gana plačiai papasakojo apie

Raseinių

šuniukų dresavimą, jų priežiūrą ir t.t.

r.

sav.

Ievos

viešosios

bibliotekos

komanda. Sąskrydyje sulaukta svečių iš Kaliningrado srities. Dvi dienas trukusiame susitikime

Pramedžiavos filialo žaisloteka naudojasi vaikai laisvalaikiui praleisti. Jie gali žaisti su

bibliotekininkai ne tik bendravo su kolegomis, dalijosi patirtimi, bet ir rodė iš anksto paruoštas

įvairiais stalo žaidimais, dėlionėmis, statyti iš lego kaladėlių ir žaisti su kitais žaislais. Yra tokių

menines programas bei varžėsi sporto rungtyse.

vaikų, kurie nemėgsta skaityti knygų, bet atbėga į biblioteką pažaisti.

Vaikų užimtumas bibliotekose. Žaislotekos.

Dailės galerijos veikla

dieną Dubysos regioninio parko direkcija organizavo pažintinę

2013 m. buvo parengtos 32 (2012 m. – 18) parodos. 8 piešinių (konkursas „Už Raseinių

ekskursiją į Lyduvėnus. Joje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų

2013 metų birželio 6

ant Dubysos“), tapybos (Pakražančio vidurinės mokyklos mokinės Eglės Ugintaitės tapybos darbai),

literatūros skyriaus skaitytojai ir darbuotojai, VšĮ Raseinių socialinių paslaugų Vaikų dienos

fotografijos („Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje“, „Žirgas – ištikimybė, jėga, greitis“, Laiko spalvos:

užimtumo centro lankytojai. Kelionės metu aplankytas Lyduvėnų piliakalnis, bendruomenės namų

žvilgsnis į senuosius Raseinius“, „Kūno grožio trapumas“), moksleivių ir jų tėvelių kūrybinių darbų

kieme stovintis koplytstulpis, Lyduvėnų miestelyje aplankytos kapinės, bažnyčia, paštas, apžiūrėtas

(„Velykinių atvirukų paroda“, „Aš, tėtis ir mama esame darni šeima“) parodos. Šias parodas

Lyduvėnų geležinkelio gynybinis įtvirtinimas. Kelionės dalyviai išklausė Dubysos regioninio parko

aplankė 1 944 bibliotekos lankytojai. Taip pat parengtos 24 spaudinių parodos, skirtos svarbiems

kultūrologės Laimutės Pečkaitienės pasakojimą apie tuo metu lankytus objektus.

Lietuvos istorijos įvykiams, rašytojų ir poetų gimimo sukaktims paminėti.

Biblioteka vis labiau tampa savotišku dienos centru vaikams iš socialinės rizikos šeimų, -sako
Betygalos filialo vyresn. bibliotekininkė Regina Musteikienė ir Berteškių filiao vyresn.
bibliotekininkė Ona Smitrienė. Čia jie ateina ne tik pažaisti kompiuteriu, bet ir ruošia pamokas,

Mokamos paslaugos
Paslaugų nomenklatūros pokyčiai ir apimtys

piešia, dalyvauja renginiuose, žaidžia stalo žaidimus, bendrauja su draugais. Tokių vaikų, kurie

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

bibliotekoje būna nuolat po pamokų iki pat bibliotekos darbo pabaigos, yra apie 10. Stengiamasi

patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainiai,

užimti jų laisvalaikį, sudominti. Nors buvimas bibliotekoje neišsprendžia šeimos problemos, bet

jie nesikeitė ir 2013 m. Šias paslaugas teikia viešoji biblioteka ir kaimo filialai, kuriuose yra VIP.

bent jau užtikrina šių vaikų saugumą: jiems šilta, yra saugūs nuo pavojų gatvėje. Berteškių

2013 m. gauta už mokamas paslaugas:

bibliotekoje yra įkurtas vaikų klubas. Įvairiais stalo žaidimais ir kanceliarinėmis priemonėmis

Kopijos iš viso

5346 kopijų

801,4 Lt

bibliotekos lankytojus aprūpina Berteškių bendruomenės pirmininkė Loreta Sirvidienė ir pati

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas

353 vnt.

1059 Lt

bibliotekininkė Ona Smitrienė. Čia visi kartu gaminasi šventėms įvairius papuošimus, margina

Dokumentų spausdinimas

6405 psl.

1281 Lt

kiaušinius vašku, kuria dovanas mamoms. Vaikai aktyviai dalyvauja bibliotekos organizuojamuose

Dokumentų skenavimas

renginiuose, naudojasi internetu.

Dokumentų įrišimas
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita

85,5 Lt
127 Lt
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Faksogramos išsiuntimas

28 Lt

Įrašymas į CD

4 Lt

TBA

Bibliotekos darbuotojų straipsniai:

58,3 Lt

Delspinigiai

Metai

6 Lt

2013

2012

Bibliotekos darbuotojų straipsnių, iš viso

90

124

Rajoninis laikraštis „Naujas rytas“

25

34

m. Padaryta 5346 kopijų vartotojams. Tarp bibliotekos teikiamų paslaugų – faksogramos siuntimas.

Rajoninis laikraštis „Alio Raseiniai“

62

58

Šia paslauga taip pat buvo naudotasi: išsiųstos 29 faksogramos. Vartotojai pageidavo ir dokumentų

Žurnalas „Tarp knygų“

3

-

įrišimo: populiaresnis įrišimas kietais viršeliais (įrišta 13 darbų) nei įrišimas spiraliniu būdu (2

Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai

52

37

3450,2 Lt

Iš viso mokamų paslaugų už

2013 m. buvo suteikta mokamų paslaugų už 3450,2 Lt, gauta 0,8 tūkst. mažiau, negu 2012

darbai). Iš viso įrišta dokumentų už 127 Lt.
Buvo aktyviai rašomi ir skelbiami straipsniai į šias internetines svetaines:

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene

www.bitupis.lt

2013 metų viešosios bibliotekos ir filialų leidiniai

www.raseiniskis.lt

Knygos:

www.raseiniai.rvb.lt

Brigys, Jonas. 1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje: biografijų žodynas / Jonas Brigys; Raseinių

www.raseiniai.lt

rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013. – 400 p.: iliustr.

www.zaiginys.lt

Domeikava / [sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2013

www.alioraseiniai.lt

(Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 983, [1] p.: iliustr., faks., portr., žml.

www.manoraseiniai.lt

Raseinių dekanato varpai ir vargonai / Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondas; [sudarytoja

http://www.up.lt/periodiniai/seimininke

Gražina Pečkaitienė; tekstų autoriai J. Brigys, G. Povilionis, P. Šverebas, R. Žakys]. - [Šiluva

www.milasaiciai.lt

(Raseinių r.): Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondas]; Raseiniai: M stilius, 2013. - 191, [1] p.,

Vietos radijo ir televizijos panauda

[21] iliustr. lap.: iliustr., faks., portr.

- reportažų skaičius- 2

Trisdešimt Dubysos pavasarių : Raseinių rajono literatų kūrybos almanachas, skirtas Raseinių

- interviu -2

rajono literatų klubo „Dubysa“ kūrybinės veiklos trisdešimtmečiui paminėti / [sudarytoja Lina

Ataskaitiniais metais per VšĮ Raseinių krašto televiziją buvo parengti ir parodyti 2 reportažai.

Levickienė ; rengėjai Jonas Brigys, Asta Kriščiokaitienė, Daina Sutkevičienė]. - Raseiniai: Raseinių
rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013 (Raseiniai: M stilius). - 139, [5] p.: iliustr., portr.

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

Kompaktiniai diskai:
Kaimų bendruomenei Betygala – 10 metų / parengė Regina Musteikienė. – Betygala, 2013.

LIBIS PĮ diegimas:

Girkalnio kultūros namų saviveiklinio teatro spektaklis R.Keturakio „Amerika pirtyje“/
parengė Virginija Šileikienė, Giedrius Šileika. – Girkalnis, 2013.

•

Iš viso įdiegta rajono bibliotekose

25

Leidinukai:

•

Savivaldybės VB

1

•

Elektroniniai katalogai

1

•

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge 59735

Tas nuostabus knygų pasaulis. Milašaičių biblioteka: [kalendoriukas] / parengė Violeta
Jarilinienė. – Milašaičiai, 2013.
Girkalnio biblioteka: [lankstinukas] / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2013.
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita

RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita

43

44

2013 m. Raseinių rajono SVB elektroniniame kataloge sukurti 3995 nauji bibliografiniai

•

vidutiniškai 1 kaimo filialui tenka 95

įrašai. Rekataloguota 11994 fiz. vnt., 5927 pav. dokumentų. Buvo rekataloguojami Ariogalos m.,

Informacijos skyriaus vartotojai per metus pateikė 1235 užklausas, iš kurių atsakyta į 983.

Berteškių, Butkiškės, Girkalnio, Gruzdiškės, Ilgižių, Katauskių, Kaulakių, Nemakščių, Paliepių,

Tai 120 užklausų daugiau nei 2012 m. Atsakytos užklausos sudaro 79 proc. visų gautų užklausų.

