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SANTRUMPOS:

Fiz. vnt. – fiziniai vienetai;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų sistema;
LR – Lietuvos respublika;
Pav. – pavadinimai;
PĮ – programinė įranga;
Proc. – procentai;
SVB – Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai (duomenys už visą
rajoną);
VB – Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (pagrindinė);
VIP – Viešoji interneto prieiga;
Vnt. – vienetai.
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Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos partneriai

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka bendradarbiauja su Respublikos ir rajono įstaigomis,
bendradarbiavimo sutartys yra pasirašytos su:
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės biblioteka,
Šilutės r. sav. Fridriko Bajoraičio viešoji biblioteka,
Tauragės r. sav. Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka,
Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai,
Šilalės meno mokykla,
Šilalės r. Obelyno pagrindinė m-kla,
Šilalės r. Pajūralio pagrindinė m-kla,
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“,
Šilalės r. sav. Visuomenės sveikatos biuras,
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio giminazija,
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija,
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija,
Šilalės Simono Gaudiešiaus giminazija,
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija,
Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai užmegsti su Šilalės Socialinių paslaugų centru, Šilalės Vlado
Statkevičiaus muziejumi, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centru ir kt. rajono įstaigomis ir
organizacijomis.
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Pagrindiniai 2018 metų tikslai:
Kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą atitinkantį
bendruomenės poreikius.
Sudaryti maksimalią prieigą prie bibliotekos fondo, panaudojant tam naujausias technologijas.
Didinti gyventojų sutelkimą į biblioteką, gerinant paslaugų kokybę, plečiant jų asortimentą.
Rajono bibliotekų praktinės veiklos analizė ir bibliotekos darbuotojų žinių atnaujinimas.

Pagrindiniai 2018 metų uždaviniai:
Dokumentų paieška ir atranka.
Dokumentų tvarkymas ir saugojimas.
Fondo inventorinių knygų pildymas.
Fondų apskaitos knygų pildymas.
Pasenusio turinio ir susidėvėjusių dokumentų atranka ir nurašymas.
Skaitytojų poreikių analizavimas formuojant dokumentų fondą.
Elektroninio katalogo pildymas naujų dokumentų bibliografiniais įrašais.
Rajono elektroninio katalogo kūrimas.
Analizinių įrašų rengimas ir perdavimas LIBIS nacionalinės bibliografijos duomenų bankui.
Atsakyti į vartotojų pateiktas bibliografines užklausas.
Aptarnauti bibliotekos lankytojus.
Aprūpinti vartotojus trūkstamais dokumentais iš kitų šalies bibliotekų panaudojant
tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
Sudaryti rajono gyventojams prieigą prie interneto.
Organizuoti gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus.
Teikti pagalbą lankytojams dirbantiems kompiuteriu ir naudojantis internetu.
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Knygnešių pagalba pristatyti dokumentus neįgaliems ir senyvo amžiaus gyventojams.
Organizuoti renginius.
Bibliotekos statistikos ir kitos informacijos kaupimas ir apdorojimas.
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas.
Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų veiklos analizė.
Bibliotekinių konsultacinių funkcijų vykdymas savivaldybės Viešojoje ir visų tipų rajono
bibliotekose.

Paminėti 2018 m. įvykiai:
Įvairiais renginiais paminėti Valstybės atkūrimo šimtmečio bei Vydūno metai..
Vyko tradiciniai Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.
Vyko susitikimai su politikais, rašytojais, dailininkais.
Įvyko tradicinis Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris‘18“.
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Bibliotekų prieinamumas
Bibliotekų skaičius.
2018 m. Šilalės rajono savivaldybės veikė 24 bibliotekos: Viešoji biblioteka ir 23 kaimo filialai.
Ataskaitiniais metais vartotojų buvo uždarytas Bytlaukio kaimo filialas.
Sujungtų su mokyklų bibliotekomis bibliotekų nėra, išskyrus tai, kad trys kaimo filialai (Pajūralio,
Obelyno ir Žadeikių) yra pagrindinių mokyklų patalpose.

Tinklo pokyčiai.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas 2018 m. kito. Atsikaitomuoju laikotarpiu
uždarytas 1 filialas. Veikė Viešoji biblioteka ir 23 kaimo filialai.

Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi bibliotekos veikla).
Šilalės rajono teritorija apgyvendinta tolygiai. Daug vienkiemių, atokių sodybų todėl atstumai iki
bibliotekos dažnai būna nemaži todėl bibliotekinei veiklai vystyti rajonas itin nepatogus. Šiai
problemai sumažinti toliau nuo bibliotekų gyvenančius senyvo amžiaus ir neįgaliuosius
gyventojus aptarnauja knygnešiai. Jų mūsų rajono viešoji biblioteka ir kaimo filialai turėjo 154,
kurie aptarnavo 189 vartotojus. Į namus nunešta 4165 egzempliorių dokumentų. Knygnešiais
dažniausiai tampa senyvo amžiaus ar neįgaliųjų namiškiai, kaimynai, moksleiviai, dažnai jais
būna ir pačios bibliotekininkės.
Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2017 m.)

VB
KF
Viso

Knygnešių skaičius
2017
2018
19
10
130
144
149
154

Skirt.
-9
+14
+5

Aptarnauta vartotojų
2017
2018
Skirt.
19
15
-4
198
174
-24
217
189
-28

Dokumentų išduotis
2017
2018
Skirt.
423
300
-123
3907
3865
-42
4330
4165
-165

Lyginant su 2017 metais padidėjo tik knygnešių skaičius, tačiau sumažėjo namuose
aptarnaujamų gyventojų skaičius bei dokumentų išduotiems rodikliai. Pagrindinis veiksnys
lemiantis nestacionaraus aptarnavimo didėjimą yra gyventojų amžiaus didėjimas.
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Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra nekito. Veikia vaikų literatūros,
skaitytojų aptarnavimo, spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, bibliografijos ir kraštotyros,
komunikacijos ir informacinių technologijų skyriai, ūkio dalis ir administracija.

Fondo formavimas
Fondo būklė.
Iš viso rajono Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonde buvo 178212 fiz. vnt. 37488
pav. dokumentų:
grožinės literatūros yra 115480 fiz. vnt. arba 64,8%;
šakinės literatūros regione yra 62732 fiz. vnt. arba 35,2%;
tame tarpe periodinių leidinių yra 1529 fiz. vnt.

35,2%
64,8%

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

Lyginant su 2017 m. dokumentų fondas padidėjo 3533 fiz. vnt.. dokumentų. Viešojoje
bibliotekoje padidėjo 966 fiz. vnt., kaimo filialuose - 6177 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje yra 40017 fiz. vnt. 34898 pav. dokumentų:
grožinės literatūros yra 21011 fiz. vnt. arba 52,5%;
šakinės literatūros yra 19006 fiz. vnt. arba 47,5%;
tame tarpe periodinių leidinių yra 1529 fiz. vnt.
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47,5
52,5

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

Kaimo filialuose – 138195 fiz. vnt. 15983 pav. dokumentų:
grožinės literatūros yra 94469 fiz. vnt. arba 68,3%;
šakinės literatūros yra 43726 fiz. vnt. arba 31,7%.
tame tarpe periodinių leidinių yra 0 fiz. vnt.

