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BENDROJI DALIS 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra įstaiga veikianti informacijos sklaidos, 

kultūros, mokslo ir švietimo srityje. 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka ir jos 25 filialai: Akmenynės biblioteka, Baltosios Vokės biblioteka, 

Butrimonių biblioteka, Čiužakampio biblioteka, Dainavos biblioteka, Dieveniškių biblioteka, 

Didžiųjų Sėlų biblioteka, Eišiškių biblioteka, Gerviškių biblioteka, Jančiūnų biblioteka, Jašiūnų 

biblioteka, Jurgelionių biblioteka, Kalesninkų biblioteka, Milkūnų biblioteka, Pabarės biblioteka, 

Poškonių biblioteka, Purvėnų biblioteka, Rūdininkų biblioteka, Skynimų biblioteka, Šalčininkėlių 

biblioteka, Tabariškių biblioteka, Tetėnų biblioteka, Tribonių biblioteka, Turgelių biblioteka, 

Zavišonių biblioteka.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. Šalčininkų rajono savivaldybėje 

gyveno 32 305 gyventojai. Iš jų Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų 

vartotojais yra 9347 asmenys, tai yra, kad biblioteka aptarnauja 29 proc. visų rajono gyventojų. 

2016 m. bibliotekoje apsilankė virš 107 tūkst. lankytojų. Bibliotekos paslaugomis naudojasi ne tik 

gyventojai bet ir rajono svečiai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Bibliotekų fonduose sukaupta 262 994 

vnt. dokumentų. 2016 m. fondai papildyti 8642 dokumentų. 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos prioritetais buvo:  

 Skaitytojų aptarnavimo posistemės (SAP) kūrimas, tobulinimas ir diegimas, 

bibliotekos informacinės ieškos sistemos kūrimas, jos tobulinimas, 

bibliotekinių procesų modernizavimas.  

 Universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo formavimas, atsižvelgiant į 

Šalčininkų rajono istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, 

demografinę situaciją bei gyventojų poreikius.  

 VB ir filialų darbuotojų profesionalumo skatinimas. 

 Dalyvavimas įvairiose programose ir projektuose skatinant skaitymo kultūrą. 

 Bendradarbiavimas su Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, 

kultūros centro filialais, seniūnijomis bei kitomis įstaigomis.  

 

Ataskaitoje bus naudojamis sutrumpinimai: 

SVB – Šalčininkų viešoji biblioteka 

VB – Viešoji biblioteka 

MF – Miesto filialas 

KF – kaimo filialas 
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

1. Tinklo pokyčiai 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas suformuotas seniūnijų centruose, 

didesniuose kaimuose yra prieinamas vartotojams ir tenkina viso rajono gyventojų poreikius.  

2016 m. bibliotekų tinklas nepasikeitė.  

 

2. Bibliotekų skaičius 

 Iš viso  - 26 

 VB – 1 

 Miesto filialų – 2 

 Kaimo filialų – 23 

 

3. Nestacionarus aptarnavimas 

 

Gyvenantys atokesniuose kaimuose, neįgalieji, senyvo amžiaus žmonės aptarnaujami knygnešių 

arba pačių bibliotekininkų.  

 

Knygnešystė 

 Knygnešių 

skaičius 

Aptarnauta 

vartotojų 

Išduota 

dokumentų 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

SVB 241 257 490 591 7082 7475 

VB 10 10 12 36 629 821 

MF 21 20 39 48 713 658 

KF 210 227 439 507 5740 5996 

 

Rajone veikia 1 nestacionarus bibliotekinis punktas (Purvėnų), kuriame sutelkta 40 vartotojų, 

išduota 740 dokumentų. 

 

4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas 

 

Bibliotekų  paslaugomis 2016 metais naudojosi 233 neįgalūs vartotojai. Jiems  buvo išduota 

4052 fiz. vnt. dokumentų. Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka viešojoje bibliotekoje veikia aklųjų 

(JAWS) ir silpnaregių (MAGIC) programinė įranga, Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos skaitykloje įrengta kompiuterizuota darbo vieta  regėjimo negalią turintiems 

vartotojams. 
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5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB 

 

2016 m. Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra nepasikeitė. Ją sudaro: 

 Administracija 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

 Vaikų literatūros skyrius 

 Dokumentų komplektavimo skyrius 

 Vyr. metodininkas 

 Vyr. bibliografė-kraštotyrininkė 

 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

 

1. Fondo buklė 

 
 

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

Fiz. 

vnt. 

 Pav. Fiz. 

vnt. 

Proc. Fiz. 

vnt. 

Proc. Fiz. vnt. Proc. 

SVB 262994 85417 191058 72,6 63050 24,0 8886 3,4 

VB 56229 17759 30791 54,7 21552 38,3 3886 6,8 

MF 37678 33609 27699 73,5 8683 23,0 1296 3,4 

KF 169087 34049 132568 78,4 32815 19,4 3686 2,1 

 

Bibliotekų fonduose sukaupta 262 994 vnt. dokumentų.  

 

2. Aprūpinimas dokumentais 

Vienam gyventojui tenka dokumentų: 

 SVB   –  8,1 fiz. vnt. 

Iš jų:  

 Mieste – 8,3  fiz. vnt. 

 Kaime – 8,0 fiz. vnt.  

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:   

 SVB - 0,27 fzn. vnt. 

Iš jų:  

 Mieste – 0,37 fiz. vnt. 

 Kaime – 0,26 fiz. vnt. 
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Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų:  

 SVB - 0,018  fzn. vnt. 

Iš jų:   

 Mieste –  0,023 fiz. vnt.  

 Kaime – 0,015  fiz. vnt.  