Pašaltuonio, Paupio, Pramedžiavos, Pryšmančių, Užkalnių ir Verėduvos filialų fondai.

m.

Neigiamų atsakymų priežastis – leidinių trūkumas arba jų nebuvimas viešosios bibliotekos fonde.

užbaigtas Ariogalos m., Girkalnio, Nemakščių, Butkiškės ir Verėduvos bibliotekų fondų

2013

Vartotojams siūloma pasinaudoti tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis, tačiau tik nedaugelis

rekatalogavimas.

ieškančiųjų konkretaus leidinio sutinka laukti parsiuntimo. Be abejonės, turi reikšmės ir paslaugos

Praėjusiais metais naują LIBIS versiją UAB „Sintagma” atnaujino nuotoliniu būdu.
2013 metais sukurti 2096 analiziniai įrašai (363 įrašais daugiau, nei 2012 m.). Nacionalinės
bibliografijos duomenų bankui iš laikraščių „Naujas rytas“ ir „Alio, Raseiniai“.
Viešojoje bibliotekoje ir visuose filialuose gaunami periodiniai leidiniai užregistruoti LIBIS
PĮ komplektavimo posistemyje.

kaina – pašto persiuntimo išlaidos.
Didžiausią užklausų procentą sudaro adresinės užklausos (80 proc. visų atsakytų užklausų).
Nors teminės užklausos sudaro likusius 20 procentų, jos pareikalauja daugiausiai laiko išteklių,
atsakant į jas naudojamasi tiek viešosios bibliotekos dokumentų fondu, tiek duomenų bazių
resursais. 2013 m. vartotojams surastas ir išsiųstas 981 fiz. vnt. elektroninių dokumentų – straipsnių
iš Lietuvos bei užsienio tiek laisvos prieigos, tiek prenumeruojamų duomenų bazių.

Informacinis fondas (dydis, komplektavimo tematika ir problemos)
•

VB

1623 fiz. vnt.

•

Informacinio fondo dydis Ariogalos miesto filiale

561 fiz. vnt.

•

Vidutinis informacinio fondo dydis kaimo filialuose

66 fiz. vnt.

Informaciniame fonde komplektuojami informaciniai leidiniai: enciklopedijos, žodynai,
žinynai, įstatymų rinkiniai, bibliografinės rodyklės. 2013 m. gauti „Visuotinės lietuvių
enciklopedijos“ 22 ir 23 tomai, juos gavo 15 filialų ir 2 VB skyriai. Praėjusiais metais VB įsigijo
keletą enciklopedijų ir žinynų: enciklopedijas „Lietuvos istorija“, „Vaikų enciklopedija“, žinynus
„Įdomiausios kelionės po Lietuvą aktyviai“ , „Skaitmeninės fotografijos žinynas“, žodynus „Danų lietuvių kalbų žodynas,“ „Mokomasis vokiečių – lietuvių kalbų verslo žodynas“, „Aiškinamasis
andragogikos terminų žodynas“, „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“. Naujų informacinių leidinių
gavo ir keletas filialų. Pavyzdžiui, Ariogalos biblioteka įsigijo „Lingvodinamikos terminų žodyną“
ir „Vaikų enciklopediją“, Vosiliškio filialas – žinyną „Pirmoji medicinos pagalba. Šeimos sveikata“.
Naujų informacinių leidinių ypač trūksta VB kaimo filialuose, juose 2013 m. informacinis fondas

Katalogų ir kartotekų sistema
Viešoji biblioteka ir filialai naudojasi LIBIS PĮ elektroniniu katalogu. Pildoma elektroninė
užsakytų knygų kartoteka, sukurti 1229 aprašai.
Internetas
Plečiantis bibliotekų paslaugoms, kuriant informacinę visuomenę, svarbi vartotojų grupė
bibliotekose – interneto vartotojai. 2013 m. rajone interneto paslaugomis naudojosi 2788 vartotojai,
t.y. 33,1 proc. visų registruotų vartotojų. Vadovaujantis 2011-2012 metų ataskaitų duomenimis
matyti, kad rajono bibliotekose vieša interneto prieiga naudojasi vis mažiau vartotojų. Priežastys
įvairios. Viena iš jų, kad lankę mokymus bibliotekose ir turintys namuose kompiuterius, dalis
vartotojų čia nesugrįžo. Daugiausiai besinaudojančių internetu vartotojų yra Betygalos (70 proc.),
Girkalnio (51 proc.), Nemakščių (48 proc.), Šiluvos (49 proc.), Viduklės (44 proc.), Pramedžiavos
(44,7 proc.), Žaiginio (39,5 proc.) filialuose. Interneto vartotojų skaičius atsispindi lentelėje ir
diagramoje.
Iš viso

vidutiniškai nepadidėjo.

Rajone
VB
Ariogalos miesto filiale
Kaimo filialuose

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Atsakytų informacinių užklausų tematika ir skaičius:
•

iš viso rajone

5315

•

Savivaldybės VB

2667

•

Ariogalos miesto filiale

•

kaimo filialuose

Suaugusių
2788
817
261
1710

Vaikų
1523
594
147
782

1265
223
114
928

364
2284
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apsilankymų

skaičius

trukmė

skaičius

skaičius

įrašų skaičius

skaičius
2011

26789

1110

812 h

7196

6573

1175

2012

28556

1182

411 h

6787

8142

1528

2013

11847

1458

521 h

6815

13830

3469

Kasmet naudojimosi bibliotekos elektroniniu katalogu ir duomenų bazėmis rodikliai didėja
(seansų skaičius, paieškų skaičius, atsisiųstųjų įrašų skaičius). Vartotojai yra konsultuojami ir
Paanalizavus besinaudojančių internetu vaikų ir suaugusių vartotojų rodiklius, matyti, kad
rajono bibliotekose 45,4 proc. interneto vartotojų sudaro vaikai. Lyginant viešosios bibliotekos

raginami naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu, prieiga prie kurio galima per bibliotekos
interneto svetainę.

pastarųjų metų naudojimosi internetu duomenis, akivaizdu, kad 2012 - 2013 metais interneto seansų

Raseinių r. sav. viešoji biblioteka turi prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų bazių:
EBSCO Publishing; Oxford Art Online; Oxford Music Online; Oxford Reference Online: Premium

ir apsilankymų skaičius skiriasi labai nežymiai. Nors 2013 m. sumažėjo registruotų interneto

Collection; INFOLEX.Praktika .

vartotojų skaičius, tačiau vieša interneto prieiga naudojosi dar 141 vartotojas, kuris nenorėjo

INFOLEX.Praktika duomenų bazėje 2013 m. atlikta 1850 operacijų.

nuolatinio slaptažodžio ir todėl nebuvo registruotas tiek VRSS, tiek LIBIS sistemose. Džiugu, kad

EBSCO duomenų bazėje įvykdytos 6269 paieškos – tai 6 kartus daugiau, nei 2012 metais,

2013 m. įrengta garsą izoliuojanti kompiuterizuota darbo vieta Skype pokalbiams. Galime be jokių

atsisiųsta 1173 dokumentų – 10 kartų daugiau, nei 2012 m. EBSCO duomenų bazėje paiešką vykdo

apribojimų suteikti vartotojams galimybę bendrauti internetu.

tiek skyriaus darbuotojai, ieškodami medžiagos užklausoms, tiek patys vartototojai, kuriems
suteikiamas nuotolinės prieigos slaptažodis: 2013 m. suteikta 14 slaptažodžių naujiems EBSCO
vartotojams su trumpomis instrukcijomis, kaip vykdyti paiešką.

EBSCO Publishing suteikia prieigą prie šių visateksčių duomenų bazių:
Academic Search Complete

Bibliotekos tinklalapyje www.raseiniai.rvb.lt priskaičiuoti 10269 virtualūs apsilankymai,
bibliotekos elektroniniame kataloge – 1338 virtualūs apsilankymai. Bibliotekos elektroniniame
kataloge įvyko 1458 seansai, 5711 paieškos, atsisiųsta 2296 įrašų.