31,7%
68,3%

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

Nuolat besikartojantis lėšų stygius fondų komplektavimui skurdina fondus ne tik kiekybine, bet
ir kokybine prasme. Ypač savo vertę ir skaitytojų poreikių atitikimą praranda kaimo filialų fondai.
Labiausiai neramina nuolat brangstanti periodinių leidinių prenumerata, o lėšos jai skiriamos
tokios pačios. Pastaraisiais metais tai gerokai sumažino rajono bibliotekų lankytojų skaičių.
Bibliotekai, neišgalinčiai nupirkti naujų, vartotojų poreikius atitinkančių leidinių, kyla grėsmė
prarasti pagrindinę savo funkciją – išsaugoti rašytinį paveldą ir skatinti skaitymą, sudaryti sąlygas
visuomenės savišvietai.
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Nors, esant dideliam knygų stygiui, dovanoti leidiniai mielai priimami į bibliotekos fondus, tačiau
jie negali užpildyti komplektavimo spragų, nes minėti leidiniai dažnai būna ne nauji. Kita vertus
dovanojamų leidinių skaičius nėra toks ženklus, kad užpildytų visas komplektavimo spragas. Nors
vartotojų skaičius ir mažėja tačiau platėja jų poreikių spektras, kuriam patenkinti neužtenka
finansinių galimybių.

Aprūpinimas dokumentais.
Vienam gyventojui rajone tenka dokumentų – 7,8 fiz. vnt.:
VB – 8,3 fiz. vnt.;
Kaimo filialuose – 7,7 fiz. vnt.
Vienam gyventojui naujai gautų dokumentų tenka po 0,4 fiz. vnt.:
Viešojoje bibliotekoje – 0,5 fiz. vnt.;
Kaimo filialuose – 0,4 fiz. vnt.
Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų 0,02 fiz. vnt.:
Viešojoje bibliotekoje – 0,06 fiz. vnt.;
Kaimo filialuose – 0,006 fiz. vnt.
Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų 0 fiz. vnt.:
Viešojoje bibliotekoje – 0 fiz. vnt.;
Kaimo filialuose – 0 fiz. vnt.
Vienam vartotojui tenka dokumentų 30,6 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 21,8 fiz. vnt.;
Kaimo filialuose – 34,6 fiz. vnt.

Dokumentų gavimas.
Per metus įsigyta 9840 fiz. vnt. 1727 pav. naujų dokumentų:
Viešojoje bibliotekoje – 2494 fiz.vnt. 1727 pav.;
Kaimo filialuose – 7346 fiz. vnt. 623 pav.
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Lyginant su 2017 metais dokumentų gavimas padidėjo 1059 fiz. vnt., kas sudaro 12,1%:
Viešojoje bibliotekoje – padidėjo 777 fiz. vnt., kas sudaro 45,3%;
Kaimo filialuose – padidėjo 282 fiz. vnt, kas sudaro 4% gavimo.
Viešoji biblioteka per metus gavo 2494 fiz. vnt. dokumentų;
Kaimo filialai vidutiniškai gavo po 319,4 fiz. vnt. naujų dokumentų.
Viešoji biblioteka per metus gavo 41 pavadinimo periodinius leidinius.
Kaimo filialai vidutiniškai gavo po 15 pavadinimų periodinių leidinių.
Nauji dokumentai fonde sudaro 5,5%:
Viešojoje bibliotekoje – 6,2%;
Kaimo filialuose – 5,3%.
Iš viso dokumentų įsigijimui buvo gauta 29780 Eur.:
kultūros ministerija skyrė 19780 Eur.;
savivaldybė skyrė –10000 Eur.
Vienam regiono gyventojui, dokumentų įsigijimui skirtų lėšų, teko po 1,3 Eur.:
kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,86 Eur.;
savivaldybės skirtų lėšų – 0,43 Eur.;
fizinių ir juridinių asmenų parama – 0 Eur.

Dokumentų nurašymas.
2018 m. rajone nurašyta 6309 fiz. vnt. dokumentų:
Viešojoje bibliotekoje – 1530 fiz. vnt.;
Kaimo filialuose – 4779 fiz. vnt.
Nurašymo priežastys:
susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai – 598 fiz. vnt. arba 9,5%.
praradę aktualumą dokumentai – 4838 fiz. vnt. arba 76,7%.
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skaitytojų prarasti dokumentai – 31 fiz. vnt. arba 0,5%.
dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 842 fiz. vnt. arba 13,3%.

0,5%

13,3%

76,7%

9,5%

Susidėvėję ir skaitytojų sugadinti

Praradę aktualumą

Skaitytojų prarasti

del kitų priežasčių

Fondo apyvartos rodiklis.
Bendras fondo apyvartos rodiklis regione – 0,8:
Viešojoje bibliotekoje – 1,1;
Kaimo filialuose – 0,7.
Lyginant su 2017 m. bendrasis fondo apyvartos rodiklis rajone išliko toks pat. Viešojoje
bibliotekoje 0,1 padidėjo, kaimo filialuose liko toks pat.

Mainų fondas.
2018 m. pradžioje mainų fonde buvo 7469 fiz. vnt. dokumentų. 2018 m. iš mainų fondo buvo
nurašyti 7469 fiz. vnt. dokumentų. 2018 m. gruodžio 31 d. mainų fonde liko 0 fiz. vnt.
dokumentų.
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Vartotojų aptarnavimas
Vartotojų telkimas.
Regiono gyventojų skaičius – 22775 gyventojas1.
Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
SVB – 25,6%
VB – 38,1%
kaimo filialuose – 22,4%.
Lyginant su 2017 m. bendras rajono gyventojų sutelkimo procentas 0,7% padidėjo. Viešojoje
bibliotekoje padidėjo 3,1%, kaimo filialuose padidėjo – 0,3%.
Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai bibliotekai:
mieste – 4288;
kaime – 780.
Vartotojų skaičius:
iš viso SVB – 5828:
VB – 1835;
kaimo filialuose – 3993.

Vartotojų skaičius (lyginimo analizė su 2017 m.)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Padalinio pavadinimas
Viešoji biblioteka
Bijotų filialas
Bilionių filialas
Didkiemio filialas
Girdiškės filialas
Jomantų filialas
Kaltinėnų filialas
Kvėdarnos filialas

Vartotojų skaičius
2017 m.
1791
104
150
170
75
74
501
232

2018 m.
1835
85
130
166
89
83
450
351

Pokytis +/+44
-19
-20
-4
+14
+9
-51
+119

Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento.
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9.
Gineikių filialas
10.
Jucaičių filialas
11.
Laukuvos filialas
12.
Obelyno filialas
13.
Pagrybės filialas
14.
Pajūralio filialas
15.
Pajūrio filialas
16.
Palentinio filialas
17.
Požerės filialas
18.
Šiauduvos filialas
19.
Tenenių filialas
20.
Traksėdžio filialas
21.
Tūbinių filialas
22.
Upynos filialas
23.
Žadeikių filialas
24.
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

147
154
343
165
100
202
425
135
140
134
148
126
102
200
195
107
4129
5920

100
136
399
164
63
196
342
118
141
154
129
132
82
200
175
108
3993
5828

-47
-18
+56
-1
-37
-6
-83
-17
+1
+20
-19
+6
-20
0
-20
+1
-136
-92

Lyginant su 2017 m. bendras vartotojų skaičius rajone sumažėjo 92 skaitytojais: mieste padidėjo
– 44 skaitytojų, kaimo filialuose sumažėjo – 136 skaitytojais.
Perregistruotų vartotojų 5032, naujai užregistruotų – 796.
VB – peregistruotų vartotojų – 1609, naujai užregistruotų – 226;
Kaimo filialuose – perregistruotų vartotojų 3423, naujai užregistruotų – 570.
Vartotojų sudėtis:
suaugusiųjų – 3682 (63,2%);
vaikų iki 14 metų – 2146 (36,8%).
Viešojoje bibliotekoje:
suaugusiųjų – 1128 (61,5%);
vaikų iki 14 metų – 707 (38,5%).
Kaimo filialuose:
suaugusiųjų – 2224 (64%);
vaikų iki 14 metų – 1439 (36%).
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Apsilankymų skaičius:
iš viso SVB – 98974;
VB – 36944;
kaimo filialuose – 62030.

