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SANTRUMPOS:

Fiz. vnt. – fiziniai vienetai;
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų sistema;
LR – Lietuvos respublika;
Lt. – litai;
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 r. Bijotų 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,
Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla,
Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai užmegsti su Šilalės Socialinių paslaugų centru, ŠilalėsVlado
Statkevičiaus muziejumi, Šilalės savivaldybės kultūros centru ir kt. rajono įstaigomis ir
organizacijomis.
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Pagrindiniai 2017 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 2017 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.
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.
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Paminėti 2017 m. įvykiai:







Įvairiais renginiais paminėti Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metai.
Viešoji biblioteka paminėjo savo veiklos 80-metį.
Vyko tradiciniai Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginiai.
Vyko susitikimai su politikais, rašytojais, dailininkais.
Įvyko tradicinis Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris‘17“.
Rygoje ir Sovietske pristatytas Šilalės kulinarinis paveldas.
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I.

Bibliotekų prieinamumas.

Bibliotekų skaičius.
2017 m. Šilalės rajono savivaldybės veikė 25 bibliotekos: Viešoji biblioteka ir 24 kaimo filialai.
Ataskaitiniais metais vartotojų neaptarnavo 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 2017 m. nekito. Atsikaitomuoju
laikotarpiu veikė Viešoji biblioteka ir 24 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 149
kurie aptarnavo 217 vartotojų. Į namus nunešta 4330 egzempliorių dokumentų. Knygnešiais
dažniausiai tampa senyvo amžiaus ar neįgaliųjų namiškiai, kaimynai, moksleiviai, dažnai jais
būna ir pačios bibliotekininkės.
Knygnešių skaičius (lyginamoji analizė su 2016 m.)
Knygnešių skaičius
Aptarnauta vartotojų
2016
2017
Skirt.
2016
2017
Skirt.
VB
18
19
+1
19
19
0
KF
181
130
-51
185
198
+13
Viso
199
149
-50
204
217
+13

Dokumentų išduotis
2016
2017
Skirt.
400
423
+23
3551
3907
+356
3951
4330
379

Lyginant su 2016 metais sumažėjo knygnešių skaičius, tačiau padidėjo namuose aptarnaujamų
gyventojų skaičius bei dokumentų išduotiems rodikliai. Pagrindinis veiksnys lemiantis
nestacionaraus aptarnavimo didėjimą yra gyventojų amžiaus didėjimas.
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.
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II.

Fondo formavimas.

Fondo būklė.
Iš viso rajono Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonde buvo 174679 fiz. vnt. 36378
pav. dokumentų:
- grožinės literatūros yra 113106 fiz. vnt. arba 64,8%;
- šakinės literatūros regione yra 61573 fiz. vnt. arba 35,2%;
- tame tarpe periodinių leidinių yra 1409 fiz. vnt.
-

35,2%

Grožinė literatūra
64,8%

Šakinė literatūra

Lyginant su 2016 m. dokumentų fondas sumažėjo 6076 fiz. vnt.. dokumentų. Viešojoje
bibliotekoje padidėjo 101 fiz. vnt., kaimo filialuose sumažėjo 6177 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje yra 39051 fiz. vnt. 33788 pav. dokumentų:
- grožinės literatūros yra 20457 fiz. vnt. arba 52,4%;
- šakinės literatūros yra 18594 fiz. vnt. arba 47,6%;
- tame tarpe periodinių leidinių yra 1409 fiz. vnt.

47,6%

52,4%

Grožinė literatūra
Šakinė literatūra

Kaimo filialuose – 135628 fiz. vnt. 15518 pav. dokumentų:
- grožinės literatūros yra 92649 fiz. vnt. arba 68,3%;
- šakinės literatūros yra 42979 fiz. vnt. arba 31,7%.
- tame tarpe periodinių leidinių yra 0 fiz. vnt.
-
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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. Bibliotekai, neišgalinčiai nupirkti naujų, vartotojų poreikius atitinkančių leidinių, kyla
grėsmė prarasti pagrindinę savo funkciją – išsaugoti rašytinį paveldą ir skatinti skaitymą,
sudaryti sąlygas visuomenės savišvietai.
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 – 7,3 fiz. vnt.:
- VB – 7,6 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 7,3 fiz. vnt.
Vienam gyventojui naujai gautų dokumentų tenka po 0,4 fiz. vnt.:
- Viešojoje bibliotekoje – 0,3 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 29,5 fiz. vnt.
- Viešojoje bibliotekoje – 21,8 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 32,8 fiz. vnt.
Dokumentų gavimas.
Per metus įsigyta 8781 fiz. vnt. 1193 pav. naujų dokumentų:
- Viešojoje bibliotekoje – 1717 fiz.vnt. 1144 pav.;
- Kaimo filialuose – 7064 fiz. vnt. 1047 pav.
Lyginant su 2016 metais dokumentų gavimas padidėjo 2051 fiz. vnt., kas sudaro 30,5%:
- Viešojoje bibliotekoje – padidėjo 7 fiz. vnt., kas sudaro 0,4%;
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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- Kaimo filialuose – padidėjo 2044 fiz. vnt, kas sudaro 40,7% gavimo.
Naujos literatūros paskirstymas pagal turinį:
- grožinės literatūros įsigyta 4124 fiz. vnt. arba 47%;
- šakinės literatūros įsigyta 4657 fiz. vnt. arba 53%;

Grožinės literatūros

53,0%

47,0%

Šakinės literatūros

Viešoji biblioteka per metus gavo 1717 fiz. vnt. dokumentų;
Kaimo filialai vidutiniškai gavo po 307,1 fiz. vnt. naujų dokumentų.
Viešoji biblioteka per metus gavo 43 pavadinimų periodinius leidinius.
Kaimo filialai vidutiniškai gavo po 13 pavadinimų periodinių leidinių.
Nauji dokumentai fonde sudaro 5%:
- Viešojoje bibliotekoje – 4,4%;
- Kaimo filialuose – 5,2%.
Iš viso dokumentų įsigijimui buvo gauta 29256 Eur.:
- kultūros ministerija skyrė 19256 Eur.;
- savivaldybė skyrė –10000 Eur.;.
Vienam regiono gyventojui, dokumentų įsigijimui skirtų lėšų, teko po 1,23 Eur.:
- kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,81 Eur.;
- savivaldybės skirtų lėšų – 0,42 Eur.;
- fizinių ir juridinių asmenų parama – 0 Eur.
Dokumentų nurašymas.
2017 m. rajone nurašyta 14858 fiz. vnt. dokumentų:
- Viešojoje bibliotekoje – 1616 fiz. vnt.;
- Kaimo filialuose – 13242 fiz. vnt.
Nurašymo priežastys:
- susidėvėję ir skaitytojų sugadinti dokumentai – 10673 fiz. vnt. arba 71,8%.
- praradę aktualumą dokumentai – 3790 fiz. vnt. arba 25,5%.
- skaitytojų prarasti dokumentai – 22 fiz. vnt. arba 0,1%.
- dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 373 fiz. vnt. arba 2,5%.
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Susidėvėję ir skaitytojų
sugadinti
Praradę aktualumą

71,9%

Skaitytojų prarasti

2,5%

0,1% 25,5%

del kitų priežasčių

Fondo apyvartos rodiklis.
Bendras fondo apyvartos rodiklis regione – 0,8:
- Viešojoje bibliotekoje – 1;
- Kaimo filialuose – 0,7.
Lyginant su 2017 m. bendrasis fondo apyvartos rodiklis rajone išliko toks pat. Šis rodiklis nekito
nei Viešojoje bibliotekoje, nei kaimo filialuose.
Mainų fondas.
2017 m. pradžioje mainų fonde buvo 8204 fiz. vnt. dokumentų. 2017 m. iš mainų fondo buvo
nurašyti 735 fiz. vnt. dokumentų. 2017 m. gruodžio 31 d. mainų fonde liko 7469 fiz. vnt.
dokumentų.