Vienam vartotojui tenka dokumentų: 

 SVB – 28,1 fzn. vnt. 

 Mieste – 26,8 fzn. vnt. 

 Kaime – 30,3 fzn. vnt. 

 

3. Dokumentų gavimas 

 

Gauta dokumentų 

 Iš viso Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

SVB 8642 2086 5774 1757 1511 648 

VB 1603 1119 819 795 361 351 

MF 1669 402 1198 851 279 214 

KF 5370 565 3757 1140 871 323 

   

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka komplektuoja universalų, vartotojų  poreikius 

atitinkantį dokumentų fondą: informacinę literatūrą, grožinę literatūrą, garsinius dokumentus, 

kraštotyrinius leidinius, literatūrą moksleiviams, studentams, vaikams ir suaugusiems. 2016 metais 

bibliotekų fondai pasipildė 8642 fiz. vnt., 2086 pav. dokumentų. 

 

4. Per metus gauta periodinių leidinių 

 

 SVB – 1357 fzn. vnt. (51 pav.) 

 VB – 423 fzn. vnt. (48 pav.) 

 MF – 192 fzn. vnt. (23 pav.) 

 KF – 742 fzn. vnt. (20 pav.) 

 

5. Naujai gautų dokumentų proc. fonde 

 

 SVB – 3,3 % 

 VB – 2,9 % 

 MF – 4,4 % 
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 KF – 3,2 % 

 

6. Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 

 Iš viso: 0,95 euro 

 Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,77 euro 

 Savivaldybių skirtų lėšų – 0,18 euro 

 Kiti šaltiniai – 0 

 

Lėšos dokumentams įsigyti 

 Gauta lėšų iš viso Tenka lėšų vienam gyventojui 

 

LR kultūros ministerijos 24884 0,77 

Savivaldybės 5904 0,18 

Kitų šaltinių * * 

Iš viso: 30788 0,95 

 

Nauji dokumentai buvo perkami vadovaujantis Viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklėmis, CVP IS priemonėmis. Taip galėjome įsigyti ne mažai dokumentų mažesnėmis 

kainomis.  

   Užsakant literatūra, tenka mažinti fizinių vienetų skaičių, nes norima įsigiti kuo daugiau 

pavadinimų. Reikia atkreipti demėsį į tai, kad dokumentų komplektavimas vyksta trimis kalbomis: 

lietuvių, lenkų, rusų, o leidiniai užsienio kalbomis yra brangūs. 

2016 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialai papildė 

dovanoti ar paramos būdu gauti dokumentai iš leidyklų, skaitytojų, įmonių, įstaigų. Iš viso gauta: 

2574 fiz. vnt. 

 

Dokumentų nurašymas 

 Nurašytų dokumentų 

Fiz. vnt. Pav. 

SVB 9930 1483 

VB 2691 860 

MF 2691 331 

KF 4548 292 

 

Nurašymo priežastis: 

 Susidėvėję, sugadinti – 6182 fiz. vnt. 

 Neaktualūs, dubletai – 1831 fiz. vnt. 
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 Skaitytojų prarasti – 92 fiz. vnt. 

 Perduota kitoms bibliotekoms – 0 

 Kitos – 1825  fiz. vnt. 

 

 Pagrindinė dokumentų nurašymo priežastis – dokumentų susidėvėjimas ir aktualumo 

praradimas, nes fonduose vis dar yra pasenusios, nebeaktualios literatūros.  

 

7. Fondo naudojimas 

Fondo apyvartos rodiklis: 

 SVB – 0,82 % 

 VB – 0,94 % 

 MF – 1,5 % 

 KF – 0,62 % 

 

Fondo panaudojimo koeficientas  SVB : 

 Grožinės literatūros –  0,85 

 Šakinės literaūros – 0,28 

 Periodinių leidinių – 9,3 

 

Fondo panaudojimo koeficientas  VB : 

 Grožinės literatūros –  0,83 

 Šakinės literaūros – 0,11 

 Periodinių leidinių – 7,4 

 

Fondo panaudojimo koeficientas  MF : 

 Grožinės literatūros –  0,72 

 Šakinės literaūros – 0,2 

 Periodinių leidinių – 12,5 

 

Fondo panaudojimo koeficientas  KF : 

 Grožinės literatūros –  0,96 

 Šakinės literaūros – 0,45 

 Periodinių leidinių – 7,8 
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8. Saugyklos fondas 

 Fondo dydis (fiz. vnt.) – 7858  

 Gauta per metus (fiz. vnt.) – 0 

 Išduota per metus (fiz. vnt.) – 1783 

 Fondo apyvarta – 0,23 

 

9. Mainų fondas 

2014 m. Mainų fondas buvo nurašytas 

 

10.  SVB atsarginis fondas 

Atsarginio fondo viešojoje bibliotekoje nėra. 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

1. Vartotojų telkimas 

Lietuvos  Respublikos  statistikos  departamento duomenimis Šalčininkų rajone 2016 m. gyveno 

32305 gyventojų. 

 

Gyventojų sutelkimo procentas: 

SVB – 28,9 % 

VB – 35 % 

MF – 31,1 % 

KF – 26,5 %  

 

Didžiausias vartotojų nuo gyventojų sutelkimo procentas: 

B. Vokės – 602 vart. 1320 gyv. – 45,6 % 

Turgelių – 500 vart. 1201 gyv. - 41,6% 

Gerviškių – 198 vart. 501 gyv. – 39,5 % 

Mažiausias vartotojų nuo gyventojų sutelkimo procentas: 

Jašiūnų – 523 vart. 4493 gyv. - 11,6 % 
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2. Vartotojų aptarnavimas 

Vartotojų skaičius: 

 SVB – 9347 

 VB – 2361 

 MF –  1407 

 KF – 5579 

2016 m. palyginus su 2015 metais, bendrai vartotojų sumažėjo – 148. 