Lankytojų skaičius (lyginamoji analizė su 2017 m.)
Eil.
Padalinio pavadinimas
Nr.
1.
Viešoji biblioteka
2.
Bijotų filialas
3.
Bilionių filialas
4.
Didkiemio filialas
5.
Girdiškės filialas
6.
Jomantų filialas
7.
Kaltinėnų filialas
8.
Kvėdarnos filialas
9.
Gineikių filialas
10.
Jucaičių filialas
11.
Laukuvos filialas
12.
Obelyno filialas
13.
Pagrybės filialas
14.
Pajūralio filialas
15.
Pajūrio filialas
16.
Palentinio filialas
17.
Požerės filialas
18.
Šiauduvos filialas
19.
Tenenių filialas
20.
Traksėdžio filialas
21.
Tūbinių filialas
22.
Upynos filialas
23.
Žadeikių filialas
24.
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

Lankytojų skaičius
2017 m.
36944
1103
2232
1817
1544
1061
8739
3190
2243
1818
3399
4833
1354
5246
3578
2166
2665
1751
1541
1515
370
3859
3607
2393
62030
98974

2018 m.
37705
606
1844
1614
1727
1411
8012
6608
2097
1662
2965
4873
671
3916
3711
1933
2601
1524
805
1857
407
3600
2311
2289
59044
96749

Pokytis +/+761
-497
-388
-203
+183
+350
-727
+3418
-146
-156
-434
+40
-683
-1330
+133
-233
-64
-227
-736
+342
+37
-259
-1296
-104
-2986
-2225

Lankomumas.
bendras lankomumo rodiklis – 16,6;
VB – 20,5;
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kaimo filialuose – 14,8.
Lyginant su ankstesniais metais bendras apsilankymų skaičius rajone 2225 sumažėjo: mieste
padidėjo 761 apsilankymu, kaimo filialuose sumažėjo – 2986 apsilankymais.

Išduotis.
Iš viso išduota dokumentų:
SVB – 145465 fiz. vnt.;
VB – 45956 fiz. vnt.;
kaimo filialuose – 99509 fiz. vnt.
Išduota dokumentų į namus:
SVB – 81639 fiz. vnt.;
VB – 21823 fiz. vnt.;
kaimo filialuose – 59816 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje ( bibliotekoje):
SVB –63826 fiz. vnt.;
VB – 24133 fiz. vnt.
kaimo filialuose – 39693 fiz. vnt.

Dokumentų išduotis (lyginamoji analizė su 2017 m.)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Padalinio pavadinimas
Viešoji biblioteka
Bijotų filialas
Bilionių filialas
Didkiemio filialas
Girdiškės filialas
Jomantų filialas
Kaltinėnų filialas
Kvėdarnos filialas
Krūtilių filialas
Kūtymų filialas

Dokumentų išduotis
2017 m.
2018 m.
40720
45956
1972
1188
3795
3470
6855
6472
2847
4388
1449
3665
10723
10291
3902
8214
1937
1371
2940
2947
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Pokytis+/+5236
-784
-325
-383
+1541
+2216
-432
+4312
-566
+7
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11.
Laukuvos filialas
12.
Obelyno filialas
13.
Pagrybės filialas
14.
Pajūralio filialas
15.
Pajūrio filialas
16.
Palentinio filialas
17.
Požerės filialas
18.
Šiauduvos filialas
19.
Tenenių filialas
20.
Traksėdžio filialas
21.
Tūbinių filialas
22.
Upynos filialas
23.
Žadeikių filialas
24.
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

4618
3773
1354
6682
7323
5048
4067
3161
4846
2247
1030
5049
4938
2327
92883
133603

6871
3429
619
5527
6689
3963
4031
4190
4664
3321
1213
4688
4390
2638
98239
144195

+2253
-344
-735
-1155
-634
-1085
-36
+1029
-182
+1074
+183
+361
-548
-311
+6626
+11862

Lyginant su ankstesniais metais dokumentų išduotis 11862 egz. padidėjo: mieste – padidėjo
5236 egz., kaimo filialuose – padidėjo 6626 egz.

Skaitomumas:
SVB – 24,7;
VB – 25;
kaimo filialuose – 24,6.
Lyginant su ankstesniais metais skaitomumo rodiklis rajone padidėjo 2,1: mieste didėjo 2,3,
kaimo filialuose padidėjo – 2,1 egz.

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
SVB – 205;
VB – 40;
kaimo filialuose – 165.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius. Iš viso:
SVB – 100;
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VB – 16;
kaimo filialuose – 84.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto:
SVB – 100;
VB – 16;
kaimo filialuose – 84.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
SVB – 43;
VB – 20;
kaimo filialuose – 23.

Prieiga ir sąlygos.
Darbo valandos viešojoje bibliotekoje:
Biblioteka darbo dienomis dirba nuo 9.00 iki 18.00 val., šeštadienį nuo 8.00 val. iki 14 val. Liepos
– rugpjūčio mėnesiais biblioteka šeštadieniais nedirba.
Kaimo filialai dirbantys pilną darbo dieną pirmadieniais – ketvirtadieniais dirba nuo 9.00 val. iki
18.00 val., penktadieniais – 9.00 – 16.45 val., pietų pertrauka 13.00 – 13.45 val.
Kaimo filialai dirbantys pusę darbo dienos dirba darbo dienomis pagal atskirą darbo laiką, kuris
parinktas atsižvelgiant į filialo skaitytojų pageidavimą.