III.

Vartotojų aptarnavimas

Vartotojų telkimas.
Regiono gyventojų skaičius – 23791 gyventojas1.
Regiono gyventojų sutelkimo procentas:
- SVB – 24,9,%
- VB – 35%
- kaimo filialuose – 22,1%.
Lyginant su 2016 m. bendras rajono gyventojų sutelkimo procentas 0,1% sumažėjo. Viešojoje
bibliotekoje padidėjo 2,8%, kaimo filialuose sumažėjo – 0,9%.
Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai bibliotekai:
- mieste – 5114;
- kaime – 812.
Vartotojų skaičius:
- iš viso SVB – 5920:
- VB – 1791;
- kaimo filialuose – 4129.
1 Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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Vartotojų skaičius (lyginimo analizė su 2016 m.)
Eil.
Padalinio pavadinimas
Nr.
1.
Viešoji biblioteka
2.
Bijotų filialas
3.
Bilionių filialas
4.
Bytlaukio filialas
5.
Didkiemio filialas
6.
Girdiškės filialas
7.
Jomantų filialas
8.
Kaltinėnų filialas
9.
Kvėdarnos filialas
10.
Gineikių filialas
11.
Jucaičių filialas
12.
Laukuvos filialas
13.
Obelyno filialas
14.
Pagrybės filialas
15.
Pajūralio filialas
16.
Pajūrio filialas
17.
Palentinio filialas
18.
Požerės filialas
19.
Šiauduvos filialas
20.
Tenenių filialas
21.
Traksėdžio filialas
22.
Tūbinių filialas
23.
Upynos filialas
24.
Žadeikių filialas
25.
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

Vartotojų skaičius
2017 m.
2016 m.
1791
1740
104
144
150
150
0
0
170
166
75
103
74
102
501
501
232
327
147
179
154
150
343
306
165
164
100
97
202
201
425
421
135
150
140
141
134
149
148
128
126
156
102
97
200
210
195
231
107
100
4129
4373
5920
6113

Pokytis +/+51
-40
0
0
+4
-28
-28
0
-95
-32
+4
+37
+1
+3
+1
+4
-15
-1
-15
+20
-30
+5
-10
-36
+7
-244
-193

Lyginant su 2016 m. bendras vartotojų skaičius rajone sumažėjo 193 skaitytojais: mieste
padidėjo – 51 skaitytojų, kaimo filialuose sumažėjo – 244 skaitytojais.
Perregistruotų vartotojų 5035, naujai užregistruotų – 885.
- VB – peregistruotų vartotojų – 1506, naujai užregistruotų – 285;
- Kaimo filialuose – perregistruotų vartotojų 3529, naujai užregistruotų – 600.

Vartotojų sudėtis:
- suaugusiųjų – 3698 (62,5%);
- vaikų iki 14 metų – 2222 (37,5%).
Viešojoje bibliotekoje:
- suaugusiųjų – 1075 (60%);
- vaikų iki 14 metų – 716 (40%).
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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Kaimo filialuose:
- suaugusiųjų – 2623 (63,5%);
- vaikų iki 14 metų – 1506 (36,5%).
Apsilankymų skaičius:
- iš viso SVB – 98974;
- VB – 36944;
- kaimo filialuose – 62030.
Lankytojų skaičius (lyginamoji analizė su 2016 m.)
Eil.
Padalinio pavadinimas
Nr.
1.
Viešoji biblioteka
2.
Bijotų filialas
3.
Bilionių filialas
4.
Bytlaukio filialas
5.
Didkiemio filialas
6.
Girdiškės filialas
7.
Jomantų filialas
8.
Kaltinėnų filialas
9.
Kvėdarnos filialas
10.
Gineikių filialas
11.
Jucaičių filialas
12.
Laukuvos filialas
13.
Obelyno filialas
14.
Pagrybės filialas
15.
Pajūralio filialas
16.
Pajūrio filialas
17.
Palentinio filialas
18.
Požerės filialas
19.
Šiauduvos filialas
20.
Tenenių filialas
21.
Traksėdžio filialas
22.
Tūbinių filialas
23.
Upynos filialas
24.
Žadeikių filialas
25.
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

Lankytojų skaičius
2017 m.
2016 m.
36944
36471
1103
1796
2232
2390
0
0
1817
1884
1544
1862
1061
1142
8739
8657
3190
6801
2243
2740
1818
1815
3399
1988
4833
5150
1354
1313
5246
5730
3578
3792
2166
3450
2665
3083
1751
2335
1541
2416
1515
2217
370
356
3859
4182
3607
3825
2393
2297
62030
62030
98974
98974

Pokytis +/+473
-693
-158
0
-67
-318
-81
+82
-3611
-497
+3
+1411
-317
+41
-484
-214
-1284
-418
-584
-875
-702
+14
-323
-218
+96
-9201
-8278

Lankomumas.
bendras lankomumo rodiklis – 16,7;
- VB – 20,6;
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- kaimo filialuose – 15.
Lyginant su ankstesniais metais bendras apsilankymų skaičius rajone 8278 sumažėjo: mieste
padidėjo 473 apsilankymais, kaimo filialuose sumažėjo – 9201 apsilankymu.
Išduotis.
Iš viso išduota dokumentų:
- SVB – 133603 fiz. vnt.;
- VB – 40720 fiz. vnt.;
- kaimo filialuose – 92883 fiz. vnt.
Išduota dokumentų į namus:
- SVB – 80117 fiz. vnt.;
- VB – 22454 fiz. vnt.;
- kaimo filialuose – 57663 fiz. vnt.
Išduota dokumentų vietoje ( bibliotekoje):
- SVB –53486 fiz. vnt.;
- VB – 18266 fiz. vnt.
- kaimo filialuose – 35220 fiz. vnt.
Dokumentų išduotis (lyginamoji analizė su 2016 m.)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Padalinio pavadinimas
Viešoji biblioteka
Bijotų filialas
Bilionių filialas
Bytlaukio filialas
Didkiemio filialas
Girdiškės filialas
Jomantų filialas
Kaltinėnų filialas
Kvėdarnos filialas
Krūtilių filialas
Kūtymų filialas
Laukuvos filialas
Obelyno filialas
Pagrybės filialas
Pajūralio filialas
Pajūrio filialas
Palentinio filialas
Požerės filialas
Šiauduvos filialas
Tenenių filialas
Traksėdžio filialas
Tūbinių filialas
Upynos filialas
Žadeikių filialas

Dokumentų išduotis
2017 m.
2016 m.
40720
39510
1972
2580
3795
3967
0
0
6855
7916
2847
3808
1449
2460
10723
9478
3902
6803
1937
2820
2940
2903
4618
3998
3773
4048
1354
1268
6682
5914
7323
7025
5048
5910
4067
4229
3161
2970
4846
2616
2247
3440
1030
833
5049
5340
4938
5999
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0
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-883
+37
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+768
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+191
+2230
-1193
+197
-291
-1061
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25.
Žvingių filialas
Iš viso kaime:
Iš viso rajone:

2327
92883
133603

2251
96628
136138

+76
-3745
-2535

Lyginant su ankstesniais metais dokumentų išduotis 2535 egz. sumažėjo: mieste – padidėjo
1210 egz., kaimo filialuose – sumažėjo 3745 egz.