 

3. Apsilankymų skaičius 

 

SVB – 107473 

VB – 24161 

MF – 23506 

KF – 59806 

 

4. Lankomumo rodiklis 

 

SVB – 11,5 

VB – 10,2 

MF – 16,7 

KF – 10,7 

 

5. Išduotis 

 

Dokumentų išduotis 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje  

Fiz. vnt. 

2016 

Fiz. vnt. 

2015 

Fiz. 

vnt. 

% Fiz. vnt. % 

SVB 215493 227159 163259 75,8 52234 24,2 

VB 53101 64320 31582 59,5 21519 40,5 

MF 56735 51070 40392 71,2 16343 28,8 

KF 105657 111769 91285 86,4 14372 13,6 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 133191 61,8 14111 6,54 

VB 24089 45,4 2185 4,11 

MF 29905 52,7 2711 4,77 

KF 79197 75,0 9215 9,72 
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Periodinių leidinių išduotis 

 Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. % 

SVB 68191 31,65 

VB 26827 50,5 

MF 24119 42,5 

KF 17245 16,3 

 

6. Skaitomumo rodiklis 

 SVB – 23,0 

 VB – 22,5  

 MF – 40,3  

 KF – 18,9  

 

7. Vartotojams skirtos darbo vietos  

 

 

Vartotojams skirtos darbo vietos 

 Darbo vietų skaičius vartotojams Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 

darbuotojams 

Iš viso Iš jų kompiuterisuotų darbo vietų skaičius 
Iš viso Prijungtų prie 

tinklo 

Su interneto 

prieiga 

SVB 151 104 104 104 47 

VB 32 12 12 12 20 

MF 16 12 12 12 4 

KF 103 80 80 80 23 

 

 

8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

Vartotojų apmokymai 

 Ekskursijos (naudojimosi fondu, 

paslaugomis, įranga, informaciniais ištekliais 

apmokymai 

Elektroninėms paslaugoms 

skirti apmokymai 

Kompiuterinio 

raštingumo 

apmokymai 

Mokymų trukmė, 

val. 

Dalyvių skaičius Mokymų 

trukmė, val. 

Dalyvių 

skaičius 

Val. Dalyvių 

skaičius 

SVB 88 575 122 137 590 440 

VB 14 260 1 12 62 52 

MF 32 96 27 37 44 47 

KF 42 219 94 88 484 341 

 

 

2016 m. 5145 vartotojai pateikė skaitmeninio raštingumo 6050 užklausas. 
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9. Renginiai 

 

Renginiai 

 Renginiai 

 
Lankytojų 

skaičius 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 612 66 173 356 11508 

VB 106 7 31 68 3869 

MF 66 10 13 42 2927 

KF 440 49 146 246 4712 

 

2016 metai buvo bibliotekos metais, todėl vyko daug renginių. 

 Pabarės kaimo bibliotekoje vyko susitikimas su krašto poete Irena Siniavskaja. Ponia 

Irena su didžiausiu malonumu pasakojo apie savo gyvenimą, su kokiais sunkumais teko susidurti, 

kas teikia gyvenimo džiaugsmą ir įkvėpimą. Galima buvo sužinoti apie kūrybinės veiklos pradžią, 

eilėraščiuose vyraujančią tematiką. Taip pat, popietės dalyviai iš jos lūpų galėjo išgirsti skaitomą 

poeziją, užduoti dominančius klausimus.  

 

Gruodžio 21 d. Eišiškių bibliotekoje vyko literatūrinis vakaras skirtas lenkų rašytojo H. 

Sinkevičiaus 170 metinėms. Literatūriniame vakare dalyvavo Eišiškių lenkų gimnazijos mokiniai 

kartu su lenkų kalbos ir literatūros mokytoja Z. Sokolovska. Mokiniai papasakojo apie rašytojo 

kūrybą ir gyvenimo istoriją. Buvo paminėti populiariausi H. Sinkevičiaus kūriniai ir pristatytos 

temos, kurios buvo analizuotos jo kūryboje. Susirinkusieji peržiūrėjo filmų ištraukos pagal H. 

Sinkevičiaus kūrybą. 

Minint 16-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę balandžio 26 d. Jančiūnų kaimo 

filialas organizavo šventę, skirtą Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai paminėti. Šiais metais 

šios savaitės tema – „Stipri biblioteka-stipri visuomenė“. Ši diena primena skaitytojui apie kultūros 

ir tradicijų, įgūdžių, žinių, pagarbos svarbą knygai 

ir kūrėjui. Renginio metu buvo pristatyti vietinių 

poetų, dalyvavusių eilėraščių konkurse „Mano 

kaimas“, kūriniai.  

Jančiūnų kaimo biblioteka glaudžiai 

bendradarbiauja su Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazijos biblioteka. Gimnazijos mokiniai, 

vadovaujami bibliotekininkės Marijos Paliul, pristatė pasirodymą „Teismas dėl knygos“.  

Renginio metu aktyviausi Jančiūnų kaimo bibliotekos skaitytojai ir rėmėjai buvo apdovanoti 

padėkos raštais, Knygos draugo medaliais bei knygomis. 

 

http://salcininkai.lt/saltis/m/m_images/wfiles/bibliotek6-35453.jpg
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2016 metus paskelbus Bibliotekų metais, 

Lietuvos bibliotekos buvo pakviestos išrinkti 

aktyviausius skaitytojus – vieną suaugusįjį ir vieną 

vaiką. Šalčininkų rajono 2015 metų aktyviausiais 

skaitytojais tapo Irena Radevič ir Salvija 

Rasiukevičiūtė, kurios 2016 m. gegužės 25 d. buvo 

pakviestos į iškilmingą aktyviausių 2015 metų 

skaitytojų apdovanojimų ceremoniją Seimo rūmuose. 