TBA:
išsiųsta užsakymų – 1;
gauta dokumentų - 1;
gauta užsakymų - negauta;
išsiųsta dokumentų - neišsiūsta;
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Renginiai:
renginių skaičius – 671.
žodinių renginių – 280;
parodų - 391;
renginių lankytojų skaičius – 8607 lankytojai.
Viešojoje bibliotekoje:
renginių skaičius – 160;
žodinių renginių – 105;
parodų - 55;
renginių lankytojų skaičius – 4853 lankytojai.
Kaimo filialuose:
renginių skaičius – 511;
žodinių renginių – 175;
parodų - 336;
renginių lankytojų skaičius – 3754 lankytojai.
2018 m. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose vyko nauji ir jau tradiciniais tapę renginiai.
Gegužės mėn. Šilalėje stabtelėjo „Poezijos pavasaris“. Renginys vyko Vytogaloje, prie legendinio
lakūno Stasio Girėno klėtelės-muziejaus. Poezijos galia dalijosi Algimantas Mikuta, Viktoras
Rudžianskas, Gvidas Latakas ir aktorius Sigutis Jačėnas. Eiles skaitė ir mūsų kraštiečiai – Šilalės
literatų klubo „Versmė“ nariai. Savo kūrybos dainas atliko jaunoji kūrėja F. Noreikaitė.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo respublikinėje akcijose skaitymo
skatinimui „Vasara su knyga“, kuriame Lietuvos gyventojai buvo pakviesti priimti skaitymo iššūkį
leistis į vasaros nuotykį su knyga, jame dalyvavo 115 įvairaus amžiaus žmonės, iššūkį įveikė 80.
Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“,
kurios metu gyventojai raginami dovanoti knygas bibliotekoms, Šilalės rajono savivaldybės
biblioteka dalyvauja jau septintus metus, 2018 m. šios akcijos metu ŠVB buvo padovanota – 262
knygos.
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Asociacija „Vydūno šviesa" prieš kelerius metus paskelbė iniciatyvą kasmet gruodžio 13 d., Šv.
Liucijos – Šviesos dieną išeiti į gatves ir dalintis angeliukais, kurie įprasmina Kalėdų laukimą.
Pirmąkart prie šios iniciatyvos prisijungė ir Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kuri,
pasitelkusi partnerius, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos moksleivius ir linkėdama gražių
artėjančių švenčių, Šilalės gatvėse dalijo baltus gerumo angeliukus.
Šilalės miesto šventės metu Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristatė Mariaus
Jovaišos fotografijų parodą „Neregėta Lietuva“ . Tai atkurtos Lietuvos 100 skirta paroda, kurioje
pristatomas unikalus mūsų Lietuvos kraštovaizdis. Bibliotekos įkurtame pabėgimo kambaryje
„Išsibarstę skaičiai po Šilalės kraštą“, lankytojai galėjo išbandyti savo loginį mąstymą, sužinoti
naujų faktų apie Šilalės kraštą, turiningai praleisti laiką. Vakare Šilalės biblioteka ir „Labai
teatras“, pakvietė šilališkius į spektaklį visai šeimai „Siaubo pasakos“, sukurtą pagal Norberto
Vėliaus surinktų lietuvių liaudies sakmių knygą „Sužeistas vėjas“.
Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti Viešojoje bibliotekoje pristatyta Teresės
Ūksienės knyga “Erškėčiu keliu VI”, kurioje aprašomi šilališkių politinių kalinių, tremtinių
rezistentų prisiminimai apie okupacijos padarytas žaizdas, rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus
knyga „Nepabūgę laisvės“, apie žmones pasipriešinusius bolševizmui ir okupacijai.
Surengta Mokslinė konferencija „Kalbos kultūros pėdsakai Šilalės rajone“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Parodyti 9 dokumentinio filmo seansai apie Lietuvos Respublikos prezidentą „Prezidentas
Aleksandras Stulginskis“), dokumentinis filmas apie pasipriešinimo kovą „Stirna“, meninis kino
filmas „Skrydis per Atlantą“.
Surengtos 9 šimtmečio viktorinos - Obelyno pagrindinėje mokykloje, Laukuvos Norberto Vėliaus
ir Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijose, Bilionių seniūnijoje, Kaltinėnų, Upynos, Laukuvos
kultūros namuose, Tūbinių bei Žadeikių kaimo bendruomenių patalpose. Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui surengtos 52 dokumentų parodos.
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose pristatytos knygos.
„Šilalės krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas“, keliautojo ir fotografo V. Kandrato knyga
„Įdomiausios kelionės po Lietuvą“, kalbininko docento dr. J. Pabrėžos „Žemaičių kalba ir rašyba“,
vienuolės B. Žemaitytės „Kunigas Aleksiukas“ ir „Regiu Viešpatį: dvasiniai mąstymai“, filosofo,
publicisto, humanitarinių mokslų daktaro A. Juozaičio „Tėvynės tuštėjimo metas“, Šiaulių
vyskupo E. Bartulio kuriamas kalendorius „Dievo meilės pergalė“, istorikų dr. J. Ir V. Almonaičių
knyga „Pietų Karšuva“, vaikų rašytojų Teresės Ūksienės „Duonutės kelias", Ignės Zarambaitės
„Skudurinukė“, Danguolės Kandrotienės „Pasaiba" ir „Spintos istorijos“, Remigijaus Žukausko
,,Labdarinė Fėja“ - knygos pristatytos Viešojoje bibliotekoje, Pajūrio ir Pajūralio kaimo filialuose,
Upynos ir Bijotų kaimo filialuose vyko R. Vasiliausko „Iš Patulės kaimo į platųjį pasaulį“ ir J.
Dautaro „Bijotai“ knygų pristatymai.
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Vyko susitikimai su Lietuvos diplomatu V. Ušacku, istorike J. V. Čiplyte, poete L. Petroniene,
leidyklos „Eglė" direktoriumi A. Stanevičiumi, Tauragės krašto literatais E. Šalčiu ir S.
Kancevyčium, aukščiau paminėtais rašytojais ir kt. Paminėtas Šilalės rajono literatų klubo
„Versmė“ 20 metų jubiliejus, į kurį sugužėjo literatai iš visos Lietuvos. Obelyno kaimo filiale vyko
kalėdinis muzikinis pasirodymas „Muzika Tamsoje“, kurį dovanojo Klaipėdos miesto neįgaliųjų
meninės raiškos studijos „Guboja“ lankytojai ir jų vadovė Vaida Butautaitė.
Buvo rengiami kūrybiniai užsiėmimai, edukacinės dirbtuvės „Sušilkime kūrybos ugnyje“, kuriame
buvo dalinamasi vilnos vėlimo patirtimi, „Rožės žiedu pražydęs popierius“ – mokoma kurti rožes
iš krepinio popieriaus, tradicinis margučių marginimas, „Sapnų gaudyklės“, advento vainikų
gamyba ir kt. Pristatyti stalo žaidimai „Skrydis per Šilalę“ ir „Knygosūkis“.
Izraelio ambasada Lietuvoje ir Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka pirmą kartą Šilalės
mieste organizavo nemokamus Izraelio kino seansus.
Net 11 Viešosios bibliotekos kaimų filialuose buvo rašomas Nacionalinis diktantas.
Buvo organizuojamos įvairaus pobūdžio parodos:
Fotografijų paroda: „Dingęs Štetlas. Atmintis gyva“;
„LDK valdovų žiedai“ – juvelyrikos darbų paroda skirta paminėti atkurtos Lietuvos šimtmetį.
Pristatymo metu juvelyras D. Gerlikas apžvelgė valdovų žiedų kūrimo procesą, paaiškino
naudotų brangakmenių savybes;
Profesionalios jaunosios kartos menininkės E. Šimkutės tapybos darbų paroda „Virsmas“;
Andriaus Zaikausko autorinės mažosios plastikos paroda, skirta knygai „Ex-libris“;
Meno mokyklos ir S. Gaudėšiaus gimnazijos mokinių kūrybinių darbų, rankdarbių, fotografijų,
senųjų atvirukų, vaikų piešinių ir kt.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka pirmą kartą prisidėjo prie respublikinės socialinės
gerumo akcijos „Spalvotas pavasaris". Onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams buvo
padovanota 76 rankų darbo kūriniai: kojinės, riešinės, kepuraitės, liemenės, tapkutės.

Mokamos paslaugos:
Mokamos paslaugos teikiamos pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d.
sprendimą Nr. T1 – 283, kuriuo yra nustatytos ir patvirtintos Viešosios bibliotekos teikiamų
paslaugų kainos. Dabar mokamų bibliotekos paslaugų nomenklatūra yra tokia:
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Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.
7.2.2
7.2.3.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.5.
9.
9.1.