2011 – 2013 m. elektroninių paslaugų suvestinė
Metai

Virtualių

Seansų

Seansų

Interneto seansų

Paieškų

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

Atsisųstųjų
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Mokymai gyventojams
2012 m. dalyvauta projekto ‚Bibliotekos pažangai“ skelbtame konkurse „Gyventojų

4

Girkalnio

5

Katauskių

8
29

50

Skaitmeninio raštingumo
pagrindai

31

50
31

Kompiuterio
pradžiamokslis

skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“ ir laimėta parama mokymams:

6

Nemakščių

nešiojamas kompiuteris, projektorius ir garso kolonėlių komplektas. 2013 m. buvo įsipareigota

7

Pašaltuonio

3

7,5

7,5

apmokyti 128 gyventojus: 78 gyventojus kaimo bibliotekose įsikūrusiuose VIPT ir 50 gyventojų

8

Užkalnių

49

38,5

38,5

Raseinių viešosios bibliotekos VIPT. Tačiau, užsitęsus Žaiginio bibliotekos remonto darbams bei,

9

Vosiliškio

9

9

pasikeitus Kalnujų filialo darbuotojai, kaimo VIPT apmokytas tik 61 gyventojas. Aktyviausiai iš

10

Žaiginio

11

Viešoji
biblioteka

2

25

raštingumo žinias įgijo arba pagilino 40 gyventojų: programą „Darbo kompiuteriu pradžiamokslis“
(20 a. val.), kaip ir programą „Skaitmeninis raštingumas pažengusiems“ (20 a. val.) išklausė po 20

3

20

34
9

18
3

Betygalos bendruomenės žmonių.
Viešojoje bibliotekoje programą „Skaitmeninio raštingumo pagrindai“ (20 a. val.) išklausė 34

iš viso

139

141

8

9

26

kaimo VIPT į gyventojų mokymo projektą įsijungė Betygalos filialas, kuriame savo kompiuterinio

8

118

Skaitmeninio raštingumo
pagrindai
Skaitmeninio raštingumo
pagrindai
Skaitmeninis raštingumas
pažengusiems

20

219

Darbas programa Picasa
298

622

Raseinių rajono gyventojai, „Skaitmeninis raštingumas pažengusiems“ (20 a. val.) – 18 gyventojų,
„Darbas programa Picasa“ (8 a. val.) – 3 klausytojai. Būtent 2013 metais parengta 20 a. val.
mokymo programa „Skaitmeninis raštingumas pažengusiems“, kurią sudaro MS Excel pagrindai,

Kraštotyros veikla
Pagrindinės veiklos kryptys buvo informacijos apie Raseinių kraštą rinkimas bei dokumentų

nuotraukų redagavimas ir bendrinimas programa Picasa, naujausios debesų kompiuterijos paslaugos

įvairiose laikmenose apie kraštą ir kraštiečius kaupimas ir saugojimas, analizinių bibliografinių

ir kt. Mokymuose pagal skyriuje parengtas programas iš viso dalyvavo 55 gyventojai. Individualiai

įrašų rengimas ir siuntimas į NBDB, kraštotyros kartotekų pildymas filialuose, projektų ir

buvo apmokyti 9 žmonės. Mokymams Informacijos skyriuje buvo skirta 219 akademinių valandų.

kraštotyros darbų rengimas, Knygos muziejaus veiklos organizavimas, ryšių su kraštiečiais

Informacijos skyriuje 2013 m. vartotojams suteiktos 325 konsultacijos kaip dirbti

palaikymas, vaizdinių bei žodinių renginių organizavimas. bendradarbiavimas su Raseinių krašto

kompiuteriu, kaip naudotis internetu bei elektroninėmis paslaugomis. Iš viso Raseinių rajono

istorijos muziejumi, Simono Stanevičiaus bendrija, Dubysos regioninio parko administracija.

savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei filialuose per 2013 metus darbo kompiuteriu ir interneto

Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas

išteklių klausimais konsultuoti 3335 vartotojai, kuriems suteiktos 4132 konsultacijos.
2013 m. kompiuterinio raštingumo mokymai Raseinių rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje
Individualus
mokymas
Eil.
Nr.

1

Biblioteka

Ariogalos
m.

gyvento
jų
skaičius
10

Mokymas grupėse

akad.
valandų
skaičius
10

gyventojų
skaičius
10

akad.
valandų
skaičius

mokymo programa

Betygalos

40

180
20

3

Butkiškės

5

19

2812 fiz. vnt.

- per metus pasipildė SVB

121 fiz. vnt.

- atsakyta kraštotyrinių užklausų SVB

29

- SVB kraštotyros kartoteka papildyta kortelių

51

- iš viso yra parengta kraštotyros darbų rajone

294

- per metus parengta kraštotyros darbų

25

Surengtas Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Knygos muziejaus logotipo
konkursas, kurį laimėjo Meno mokyklos mokinė Kamilė Bendoraitytė. Knygos muziejus įgijo

20
2

iš viso
mokyta
a. val.

- kraštotyros fondo dydis

Skaitmeninio raštingumo
pagrindai
Darbo kompiuteriu
pradžiamokslis
Skaitmeninis raštingumas
pažengusiems

40

logotipą, kuris naudojamas muziejaus pristatymui bibliotekos svetainėje.
Tęsiamas projektas „Sugrįžimai“ 2013 m. leido susipažinti su kraštiete profesore Ona

180

Voveriene, šventusia 75 metų jubiliejų.

19
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Ekspozicija „Vieno paveikslo paroda“ supažindino su keturių raseiniškių menininkų kūriniais:

Girkalnio bibliotekos renginiai 2011 – 2013 / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2013. –

Žano Vitkaus „Vieniša sodyba“, Alberto Dukausko „Vasara“, Laisvidos Juodytės „Gamtos

35 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

dovanos“, Nijolės Rimkienės „Medžiai kalba“.

Girkalnio vaikų darželis ir biblioteka / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2013. – 29 p.:

Asta Kriščiokaitienė parengė du kraštotyros darbus. Tai „Raseinių krašto jaunųjų literatų

iliustr. – Mašin., įrištas.

kūryba“, kuriame surinkti kuriančio jaunimo poezijos ir prozos kūrinėliai, medžiaga apie pačius

Kraštiečių susitikimai Skaraitiškės dvare: [renginių – susitikimų nuotraukų albumas] / parengė

kūrėjus ir „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metraštis 2011-2012“.

Domicelė Enuksonienė. – Katauskiai, 2013. – 55 p.: iliustr.

Buvo renkama kraštotyros medžiaga apie Raseinių krašto knygnešystės istoriją: iš sąvado
„Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904“ buvo suregistruoti Raseinių krašte veikę

Kultūros veikėja Stanislava Paškevičiūtė / parengė Virginija Šileikienė. – Girkalnis, 2013. – 35
p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

knygnešiai, jų pagalbininkai, mokytojai (daraktoriai). 2013 m. liepos 11 d. buvo surengta

Marijona Birutė Navakauskienė: [bibliografinis sąrašas. 2 dalis] / parengė Regina Musteikienė.

ekspedicija knygnešių takais Šiluvos ir Žaiginio apylinkėse. Surinkta medžiaga (fotografijos) bus

– Betygala, 2013. - 69 p. – Mašin., įrištas.

panaudota ekspozicijoms muziejuje bei „Raseinistikos“ svetainei.

Milašaičių bibliotekos veikla 2012 m. / parengė Violeta Jarilinienė. – Milašaičiai, 2013. – 8 p.:

2013 m. sukurta svetainė „Raseinistika“, naudojant nemokamą Omeka platformą. Tačiau

iliustr. - Mašin., įrištas.

turimos kraštotyros medžiagos redagavimas bei publikavimas užima daug laiko, tad svetainės

Nemakščių bibliotekos metraštis: 2011 – 2012 m. / parengė Aušra Užmedzkienė. – Nemakščiai,

startavimo laikas vis dar atidedamas.

2013. – 122 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

Palaikomi ryšius su kraštietėmis profesore Ona Voveriene bei filologe, Rašytojų sąjungos

Nemakščių bibliotekos metraštis: 2013 m. / parengė Aušra Užmedzkienė. – Nemakščiai, 2013. –

nare Janina Irena Survilaite. Profesorė 2013 m. padovanojo bibliotekai vienuolika savo leistų

44 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

knygų. Kraštietė Janina Irena Survilaitė, gyvenanti Šveicarijoje, nuolatos siunčia savo sveikinimus

Pirmasis lietuvių dramaturgas A.Fromas – Gužutis. II dalis / parengė Virginija Šileikienė. –

bibliotekos bendruomenei.

Girkalnis, 2013. – 37 p.: iliustr. - Mašin., įrištas.

Pildoma Viešosios bibliotekos kronika, renkama medžiaga bibliotekos metraščiui.

Raseinių krašto jaunųjų literatų kūryba / parengė Asta Kriščiokaitienė. – Raseiniai, 2013. – 183

Suinventorinta Knygos muziejaus atributikos kolekcija, kurią sudaro medaliai, ženkliukai,

p.: iliustr. - Mašin., irištas.

gairelės. Nemaža dalis šių daiktų siejasi su Raseinių miesto, įstaigų, švenčių istorija. Kolekcijoje –

Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metraštis 2011 – 2012 / parengė Asta

per šimtą eksponatų.

Kriščiokaitienė. – Raseiniai, 2013. – 118 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

Elektroninėje erdvėje – bibliotekos svetainėje – publikuota virtuali paroda „Kalėdiniai ir
naujametiniai atvirukai iš Pranciškos Lauraitytės kolekcijos“. Bibliotekos internetinėje svetainėje

Raseinių rajono Paupio pašto istorija/ parengė Jūratė Jokubauskienė – Paupys, 2013. – 3 p. –
Mašin., įrištas

2013 m. startavo teminė paroda „Kraštotyros naujienos“, pristatanti naujai gautus Knygos

Renginių akimirkos: [fotografijų albumas. RRSVB Gruzdiškės filialas] / parengė Laimutė

muziejaus fondo leidinius.

Babenskienė. – Gruzdiškė, 2013. – 33 p.: iliustr.