Skaitomumas:
- SVB – 22,6;
- VB – 22,7;
- kaimo filialuose – 22,5.
Lyginant su ankstesniais metais skaitomumo rodiklis rajone padidėjo 0,3: mieste išliko toks pat,
kaimo filialuose padidėjo – 0,4 egz.
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:
- SVB – 205;
- VB – 40;
- kaimo filialuose – 165.
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius. Iš viso:
- SVB – 108;
- VB – 24;
- kaimo filialuose – 84.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto:
- SVB – 108;
- VB – 24;
- kaimo filialuose – 84.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams:
- SVB – 45;
- VB – 22;
- 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 – 5;
gauta dokumentų - 5;
gauta užsakymų - negauta;
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-

išsiųsta dokumentų - neišsiūsta;

Renginiai:
- renginių skaičius – 589.
- žodinių renginių – 228;
- parodų - 361;
- renginių lankytojų skaičius – 10682 lankytojai.
Viešojoje bibliotekoje:
- renginių skaičius – 116;
- žodinių renginių – 61;
- parodų - 55;
- renginių lankytojų skaičius – 6708 lankytojai.
Kaimo filialuose:
- renginių skaičius – 473;
- žodinių renginių – 167;
- parodų - 306;
- renginių lankytojų skaičius – 3974 lankytojai.
2017 m. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose vyko nauji ir jau tradiciniais tapę renginiai.
Ataskaitiniais metais vyko 4 Tarptautiniai renginiai. Gegužės pabaigoje, jau 17-ąjį kartą Šilalės
rajone, vyko Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“. Poetiniu žodžiu dalijosi poetai

Stasys Eidrigevičius, Paulius Norvila, Tadas Žvirinskis, Daiva Čepauskaitė, Nijolė Daujotytė.
Apie tarptautinį festivalį pasisakė literatūros kritikė Neringa Butnoriūtė. Muzikinį foną kūrė su
poetais atvykęs fleitininkas Andrius Radziukynas. Eiles skaitė ir mūsų kraštiečiai – Šilalės
literatų klubo „Versmė" nariai: Teresė Ūksienė, Lyda Voroneckaja, Elena Vismantienė, Reda
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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Vaitkevičienė, Nijolė Katelynienė ir Dalia Petkevičienė. Sveikinimo kalbas sakė Šilalės rajono
savivaldybės meras Jonas Gudauskas, Upynos seniūnijos seniūnė Stefa Kažukauskienė, Šilalės
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė ir kraštotyrininkas
Klemensas Lovčikas.
Šilalės rajono savivaldybės biblioteka, 2017 m.
rugsėjo mėn. lietuvių bendruomenei Rygoje
pristatė Šilalės krašto kulinarinę knygą
„Pasmuokavuok, kap skane". Latvijos sostinėje
tautiečiams parodyta šilališkių bibliotekininkių
parengta teatralizuota programa, vaizdingai
pasakojanti apie tautinio kostiumo kilmę ir
prasmę, senovinių žemaičių patiekalų
gaminimą.
Vykdydama projektą „Paveiziek, kap gražę,
pasmuokavuok, kap skanę“ lietuvių
bendruomenei Sovetske (Kaliningrado sritis)
Viešosios bibliotekos bibliotekininkės pristatė
programą apie tautinio kostiumo kilmę ir
prasmę, senovinių žemaičių patiekalų
gaminimą. Už, kitoje Nemuno pakrantės pusėje
gyvenantiems tautiečiams, parodytą
teatralizuotą programą, lietuvybę, lietuvių
liaudies papročius ir žemaičių tarmę
puoselėjantį pasirodymą bibliotekos
darbuotojoms padėkojo Lietuvos Respublikos
konsulas Sovetske Bronius Makauskas.
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Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko Tarptautinė vaikų kūrybinių darbų
paroda „Mes saugome bites“. Parodoje buvo eksponuojami 26, įvairiomis technikomis atlikti,
vaikų darbai iš įvairių Europos šalių, kurie kvietė nebūti abejingiems gamtai.
2017-ieji metai buvo paskelbti Piliakalnių metais. Šilalės rajonas pasižymi piliakalnių gausa
todėl ir renginių šiai progai buvo skirta daug. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje,
kartu su Šilalės rajono literatų klubu „Versmė“, buvo organizuota Respublikinė literatų šventė

„Nuo piliakalnių aukštumos“. Šventėje dalyvavo poetai iš 15 Lietuvos miestų ir miestelių.
Teatralizuotą renginį vedė ir visus susirinkusiuosius pasidalinti žodžio burtais kvietė Medvėgalio
raganos.
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Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje veikiantis vaikų klubas „Nykštukas“ organizavo
išvažiuojamąją popietę ant Bilionių piliakalnio. 2017 m. šį piliakalnį kasinėję archeologai
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patvirtino jau senokai sklandžiusius gandus, kad šis piliakalnis galėjo būti legendiniai Pilėnai.
Teatralizuotoje popietėje vaikai įsijautė į Pilėnų gynėjų vaidmenį, „kovojo“ su pilies „priešais“.