Vieningo skaitytojo (vartotojo) pažymėjimo ir dublikato
vietoje prarasto pažymėjimo išdavimo mokestis 14 metų ir
vyresniems asmenims
Vaikų ir moksleivių iki 14 metų amžiaus skaitytojo (vartotojo)
pažymėjimo ir dublikato vietoje prarasto pažymėjimo
išdavimo mokestis
Vieningo skaitytojo (vartotojo) pažymėjimo ir dublikato
vietoje prarasto pažymėjimo išdavimo mokestis asmenims,
turintiems pensininko pažymėjimus
Vartotojų pažymėjimų išdavimo savivaldybės įstaigoms,
dirbančioms su neįgaliaisiais, Šilalės rajone registruotoms
asociacijoms, jų pačių prašymu, mokestis
Kopijavimo paslaugos (savitarnos būdu, nespalvota kopija):
A4 formatas
A3 formatas
Dokumento spausdinimas
A4 formato nespalvotas
A3 formato nespalvotas
A4 formato spalvotas
Leidybinės produkcijos pagaminimas
Kvietimo maketavimas
Nespalvoto kvietimo spausdinimas
Spalvoto kvietimo spausdinimas
Lankstinuko maketavimas
Nespalvoto lankstinuko spausdinimas A4 formato lapo
Spalvoto lankstinuko spausdinimas A4 formato lapo
Nespalvoto lankstinuko spausdinimas A3 formato lapo
Skelbimo maketavimas
Nespalvoto skelbimo spausdinimas A4 formato lapo
Spalvoto skelbimo spausdinimas A4 formato lapo
Nespalvoto skelbimo spausdinimas A3 formato lapo
Vizitinės kortelės maketavimas
Dokumento skenavimas ir spausdinimas
A4 formato nespalvotas
A4 formato spalvotas
A3 formato nespalvotas
Savitarnos būdu – skenavimas ir įsikėlimas į skaitmeninę
laikmeną
Dokumentų įrišimas:
Spiraliniu būdu (su plast. viršeliais)
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Matav.
vienetas
1 vnt.

Kaina (€)

1 vnt.

0,90

1 vnt.

1,20

1,80

nemokamai

1 kopija
1 kopija

0,05
0,06

1 kopija
1 kopija
1 kopija

0,06
0,10
0,50

1 kopija
1 kopija
1 kopija
1 kopija
1 kopija
1 kopija
1 kopija
1 kopija

3,00
0,20
0,70
5,00
0,40
0,70
0,70
2,00
0,20
0,80
0,40
2,30

1 vaizdas
1 vaizdas
1 vaizdas
1 vaizdas

0,10
0,70
0,20
nemokamai

1-20 lapų
21-50 lapų
51-75 lapų
76-100
lapų

0,30
0,50
0,90
1,00
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101 ir
daugiau
lapų
10.

Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas (vartotojui
įsirašant savarankiškai – nemokamai)

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
13.

Dokumentų laminavimas:
A4 formato lapo
A5 formato lapo
A6 formato lapo
Dokumentų išsiuntimas ir priėmimas faksu
Lietuvoje
Į užsienį
Naudojimasis specializuotomis kompiuterinėmis
programomis (užsienio kalbų ir kt.)
Suaugusiems
Moksleiviams
Prieigos prie bibliotekoje prenumeruojamų duomenų bazių
nutolusiems vartotojams suteikimas (vartotojo vardo ir
slaptažodžio suteikimas)

13.1.
13.2.
14.

15.
16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
18.
19.

20.

21.
22.

CD – 0,5 + CD
kaina
DVD – 1,0+
DVD kaina
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

1,00
0,80
0,50

1 pusl.
1 pusl.

0,30
1,00

1 val.
1 val.

0,60
0,30
Pagal LNB
pateiktas
prenumeratos
kainas
0,90
2,50

Dokumentų nuoma elektroninėje laikmenoje
Vartotojų individualus mokymas dirbti kompiuteriu, naudotis
internetu bei konsultacijos
Bibliotekos patalpų nuoma:
Nekomerciniams renginiams
Nekomerciniams renginiams su demonstracine įranga
Komerciniams renginiams
Nuoma su demonstracine įranga
Nuoma su kompiuterizuotomis darbo vietomis
Interaktyvios jaunimo erdvės
Leidinių ir suvenyrų, reprezentuojančių bibliotekos veiklą ir
rajoną platinimas
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma (vaizdo grotuvai,
projektorius, atributika renginių apipavidalinimui ir kt.)

1 savaitei
1 val.

Fizinių ir juridinių asmenų komercinės veiklos reklama
(nesusijusi su bibliotekos veikla) bibliotekos patalpose ir
interneto svetainėje
Bibliografijos sąrašų pagal individualią užklausą sudarymas
Spaudinių persiuntimas užsakius juos per tarpbibliotekinį
abonementą

1 mėn.
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1,50

1 val.
1 val.
1 val.
1 val.
1 val.
1 val.

1 įrašas
1 siunta

5,00
6,00
7,00
10,00
15,00
25,00
Pagal atskirą
bibliotekos
direktoriaus
patvirtintą
įsakymą
25,00

0,10
0,10 + pašto
siuntų,
siunčiamų
Lietuvoje
tarifas
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23.

Spaudinių kopijų persiuntimas užsakius juos per
tarpbibliotekinį abonementą

Kopijų
skaičius

24.

Darbas vartotojui įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje,
taip pat naudojimasis internetu
Renginio kaina:
Kino filmų rodymas
Profesionalių atlikėjų (autorių) renginys
Renginių, atitinkančių įstaigos tikslą, uždavinius ir funkcijas,
organizavimas užsakovo pageidautina tema

bibliotekos
leidinio
savininko
kopijavimo
išlaidos bei
persiuntimo
išlaidos
nemokamai

1 asmeniui

0,30
0,60
30,00

25.
25.1.
25.2.
26.

2018 m. biblioteka už mokamas paslaugas gavo 1039 eurus.

Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Moderni, atnaujinta biblioteka, informacinės technologijos, duomenų bazių prenumerata, LIBIS
programinės įrangos diegimas – sudaro modernios ir šiuolaikinės bibliotekos įvaizdį, kelia
bibliotekos prestižą visuomenėje. Rengiami teminiai skelbimai, renginių kvietimai, padėkos
raštai aktyviausiems bibliotekoje rengiamų konkursų, viktorinų dalyviams ir nugalėtojams.
Vartotojų aptarnavimo kultūra, renginių patrauklumas prisideda prie bibliotekos populiarinimo
visuomenės tarpe.
Duomenų bazių prenumerata, LIBIS programinės įrangos diegimas – sudaro modernios ir
šiuolaikinės bibliotekos įvaizdį. Biblioteka saugo bibliotekos tradicijas, atsakinga už tradicinio
skaitymo išsaugojimą, informacijos prieinamumą visiems.
Vykstant nuolatiniams pokyčiams, pasitelkusi fantaziją, įžvalgumą, bibliotekos komanda priima
naujus iššūkius, naujoves, plečia paslaugų ratą, dirba visuomenei. Renginių gausa ir įvairovė
prisideda prie bibliotekos populiarinimo.
Bibliotekininkai imasi naujų vaidmenų ir yra vis dažniau pastebimi: tampa konsultantais,
operatoriais, fotografais, mokytojais, scenaristais, renginių vedėjais todėl jų darbai ir veikla
tampa pastebimi ne tik bibliotekoje bet ir bendruomenėse, kuriose jie dirba.
2018 m. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atliktas vartotojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimas. Viešojoje bibliotekoje ir visuose 23 kaimo filialuose buvo
išplatinta 361 anketa. Gauti duomenys buvo apdoroti, pateikta analizė, išvados ir pasiūlymai.
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Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad vartotojai teigiamai vertina Šilalės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas. Daugiausiai neigiamų vertinimų sukėlė
prenumeruojamų periodinių leidinių ir siūlomų knygų įvairovės sritys. Tačiau dėl didžiosios dalies
respondentų ketinimo ateityje lankytis bibliotekoje ir nusiteikimo rekomenduoti Šilalės rajono
savivaldybės viešąją biblioteką kitiems asmenims galima teigti, kad biblioteka yra patraukli
institucija ir kurios dauguma vartotojų yra patenkinti teikiamomis paslaugomis ir aptarnavimu.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka palaiko glaudžius ryšius su rajono mokyklomis,
mokyklų bibliotekomis, Krašto muziejumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijomis,
socialinėmis tarnybomis.
Vienas iš svarbiausių ryšių su visuomene tikslų – informuoti bendruomenę apie bibliotekose
teikiamas paslaugas, rengiamus renginius. Tai atsispindi rajoniniame laikraštyje “Šilalės artojas”,
interneto svetainėse www.silale.lt, www.silalesbiblioteka.lt, www.silalesnaujienos.lt.