Per metus parengti šie kraštotyros darbai:

Skaraitiškės dvaras. 2 dalis. „Aš gyvenau Skaraitiškės dvare“: [gyventojų, gyvenusių ir dirbusių

Apie mus spaudoje. 2011 m. rugsėjis – 2013 m. spalis. II dalis: [apie Gylių ir Pryšmančių kaimų

Skaraitiškės dvare ir jo apylinkėse, prisiminimai] / parengė Domicelė Enuksonienė. – Katauskiai,

gyventojų ir organizacijų veiklą] / parengė Nijolė Salemonavičienė. – Gyliai, 2013. – 132 p.: iliustr.

2013. – 30 psl.: iliustr. – Mašin., įrištas.

- Mašin., įrištas.

Sujainiai fotografijose: [1975 – 1989 m. nuotraukos] / parengė Vitalija Lapinskienė. – Sujainiai,

Apie mus spaudoje nuo 2000 iki 2010 m.: [apie Vosiliškio gyventojų ir organizacijų veiklą] /

2013. – 50 p.: iliustr.

parengė Daina Tendziagolskienė. – Vosiliškis, 2013. – 91 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

Sujainių bibliotekos metraštis 2005 – 2012 / parengė Vitalija Lapinskienė. – Sujainiai, 2013. – 40

Bibliotekos renginių akimirkos 2007 – 2011 m.: [fotografijų albumas. RRSVB Vosiliškio filialas]

p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

/ parengė Daina Tendziagolskienė. – Vosiliškis, 2013, p. 42 p.: iliustr.
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Sujainiai periodinėje spaudoje 1975 – 1985/ parengė Vitalija Lapinskienė. – Sujainiai, 2013. – 38

siekiant kuo maksimaliau tenkinti bibliotekos lankytojų poreikius. Pagrindiniai uždaviniai – kelti

p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

darbuotojų profesines kompetencijas, skatinti kūrybiškumą, saviraišką, organizuoti konsultacijas,

Šiluvos miestelio bibliotekos istorija: 2000 – 2007 m./ parengė Kastytė Masaitytė. – Šiluva, 2013.

suteikti metodinę pagalbą, išvykstant į filialus, darbo vietose, vykdyti bibliotekų darbo kontrolę.

– 24 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

Ataskaitiniais metais buvo siekiama išaiškinti rajono bibliotekų gerąją darbo patirtį, ją skleisti

Veiklos ataskaitos – metraščiai: 2008 – 2011 m.: [RRSVB Katauskių filialas] / parengė

rajone bei įgyvendinti pažangią respublikos bibliotekų patirtį, diegti naujoves, kaupti, analizuoti

Domicelė Enuksonienė. – Katauskiai, 2013. – 85 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

bibliotekų veiklos rodiklius, numatyti priemones veiklai gerinti.

Veiklos ataskaitos – metraščiai: 2012 – 2013 m.: [RRSVB Katauskių fillialas] / parengė
Domicelė Enuksonienė. – Katauskiai, 2013. – 27 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.
Žaiginio bibliotekos istorija. 2006 – 2010 metai / parengė Jolanta Žukauuskienė. – Žaiginys,

Veiklos planas metų eigoje keitėsi, ne visi planuoti darbai įvykdyti, tačiau iš esmės metodinės
veiklos uždaviniai pasiekti.
Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kėlė kvalifikaciją savivaldybės viešojoje

2013. – 33 p.: iliustr. – Mašin., įrištas.

bibliotekoje ir už jos ribų. 2013 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimui viešojoje bibliotekoje

Žmonės, kuriems niekad nebuvo nuobodu. II dalis.: [apie Užkalnių kaimo rankdarbių kūrėją

suorganizuoti 5 darbuotojų susirinkimai, 3 seminarai. Seminarų temos: „Lietuvių rašytojų kūryba:

Antaniną Efimovą] / parengė Janina Volfienė. – Užkalniai, 2013. – 17 p.: iliustr. – Mašin. įrištas.

leidyba, įvertinimas, skaitomumas“ (balandžio 24 d.), „Vaikas-šeima, skaitymas asmenybė“
(rugsėjo 24 d.), „Kraštotyra bibliotekoje. Tradicija ir modernumas“( gruodžio 18 d.). Seminarą
„Lietuvių rašytojų kūryba: leidyba, įvertinimas, skaitomumas“ organizavo Viešosios bibliotekos

Knygos muziejaus veikla
2013 m. kraštotyros informacijos sklaidą aktyvino Viešosios bibliotekos Knygos muziejaus
veikla: ekspozicija „1863 m. sukilimas Raseinių krašte“, skirta šiai istorinei datai paminėti, su
kuria susipažino trys ekskursijos bei per penkiasdešimt pavienių lankytojų. Ekspozicijos atidarymo

metodininkė Danguolė Kasparavičienė, lėšos lektorių honorarams gautos iš projekto „Skambėk,
lietuviškas žodi“.
Svečių skaityti pranešimai:

metu Jonas Brigys papasakojo apie 1863 m. sukilimo šviesiąją ir tamsiąją puses, karines – istorines

„Naujausia lietuvių rašytojų vyrų proza (2008–2012)“- pranešėjas Laimantas Jonušys, vertėjas ir

lietuvių liaudies dainas atliko dr. Daiva Šeškauskaitė.

literatūros kritikas.

Ataskaitiniais metais Knygos muziejaus fondas pasipildė 121 egz. naujų leidinių. Svečių

„Nacionalinė premija už vaikų literatūrą – fantazijos ar galimybė?“- pranešėjas Kęstutis Urba,

knygoje paliktas 21 įrašas, atsakyta į 29 kraštotyros užklausas. Einamaisiais metais į kraštotyros

VU Filologijos fakulteto lietuvių literatūros katedros doc. dr..

kartoteką įlieta 51 kortelė, atspindinti publikacijas respublikinėje spaudoje apie mūsų rajoną.

„Skaitymo terapija“ - pranešėja Rasa Šukevičienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos
(KAVB) Vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė .
„Kūdikio besilaukiančių moterų skaitymo poreikiai“ – pranešėja Jadvyga Staugaitienė KAVB

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis
Bendradarbiauta ir keistasi informacija su Maironio Lietuvių literatūros muziejumi ir Lietuvių

Vaikų literatūros skyriaus vyriausioji bibliotekininkė.

kalbos institutu, Raseinių rajono švietimo centru, Raseinių krašto istorijos muziejumi, Dubysos

„Kad vaikas augtų su knyga...“ - pranešėja Regina Klementavičienė, KAVB Vaikų literatūros

regioninio parko direkcija. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai organizuodami renginius ir kitus

skyriaus vyresn. bibliotekininkė .

projektus bendradarbiauja su kaimų bendruomenėmis, Raseinių rajono kultūros centro filialais,

„Reikia knygos kaip tilto ryšyje su vaiku“ - pranešėja Audronė Lapienienė, KTU Socialinių

mokyklomis, kitomis organizacijomis

mokslų doktorantė .
„Bibliotekos istorija – krašto kultūros ir istorijos dalis: kraštotyros aspektas“ - pranešėja Asta
Valaitytė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr.

VI. METODINĖ VEIKLA

metodininkė veiklos stebėsenai.

2013 metų Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodinės veiklos prioritetas

Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje metodinės veiklos darbą koordinavo

buvo užtikrinti adekvatų bibliotekų reagavimą į pokyčius, vykstančius socialinėje sistemoje,

vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė. Šioje veikloje didelį indėlį įnešė direktorės
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pavaduotoja Angelė Bertulytė, SVB skyrių vedėjai - Jolanta Gudeikytė, Edita Sprauniūtė, Gitana

paštu, telefonu ir programa Microsoft Lync. Gitana Eitutytė išmokė rekataloguoti Gruzdiškės,

Eitutytė. Prie darbuotojų profesinio profesinių žinių kėlimo prisidėjo vyresn. bibliotekininkas Jonas

Paliepių ir Pryšmančių filialų darbuotojus.

Brigys.

Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai individualiai konsultavo filialų darbuotojus parodų
rengimo, renginių organizavimo klausimais, parinko literatūrą parodoms, parengė skelbimus

2013 m. SVB darbuotojų parengti ir perskaityti pranešimai:
1. „Robertas Verba - poetinės dokumentikos pradininkas Lietuvoje“ - Informacijos

renginiams. Aktyvus bendradarbiavimas vyko vykdant projektą „Dailininkas ir vaikiška knyga
2013“ su Viduklės, Nemakščių ir Girkalnio filialais.

skyriaus vedėja Edita Sprauniūtė.
2. „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos analizė“ -

Danguolė Kasparavičienė padėjo ruošti projektus: „Sveikas žmogus – sveika visuomenė“
(Vosiliškio, Žaiginio filialai), „Aplinkosauginių idėjų viešinimas Raseinių miesto švietimo įstaigose

direktorės pavaduotoja Angelė Bertulytė.
3. „Kraštotyros darbo planavimas ir vykdymas“ (trumpa analizė) – Informacijos skyriaus

ir bendruomenėse“ (iš Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos) (Katauskių filialas) bei „Mano mažas didelis pasaulis...“ (Vaikams ir jaunimui skirtų

vyresn. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė.
4. „LIBIS 10 dešimtmečio veiklos apžvalga“ - Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo

kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų) (Katauskių
filialas). Pastarieji projektai finansavimo nelaimėjo, todėl teko atsisakyti kai kurių planuotų renginių

skyriaus vedėja Gitana Eitutytė.
5. „Atvirųjų fondų problemos: apsauga, išdėstymas ir apipavidalinimas“ - Dokumentų
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Gražina Žilytė.

bei konferencijos gamtosaugos klausimais. Laimėjus projektui „Sveikas žmogus - sveika
visuomenė“ buvo teikiamos konsultacijos dėl vykdymo ir ataskaitų rašymo.