Aktyviausios Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos skaitytojos buvo pagerbtos padėkos raštais ir atminimo dovanomis. 

 

 

10. Mokamos paslaugos 

 

2016 metais mokamas paslaugas teikė visos bibliotekos. Buvo teikiamos mokamos kopijavimo 

ir dokumentų spausdinimo paslaugos, dokumentų įrišimo, skaitytojų pažymėjimų pardavimas 

(Šalčininkų rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje). Iš viso už kopijavimo bei dokumentų 

spausdinimo paslaugas per 2016 metus buvo surinkta 376,82 eurų. Paslaugos yra populiarios 

mažose vietovėse, kur biblioteka yra vienintelė įstaiga, kurioje galima pasinaudoti tokiomis 

paslaugomis.  

 

 

11. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene 

 

Straipsniai apie biblioteką 2016 m. 

 Iš viso 

straip-

snių 

 

Iš 

viso 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai  

Iš 

viso 

Ne bibliotekų darbuotojų 

straipsniai 

 

Respublik. 

spaudoje 

 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti-

niuose 

šaltiniuose 

 

Respublk. 

spaudoje 

 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti-

niuose 

šaltiniuose 

SVB 42 9 0 2 7 33 2 22 9 

VB 34 6 0 1 5 28 2 18 8 

MF 5 1 0 0 1 4 0 3 1 

KF 3 2 0 1 1 1 0 1 0 
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IV. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų vaikų skaičius: 

SVB – 3483 

VB – 652 

MF – 538 

KF – 2293 

 

Dokumentų išduotis, vaikai iki 14 metų 

 Iš viso Išduota grožinės Išduota šakinės Išduota  periodikos  

Fiz. vnt. 

2016 

Fiz. 

vnt. 

% Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 85842 69053 80,4 67070 7,9 10019 11,7 

VB 16273 12683 77,9 642 4,0 2948 18,1 

MF 20256 15394 76,0 1516 7,5 3346 16,5 

KF 49313 40976 83,0 4612 9,4 3725 7,6 

 

Apsilankymų skaičius: 

 SVB – 48143 

 VB – 6553 

 MF – 10615 

 KF – 30975 

 

Lankomumo rodiklis:  

 Bendras lankomumo rodiklis - 13,8; 

 VB – 10,0 

 MF – 19,7 

 KF – 13,5 

 

 

 

Skaitomumo rodiklis: 

 SVB – 24,6 

 VB – 25,0 

 MF – 37,7 

 KF – 21,5 

 

2016 metais vaikams surengta 385 renginiai, apsilankė 7130 lankytojų. 
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Renginiai vartotojams vaikams 

 Renginiai 

 
Lankytojų 

skaičius 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 385 55 139 191 7130 

VB 69 7 28 34 1509 

MF 41 12 5 24 1319 

KF 275 36 106 133 4302 

 

 

2016 metais renginiai skirti vaikams buvo įvairus: garsiniai skaitymai, literatūrinės viktorinos, 

edukciniai užsiemimai, parodos ir kt. Daug įdomių renginių šiais metais surengė Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka. 

2016 m. vasario 11 d. minima pasaulinė ligonių diena. Ta proga Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus 

vedėjos Olgos Mažeiko iniciatyva, antrus metus iš eilės, buvo 

suorganizuota akcija „Ir knyga gydo“. Akcijos metu vaikams 

lankantiems Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių 

dienos užimtumo centrą buvo padovanotos knygos. Ši akcija 

atkreipia žmonių dėmesį į sergančius vaikus, prisideda prie 

neformaliojo ugdymo, padeda vaikams integruotis į 

visuomenę. Mokyniams lankantiems Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos 

užimtumo centrą bibliotekos darbuotojai papasakojo apie bibliotekos veiklą. Vaikai gavo dovanų 

knygas, kurios gali padėti mokyti sutelkti dėmesį į knygą, tinkamai su ja elgtis, mokytis orientuotis 

knygoje, o mokytojai ar tėvai galės paskaityti vaikams nuotaikingus pasakojimus.  

 

2016 m. vasario 25 d. Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriuje įvyko susitikimas su Lietuvos gamtos 

fotograis Juozu Padolskiu ir Ona Mickevičiūte. 

Renginyje dalyvavo Šalčininkų Lietuvos 

tūkstantmečio gimnazijos 4a klasės mokiniai su 

mokytoja Edita Dzvineliene. Ona su Juozu jau ne 

vienas dešimtmetis keliauja po Lietuvą ir keliais 

fotoaparatais vienu metu fiksuoja tuos gyvūnus, 

kuriuos sutinka miškuose, pievose, laukuose, 

pelkėse. Fotografai susitikimo metu vaikams papasakojo apie gyvūnų fotografavimo subtilybes, 

įdomius nutikimus iš gyvenimo, parodė fotografavimo technika bei vaikai galėjo pažiūrėti, kaip 
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atrodo vaizdas pro profesionalaus aparato objektyvą. Onos Mickevičiūtės teigimu, gamta yra 

talentingiausias dailininkas ir unikaliausias architektas. Mums tik lemta ją stebėti, grožėtis, fiksuoti 

ir gerbti tą jos talentą. Mokiniai po susitikimo apžiūrėjo fotografijų parodą. 