Bibliotekos leidiniai.
2018 m. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuojamiems renginiams buvo
spausdinami kvietimai, skelbimai, rėmėjams ir konkursų dalyviams – padėkos raštai.
Bibliotekos darbotuojų straipsniai rajono spaudoje paskelbti 2:
Norvilienė Rima. Paaiškėjo žaidimo „Auksinis protas“ nugalėtojas // Šilalės artojas.- 2018,
balandžio 6, p. 6.
Norvilienė Rima. Pristatytas keliautojo žinynas apie Pietų karštuvą: [Istorikai Junona ir Vytenis
Almonaičiai pristatė keliautojo žinyną „Pietų Karšuva“] // Šilalės artojas.-2018, balandžio 17, p.
6.
Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai paskelbta 10:
Janavičiūtė Rūta. Pagerbti švietimo ir kultūros darbuotojai // Šilalės artojas.- 2018, vasario 6, p.
4.
Mikutytė Morta. Bijomasi pasirodyti neraštingais?: [Bibliotekose buvo rašomas Nacionalinis
diktantas] // Šilalės artojas.- 2018, kovo 6, p. 2.
Eitutis Kristupas. Susitikimas su poete: [Poetės Teresės Ūksienės knygos pristatymas
bibliotekoje] // Šilalės artojas.- 2018, kovo 27, p. 7.
Mikutytė Morta. Mokytojas iš Indijos mokė, kaip išvengti streso: [Renginys Šilalės viešojoje
bibliotekoje] // Šilalės artojas.- 2018, balandžio 17, p. 7.
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Dargis Petras. Dailės mokytojo ir jo mokinių parodos: [Šilalės meno mokyklos moksleivių ir dailės
mokytojo Andriaus Zaikausko autorinė paroda Šilalės viešojoje bibliotekoje] // Šilalės artojas.2018, gegužės 11, p. 6.
Jankauskienė Žydrūnė. Valstybės šimtmečio proga – 100 knygų laukuviškiams: [Laukuvos filialo
bibliotekoje] // Šilalės artojas.- 2018, birželio 12, p. 6.
Šilalės krašte 18-ą kartą stabtelėjo tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ // Šilalės artojas.2018, birželio 8, p. 5.
Jankauskienė Žydrūnė. Dovana Šilalės vaikams – geriausios metų knygos: [Labdaros ir paramos
fondo „Švieskime vaikus“ dovanotos knygos Šilalės rajono bibliotekoms] // Šilalės artojas.- 2018,
spalio 12, p. 7.
Šilalės bendruomenėms – naujos galimybės sustiprinti savo veiklą: [Projektas „Prisijungusi
Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, startuoja ir Šilalės
viešojoje bibliotekoje] // Šilalės artojas.- 2018, lapkričio 2, p. 6 .
Budrienė Eugenija. Gražūs pavyzdžiai – ne retenybė: [Skaitytojo padėka Šilalės viešosios
bibliotekos komplektavimo skyriaus darbuotojoms] // Šilalės artojas.- 2018, lapkričio 2, p. 6.

Informacinė ir kraštotyros veikla
LIBIS PĮ diegimas.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir toliau dalyvavo Nacionalinės bibliografijos
duomenų banko kūrime.
2017 metais buvo tęsiami elektroninio katalogo kūrimo darbai. Tačiau nuolat stringant
katalogavimo posistemiui darbai juda labai lėtai. Šiuo metu į elektroninį katalogą yra 80
procentų savo turimų fondų.
Bibliografijos ir kraštotyros, spaudinių komplektavimo, skaitytojų aptarnavimo, vaikų literatūros
skyriuose pagal LIBIS programos pakeitimus instaliuojamos naujos programos versijos.

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge.
Pratęsus bendradarbiavimo sutartį su nacionaline M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir
knygotyros centru dėl nacionalinio bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrimo aprašomas
rajoninis laikraštis “Šilalės artojas”.
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Ataskaitiniais metais padaryti 672 analiziniai įrašai. Iš viso elektroniniame kataloge yra 16401
bibliografinis įrašas.

Informacinis fondas:
VB – 2511.
Kaimo filialuose – 4399.
vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 191,3 fiz. vnt.
Informacinis fondas universalus. Pagrindą sudaro enciklopedijos, žinynai, žodynai. Trūkstamos
informacijos spragą užpildo internetas, prenumeruojamos duomenų bazės.

Katalogų ir kartotekų sistema.
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra abėcėlinis, sisteminis ir pagrindinis katalogai. Straipsnių,
antraščių, teminė eilėraščių ir citatų, recenzijų ir kraštotyros kartotekos.
Kaimo filialuose yra abėcėliniai katalogai, straipsnių ir kraštotyrinės kartotekos, kai kurie filialai
veda temines citatų kartotekas.

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas.
2018 m. Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo pateiktos 3161informacinė
užklausa. Atsakyta į 3025 informacines užklausas.
Viešojoje bibliotekoje buvo gautos 822 užklausos, atsakyta į 765 užklausas.
Kaimo filialuose skaitytojai pateikė 2339 užklausas iš kurių atsakytos – 2260.
Vidutinis atsakytų užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 101,7.

Atrankinės informacijos apimtis ir temos.
Kad geriau būtų tenkinami vartotojų informaciniai poreikiai yra kaupiama atrankinė literatūra.
Viešojoje bibliotekoje atrankinė literatūra kaupiama 200 temų. Populiariausios iš jų: “Pasaulio
šalys”, “Gamtos apsauga”, “AIDS”, “Alkoholizmas. Rūkymas”, “Narkomanija”, “Depresija”,
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“Smurtas. Nusikaltimai. Bausmė”, “Informatika. Kompiuteriai”, “Sektos”, “Neįgalieji”, “Papročiai.
Tradicijos”, “Išsilavinimas. Profesijos”, “Sausio 13-oji”, “Vasario 16-oji” ir kt.
Kaimo filialai atrankinę literatūrą kaupia nuo 5 iki 25 temų. Kaupiamos atrankinės literatūros
tematika panaši kaip ir Viešojoje bibliotekoje. Tai, daugiausia, geografijos, sveikos gyvensenos ir
sveikatos, žalingų įpročių prevencijos, profesijų pasirinkimo klausimai.
Kiekvienas atrankinės informacijos segtuvas kasmet papildomas 3 – 15 puslapių.

Internetas.
Bibliotekų skaičius turinčių prieigą prie interneto – 24: Viešoji biblioteka ir 23 kaimo filialai.
interneto vartotojų skaičius: 2724:
VB – 280;
Kaimo filailuose – 2444;
interneto skaityklos – 1.
Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje yra 11 darbo vietų. Lankytojai gali naudotis
prenumeruojamomis duomenų bazėmis: INFOLEX, Bibliografine Lietuvos periodinės spaudos
straipsnių baze, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku taip pat enciklopedijom iš CD-ROM,
nemokamu internetu. Darbuotojai teikia konsultacijas ieškant informacijos, naudojantis
skeneriu, elektroninio pašto paslaugomis, įrašant informaciją į kompiuterines laikmenas.
Nemokantiems naudotis internetu, suteikiamas pradinis mokymas.
Didėjantis interneto prieinamumas ir asmeninių mobiliųjų įrenginių skaičius pradėjo mažinti
interneto vartotojų skaičių bibliotekose.