6. „Brolių Grimų pasakų keliu“ - Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė.
7. „Brolių Grimų pasakų keliu“ (filmų, sukurtų pagal Brolių Grimų pasakas, pristatymas) Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkas Jonas Brigys.

Išvykos į filialus, veiklos kontrolė
Lankytasi Butkiškės, Pramedžiavos, Girkalnio, Paupio, Milašaičių, Kalnujų

filialuose.

8. „Sėkmingos bibliotekinės veiklos gairės“ - vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė.

Kalnujų filiale per metus du kartus atlikti fondo patikrinimai, nes pasikeitė 3 darbuotojai.

9. „Raseinių politinių bylų tardymo komisijos veikla 1863 - 1864 m.“ - Skaitytojų

Darbuotojai supažindinti su trūkumais ir įpareigoti juos pašalinti.

aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkas Jonas Brigys.
VII. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS. PROJEKTAI

10. „Kraštotyra rajono bibliotekose“ - Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė Asta

SKAITYTOJŲ POREIKIŲ TYRIMAS

Kriščiokaitienė.

Siekiant geresnio skaitytojų poreikių tenkinimo, Katauskių filiale buvo atlikta skaitytojų
Metodinės rekomendacijos: „2014 metų žymių datų kalendorius“ - paruošė vyresn. metodininkė

apklausa tema „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Katauskių filialo skaitytojų

Danguolė Kasparavičienė.

poreikiai“. Tyrimą atliko Katauskių filialo vyresn. bibliotekininkė Domicelė Enuksonienė.

Metodinė pagalba ir bendradarbiavimas su mokyklų bibliotekomis
2013 metais dėl metodinės pagalbos, konsultacijų mokyklų bibliotekininkai nesikreipė.
Organizuojant bibliotekininkų mokymus mokyklų bibliotekininkai buvo kviesti į seminarą
„Lietuvių rašytojų kūryba: leidyba, įvertinimas, skaitomumas“. Dalyvavo 1 bibliotekininkas.
Metodinė pagalba savivaldybės viešosios bibliotekos filialams ir viešosios bibliotekos
darbuotojams

buvo teikiama įvairiose srityse - organizuojant renginius, ruošiant kvietimus ir

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti skaitytojų naudojimosi biblioteka ypatumus bei nustatyti jų
poreikius.
Tyrimo uždaviniai:
- išsiaiškinti skaitytojų naudojimosi biblioteka įpročius ir poreikius;
- išanalizuoti skaitytojų naudojimosi biblioteka poreikius;
- įvertinti bibliotekoje teikiamų paslaugų prieinamumą, pakankamumą ir atitikimą skaitytojų

skelbimus, dirbant su LIBIS PĮ rekataloguojant fondus. Konsultacijas fondų komplektavimo ir

poreikiams;

tvarkymo klausimais teikė Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja elektroniniu

- pateikti išvadas ir pasiūlymus.
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Apklausos metodas: anketinės apklausos tyrimo būdas. Apklausos anketose respondentams buvo

Aukštasis

7

pateikti klausimai apie bibliotekoje teikiamas paslaugas, ar jie patenkinti fondu ir darbo laiku,
aptarnavimo kokybe, kokiomis paslaugomis naudojasi, kaip dažnai lankosi bibliotekoje?

Kaip dažnai skaitytojai lankosi bibliotekoje?

Išsiaiškinti lankytojų pageidavimus dėl bibliotekos veiklos tobulinimo.

Atlikus apklausą nustatyta, kad dauguma skaitytojų į biblioteka užsuka 2-3 kartus per mėnesį.

Respondentų charakteristika

Dalis respondentų į biblioteką užsuka ir bibliotekos organizuojamuose renginiuose dalyvauja retai

Išanalizavus apklausos metu gautus duomenis, galima apžvelgti jų pasiskirstymą pagal lytį,
amžių, naudojimosi biblioteka dažnumą, socialinį statusą.

dėl to, kad dėl sveikatos sudėtinga pasiekti biblioteką, skaitomą literatūrą į namus parneša artimieji
ar kaimynai, informacijos gauna iš kitų šaltinių.

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį

Apklausoje dalyvavo– 27 skaityt.

Apklausoje dalyvavo 27 skaitytojai. Pagal lytį apklaustieji pasidalino netolygiai (žr. lentelę):

Iš jų bibliotekoje apsilankė:

absoliučią daugumą ( 85%) sudarė moterys ir tik 14,8% - skaitytojai vyrai.

Kasdien

1

Bendras skaičius –27 respondentai

2-3 kartus per savaitę

3

Iš jų:

Kartą per savaitę

6

2-3 kartus per mėnesį

8

Skaičius Procentai(%) Skaičius Procentai(%)

Kartą per mėnesį

7

4

Retai

2

Vyrai

Moterys

14,8 %

23

85,1 %

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių

Apsilankymo bibliotekoje priežastys

Daugumą apklaustųjų bibliotekos skaitytojų sudaro vyresnio amžiaus skaitytojai:

56 ir

Daugiausiai į biblioteką respondentų ateina pasikeisti literatūrą ir dalyvauti renginiuose.

daugiau metų. Mažiausią dalį apklaustųjų lankytojų sudaro 26 - 35 metų amžiaus skaitytojai.

Labiausiai pasigenda naujų knygų ir per mažas periodinių leidinių pasirinkimas. Informacijos apie

Bendras skaičius - 27 skaitytojai

bibliotekos veiklą pakanka. Visi apklaustieji nurodė, kad patenkinti bibliotekoje vykstančių renginių

Iš jų:

kokybe, 23 skaitytojus tenkina renginių tematika, 2 skaitytojus iš dalies tenkina renginių tematika.

18-25

26-35

36-45

46-55

56

metų

metų

metų

metų

metų

ir

daugiau

Pasiimti knygų ir periodinių leidinių

26

4

2

6

7

8

Skaityti vietoje

3

Naudotis internetu

6

Bendras apsilankymų skaičius- 27

Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Kopijuoti, spausdinti dokumentų

5

Bibliotekoje daugiausiai lankosi skaitytojų, turinčių aukštąjį, aukštesnį ir vidurinį išsilavinimą.

Reikalingos informacijos

5

Apklausoje dalyvavo – 27 skaityt.

Bibliotekininko konsultacijų

4

Iš jų:

Dalyvauti renginiuose

15

Pradinis

-

Lankyti mokymus

1

Pagrindinis

2

Užsisakyti leidinių

2

Vidurinis

5

Pabendrauti su kitais skaitytojais

1

Profesinis

4

Aukštesnysis

9
RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita

RRSVB 2013 m. veiklos ataskaita

57

58

Į klausimą „Ar pageidautų kompiuterinio raštingumo mokymų?“ 12 skaitytojų atsakė

2. Bibliotekoje daugiausiai lankosi skaitytojų, turinčių aukštąjį, aukštesnį ir vidurinį išsilavinimą.

teigiamai: pasirinktų darbo kompiuteriu pradžiamokslį, dokumentų tvarkymą, paiešką internete, el.

3. Didžioji dauguma skaitytojų bibliotekoje lankosi kartą per savaitę arba 2-3 kartus per mėnesį.

bankininkystę ir socialinius tinklus. Kiekvienam vartotojui teikiamos individualios konsultacijos ir

4. Daugiausiai į biblioteką respondentų ateina pasikeisti literatūrą ir dalyvauti renginiuose.

mokymai.

5. Labiausiai pasigendama naujų ir populiarių grožinės, psichologinės ir medicininės literatūros

Į klausimus „Ar jus tenkina turimas bibliotekos leidinių fondas?“ ir „Kokios literatūros

kūrinių.

labiausiai pasigendate?“ respondentai atsakė sekančiai: bibliotekos leidinių fondas pilnai tenkina

6. Suvedus respondentų apklausos rezultatus, bibliotekininkės darbas įvertintas labai gerai, pagal

10 skaitytojų, 16 skaitytojų – iš dalies. Labiausiai pasigendama naujų ir populiarių grožinės,

institucijų svarbą, biblioteka aptarnaujamame mikrorajone – pirmoje vietoje.

psichologinės ir medicininės literatūros kūrinių. Pagal svarbą skaitytojams, nurodytų institucijų
sąraše biblioteka nurodyta 1 – oje vietoje, bibliotekininkės darbą 26 respondentai įvertino labai
gerai ir 1 – gerai.