  

2016 m. balandžio 22 d. Šalčininkų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo 

"Knygų šventę". Renginys skirtas paminėti Ch. K. Anderseno gimimo metines bei Tarptautinę 

vaikų knygos dieną. Šventės metu bibliotekos 

"Motiejuko teatras" parodė spektaklį "Samyšis 

pasakų šalyje", renginio metu šokių ansamblis 

"Smile" šoko nuotaikingus šokius, kurie priminė 

ne tik pasakų personažus bet ir kūrė alegorijas prie 

šiuolaikinių kompiuterizavimo laiku. Renginio 

metu buvo apdovanoti piešinių ir rašinių konkurso 

"Mano svajonių biblioteka" nugalėtojai. Kadangi 2016 metai paskelbti Bibliotekos metais 

apdovanojimus gavo ir geriausi bibliotekos skaitytojai. 

 

2016 m. balandžio 28 d. Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriuje bendradarbiaujant su Vilniaus vaikų ir 

jaunimo meno galerija "Vėjas" buvo parvesti kūrybiško 

skaitymo užsiėmimai. Buvo kelios užsiėmimų grupės. 

Užsiėmimuose "Skaitau, mąstau, įsivaizduoju, pavaizduoju" 

dalyvavo Butrimonių pagrindinės mokyklos 5-6 klasių 

mokiniai. Užsiėmimu metu Vilniaus vaikų ir jaunimo mokyklos 

dėstytojas Ignas Dzedulionis vaikams parodė grotažo techniką. 

Aktorei Vidai Židonienei skaitant kūrinius iš knygos "Ežiukas rūke", vaikai galėjo pasiklausyti 

pasakų, atsipalaiduoti, savo emocijas bei mintis perteikti piešinyje.  

Kūrybiškų skaitymu antros grupės tema buvo "Pagauk poezijos 

ritmą". Užsiėmimuose dalyvavo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 

gimnazijos 7 klasės mokiniai. 

Aktorei Vidai Židonienei 

skaitant poeziją, mokiniai 

savo mintis bei asociacijas 

susijusius su kūriniais 

išreikšdavo piešdami ant 
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medžiaginių maišelių. Maišeliai gavosi originalus, vienetiniai ir nepakartojami, kuriuos vėliau gavo 

dovanų. Mokiniai ne tik piešė ir klausėsi poezijos, bet ir patys nudžiugino dėstytojus nuostabiai 

padeklamuodami eilėraščius. 

 Užsiėmimai "Komiksų dirbtuvėlės", kuriuose dalyvavo Šalčininkų "Santarvės" gimnazijos 5 

klasės mokiniai. Vaikai pasiklausė pasakų iš Kęstučio Kasparavičiaus knygos "Apie šį bei tą", kūrė 

savo komiksų istoriją. 

Šis projektas parodo ne tik meno ir skaitymo terapijos naudą, skatiną kūrybiškumą bet ir 

prisideda prie skaitymo skatinimo bei vaizduotės lavinimo. 

 

2016 m. gegužės 4 d. Šalčininkų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo 

renginį skirtą Švedų literatūros parodos atidarymui. Šventės metu dalyvavo Švedijos ambasadorė 

Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin. Renginyje bibliotekos "Motiejuko teatras" parodė spektaklį 

pastatytą pagal Astrid Lindgren kūrybą "Pepė eina į mokyklą". Po spektaklio buvo paskelbti 

piešinių konkurso "Švedų rašytojų knygų herojai" nugalėtojai, kuriuos apdovanojo Švedijos 

ambasadorė Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin. Pačioje pabaigoje vaikams buvo parodyti tris 

trumpametražiai Švediški animaciniai filmai: Švediški mėsos kukuliai, Vilkikai ir mėsos kukuliai, 

BOOO.  

 

2016 m. spalio 18 d. Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriaus mažiesiems skaitytojams teatras 

"Teatriukas" parodė spektaklį "Žalia gyvą". 

Profesionali kūrybinė grupė pasitelkusi nuotraukas , 

literatūrinę medžiagą, gyvus prisiminimus 

kūrybiškai ir jautriai sudėliojo originalų scenarijų, 

kurio veikėjai - įvairių tautybių, įvairių laikotarpių 

https://www.facebook.com/1503317489921638/photos/ms.c.eJw9zNkJADEMA9GOFsuX5P4bC6xJfh~;MgBQKqSJRPR8WyhfqAQeWmrjQ8gw5~_gJzwR5swpeI~;zTsAJvPGBQ~-.bps.a.1778151379104913.1073741948.1503317489921638/1778151485771569/?type=3
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mažieji Vilniaus gyventojai. O istorijos – pačios įvairiausios – ir labai linksmos, ir liūdnos, ir 

sukrečiančios – tokios, kokia Vilniaus ir visos Lietuvos istorija. 

 

2016 m. spalio 27 d. Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje įvyko Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešosios bibliotekos projekto „Keliaujanti literatūrinė 

vaistinė“ edukacinės dirbtuvės „Įrišk knygą pats“. Užsiėmimuose 

dalyvavo dvi penktos klasės iš Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos. 

Užsiėmimų metu vaikams buvo trumpai pristatyta knygų įrišimų įvairovė ir 

Lenkijos karaliaus bei LDK didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 

knygų rinkinys. Dirbtuvių metu buvo naudojama augalinio išdirbimo veršiuko oda, bei spaudai - 

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto knygų rinkinio įspaudų 

kopijos, kuriais moksleiviai puošė savo suvenyrines odines knygeles, prie kurių vėliau lininiu 

vaškuotu siūlu prisiuvo puslapius. Edukacijų metu mokiniai ne tik pasigilino žinias apie Lietuvos ir 

knygrišystės istoriją bet ir lavino kūrybinius, ir meninius gebėjimus, bei patys sau pasigamino 

suvenyrines knygeles. 