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius organizavo protų mūšį apie Šilalės krašto
piliakalnius „Kai ją pažįsti, supranti kokia brangi ši žemė“.
Bijotų kaimo filiale vyko popietė „Piliakalnių legendos“, kurios metu renginio dalyviai Šilalės
rajono žemėlapyje ieškojo piliakalnių,
skaitė apie juos legendas.
Obelyno kaimo filiale vyko viktorina
„Išmintis nuo Šilalės krašto piliakalnių“.
Požerės kaimo filialo jaunieji skaitytojai,
kartu su bibliotekininke, vyko ant
netoliese dunksančio Medvėgalio
piliakalnio kur vyko popietė „Keliauk ir
skaityk“.
Šiauduvos kaimo bendruomenės
namuose vyko Piliakalnių metų
atidarymo renginys. Ta proga
Šiauduvos kaimo bibliotekoje pristatyta
paroda skirta šiems metams paminėti.
Tautinio kostiumo metams. Šilalės
miesto šventės metu Viešoji biblioteka
organizavo „Žemaičių tautinio kostiumo
iš gėlių kūrybinės dirbtuves“. Iš Šilalės
miesto gyventojų padovanotų gyvų
gėlių sukurtas 1,8 m aukščio žemaičių
tautinis kostiumas, kuris sulaukė itin
didelio miesto gyventojų ir svečių
dėmesio, nes prie sukurto tautinio
kostiumo nuolat vyko fotosesijos.
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Laukuvos kaimo filiale vyko popietė „Lietuvių tautiniai kostiumai“, kurios metu vaikai buvo
supažindinami su tautiniais kostiumais, karpė juos iš popieriaus ir rengė lėles.
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Knygų pristatymai.
Viešojoje bibliotekoje
buvo pristatytos Šilalės
rajono poetės Teresės
Ūksienės eilėraščių
knygos „Laimink, Dieve,
Lietuvą“ ir knygelė
vaikamas „Svečiuose pas
voveraites“.
Nacionalinės bibliotekų
savaitės metu Viešojoje
bibliotekoje buvo
pristatytas žurnalistės,
rašytojos Loretos
Jastramskienės novelių
romanas „Įpėdiniai“.
Renginio metu autorė
dalijosi mintimis apie
kūrybą, aplankytas šalis.
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Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta šilališkės mokytojos Lydos Marės Voroneckajos antroji
poezijos knyga „Kaip paukštis vietroj“. Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir eiles skaitė ne tik pati
autorė bet ir buvę auklėtiniai, kalbėjo rajono vadovai, kiti svečiai.
Spalio mėnesį Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta klaipėdiečio poeto Dariaus Rekio knyga
„Pražydusios klumpės“. Renginyje dalyvavo knygos autorius, poetė Renata Karvelis,
dainuojamąją poeziją atliko grupės „Poezijos medžiotojai“ narys Michailas Denisenko.
Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Rūtos Beišytės knyga „Ideali figūra“. Pristatymo metu,
knygos autorė dalijosi prisiminimais kaip ji pasirinko asmeninės trenerės kelią, atskleidė
pagrindinius sveikos mitybos principus.
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Viešojoje bibliotekoje vyko
psichologo, psichoterapiauto
Timo Petraičio knygos „Tikras
Timas“ pristatymas.
Susitikimo su skaitytojais
metu, autorius dalijosi
prisiminimais apie šios knygos
gimimą, išgirdo naudingų
patarimų, kaip išlikti stipriam
šių dienų gyvenime.
Viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje vaikams
buvo pristatytos „Metų
knygos“ rinkimuose
dalyvavusios knygos:
Selemono Paltanavičiaus
„Maži ežiuko sapnai“, Jurgos
Baltrukonytės „Filmukai“, Aido
Jurašiaus „Akmenukų
pasakos“, Gendručio Morkūno „Traškančios žvaigždės“.
Pirmą kartą Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta knyga „Baltijos
valdovė“, kuri skirta regintiems ir negalią turintiems vaikams. Susirinkusieji atidžiai klausėsi
knygos leidėjos Eglės Jokužytės pasakojimo apie tai, kaip jai kilo mintis išleisti analogų
neturinčią vaikišką knygą, kurią gali skaityti ir regintys, ir neregiai.

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Puslapis 25

2017 metų veiklos apžvalga

Bilionių kaimo filiale vyko
Sigito Kancevyčiaus knygos
„Bendruomenė ir teatras“
pristatymas. Šioje knygoje
rašoma apie Bilionių
bendruomenės teatrą, jo
praeitį ir šiandieninę veiklą.
Knygos pristatymo metu
autorius pasidalijo savo
įspūdžiais apie knygos
kūrimą, atsakė į
susirinkusiųjų klausimus.
Laukuvos kaimo filiale
buvo pristatyta buvusios
laukuviškės Reginos
Šiogerytės – Bliūdžiuvienės
knyga „Tėviškės legendos“.
Susitikimai. Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu

Laurynu Kasčiūnu. Susitikimo, „Ko reikia, kad Lietuva būtų saugi?“ metu buvo kalbama apie
grėsmes nacionaliniam saugumui, propagandos atpažinimą, kovos su ja būdus.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Viešojoje bibliotekoje lankėsi ir paskaitą apie bičių
teikiamą naudą, priežiūrą ir kitus bitininkystės ypatumus skaitė Aleksandro Stulginskio
universiteto docentas, TV laidų vedėjas Algirdas Amšiejus.
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Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su stiliste Agne Gilyte, kuri susirinkusioms moterims
papasakojo pagrindines stiliaus klaidas, pamokė kaip pasirinkti sau tinkantį stilių, užmaskuoti
figūros netobulumus, kasdieninį ir dalykinį įvaizdžius.

Europos dienos metu Viešojoje bibliotekoje viešėjo buvusi šilališkė, dabar žurnalistė, fotografė
ir keliautoja Berta Tilmantaitė. Fotografė susirinkusiems pasakojo apie patirtus ekstremalius
išgyvenimus kelionėse, juose sutiktus žmones, įvairias patirtis ir išgyvenimus.
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Nacionalinės
bibliotekų savaitės
metu Viešosios
bibliotekos Vaikų
literatūros skyriuje,
Laukuvos ir Upynos
kaimo filialuose
viešėjo aktorė
Kristina Savickytė –
Damanskienė. Aktorė
vedė pasakų kūrimo
dirbtuves – praktinius
užsiėmimus
vaikučiams ir jų
mamytėms. Renginių
dalyviai buvo mokomi
kurti pasakas, jas
inscenizuoti ir
vaidinti.
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Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo susitikimą vaikams ir mamoms su
psichologe Asta Katauskiene. Susitikimo metu vyko paskaita ir praktiniai užsiėmimai „Vaiko
motyvacija skaityti“.

Pajūralio kaimo filialo mažieji skaitytojai susitiko su Šilalės rajono poete, daugelio vaikiškų
knygelių autore Terese Ūksiene.
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Pajūrio kaimo filiale
vyko susitikimas su
„Misija Sibiras’17“
komandos nare
Simona Budreckaite.
Šio susitikimo tikslas
paskleisti gyvosios
istorijos bei
pilietiškumo žinias
kuo daugiau ir kuo
skirtingesnių žmonių.