Kraštotyros veikla.
Kraštotyrinis darbas nukreiptas į rajono istoriją, kultūrą, tradicijas, renkama medžiaga apie
iškilius krašto žmones, renkama ir kaupiama visa medžiaga susijusi su Šilalės rajonu.
Viešojoje bibliotekoje toliau skaitmeninamas kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus rankraštynas.
Kaimo filialai renka kraštotyrinę medžiagą susijusią su aptarnaujamu mikrorajonu, renka liaudies
dainas, medžiagą apie įvairias religines šventes, jų papročius ir tradicijas.
Kasmet viešoji biblioteka ir kaimo filialai papildo bibliotekos metraščius, segtuvus apie žymius
savo mikrorajono žmones, papildo jau anksčiau pradėtus darbus.
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SVB kraštotyros fonde saugoma 3957 fiz. vnt.
VB – 1759 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 2198 fiz. vnt.
Kaimo filialų kraštotyrinių darbų temos: aptarnaujamoji vietovė spaudoje, žymūs žmonės kilę ir
gyvenantieji aptarnaujamame mikrorajone, vis dar užrašoma viena kita liaudies daina, patarlė,
priežodis, liaudies buities ir švenčių papročiai būdingi tik tam kaimui.
Pastaruosius kelerius metus kraštotyros darbas kaimo filialuose buvo kiek apmiręs, tačiau 2017
m. įsigaliojus naujajam darbo kodeksui biudžetinių įstaigų darbuotojams buvo galima skirti
užduotis, kurias atlikus skiriama atlyginimo kintamoji dalis. Remiantis šia įstatymo naujove,
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialų bibliotekininkams buvo skirta
užduotis parengti naują arba ženkliai papildyti jau esamą kraštotyros darbą. Tokiu būdu
kraštotyrinė veikla mūsų rajone labai suaktyvėjo. Daugelis bibliotekininkių prisiminė šią, jau
gerokai primirštą, veiklą ir ėmėsi rinkti naujus arba pildyti jau esamus kraštotyros darbus.
Viešoji biblioteka ir kaimo filialai kasmet papildo bibliotekų metraščius. Daugelis kaimo filialų
rašo ir saugo savo aptarnaujamuose mikrorajonuose veikiančių moterų ūkininkių bendrijų,
kaimo bendruomenių metraščius.

Metodinė veikla
Tikslas: remiantis praktinės veiklos analize, tyrimų rezultatais išsiaiškinti ir diegti naujus,
efektyvius darbo metodus ir priemones.
Pagrindinės veiklos kryptys: inovacinė veikla, profesionalumo ugdymas, analitinė veikla,
konsultacinė veikla.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai: reagavimas į pokyčius vykstančius socialinėje bibliotekos
aplinkoje; naujovių paieška, įvertinimas ir pritaikymas konkrečioms sąlygoms; viešosios
bibliotekos, kaimo filialų, mokyklų bibliotekininkų konsultavimas bibliotekinio darbo klausimais;
viešosios bibliotekos ir kaimo filialų veiklos analizė.
Metodinių rekomendacijų rengimas. Ataskaitiniais metais buvo parengtas “Žymių 2019 m. datų
kalendorius”.
Praktinės pagalbos teikimas. Į kaimo filialus išvykta 9 kartai. Aplankyti visi 23 kaimo filialai.
Vienas kaimo filialas vidutiniškai aplankytas 2 kartus.
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Lankymosi metu bibliotekininkai buvo konsultuojami bibliotekos darbo apskaitos pildymo,
kartotekų, katalogų, fondų tvarkymo ir sustatymo, renginių organizavimo klausimais, veiklos
programų ir ataskaitų rengimo klausimais.
Bibliotekininkų kvalifikacijos organizavimas. Visiems Šilalės rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos darbuotojams buvo organizuoti „Projekto rengimo“ mokymai (6 val.). 10 Viešosios
bibliotekos darbuotojų dalyvavo MEDIA1 mokymuose.
Projektų rengimas. 2018 m. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka įvairiems finansavimo
šaltiniams pateikė 8 paraiškas. Gautas finansavimas ir įgyvendinti 3 projektai.
Bendra informacija apie bibliotekos teiktas paraiškas
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos
1. Kur Piles stovėjo;
2. Virtualus turas po Šilalės krašto piliakalnius
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Europos diena
Lietuvos kultūros taryba
1. Knyga „Iš Patulės į platųjį pasaulį“;
2. Kur Piles stovėjo;
3. Didžiuojuosi, kad gimiau Šilalėje;
4. Bendrabystės erdvė.
Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros
programa
Spektaklis šeimai „Siaubo pasakos“ pagal Norberto
Vėliaus surinktų lietuvių liaudies sakmių knygą
„Sužeistas vėjas“.
Iš viso:

Teiktų
projektų
skaičius

Finansuotų
projektų
skaičius

Skirtos
lėšos,
Eurų

2

0

0

1

1

1000

4

1

8200

1

1

500

8

3

9700

Įgyvendinti projektai.
Lietuvos Kultūros Tarybos finansuoto Projekto metu buvo sukurta Bendradarbystės erdvė
bibliotekoje, kurioje jauni žmonės ne tik dalyvavo mokymuose su savo sričių lektoriais, bet ir
savarankiškai lankė erdvę jiems patogiu metu ir naudojosi verslumo HUB‘o paslaugomis.
Per tris mėnesius (spalio-gruodžio mėn.) surengta 10 mokymų:
•
Įvadiniai jaunimo verslumo mokymai ir kūrybinės verslumo dirbtuvės (4
užsiėmimai)/ VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorijos direktorius Audrius Laurutis;
•

„Edukacija jauno verslo aplinkoje“ / verslininkas Ilja Laurs;
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•
„Įvaizdžio kūrimas. Marketingo idėjos“ / ryšių su visuomene specialistė Beatričė
Paškevičiūtė;
•
„Jauno verslo auginimas mokyklos suole“ / verslininkas, dirbęs su Google,
Microsoft, Mozzila, Petras Šlekys;
•

Šeimos verslo kūrimas / verslininkė Viltautė Gudauskaitė;

•
Tūbutytė;

„Kaip nuversti kalnus?“ / Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentė Vilma

•
„Kaip atsidurti norimoje pasaulio vietoje?“ / motyvatorė, tapytoja, freskų kūrėja
Aušrinė Pudževytė.
Suorganizuotas finalinis jaunimo verslumo mokymų renginys, kuriame jaunuoliai pristatė savo
verslo idėjas. Geriausia verslo idėja išrinkta dviejų jaunuolių iniciatyva įkurti interneto svetainę ir
parduoti kokybiškus sportinius džemperius su unikaliais ir vienetiniais menininkų piešiniais.
Baigiamojo renginio metu visiems dalyviams įteikti pažymėjimai.
2. Europos Sąjungos atstovybė Lietuvoje finansavo11-jąją Europos dienos šventę. Šventės metu
vyko įdomios ir turiningos veiklos: informacinių technologijų palapinė „Rytojus šiandien",
išradinga ir spalvinga erdvė vaikams „Opa, opa per Europą!", pabėgimo (galvosūkių) kambarys
„Nepriklausomybės akto beieškant", taip pat buvo organizuojamas išskirtinis pažintinis turas
autobusu po unikaliausias Šilalės krašto vietas. Šios veiklos padėjo įprasminti Europos kultūros
paveldo metus ir paminėti Atkurtos Lietuvos šimtmetį.
3. Iš Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros programos buvo finansuotas spektaklis
visai šeimai „Siaubo pasakos“, sukurtas pagal Norberto Vėliaus surinktų lietuvių liaudies sakmių
knygą „Sužeistas vėjas“.