 

2016 m. lapkričio 21 d. Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko 

„Literatūrinis protmūšis“, kuriame dalyvavo 

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio ketvirtų klasių 

mokiniai. Dalyviai buvo pasidalinę komandomis: 

kiekviena turėjo savo pavadinimą bei kapitoną. 

Komandos atsakinėjo į literatūrinius klausimus, 

parengtus Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos, Vaikų ir jaunimo literatūros departamento. Literatūrinį protmūšį sudarė keturi 

turai po aštuonis klausimus iš lietuvių ir užsienio literatūros. Vaikai aktyviai ir entuziastingai 

atsakinėjo į klausimus, o renginio pabaigoje visų laukė vaišės ir nugalėtojų apdovanojimas. 

Mokinių atsakymus vertino Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos skyriaus 

vadovė, departamento direktorės pavaduotoja Inga Mitunevičiūtė, renginį vedė iš Šalčininkų kilusi 

aktorė Virginija Kuklytė. 

 

Eišiškių miesto Vaikų literatūros skyrius organizavo 

savo mažėms skaitytojams susitikimą su rašytoją Halina 
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Jančunska. Gegužės 18 d. susitikimas įvyko  Eišiškių pramogų centre. Į susitikimą su autore 

susirinko iš Eišiškių gimnazijos 1- 4 klasių mokiniai ir iš Eišiškių darželio šešiamečių grupė 

„Voveraičiukai“. Rašytoja papasakojo apie savo gyvenimą ir kūrybą, atsakinė į klausimus. Vaikai 

skaitė autorės eilėraščius, o autorė jiems padovanojo po knygą.  

     

Įpusėjus vasarai Purvėnų biblioteka vaikus 

skaitytojus pakvietė į garsinio skaitymo valandėlę, 

„Kelionė į pasakų šalį“, skirta anglų vaikų 

rašytojos Beatričės Poter 150-osioms gimimo 

metinėms.  

Buvo susipažinti su anglų vaikų literatūros klasikos 

pradininkės Beatrix Potter kūryba. 

 

 

Liepos 7 dieną įvyko popietė 

vaikams „Pasakų šalyje“.   

Į Akmenynės biblioteką atkeliavo Mikė 

Pūkuotukas ir visus vaikučius  kvietė dalyvauti 

popietėje „Pasakų šalyje“. Susirinkę vaikučiai 

įdėmiai ir su malonumu klausėsi pasakėlių. Dar 

turėjo užduotėlę sudėti dėlionę su Mikės 

Pūkuotuko atvaizdu. Po to visi linksmai 

spalvino Mikę Pūkuotuką ir piešinukus padovanojo bibliotekai.   

                                                   

Balandžio 22-ąją dieną  Dieveniškių 

laisvalaikio salėje vyko vaikų rytmetis, 

skirtas Bibliotekų metams paminėti. Šventėje 

dalyvavo Dieveniškių „Adomo 

Mickevičiaus“ ir „Ryto“ gimnazijos 

pradinukai, jų mokytojai, tėveliai ir 

Dieveniškių seniūnijos bibliotekininkai. 

Dieveniškių bibliotekos vyr. bibliotekininkė 

Galina Sadovskaja  pristatė penkias  naujausias knygas, iš jų; Ramutės Savickytės „Adelės 

dienoraštis. Ruduo“, Kęstučio Kasparavičiaus „Tinginių šalis“, Vytautės Žilinskaitės „Melagių 

pilis“. Ramintos  Baltrušytės „Kalvėnų miesto paslaptys“, sulaukė vaikų susidomėjimo, kaip Nuka 
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leidžiasi į nuotykių kelionę, kurioje susiduria su išdavyste, klasta, nugali savo baimės, susiranda 

naujų draugų, ir mokosi suprasti ir atleisti. Ir lietuvių liaudies pasakos apie gyvūnus. Renginį 

pagyvino garsinis vaikų skaitymas. Skaitytos ištraukos iš knygos Zitos Gaižauskaitės „Žiogas 

pievoj vasarojo“. Dieveniškių laisvalaikio salės vedėja Teresa Plotnikova rodė vaikams skaidres, o 

jiems reikėjo gerai pagalvoti ir atspėti, iš kokios gi pasakos šie  personažo veikėjai. Vaikams buvo 

parodytas  multiplikacinis filmukas pagal  Brolių Grimų pasaką „Išpuikusi princesė“.                                         

 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

 

1. LIBIS PĮ dėgimas 

   LIBIS programinė įranga veikia Šalčininkų rajono savivaldybės bibliotekoje nuo 2004 

metų. Funkcionuoja dauguma posistemių – Komplektavimas, Katalogavimas, Skaitytojų 

registravimas, Skaitytojų aptarnavimas,  Eksportas. Programa LIBIS įdiegta visuose struktūriniuose 

padaliniuose. 

     2010 m. prasidėjo bibliotekos dokumentų rekatalogavimas SVB filialuose. 2016 metais 

buvo toliau tęsiami bibliotekos filialų fondų rekatalagavimo darbai. 

     2016 m. baigta rekataloguoti:  Jašiūnų, D. Sėlų,  Tabariškių,  Tetėnų,  Akmenynės, 

Gerviškių,  Daugydonių, Milkūnų,  Zavišonių,  Jančiūnų filialuose.  2017 m. išvardintuose 

filialuose (10), kur pasibaigę rekotalogavimo darbai, planuojama pradeti aptarnauti skaitytojus per 

LIBIS sistemą. 

    2016 metais filialuose rekataloguota 24332 fiz. vnt., 11289 įrašų dokumentų. Daugiausia 

dokumentų metų eigoje rekatalogavo: Tetėnų  (2709 fiz. vnt.),  Dainavos  (2595 fiz. vnt.),                                        

Tabariškių (1701 fiz.vnt.) ir  Jančiūnų (1492 fiz.vnt.) filialuose. 