Edukaciniai renginiai. Šilalės miesto šventės metu,
prie Viešosios bibliotekos, buvo organizuotos
knygų skulptūrų kūrybinės dirbtuvės „Kuriu savo
miestą". Iš jau atitarnavusių ir nebenaudojamų
knygų vaikai kūrė namelius, kuriuos vėliau surikiavo
į gatves ir šalia bibliotekos įkūrė įspūdingą knygų
miestą.
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Kūrybinės dirbtuvės „Popierinė gėlė“ vyko Viešojoje bibliotekoje ir pakvietė šilališkes moteris
išmokti daryti gėles iš krepinio popieriaus. Užsiėmimus vedė Roberta Pocienė, kuri išmokė
susirinkusiąsias pasidaryti „Kalėdų žvaigždę“.
Tradiciškai, prieš Velykas, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius organizavo margučių
marginimo įvairiomis technikomis užsiėmimus. Ataskaitiniais metais nuo ankstesnių užsiėmimų
jie skyrėsi tuo, kad juose dalyvavo ne tik vaikai bet ir jų mamos.
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Kaltinėnų kaimo filiale vyko popietė
„Susikurkime kalėdinį džiaugsmą“,
kurios metu buvo pinami kalėdiniai
vainikai, karpomi karpiniai.
Panašus renginys vyko ir Laukuvos
kaimo filiale, kuriame buvo organizuota
popietė ”Pasidaryk velykinį suvenyrą
pats“. Popietės metu susirinkusieji
mokėsi gaminti Velykų stalo
papuošimus.
Laukuvos kaimo filiale vyko popietė
vaikams „Nuo medžio iki knygos“,
kurioje buvo pasakojama popieriaus
atsiradimo istorija, jo gamybos
procesas, atlikti popieriaus perdirbimo
darbai.
Pajūralio kaimo filiale vyko margučių
marginimo vašku užsiėmimai „Kas ant
manrgučio parašyta“ bei snaigių
karpymo popietė „Snaigių šokis“.
Pajūrio kaimo filiale taip pat vyko
kiaušinių marginimo vašku pamokėlės,
kuriose buvo atskleista daug šio meno
subtilybių. Šiuose užsiėmimuose
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apsilankė įvairaus amžiaus Pajūrio bendruomenės nariai nes pamokėlės vyko visą priešvelykinę
savaitę.
Šiauduvos kaimo filiale vyko popietė vaikams „Mokomės kartu su Googliu“. Šio renginio tikslas
buvo išmokyti vaikus saugaus naudojimosi internetu taisyklių.
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai2“ Viešoji biblioteka įsigijo nemažai įrangos, kurios
Šilalės mieste niekas daugiau neturi. Tai vienintelė vieta mieste kur techninės galimybės dabar
leidžia žiūrėti filmus 3D formatu, žaisti interaktyvius žaidimus, piešti smėliu. Šios paslaugos
labai dažnai panaudojamos ir organizuojant renginius. Atsiskaitomuoju laikotarpiu Viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo popietę skirtą Šatrijos Raganos 140-osioms
metinėms. Popietės metu vaikai žiūrėjo filmą „Irkos tragedija“ ir jį aptarė.
Prieš kelerius metus prasidėjęs proto mūšių bumas neaplenkė ir Šilalės. Džiaugiamės tuo, kad
esame šio žaidimo pradininkai ir lyderiai mūsų rajone. Atsiskaitomuoju laikotarpiu įvyko
pavasario ir rudens sezonų „Auksinio proto“ turnyrai (po 4 kovas) ir žaidimo „Europrotai“
turnyrai įvairiose rajono įstaigose, kuriuos organizavo mūsų bibliotekos darbuotojai.

Mažėjant gyventojų skaičiui daugelyje kaimo vietovių bibliotekos yra išlikusios vieninteliais
židiniais kur gali susirinkti bendruomenės žmonės todėl labai dažnai kaimo filialuose vyksta
bendruomenėms skirti renginiai prie kurių organizavimo prisideda seniūnijos, vietos
bendruomenės. Atsiskaituomuoju laikotarpiu Jucaičių kaimo filialas organizavo kalėdinę
popietę „Kalėdos, Kalėdos stebuklų tai metas“, kuri buvo skirta patiems mažiausiems
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bendruomenės nariams, kurie susitiko su Kalėdų seneliu. Renginyje dalyvavo ir jaunieji
bibliotekos lankytojai, kurie parengė vaidinimą „Vilkas uodegą prišalo“, kartu šoko ratelius.
Panašūs renginiai vyko ir daugelyje kitų kaimo filialų.
Parodos. Viešojoje bibliotekoje veikė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios
bibliotekos direktoriaus, skulptoriaus ir rašytojo Juozo Šikšnelio darbų paroda „Baibokai ir jų
lazdos“. Parodoje buvo eksponuojamos medžio ir akmens skulptūros, lazdos, darbų
fotografijos.

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikė menininkės Ramunės Igoriutės
kūrybinių darbų paroda „Išminties talpyklos“. Kūrybine kompozicija autorė siekė iškelti knygos,
kaip informacijos saugotojos ir materialaus žmonijos kultūros paveldo reikšmę.
Tenenių kaimo filiale vyko skaitytojų pagamintų kalėdinių žaisliukų paroda „Eglutę pasipuošiu
pats“.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos aktyviais partneriais yra Šilalės meno mokykla
bei Šilalės lopšelis - darželis „Žiogelis“. Viešojoje bibliotekoje dažnai vyksta šių įstaigų ugdytinių
įvairiomis technikomis atliktų darbelių parodos. Atsiskaitomuoju laikotarpiu vyko šios parodos
„Seniai besmegeniai“, „Muzikinės interpretacijos“, „Kiškučių radiniai“, „Vasarėlės aidai“,
„Žydinčios spalvos“ ir kt.
Daugelyje kaimo filialų veikė karpinių, Užgavėnių kaukių, puokščių ir kitokių darbų parodos.
Minint iškilių kraštiečių gimimo datas Viešojoje bibliotekoje buvo parengtos dokumentų
parodos „Istorikas, kraštotyrininkas – Kazys Misius“, „Dailininkas, žurnalistas, fotografas
Aloyzas Stasytis“, „Kraštotyrininkas, tautodailininkas Klemensas Lovčikas“, „Žurnalistė, poetė
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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Angelė Jankauskytė“, „Memuaristė, tremtinė, gydytoja Dalia Grinkevičiūtė“, „Dailininkė Birutė
Stulgaitė“, „Šilalės krašto žydai“, „Žurnalistas, socialinių mokslų daktaras – Jonas Dautaras“ ir
kt.
Tradiciškai dokumentų parodomis buvo pažymėtos rašytojų, poetų ir kitų žymių asmenybių
gimimo sukaktys. Ataskaitiniais metais parodos buvo rengiamos Ievos Simonaitytės, Bernardo
Brazdžionio, Šatrijos Raganos, Antano Vienuolio, Jono Avyžiaus, Vinco Mickevičiaus – Krėvės,
Vytauto Račicko, Kazio Sajos, Aleksandro Diuma, Hermano Hesės, Stiveno Kingo ir kitų
rašytojų gimimo sukaktims pažymėti.

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:
Eil.
Nr.
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.

Paslaugos pavadinimas
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
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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

3,00
0,20
0,70
5,00
0,40
0,70
0,70
2,00
0,20
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7.3.2.
7.3.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.5.
9.
9.1.

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)

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.

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
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1 kopija
1 kopija

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
101 ir
daugiau
lapų

0,30
0,50
0,90
1,00
1,50
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

1 savaitei
1 val.

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

5,00
6,00
7,00
10,00
15,00
25,00
Pagal atskirą
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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.

bibliotekos
direktoriaus
patvirtintą
įsakymą
25,00

1 įrašas

0,10

1 siunta

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

0,10 + pašto
siuntų,
siunčiamų
Lietuvoje
tarifas
bibliotekos
leidinio
savininko
kopijavimo
išlaidos bei
persiuntimo
išlaidos
nemokamai

1 asmeniui

19.

20.

21.
22.