Mokslinio tyrimo darbas.
2018 m. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo tyrime, kurį atliko Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės biblioteka. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti negalią turinčių žmonių
poreikį renginiams.
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Personalas
Darbuotojų skaičius.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų sąraše buvo 35,75 darbuotojų etatų
ir dirbo 46 darbuotojai. Bibliotekininkų etatų rajone buvo 28,75 etato, dirbo 38 darbuotoja1: 18
(47,4%) pilną darbo dieną, 3 (7,9%) 0,75 etato ir 17 (44,7%) darbuotojų dirba 0,5 etato.

44,7%

47,4%

7,9%

Pilną darbo dieną

0,75 etato

0,5 etato

Viešojoje bibliotekoje yra 13 bibliotekininkų etatų ir dirba 14 darbuotojų: pilnu etatu dirba 12
bibliotekininkių ir 2 dirba po 0,5 etato.
Kaimo filialuose yra 15,75 bibliotekininkų etatų ir 24 darbuotojai: pilnu etatu dirba 7 (30,4%),
0,75 etato dirba 3 (13%), 0,5 etato dirba 14 (56,5%) bibliotekininkų.

30,4%
56,6%

13,0%

Pilną darbo dieną

0,75 etato

0,5 etato
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas.
Su aukštuoju išsilavinimu rajone dirba 20 (52,6%) bibliotekinių darbuotojų, aukštesniuoju – 16
(42,1%) darbuotojų, kitą išsilavinimą turi 2 (5,3%) rajono bibliotekininkai.

42,1
52,6

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Su kitu išsilavinimu

Viešojoje bibliotekoje su aukštuoju išsilavinimu dirba - 9 (64,3%), aukštesniuoju – 5 (35,7%), kitą
išsilavinimą turi 0 (0%) bibliotekininkai.

64,3%

35,7%

0,0%

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Su kitu išsilavinimu

Kaimo filialuose aukštąjį išsilavinimą turi 11 (45,8%), aukštesnįjį – 11 (45,8%), kitą išsilavinimą
turi – 2 (8,3%) bibliotekininkai.
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45,8
8,3

45,8

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Su kitu išsilavinimu

Aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą turi 2 bibliotekininkės: Viešojoje bibliotekoje – 2, kaimo
filialuose - 0. Aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą turi 8 bibliotekininkės: viešojoje bibliotekoje – 3
darbuotojai, kaimo filialuose – 5 darbuotojai.

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų.
40 bibliotekos darbuotojų kėlė kvalifikaciją:
2 dalyvavo Kultūros paveldo objektų (atvirukų, rankraščių, nuotraukų, negatyvų ir kt.)
bibliografinių įrašų kūrimo LIBIS programoje;
30 dalyvavo mokymuose „Projektų rašymas“;
1 - dalyvavo savaitės trukmės stažuotė „Kūrybinėje meninėje stovykloje žmonėms su negalia“,
kurią organizavo Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka;
2 - darbuotojos baigė gidų kursus ir gavo gido pažymėjimus.
1 - dalyvavo seminare „Rinkodaros efektyvumo didinimas su Google Analytics ir komunikacija
socialiniuose tinkluose“;
2 - viešųjų pirkimų seminaruose.
Direktorė dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos projekte „Savivaldybių
viešųjų bibliotekų darbuotojų tarptautiniai mobilumo vizitai Graikijos bibliotekose“, seminaruose
projektų rengimo klausimais, „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ ir kituose naujų
teisės aktų seminaruose.
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Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai.
Ataskaitiniais metais vienam rajono bibliotekininkui teko 153 vartotojai: Viešojoje bibliotekoje –
131,1, kaimo filialuose – 166,4.
Vienam rajono bibliotekininkui vidutiniškai teko 2546 lankytojai: Viešojoje bibliotekoje – 2693,2
kaimo filialuose – 2460,2 lankytojai.
Vienas rajono bibliotekininkas vidutiniškai išdavė 3794,6 egz. dokumentų: Viešojoje bibliotekoje
– 3282,6 egz., kaimo filialuose – 4093,3 egz. dokumentus.

Materialinė bazė
Patalpų būklė
Avarinių patalpų nėra. Bendra patalpų būklė rajono bibliotekose patenkinama. Ataskaitiniais
metais nebuvo atliktas nei vienos bibliotekos remontas.
Jomantų kaimo filialo patalpoms reikia pakeisti langus. Vidaus apdailos darbus reikia atlikti
Jucaičių, Tūbinių, Požerės kaimo filialuose. Tiek viešojoje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose
reikėtų atnaujinti kompiuterinę įrangą. Daugelyje filialų prasta energetikos būklė.

Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
SVB – 143 kompiuteriai ir 26 fotokopijavimo aparatų. Vartotojams yra 100 kompiuterių (visi
prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra 43 kompiuteriai (visi prijungti prie
interneto).
VB – 36 kompiuteriai ir 3 fotokopijavimo aparatai aparatai. Vartotojams skirta 16 kompiuterių
(visi prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra 20 kompiuterių (visi prijungti prie
interneto tinklo).
Kaimo filialuose – 107 kompiuteriai ir 23 fotokopijavimo aparatai. Vartotojams skirta 84
kompiuteriai (visi prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra 23 kompiuteriai (visi
prijungti prie interneto tinklo).
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Patalpų plotas:
Bendras bibliotekos patalpų plotas: 2187 m2.
naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2021 m2.
Lentynų apsakita:
viso fondo lentynų metrų skaičius - 4131 m.;
atviro fondo lentynų metrų skaičius – 4131 m.

Finansavimas
Einamosios (paprastosios) išlaidos: 518133 eurai:
darbuotojams – 295478 eurai.
komplektavimui (dokumentams įsigyti): 34502 eurai:
knygoms – 19780 eurai;
periodikai – 10000 eurų;
elektroniniams dokumentams – 30 eurų.
sklypams, pastatams – 0 eurų;
automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 1830 eurų;
kitos išlaidos – 186323 eurai.

Pajamos ir finansavimas: 518472 eurai:
bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos 507304 eurai;
specialūs grantai - 9700 eurai;
fizinių, juridinių asmenų parama – 429 eurai;
gautos pajamos – 1039 eurai.
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Išvados
Pasiekimai:
Nežiūrint prasto renginių finansavimo jų skaičius didėja.
Kvalifikaciją pakėlė visi Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkai.
Įvairiais renginiais paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis.
Gavus Europos komisijos atstovybės Lietuvoje finansavimą organizuota jau tradicine tapusi
Europos diena Šilalėje.
Vyko tradiciniai „Auksinio proto“ mūšiai. Šis intelektualusis žaidimas vis labiau populiarėja
šilališkių tarpe ir sutraukia vis daugiau ir naujų komandų.
Kaimo filialuose suaktyvėjo kraštotyros darbas.

Trūkumai ir problemos:
Mažai finansuojama pateiktų paraiškų.
Silpnėja skaitymo kultūra. Vaikai ir jaunimas vis mažiau pageidauja spausdintų leidinių.
Dėl nuolatinio lėšų stygiaus renginiams, naujų dokumentų įsigijimui, bibliotekinio darbo
nevertinimo mažėja darbuotojų motyvacija.
Dėl lėšų stokos jau eilę metų atidėliojami kai kurių filialų remontai.
Ženkliai išaugusios naujų leidinių kainos ir nedidėjantis finansavimas jų įsigijimui toliau skurdina
bibliotekų fondus.
Nepakankamos savivaldybės lėšos periodinių leidinių prenumeratai.
Nepakankamos steigėjo dotacijos ryšiams, transportui, prekių įsigijimui, komunalinėms
paslaugos, Sodros įmokoms.
Per mažai skiriama lėšų renginių organizavimui dėl ko nukenčia jų kokybė.
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