Į bendrąjį el. katalogą įvesta 84 % visų bibliotekos fondų. 2018 m. planuojamą baigti 

rekatalogavimo darbus. 

2017 metais LIBIS aptarnavimas vyks Šalčininkų bibliotekos filialuose: Eišiškių miesto, 

Turgelių, Dieveniškių, Butrimonių, Poškonių filaluose. 

 

2. Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika ir problemos 

 

Informacinio fondo dysis 

 Informacinio fondo 

dydis 

Fiz. vnt. 

SVB 7736 

VB 2537 

MF 915 

KF 4284 
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Šalčininkų  VB sukaupta 2537 fiz. vnt. informacinių leidinių, t.y. oficialieji leidiniai, 

bibliografinės priemonės, enciklopedijos ir pan., be periodikos. ŠSVB informacinis fondas per 2016 

metus pasipildė tokiais vertingais leidiniais kaip ,, Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas“,   

,,Lietuvos istorija“  1 ir 2 tomai, ,,Lietuvių  etnografijos enciklopedinis žodynas“.  

 

3. Katalogų ir kartotekų sistema 

     Bibliotekoje tęsiamas LIBIS eletroninio katalogo pildymas. Ataskaitinių 2016 metų 

pradžioje automatizuotai parengta  58728 įrašų, o metų pabaigoje turime 63413 įrašus. 

     Į Suvestinį elektroninį Lietuvos katalogą išsiųsta 4685 įrašai. 

     Dokumentų komplektavimo  skyrius per 2016 metus parengė 2086 naujų įrašų, 2017 m. 

planojeme sukurti 2275 įrašų. 

    Į Nacionalinės bibliografijos duomenų banka (NBDB) eksportuoti 5024 analizinai 

bibliografiniai įrašai (BĮ). Lyginant su 2016 m. išsiųsta 133 bibliografiniais įrašais daugiau. 2016 m. 

pabaigoje bibliotekos elekroniniame kataloge buvo 6248 analizinai bibliografiniai įrašai. Iš vietinės 

ir respublikinės periodikos: Šalčios žinios, Шальчя, Наш край, Voruta, Tygodnik Wileńszczyzny, 

Ūkininko patarėjas, Kurier Wileński, Lietuvos rytas, Valstiečių laikraštis, Vilniaus krašto 

savaitraštis, Vilniaus diena, Вечерние новасти, Informacinis biliutenes, Soleczniki, Muzikos barai, 

Magazyn Wileński, Kultūros barai, Tarp knyga, Sodo spalvos, Stilius, Veidas. 

 

4. Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas 

 

Gauta užklausų 

 Gauta 

užklausų 

Gauta 

elektroniniais 

kanalais skaičius 

Atsakytų 

užklausų 

SVB 5790 480 5711 

VB 2801 304 2799 

MF 1039 74 1039 

KF 1950 102 1873 

 

5. Internetas 

Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius – 26 

Interneto vartotojų skaičius – 6238 

 

6. Elektroninės paslaugos 

Seansų skaičius (DB, katalogai) – 1122  

Seansų trukmė – 34933 

Nepavykusių seansų skaičus – 2 
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Atsiųstųjų dokumentų (turinių ) skaičius – 0 

Virtualiųjų apsilankymų skaičius – 2384  

Paieškų skaičius – 9275 

Interneto seansų skaičius – 32622 

Bibliotekos tinklalapyje www.salcininkuvb.lt  priskaičiuoti 2384 virtualūs apsilankymai, 

bibliotekos elektroniniame kataloge – 2079 virtualūs apsilankymai. Vartotojai yra konsultuojami ir 

raginami naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu, prieiga prie kurio galima per bibliotekos 

interneto svetainę.  Šalčininkų viešoji biblioteka turi prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų 

bazių:  EBSCO Publishing ir INFOLEX. 

 

7. Kraštotyros veikla 

Veiklos kryptis 

 Kaupti Šalčininkų krašto fondą ir būti informacijos, susijusios su aptarnavimu 

centru; 

 Kaupti ir saugoti spausdintos medžiagos apie kraštą kolekciją; 

 Rinkti ir saugoti aprašymus apie kraštą; 

 Skatinti Šalčininkų krašto pažinimą; 

 Teikti informaciją, konsultuoti kraštotyros klausimais. 

     Kraštotyros fondą sudaro 394 vnt. spaudinių apie kraštą. 2016 m. elektroninis katalogas 

papildytas 180 įrašu. Per metus atsakyta į 355 užklausas, suteikta 330 konsultacijų. Daug dėmesio 

skiriama individualiam darbui su vartotojais.  

2016 m. kraštotyros fondas pasipildė knyga ,,Jašiūnų dvaras – kultūros židinys“ (Vilnius, 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2017 m. kraštotyros darbo uždaviniai: 

Daugiau dėmesio skirti tekstų ruošimui svetaineje ,,Vilnijos vartai“; 

Teikti metodinę pagalbą kaimo filialų bibliotekininkams. 

 

 

     Kraštotyros fondai 

 

Kraštotyros 

fondas 

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso 
Parengta 

2016 m. 
Iš viso 

Parengta 

2015 m. 

SVB 1613 25955 281 294 6 

VB 394 20 840 180 141 1 

MF 136 1353 25 19 0 

KF 1083 3760 134 134 5 

 

 

http://www.salcininkuvb.lt/
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2016 m. kovo mėnesį buvo paruošta dokumentų paroda ,,Paulavos respublika ir jos įkurėjas P. 