PROJEKTAI

Eil. Institucijos pavadinimas

Respondentų

Nr.

skirta vieta

1.

Mokykla

2013 metais Viešojoje bibliotekoje ir filialuose įvykdyti 6 projektai. Kultūros rėmimo fondo
finansuojami projektai: „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“,

II vieta

„Skambėk, lietuviškas žodi“, „Dailininkas ir vaikiška knyga 2013“. Kiti 3 projektai finansuoti iš

2.

Ambulatorija

V vieta

savivaldybės specialiųjų programų. Tai „Sveikas žmogus – sveika visuomenė“ (projekto vadovė

3.

Seniūnija

VI vieta

Daina Tendziagolskienė), „Skaitau ir sveikstu“ ( projekto vadovė Lina Levickienė). Projektas

4.

Kultūros namai

III vieta

„Trisdešimt Dubysos pavasarių“ (projekto vadovė Lina Levickienė). Programą „Renginiais
populiariname knygą“ koordinavo vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė.

5.

Biblioteka

I vieta

6.

Bažnyčia

VII vieta

7.

Bendruomenė

„1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“ (9 000 Lt) (projekto vadovė
VB vyresn. metodininkė Danguolė Kasparavičienė). Projekto tikslai: paminėti 1863 m. sukilimo

IV vieta

Visiems respondentams Katauskių filialo darbo laikas patogus, 19 respondentų turi namuose

150-ąją sukaktį; išleisti informacinį leidinį - knygą „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje.
Biografijų žodynas.“; stiprinti kultūrinį identitetą, gaivinti kultūrinę atmintį, aktualizuoti 1863 m.

asmeninę biblioteką, 8 - neturi.

sukilimą kaip Lietuvos istorinio-kultūrinio paveldo dalį. Šio projekto dėka buvo parengta ir išleista
Respondentų pasiūlymai ir pageidavimai:

knyga „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“ (450 egz.). Knygomis

- toliau tęsti darbą su institucijomis ir įstaigomis;

aprūpintos buvusios Raseinių apskrities kultūros įstaigos - Raseinių, Kelmės, Jurbarko, Šilalės,

- pageidautų platesnio naujų knygų ir periodinės spaudos leidinių pasirinkimo;

Tauragės rajonų viešosios bibliotekos ir jų filialai, mokyklų bibliotekos, muziejai.

- šaltuoju metų laikotarpiu biblioteka mažiau paklausi skaitytojui – siekti pilno bibliotekos

Kitas Kultūros rėmimo fondo finansuojamas projektas „Skambėk, lietuviškas žodi“ (10

apšildymo;

000 Lt) (projekto vadovė VB vyr. metodininkė Danguolė Kasparavičienė). Projekto tikslai:

- bibliotekoje nėra labai gerų sąlygų skaityti vietoje – patalpa nedidelė, kartais trukdo sėdintys prie

populiarinti lietuvių autorių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybą; sudaryti

kompiuterių ir bendraudami vartotojai;

galimybes kaimiško regiono gyventojams išgirsti profesionalių atlikėjų (aktorių, dainininkų)

- pageidautina, kad būtų parengtas labiausiai skaitomų knygų sąrašas.

atliekamus Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrinius; puoselėti kultūros augimą

Išvados

regione, pilietiškos visuomenės kūrimą.

Gauti duomenys leidžia akcentuoti stipriąsias ir silpnąsias bibliotekos veiklos puses. Tyrimo

Pagrindinis šio projekto renginys, gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną,

rezultatai parodo esamą situaciją, kurią biblioteka gali tobulinti:

sukvietė raseiniškius į Raseinių širdį – Žemaičio aikštę, į šventę „Skambėk, lietuviškas žodi", kurios

1. Didžiausią dalį skaitytojų sudaro 36 – 56 ir daugiau metų amžiaus moterys.

metu buvo pagerbti aktyviausi bibliotekos bičiuliai, rajoninės žiniasklaidos atstovai. Balandžio
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mėn. buvo paskelbta Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos akcija „Aš domiuosi

Gintaru Jociumi. Gegužės 8 dieną rajone svečiavosi žinoma dailininkė, vaikiškų knygelių

Lietuvos nacionalinės premijos laureatų kūryba", kuri vyko iki rugpjūčio 20 d. Ja buvo siekiama

iliustratorė ir autorė Sigutė Ach. Birželio 13 dieną Raseinių rajono savivaldybės viešojoje

paskatinti žmones skaityti lietuvių autorių, pelniusių pripažinimą, kūrybą. Daugiausiai perskaitę

bibliotekoje lankėsi dailininkas Paulius Juodišius, kur susitiko su VšĮ protiškai neįgalaus jaunimo

akcijos dalyviai buvo pakviesti į pažintinę kelionę „Kūrėjų takais" – rugpjūčio 30 d.

dienos užimtumo centro lankytojais, Raseinių globos namų auklėtiniais, Raseinių Meno mokyklos

Šio projekto dėka spalio 11 d. VB ir Kaulakių filiale vyko įdomūs susitikimai su 13 knygų autore, į

dailės klasės mokiniais (mokytoja Gitana Evseičikaitė) ir vaikų literatūros skyriaus skaitytojais.

lietuvių kalbą išvertusia nemažai Česlovo Milošo ir kitų užsienio autorių kūrinių, pelniusia daug

Spalio 14 dieną įvyko svarbiausias, labiausiai lauktas šio projekto renginys – mažųjų skaitytojų

įvairių literatūros premijų, rašytoja, publiciste ir vertėja Birute Jonuškaite. Žaiginio ir Betygalos

susitikimas su poete, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate Ramute Skučaite ir

filialuose - su poetu, eseistu, prozininku, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu

dailininke Jūrate Račinskaite.

Donaldu Kajoku. Ariogalos filiale ir Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje su skaitytojais

Iš Raseinių rajono savivaldybės kultūros mėgėjų meninės - leidybinės veiklos projektų

susitiko vienas žymiausių šiuolaikinės lietuvių poezijos atstovų, pripažintas literatūros autoritetas,

finansavimo programos buvo vykdomas projektas „Trisdešimt DUBYSOS pavasarių“ (3 000 Lt,

apdovanotas visomis pagrindinėmis literatūros premijomis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno

projekto vadovė VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Levickienė). Šio projekto dėka

premijos laureatas Aidas Marčėnas. Popietės skirtos poetės Ramutės Skučaitės kūrybos skaitymams

buvo paminėta literatų klubo „Dubysa“ narių trisdešimties kūrybinio darbo metų sukaktis ir išleista

ir dovanos poetei kūrimas vyko Raseinių miesto ir Girkalnio, Nemakščių vaikų darželiuose,

jų kūrybos almanachas „Trisdešimt DUBYSOS pavasarių“ (300 egz.). Knygos pristatymas

pradinėse ir pagrindinėse mokyklose.

visuomenei vyko poeto Jono Mačiulio - Maironio tėviškėje Bernotuose, jubiliejinio 30-ojo

Projekte dalyvavo ir prie vykdymo prisidėjo: UAB „Šviesa“, Raseinių rajono savivaldybė,

“Poezijos pavasarėlio“ metu. Išleistomis knygomis buvo aprūpintos Raseinių rajono savivaldybės

Raseinių švietimo centras, Raseinių rajono kultūros centras, Raseinių meno mokykla, Raseinių

viešoji biblioteka bei jos filialai, rajono bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos, Raseinių krašto

rajono Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla,

istorijos muziejus, 150 knygos egzempliorių skirta literatų klubui „Dubysa“.

Raseinių Šaltinio pagrindinė mokykla, Raseinių vaikų darželiai „Saulutė“, „Liepaitė“, Girkalnio bei

Iš Raseinių rajono savivaldybės sveikatos programos gautas finansavimas (2815 Lt)

Nemakščių vaikų darželiai, Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ariogalos miesto,

tęstiniam projektui „Skaitau ir sveikstu“ (projekto vadovė VB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus

Betygalos, Butkiškės, Ilgižių, Girkalnio, Gruzdiškės, Kaulakių, Nemakščių, Sujainių filialai,

vedėja Lina Levickienė) ir projektui „Sveikas žmogus – sveika visuomenė“ (915 Lt) projekto

knygynai UAB „Žiburys“, Reginos Ašmontienės knygynas, knygynas „Pegasas 13“ (Kėdainiai),

vadovė Vosiliškio filialo vyresn. bibliotekininkė Daina Tendziagolskienė. Šių projektų tikslas -

laikraštis „Ūkininko patarėjas“, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.

stiprinti ir ugdyti visuomenės sveikatą, pasitelkiant knygą, kaip netradicinę gydymo priemonę,

Projekto informaciniai partneriai: laikraščiai „Alio, Raseiniai“, „Naujas rytas“, VšĮ Raseinių

formuoti teigiamą požiūrį į save ir aplinką. Projekto vykdymo metu VB įvyko 4 susitikimai su

krašto televizija, Raseinių krašto naujienų portalas www.manoraseiniai.lt, Raseinių naujienų ir

sveikos gyvensenos propaguotojomis gydytojomis homeopatėmis Diana Laurynaitiene ir Edita

informacinis portalas http://raseiniskis.balsas.lt/

Jaskelevičiene, kilnojamoji biblioteka „Skaitau ir sveikstu“ papildyta 59 egz. (56 pav.) knygų,