25.
25.1.
25.2.
26.

rajoną platinimas
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma (vaizdo grotuvai,
projektorius, atributika renginių apipavidalinimui ir kt.)

0,30
0,60
30,00

2017 m. biblioteka už mokamas paslaugas gavo 739 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.
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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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.
Ataskaitiniais
metais Šilalės
rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos kolektyvui buvo įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės padėka už iniciatyvas ir aktyvų dalyvavimą akcijoje „Knygų Kalėdos“.
Lietuvos Respublikos konsulas Sovietske
Bronius Makauskas įteikė padėką Šilalės
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
kolektyvui už Žemaitijos regiono papročių ir
tradicijų supažindinimą lietuvių
bendruomenei Sovietske.
Padėkos raštais, Šilalės rajono savivaldybės
tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir
teisėtvarkos komitetas tradiciškai surengtoje
Padėkos popietėje praėjusiais metais
nusipelniusiems asmenims už iniciatyvumą,
atsakingumą ir nuoširdų darbą telkiant
jaunimą, organizuojant renginius ir projektus
mero padėkomis buvo apdovanotos
vyriausioji bibliotekininkė (metodininkė)
Stefa Minutaitė ir vyr. bibliografė Rūta
Vaitkevičienė.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos direktoriaus Juozo
Šikšnelio įsteigta „Jonvabalio“ nominacija už
indėlį telkiant vietos bendruomenes
intelektualiai veiklai, mažųjų bibliotekėlių
plėtrą Šilalės rajone ir skaitymo skatinimą,
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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jaunimo ir šeimų užimtumo didinimą, inovatyvių idėjų įgyvendinimą, profesionalaus meno
sklaidą, lietuvių liaudies kultūros ir tradicijų puoselėjimą, žemaičių tarmės populiarinimą,
netradicinių ES renginių organizavimą buvo apdovanota Rima Norvilienė.
Kvėdarnos seniūnijos seniūno padėka už pasiekimus švietimo ir kultūros srityse įteikta Pajūralio
kaimo filialo bibliotekininkei Stasei Pudžemienei.
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.
2017 m. Šilalės rajono savivaldybės
viešojoje bibliotekoje
organizuojamiems renginiams buvo
spausdinami kvietimai, skelbimai,
rėmėjams ir konkursų dalyviams –
padėkos raštai.
2017 metais Viešoji biblioteka išleido
kraštieties Reginos Šliogerytės –
Bliūdžiuvienės knygą „Tėviškės
legendos“ ir lankstinuką „Turistiniai
maršrutai Šilalės rajone“.

Bibliotekos darbotuojų straipsniai
rajono spaudoje paskelbti 3:
Norvilienė Rima. Rekordu pažymėtas
finalas: [Protų mūšio viktorina „Auksinis
protas“] // Šilalės artojas.- 2017, kovo 31,
p. 7.
Norvilienė Rima. Bibliotekoje
apsigyveno būrys kiškučių: [Šilalės
meno mokyklos mokinių (mok. Laimutė
Rupšytė) kūrybinių darbelių paroda] //
Šilalės artojas.- 2017, balandžio 11, p. 6.
Kairienė Jolanta. Svečiavosi mažieji
skaitytojai: [Laukuvos Norberto Vėliaus
gimnazijos mokiniai lankėsi Laukuvos
bibliotekoje] // Šilalės artojas.- 2017,
gruodžio 19, p. 7.
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Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai paskelbta 12:
Bartkienė Daiva. Kultūra pabrango dvigubai: [Apie pabrangusias paslaugas kultūros įstaigose,
tame tarpe ir Viešojoje bibliotekoje] // Šilalės artojas.- 2017, sausio 20, p. 1, 5.
Skaitytoja Marija. Kiekvieną sušildo šypsena: [Apie Pajūrio miestelio bibliotekininkę Rasą
Griškienę] // Šilalės artojas.- 2017, vasario 28, p. 6.
Bibliotekai – Prezidentės apdovanojimai: [Prezidentė Šilalės viešosios bibliotekos direktorei A.
Noreikienei įteikė padėką už bibliotekos inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“ // Šilalės artojas.2017, vasario 3, p. 1.
Mikutytė Morta. Biblioteka nedirba dėl pastato renovacijos:[ renovuojama Kvėdarnos
biblioteka] // Šilalės artojas.- 2017, kovo 28, p. 5.
Vyksta 17-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė: [Renginiai, kurie vyks Nacionalinės bibliotekų
savaitės metu] // Šilalės artojas.- 2017, balandžio 25, p. 1.
Mikutytė Morta. B. Tilmantaitė: istorijos tyko už kampo...: [Susitikimas su žurnaliste, fotografe,
kraštiete Berta Tilmantaite] // Šilalės artojas.- 2017, gegužės 16, p. 7.
Mikutytė Morta. Biblioteka mini 80-uosius veiklos metus: [Bibliotekos 80-ojo jubiliejaus
paminėjimas] // Šilalės artojas.- 2017, gegužės 23, p. 5.
Mikutytė Morta. A. Gilytė: svarbiausia yra ne kilogramai: [Susitikimas su stiliste Agne Gilyte] //
Šilalės artojas.- 2017, gegužės 23, p. 7.
Bartkienė Daiva. Kaimo bibliotekos savivaldybės nenuskurdins: [Apie uždaromus Viešosios
bibliotekos filialus] // Šilalės artojas.- 2017, rugsėjo 12, p. 1, 5.
Jankauskaitė – Milčiuvienė Vitalija. Rajono vaikams padovanojo 900 knygų: [Fondo „Švieskime
vaikus“ atstovai Šilalės rajono švietimo ir bibliotekų įstaigoms padovanojo knygų] // Šilalės
artojas.- 2017, lapkričio 28, p. 7.
Neįgaliųjų diena paminėta išskirtinėmis šventėmis: [Renginys Šilalės viešojoje bibliotekoje] //
Šilalės artojas.- 2017, gruodžio 8, p. 7.
Ričkus Mindaugas. Dviguba šventė: [Šilalės viešojoje bibliotekoje vyko kalėdinės parodos
„Puošniosios eglutės“ ir akcijos „Padovanok knygą savo bibliotekai“ pristatymas] // Šilalės
artojas.- 2017, gruodžio 29, p. 5.
Ataskaitiniais metais per LRT buvo parodyti 2 interviu su Viešosios bibliotekos vyriausiąja
bibliotekininke (metodininke) Stefa Minutaite ir Komunikacijų ir informacijos skyriaus vedėja
Rima Norviliene.
Portale www.delfi.lt buvo paskelbtas pokalbis su vyriausiąja bibliotekininke (metodininke)
Stefa Minutaite apie Šilalės krašto kulinarinį paveldą.
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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”.
Ataskaitiniais metais padaryti 672 analiziniai įrašai. Iš viso elektroniniame kataloge yra 15729
bibliografiniai įrašai.
Informacinis fondas:
- VB – 2393.
- Kaimo filialuose – 4309.
- vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 190,8 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.
2017 m. Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo pateiktos 2819 informacinių
užklausų. Atsakyta į 2751 informacines užklausas.
Viešojoje bibliotekoje buvo gautos 720 užklausų, atsakyta į 717 užklausų.
Kaimo filialuose skaitytojai pateikė 2099 užklausos iš kurių atsakytos – 2034.
Vidutinis atsakytų užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 88,4.
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
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šalys”, “Gamtos apsauga”, “AIDS”, “Alkoholizmas. Rūkymas”, “Narkomanija”, “Depresija”,
“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 – 25: Viešoji biblioteka ir 24 kaimo filialai.
- interneto vartotojų skaičius: 2724:
- VB – 350;
- Kaimo filailuose – 2374;
- 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 CDROM, 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.
SVB kraštotyros fonde saugoma 3847 fiz. vnt.
- VB – 1753 fiz. vnt.
- Kaimo filialuose – 2094 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.
Ataskaitiniais metais buvo pradėti rengti arba parengti nauji darbai „Girdiškės Švč. Mergelės
Snieginės bažnyčia“ (Girdiškės kaimo filialas), „Jomantų krašto tautodailininkai“ (Jomantų
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kaimo filialas), „Tautinis kostiumas Kaltinėnuose“ (Kaltinėnų kaimo filialas), „Lietuvių tautiniai
drabužiai“ ir „Laukuvos apylinkių piliakalniai“ (Laukuvos kaimo filialas), „Mūsų krašto tautinis
kostiumas, jo dėvėjimas“ (Pajūralio kaimo filialas), „Pajūrio apylinkių lankyti objektai“ ir „Pajūrio
krašto tautodailininkai“ (Pajūrio kaimo filialas), „Partizanų vadas Aleksandras Milaševičius –
Ruonis“ ( Požerės kaimo filialas), „Užgavienių papročiai, valgiai ir simboliai“ (Šiauduvos kaimo
filialas), „Tautinis kostiumas Teneniuose“ (Tenenių kaimo filialas), „Paminklas Vytautui
Didžiąjam“ (Tūbinių kaimo filialas), „Kūčių ir kalėdų papročiai Žvingių apylinkėse“ (Žvingių
kaimo filialas), „Taip bylojo mūs senuoliai“ (Žadeikių kaimo filialas) ir kt.
Papildyti „Bilionių krašto virtuvė“ (Bilionių kaimo filialas), „Sugrįžę iš tremties“ ir „Didkiemio
kulinarinis paveldas“ (Didkiemio kaimo filialas), „Pasakoja tremtiniai“ (Gineikių kaimo filialas),
„Senojo Obelyno kapinynas“ (Obelyno kaimo filialas), „Žmogus savo prisiminimais sugrįžta į
Sibirą“ ir „Mūsų krašto lakūnas“ (Palentinio kaimo filialas) ir kt.
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 2018 m. datų
kalendorius”.
Praktinės pagalbos teikimas. Į kaimo filialus išvykta 7 kartai. Aplankyti visi 23 kaimo filialai.
Vienas kaimo filialas vidutiniškai aplankytas 1,1 karto.
Lankymosi metu bibliotekininkai buvo konsultuojami bibliotekos dienoraščių 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 „Indvidualaus kūrybiškumo ugdymo mokymai“ (4
val.).
Projektų rengimas. 2017 m. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka įvairiems finansavimo
šaltiniams pateikė 11 projektų. Gautas finansavimas ir įgyvendinti 2 projektai.
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Bendra informacija apie bibliotekos teiktas paraiškas
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)
Europos regioninės plėtros fondas
Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos
bendradarbiavimo programa
1. Praktinių Lietuvos ir Lenkijos
jaunimo technologinių ir verslumo
gebėjimų ugdymo programų
įgyvendinimas
Europos Komisijos atstovybė
Lietuvoje
1. Europos diena
Lietuvos kultūros taryba
1. Menas vienija ir jungia;
2. Ilgaamžė tauta – skaitanti tauta;
3.Šilalės rajono piliakalniai;
4. Dailės terapijos vakarai;
5. Kur Piles stovėjo;
6. Virtualus turas po Šilalės krašto
piliakalnius;
7. Paveiziek, kap gražę,
pasmuokavuok, kap skanę;
8. Senojo Baublio pasakojimai.
Šilalės rajono savivaldybės Etninės
kultūros plėtros programa
1. Paveiziek, kap gražę,
pasmuokavuok, kap skanę.
Iš viso:

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos,
Eurų

1

0

0

1

1

1000,00

8

0

0

1

1

440,0

11

2

1440,0

Įgyvendinti projektai. Šilalėje Europos diena buvo švenčiama jubiliejinį 10-ąją kartą. Ta proga net
keturias dienas vyko įvairūs renginiai: susitikimas su žurnaliste, fotografe ir keliautoja Berta
Tilmantaite, Agnės Gilytės seminaras apie stilių madą, kasdienį ir dalykinį įvaizdį, šokio
spektaklio „Eglė žalčių karalienė" premjera, I-asis Europos dienos krepšinio turnyras,
interaktyvios Europos sporto žaidynės. Taip pat šalia bibliotekos sukurta žvaigždžių alėja,
supažindinanti su svarbiausiomis datomis ES, Lietuvoje ir Šilalės krašte, nupieštas milžiniškas
gatvės kryžiažodis. Veikė interaktyvi užduočių ir galvosūkių erdvė „Pabėgimo kambarys". Buvo
sukurtas specialus Europos šalių patiekalų meniu, kurį buvo galima išbandyti kavinėje „Pipiras".
Vykdydama projektą „Paveiziek, kap gražę, pasmuokavuok, kap skanę“ lietuvių bendruomenei
Sovetske (Kaliningrado sritis) Viešosios bibliotekos bibliotekininkės pristatė programą apie
tautinio kostiumo kilmę ir prasmę, senovinių žemaičių patiekalų gaminimą. Už, kitoje Nemuno
pakrantės pusėje gyvenantiems tautiečiams, parodytą teatralizuotą programą, lietuvybę,
lietuvių liaudies papročius ir žemaičių tarmę puoselėjantį pasirodymą bibliotekos darbuotojoms
padėkojo Lietuvos Respublikos konsulas Sovetske Bronius Makauskas.

Mokslinio tyrimo darbas.
2017 m. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo 4 tyrimuose.
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Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atliekamame tyrime apie informacinį ir
skaitmeninį viešųjų bibliotekų vartotojų (suaugusiųjų) raštingumą taip pat dalyvavo šios
bibliotekos tyrime „Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistema“.
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos organizavo tyrimus „Klaipėdos
regiono jaunimo poreikiai bibliotekoje“ ir „Savivaldybių viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla 2010 –
2015 metais“.

Personalas.
Darbuotojų skaičius.
Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų sąraše buvo 35,75 darbuotojų etatų
ir dirbo 45 darbuotojai. Bibliotekininkų etatų rajone buvo 28,75 etato, dirbo 37 darbuotoja1: 19
(51,4%) pilną darbo dieną, 3 (8,1%) 0,75 etato ir 15 (40,5%) darbuotojų dirba 0,5 etato.

40,5%
51,4%

Pilną darbo dieną
0,75 etato
0,5 etato

8,1%

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 23 darbuotojai: pilnu etatu dirba 7 (30,4%),
0,75 etato dirba 3 (13%), 0,5 etato dirba 13 (56,5%) bibliotekininkų.