„Dailininkas ir vaikiška knyga 2013“ – tokiu pavadinimu projektą 2013 metais vykdė

kilnojamąja biblioteka „Skaitau ir sveikstu“ pasinaudojo 4 VB filialai, kuriuose 44 vartotojams

Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, projekto vadovė –šio

buvo išduota 137 fiz. vnt. dokumentų. Projekto „Sveikas žmogus – sveika visuomenė“ dėka

skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė. Projektą parėmė Kultūros rėmimo fondas (4000 Lt), Raseinių

Vosiliškio ir Žaiginio filialuose įsigyta leidinių sveikatinimo tema, užsakytas periodinis leidinys,

rajono savivaldybė bei Raseinių bibliotekininkų draugija. Tai renginių ciklas, skirtas skatinti vaikų

suorganizuotas susitikimas su savaitraščio „Šeimininkė“ redakcija ir aktoriais Doloresa Kazragyte ir

skaitymą, ugdyti susidomėjimą knyga jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Tam būtina

Jurgiu Gimberiu.

supažindinti vaikus su knyga kaip meno kūriniu, kuriame turi tobulai derėti žodis ir spalva. Projekto
VIII. PERSONALAS

eigoje įvyko daug renginių, kurie praturtino vaikų vaizduotę, ugdė fantaziją ir išmokė daug tikriems
menininkams būtinų gudrybių. Kovo 20 dieną Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
įvyko susitikimas su dailininku, knygų iliustratoriumi, Vilniaus Dizaino kolegijos piešimo dėstytoju
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Darbuotojų skaičius:
iš viso rajono bibliotekose 53, iš jų profesionalių bibliotekininkų
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Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną

10

iš jų:
-

VB

iš viso

bibliotek. iš viso

bibliotek.

VB

12

8

9

7

nėra

Ariogalos m. f.

1

0

1

1

-

Ariogalos miesto filiale

nėra

Kaimo f.

8

3

12

9

-

kaimo filialuose

10

Rajone

21

11

22

17

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Su aukštuoju:

Iš 45 rajono bibliotekininkų 91,1 proc. turi aukštesnį negu vidurinį išsilavinimą (46,6 proc.

iš viso rajone

21

aukštąjį, 44,4 proc. aukštesnįjį). Viešojoje bibliotekoje 63,1 proc. bibliotekininkų turi aukštąjį, 37

-

savivaldybės VB

12

proc. –aukštesnįjį išsilavinimą, Ariogalos m. 1 turi aukštąjį, kitas – aukštesnįjį, kaimo filialuose

-

Ariogalos miesto filiale

1

dirba 8 darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu, arba 33 proc. (iš jų 3 su bibliotekiniu) ir 12 su

-

kaimo filialuose

8

aukštesniuoju išsilavinimu, kas sudaro 50 proc.

20

Kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų:

Su aukštesniuoju:
iš viso rajone
-

savivaldybės VB

7

2013 metais kvalifikaciją kėlė 44 Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

-

Ariogalos miesto filiale

1

darbuotojai. Iš jų, už bibliotekos ribų žinias gilino 9 filialų darbuotojai, 3 informacinio skyriaus, 3

-

kaimo filialuose

12

vaikų literatūros skyriaus, 1 komplektavimo skyriaus, 4 administracijos darbuotojai.

4

Dalyvauta Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje šiuose mokymuose:

Kitu:
iš viso rajone
-

savivaldybės VB

nėra

-

Ariogalos miesto filiale

nėra

-

kaimo filialuose

4
Darbuotojų etatų skaičius
Iš viso
etatų
VB
27,5
Ariogalos m. fil. 3,2
Kaimo fil.
22,3
Rajone
53

Iš jų
bibliotekininkų
19
2
20
41

Dėl sumažėjusio aptarnaujamų mikrorajonų gyventojų skaičiaus, buvo peržiūrėtas
darbuotojų darbo krūvis ir dalis (41,6 proc.) kaimo filialų darbuotojų dirbo ne visą darbo laiką. 5
filialų darbuotojai dirbo 0,5 etato ir 5 - 0,75 etato. Pasikeitė darbuotojai Berteškių, Gruzdiškės ir

•

„Informacinių išteklių vertinimo rodikliai bibliotekoje. LIBIS statistikos modulio panaudojimo

•

„Bibliografinė informacinė paieška“ (4 a. val.) – Roma Kavaliauskienė,

galimybės“ (dalyvavo Angelė Bertulytė 4 a. val.)

•

„LIBIS: analizinės bibliografijos posistemis“(4 a. val. ) – Asta Kriščiokaitienė;

•

„Skaitmeninio turinio kūrimas bibliotekininkams“ (32 a. val.) – Edita Sprauniūtė;

•

„Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame žinią“ – Edita Sprauniūtė;

•

„Vaikas – šeima, skaitymas – asmenybė“ (5 a. val.) – 42 viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai;

•

„Elektroninių paslaugų kūrimas bibliotekoje“ (7 a. val.) – Ona Smitrienė, Vilma Augustinavičienė,
Virginija Šileikienė, Edita Galušina, Zita Gedminienė, Erika Andzelytė;

•

Kėlė kvalifikaciją kitų institucijų organizuojamuose konferencijose, susirinkimuose,
seminaruose:
•

Kalnujų filialuose.

„Viešieji ryšiai ir atstovavimas bibliotekoms“ (24 a. val.) – Regina Musteikienė, Ona Smitrienė.

„Elgesys konfliktinėje situacijoje, situacijos valdymas“ (Druskininkai) –direktorė Daina
Sutkevičienė;

Darbuotojų išsimokslinimas
Aukštasis

•

Aukštesnysis
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„Tarptautinė konferencija „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių
patirtis" (Vilnius)–direktorė Daina Sutkevičienė;
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Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 3216 m2 , iš jų – 2753 m2 naudingo ploto. Viešoji

„Bibliotekų partnerystės paslaugų plėtroje: patirtys ir galimybės“ (Klaipėda) – direktorė Daina
Sutkevičienė;

biblioteka turi 1423 m2, iš jų 1207 m2 naudingo ploto, Ariogalos miesto filialas yra 120 m2, iš jų 75

Europos Sąjungos informacijos ir pagalbos tarnybų tinklo Lietuvoje konferencijoje

m2 naudingo ploto, kaimo filialai įsikūrę 1673 m2, iš jų 1471 m2 naudingo ploto.

Vilniuje – Roma Kavaliauskienė;

Rajono bibliotekų fondai sutalpinti 6064 lentynų metruose, iš jų – 5132 lentynų metrų užima

•

Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje (Vilnius)– Roma Kavaliauskienė, Gitana Eitutytė;

atviri fondai. Viešosios bibliotekos dokumentų fondai išdėstyti 2219 lentynų metruose, atviri fondai

•

LBD narių konferencijoje „Bendraujančios bibliotekos: patirtys, technologijos”

– 1305 lentynų metruose, Ariogalos miesto filialo – 329 lentynų metrai, iš jų – 311 atviri fondai,

(Vilnius) – Asta Kriščiokaitienė; Jolanta Gudeikytė, Dalia Kveškevičienė, Danguolė

kaimo filialuose – 3516 lentynų metrus užima atviri fondai. Fotokopijavimo aparatų, prieinamų

Kasparavičienė;

vartotojams, buvo 25 (2012 m.-26). Uždarius Pikčiūnų filialą, visos 25 rajono viešosios bibliotekos

Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos metiniame susirinkime Vilniaus A.Mickevičiaus

turi kompiuterius.

•

viešojoje bibliotekoje – Edita Sprauniūtė;
•

„Prekių ir paslaugų vartotojų teisės ir pareigos" (Raseiniai) – EditaSprauniūtė;

•

„Vaikų literatūros, skaitybos specialistų, leidėjų seminare-pokalbyje:2012 m. vaikų knygų

•

Patalpų būklė
2013 metais bibliotekų remontui buvo skirta 36,8 tūkst. Lt. Už šias lėšas buvo padarytos

derliaus aptarimas, geriausių 2012 metų knygų kūrėjų apdovanojimas“ (Maironio lietuvių

grūdinto stiklo pertvaros viešosios bibliotekos vestibiuliuose (6,47 tūkst. Lt), įrengta grūdinto stiklo,

literatūros muziejus. Kaune) – Jolanta Gudeikytė;

garsą izoliuojanti kompiuterizuota darbo vieta Skype pokalbiams interneto skaitykloje (2,9 tūkst.) ir

„Visa Lietuva skaito vaikams: raštingumo ugdymas skaitant“ – Jolanta Gudeikytė, Virginija

įrengta grūdinto stiklo pertvara bei durys (2,1 tūkst. Lt) periodikos skaitykloje. Pikčiūnų filiale

Miežinienė;

pakeisti langai už 12,9 tūkst. Lt bei atliktas Girkalnio bibliotekos stogo remontas už 10,9 tūkst. Lt.
2013 metais paprastasis remontas buvo atliktas Nemakščių, Sujainių, Gruzdiškės ir Šiluvos

•

„Meninis ugdymas“ (Raseiniai)– Milda Bulzgienė;

•

„Darbo teisės pagrindai“ (16 a. val., Kaunas) Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga –

filialuose. Šiluvos biblioteka buvo perkelta į erdvesnes mokyklos patalpas, Sujainių ir Verėduvos

Nijolė Salemonavičienė, Zita Gedminienė, Edita Galušina, Regina Musteikienė, Milda Bulzgienė,

bibliotekose įrengtos krosnelės-židiniai, Gruzdiškės filialas taip pat persikėlė į tame pačiame pastate

Virginija Miežinienė, Jolanta Gudeikytė;

esančias, tačiau erdvesnes patalpas. Atnaujintose ir suremontuotose patalpose įsikūrė Žaiginio

„Neformaliojo ugdymo(-si) ir kūrybiškumo sintezė mokyklos bibliotekos darbe“, (Vilnius

filialas.