30,4%
56,6%
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas.
Su aukštuoju išsilavinimu rajone dirba 18 (48,6%) bibliotekinių darbuotojų, aukštesniuoju – 16
(43,2%) darbuotojų, kitą išsilavinimą turi 3 (8,1%) rajono bibliotekininkai.

Su aukštuoju išsilavinimu
43,2%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu
Su kitu išsilavinimu

48,6%
8,1%

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

Su aukštuoju
išsilavinimu
35,7%

64,3%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu
Su kitu išsilavinimu

0,0%

Kaimo filialuose aukštąjį išsilavinimą turi 9 (39%), aukštesnįjį – 11 (47,8%), kitą išsilavinimą turi –
3 (13%) bibliotekininkai.

Su aukštuoju išsilavinimu
47,9%

Su aukštesniuoju
išsilavinimu

39,1%

Su kitu išsilavinimu
13,0%
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Aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą turi 2 bibliotekininkės: Viešojoje bibliotekoje – 2, kaimo
filialuose - 0. Aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą turi 8 bibliotekininkių: viešojoje bibliotekoje – 3
darbuotojai, kaimo filialuose – 5 darbuotojai.
Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuotame seminare
„Kultūros paveldo objektų (atvirukų, rankraščių, nuotraukų, negatyvų ir kt.) bibliografinių įrašų
kūrimas LIBIS programa“ dalyvavo Bibliografijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vida Beržinienė
ir Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja Snieguolė Bernotienė.
Viešosios įstaigos Tyrimų ir mokymo centras organizuotose 24 akademinių valandų trukmės
mokymuose „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniniame gyvenime:
galimybės ir būdai“ dalyvavo šie Viešosios bibliotekos darbuotojai: Stefa Minutaitė, Jurgita
Žymantaitė, Vilma Stancelienė, Dalė Goštautienė, Jolanta Venckienė, Danutė Šimkienė, Inga
Vitartienė.
Nuotolinių video mokymų projekto Verslokursai.lt mokymuose kvalifikaciją kėlė šie rajono
bibliotekininkai:
Mokymų kursą „Vizija. Norai. Gyvenimo tikslai“ išklausė ir pažymėjimą gavo Bijotų kaimo filialo
bibliotekininkė Nijolė Pociuvienė, Jucaičių kaimo filialo bibliotekininkė Rasa Šeputienė ir
Pajūralio kaimo filialo bibliotekininkė Stasė Pudžemienė.
Mokymų kursą „Laiko planavimas arba kaip mylėti gyvenimą“ išklausė ir pažymėjimą gavo
Jucaičių kaimo filialo bibliotekininkė Rasa Šeputienė.
Mokymų kursą „Motyvacija. Intuicija. Nuostatos“ išklausė ir pažymėjimą gavo Pajūralio kaimo
filialo bibliotekininkė Stasė Pudžemienė, Jucaičių kaimo filialo bibliotekininkė Rasa Šeputienė ir
Bijotų kaimo filialo bibliotekininkė Nijolė Pociuvienė.
Mokymų kursą „Asmenybė. Charakteris. Vertybės“ išklausė ir pažymėjimą gavo Bijotų kaimo
filialo bibliotekininkė Nijolė Pociuvienė, Pajūralio kaimo filialo bibliotekininkė Stasė
Pudžemienė ir Jucaičių kaimo filialo bibliotekininkė Rasa Šeputienė.
Mokymų kursą „Bendravimo ir lyderystės įgūdžiai. Veiklos ir laiko efektyvumas“ išklausė ir
pažymėjimą gavo Bijotų kaimo filialo bibliotekininkė Nijolė Pociuvienė, Pajūralio kaimo filialo
bibliotekininkė Stasė Pudžemienė ir Jucaičių kaimo filialo bibliotekininkė Rasa Šeputienė.
Mokymų kursą „Konfliktų valdymas“ išklausė ir pažymėjimą gavo Pajūralio kaimo filialo
bibliotekininkė Stasė Pudžemienė.
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai.
Ataskaitiniais metais vienam rajono bibliotekininkui teko 160 vartotojų: Viešojoje bibliotekoje –
127,9, kaimo filialuose – 179,5.
Vienam rajono bibliotekininkui vidutiniškai teko 2675 lankytojai: Viešojoje bibliotekoje – 2638,9
kaimo filialuose – 2697 lankytojai.
Vienas rajono bibliotekininkas vidutiniškai išdavė 3610,9 egz. dokumentų: Viešojoje
bibliotekoje – 2908,6 egz., kaimo filialuose – 4038,4 egz. dokumentus.
Vidutiniškai vieno vartotojo aptarnavimas kainavo 73,1 euro.
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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 – 153 kompiuteriai ir 25 fotokopijavimo aparatų. Vartotojams yra 108 kompiuteriai
(visi prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra 45 kompiuteriai (visi
prijungti prie interneto).
- VB – 46 kompiuteriai ir 2 fotokopijavimo aparatai aparatai. Vartotojams skirta 24
kompiuterių (visi prijungti prie interneto), bibliotekos darbuotojams yra 22 kompiuteriai
(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).
Patalpų plotas:
Bendras bibliotekos patalpų plotas: 2145 m2.
- naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 1979 m2.

Lentynų apsakita:
- viso fondo lentynų metrų skaičius - 4131 m.;
- atviro fondo lentynų metrų skaičius – 4121 m.

Finansavimas
Einamosios (paprastosios) išlaidos: 462054 eurai:
- darbuotojams – 267391 euras.
- komplektavimui (dokumentams įsigyti): 29256 eurai:
knygoms – 19236 eurai;
periodikai – 10000 eurų;
elektroniniams dokumentams – 20 eurų.
- sklypams, pastatams – 0 eurų;
- automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, jos palaikymui – 1471 eurų;
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-

kitos išlaidos – 163936 eurai.

Pajamos ir finansavimas: 462054 eurai:
- bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos 458482 eurai;
- specialūs grantai - 1440 eurai;
- fizinių, juridinių asmenų parama – 365 eurai;
- gautos pajamos – 1767 eurai.

Išvados
Pasiekimai:
 Nežiūrint prasto renginių finansavimo jų skaičius nemažėja.
 Kvalifikaciją pakėlė visi Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
bibliotekininkai.
 Šilalės bibliotekininkių surinktas kulinarinis paveldas pristatytas Rygoje ir Sovietske.
 Įvairiais renginiais paminėti Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metai.
 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.
 Vyko susitikimai su LR Seimo nariu Laurynu. Kasčiūnu, Aleksandro Stulginskio
universiteto docentu Algirdu Amšiejumi, stiliste Agne Gilyte, žurnaliste ir fotografe
Berta Tilmantaite, aktore Kristina Savickyte – Damanskiene, psichologe Asta
Katauskiene, „Misija Sibiras‘17“ komandos nare Simona Budreckaite ir kt.
 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.
 Įstrigo ir praktiškai nebevyksta LIBIS diegimas kaimo filialuose.
 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 ko pasekoje nukenčia jų kokybė.

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
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