•

Ugdymo plėtotės centras ir Raseinių švietimo centras, Raseiniai) – Nijolė Salemonavičienė.

2013 m. viešoji biblioteka įsigijo baldų už 23,0 tūkst. Lt, iš jų už 19 tūkst. lentynų, skirtų
padovanotai Juozo Girdzijausko bibliotekai įrengti, kompiuterį už 1626 Lt ir 11 MD 2250 skenerių

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

Vartotojų
2012 m. 2013 m.
173
163
338
330
203
194
215
187

Lankytojų
2012 m. 2013 m.
2315
2350
6168
5806
3390
3447
3358
3088

už 3,0 tūkst. Lt. Verėduvos filialui nupirkta krosnelė-židinys (1,3 tūkst.).
Išduotis fiz. vnt.
2012 m.
2013 m.
4332
4172
8056
7849
4235
4175
4878
4337

Tačiau dar 5 filialai apšildomi tik elektriniais šildytuvais, telefonus turi Ariogalos miesto ir
Viduklės filialai. Dalis filialų patalpų yra nepritaikyti šiuolaikinėms technologijoms, naujoms
bibliotekų paslaugoms.
Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:

IX. MATERIALINĖ BAZĖ

Bendras patalpų plotas

•

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

•

spausdintuvai -20

•

skeneriai-4

•

daugiafunkciniai įrenginiai -26

savivaldybės VB kompiuteriai 44, iš jų: 17 vartotojams, 27 darbuotojams
•
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2013 m. išaugo viešosios bibliotekos ir filialų teikiamos paslaugos, viešoji biblioteka ir visi

•

skeneriai-3

•

dauginimo aparatas "Cannon"

filialai turi prieigą prie interneto, aprūpinti technine ir programine įranga. Sudarytos naujos

•

skaitmeniniai daugiafunkciniai kopijavimo aparatai (lazeriniai) - 4

galimybės vartotojams gauti informaciją ar dokumentą iš bet kurios rajono ar šalies bibliotekos.

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

Visi rajono bibliotekininkai dirba su LIBIS įranga, vieni su kitais bendrauja naudodami LYNC
programą.

•

spausdintuvas ir skeneris –1

•

skaitmeninis daugiafunkcinis kopijavimo aparatas (rašalinis)

2013 metais viešajai bibliotekai buvo sėkminga projektinė ir leidybinė veikla. Parengti ir

•

kaimo filialuose kompiuteriai–87, iš jų 64 vartotojams, 23 darbuotojams

įgyvendinti 6 projektai. Atnaujinta viešosios bibliotekos internetinė svetainė, toliau veiklą plėtojo

•

daugiafunkciniai įrenginiai-21

Dailės galerija bei Knygos muziejus.
Rajono bibliotekų kultūrinė veikla tapo įdomesnė, įvairesni renginiai. Projektinis renginių
finansavimas sudarė galimybes pasikviesti žinomus ir įdomius žmones. Dėka įgyvendinto projekto

X. FINANSAVIMAS

„Skambėk, lietuviškas žodi“, Raseinių miesto širdyje - Žemaičio aikštėje buvo surengta rajoninė
šventė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Renginį vainikavo bardo Gedimino

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

1558,3

Storpirščio ir grupės koncertas, kuriame gyvai skambėjo nacionalinės premijos laureatų tekstais

1409,6

sukurtos dainos. Projektas „Dailininkas ir vaikiška knyga 2013“ suteikė galimybę susitikti su

82,3

dailininkais Gintaru Jociumi, Sigute Ach, Pauliumi Juodišiumi, poete Ramute Skučaite ir kitais

3,5

iškiliais menininkais. Projektų lėšomis viešoji biblioteka išleido knygas „1863 m. sukilimas

-

iš savivaldybės

-

valstybės (KM lėšos komplektavimui)

-

už mokamas paslaugas

-

juridinių ir fizinių asmenų parama

31,0

Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“ ir „Trisdešimt DUBYSOS pavasarių“. Užtikrintas projekto

-

projektai

31,9

„Skaitau ir sveikstu“ tęstinumas.
2013 metai įsimintini kraštotyros svetainės „Raseinistika“ kūrimu, intensyviu gyventojų

2. Išlaidos (tūkst. Lt):

1558,3

skaitmeninio raštingumo mokymu, naujos mokymo programos įdiegimu.

-

darbo užmokesčiui

835,5

-

dokumentų įsigijimui

157,1

-

elektroninei informacijai

0,9

Auga bibliotekininkų profesionalumas ir jų iniciatyvumas. Darbuotojų kompetencijos

-

kompiuterinei įrangai

1,6

ugdymui, kaip ir kasmet, buvo skirtas nemažas dėmesys. Rajono bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją

-

sklypams ir pastatams

–

-

naujiems pastatams / renovacijai

–

-

kitos

565,7

Organizuojant renginius bendradarbiaujama su vietos bendruomenėmis, Raseinių krašto
muziejumi, kultūros centro filialais, mokyklomis, Dubysos regioninio parko administracija ir kt.

rajoniniuose ir respublikiniuose profesiniuose renginiuose.

Problemos

2013 m. rajono viešosios bibliotekos ir filialų biudžetas (steigėjo ir valstybės lėšos) buvo

Tačiau ir 2013 m. rajone mažėjo gyventojų skaičius. Mažėjo ir pagrindiniai veiklos

34,2 tūkst. didesnis, negu 2012 m., 2,5 tūkst. Lt daugiau gauta iš Kultūros ministerijos, padidėjo

rodikliai: bibliotekų dokumentų fondai (2,9 proc.), vartotojų sumažėjo 427 (4,8 proc.) ir dokumentų

programų, projektų lėšos (18 tūkst. Lt), spaudos prenumeratai (3,5 tūkst. Lt) ir fizinių ir juridinių

išduotis - 4833 fiz. vnt. (2,4 proc.). Bibliotekose mažėja skaitančių gyventojų, mažėja ir

asmenų parama 12,3 tūkst. Lt. Už mokamas paslaugas gauta 0,9 tūkst. Lt mažiau.

besinaudojančių kompiuteriais. Toliau išlieka ir ryškėja skaitymo mažėjimo tendencija.
2013 m. Kultūros ministerijos lėšų dokumentų įsigijimui skirta 2,5 tūkst. daugiau nei 2012
m., tačiau rajono bibliotekų dokumentų fondai atnaujinami lėtai. Nepakankamas aprūpinimas

XI. IŠVADOS

dokumentais neigiamai veikia rajono bibliotekų įvaizdį ir patikimumą.

Sėkmės
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Aktualia problema išlieka filialų patalpų atnaujinimas. Dalis rajono bibliotekų nėra pritaikytos
šiuolaikinėms technologijoms, nes yra apšildomos tik elektriniais šildytuvais.
Jaučiamas ir bibliotekininkų užsienio kalbų mokėjimo trūkumas.
Vis aktualesnis tampa atvirų fondų apsaugos klausimas.

Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant veiklą:
-

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

-

skatinti lankytojus aktyviau naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis;

-

rūpintis paslaugų ir aptarnavimo kokybe, kad biblioteka būtų dar patrauklesnė, atviresnė ir
prieinamesnė vietos bendruomenei;

-

gerinti kaimo bibliotekų materialinę bazę;

-

tirti ir analizuoti bendruomenės grupių skaitymo poreikius;

-

tęsti vartotojų ir darbuotojų kompiuterinio raštingumo ugdymą bei siekti darbuotojų
kompetencijų didinimo;

-

ieškoti papildomų bibliotekos veiklos finansavimo šaltinių;

-

daugiau dėmesio skirti darbuotojų motyvacijai, jų iniciatyvumo skatinimui.

____________________
Ataskaitą parengė:
Angelė Bertulytė Raseinių RSVB direktoriaus pavaduotoja
Danguolė Kasparavičienė - Raseinių RSVB vyr. metodininkė
Medžiagą ataskaitai pateikė:
Gitana Eitutytė
Jolanta Gudeikytė
Edita Sprauniūtė
Lina Levickienė

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja
Vaikų literatūros sk. vedėja
Informacijos sk. vedėja
Skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja
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