Ks. Bžostovskis“. 

 

2016 m. buvo atnajinta bibliotekos svetainė. Sutvarkytas skyrius ,,Kraštotyra“, sukurtas 

naujas skyrius ,,Šalčininkų krašto Garbės piliečiai“ ir ,,Žymus krašto žmonės“. 

 

2016 m. kovo 25 d. vyr. bibliografė-kraštotyrininkė dalyvavo seminare ,,Elektroninės 

informacijos ištekliai ir jų panaudojimas bibliotekose. Vilnijos vartų svetainės valdymas ir 

administravimas“.  

 

2016 birželio 8 d. Šalčininkų viešosios 

bibliotekos ir kaimo filialų darbuotojams buvo 

organizuota kraštotyrinė ekskursija į Jašiūnų 

Balinskių dvarą.  

 

2016 m. buvo suteikta pagalba Kultūros 

paveldo centrui  medžiagos apie Javorovo dvarą 

ir jo šeimininkus paieškoje. 

 

2016 m. spalio 18 d. bibliotekininkai aplankė Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos 

Valdovų rūmus. 

2016 metais buvo skiriamas ypatingas dėmesys gimtojo 

krašto pažinimui. Beveik visos bibliotekos surengė įdomias 

ekskursijas, išvykas po gimtąjį kaimą ir apilinkes. 

Bibliotekininkai kartu su bibliotekos lankytojais lankėsi 

bažnyčiuose, miškuose, kultūros paveldo objektus. 

Akmenynės biblioteka skaitytojams surengė kelionę į 

ūkininkės Janinos 

Vinogrodskajos 

Smagurių sraigių 

ūkį. Čiūžiakampio 

bibliotekininkė 

kartu su skaitytojais ieškojo vietos, kurią vietiniai 

gyventojai vadina  ,,Ivan – gora“. Dieveniškių bibliotekininkė surengė kelionę dviračiais į Bečionių 

piliakalnį. Poškonių biblioteka kartu su istorijos mokytojų surengė vaikams pažintinę kelionę į 
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Dieveniškių regioninį parką. Milkūnų ir 

Jurgelionių bibliotekinikės organizavo 

ekskursiją į Norviliškių vienuolyną. Eišiškių 

vaikų biblioteka kartu su kitais bendruomenes 

nariais surengė ekskursiją po Eišiškių 

miestelį. Labai įdomią kraštotyrinę 

ekspediciją pavyko suorganizuoti Purvėnų 

bibliotekai. Bibliotekininkė kartu su 

savanoriais aplankė keletą aplinkinių kaimų. Surinko daug pasakojimų apie kaimus, gyvenimo 

istorijų, kaimų tradicijas. Gyventojai dovanojo senas nuotraukas, savo kurybos eilėraščius, dainas ir 

pan.  

 Birželio 29 d. D.Sėlų k. biblioteka pakvietė 

bibliotekos vartotojus į pažintinę ekskursiją 

,,Gumbo kaimas ir jo apylinkės“. Šią kelionę 

vaikai su bibliotekininke pradėjo nuo paminklo 

Gumbos kaime, kur 1944 m. balandžio 9 d. nacių 

pasiųstas baudžiamasis dalinys kaimą sudegino. 

Toliau kelionė tęsėsi į Skerdimų kaimą. 

Bendravo su vietos gyventojais, aplankė Bažnyčios kalną. Toje vietoje anksčiau stovėjo koplytėlė, 

kurioje 1863 m. sukilėliai prisaikdindavo naujokus, laikydavo pamaldas. Ekskursijos pabaigoje visi 

kartu pasidžiaugė vasara, nuvyko prie Visinčios upės pailsėti. 

 

 Rugpjūčio 26 d. Rūdninkų bibliotekos 

skaitytojai atsisveikino su vasara. Bibliotekos  

lankytojai kartu su bibliotekininke išvyko dviračiais 

pasižvalgyti po Rūdninkų  kaimo apylinkes. Buvo 

aplankyti paminklai kurie yra Rūdninkų kaime. 

Papasakota Rūdninkų kaimo istorija. Ekspedicija tikslas 

buvo surasti ir pasiekti pačią aukščiausią vietą mūsų 

apylinkėse. Kad kelionė neprailgtų spėliodavome mįsles 

apie gamtą ir oro sąlygas. Kelionė truko apie 3 km.  
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VI. METODINĖ VEIKLA 

2016 m. buvo organizuotos išvykos į filialus, veiklos kontrolė lankytasi 24 kaimo filialuose. 

Darbuotojai supažindinti su trūkumais ir įpareigoti juos pašalinti.  

 

 

VII. PERSONALAS 

 

1. Darbuotojų skaičius  

SVB darbuotojų skaičius – 54. 

 

Darbuotojų skaičius 

 Iš viso 

bibliotekinikų 

Profesionalių 

bibliotekininkų, dirbančių 

ne visą darbo dieną 

Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

 %  %  % 

SVB 46 14 11 23,9 17 37,0 18 39,1 

VB 13 * 6 46,1 5 38,5 2 15,4 

MF 6 3 1 16,7 3 50,0 2 33,3 

KF 27 11 4 14,8 9 33,3 14 51,9 

 

 

 

2. Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų 

 

2016 m. kvalifikaciją kėlė 16 bibliotekininkų: VB – 11; KF – 4; MF. – 1.  

 

3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodiklai 

 Vartotojų  skaičius tenkantis 1 bibliotekininkui – 203 vartotojų; 

 Lankytojų 1 bibliotekininkui - 2336 

 Išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui – 4686 fiz. vnt. 
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VIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

1. Patalpų buklė 

Patalpų buklė 

 Avarinės 

 patalpos 

Remontotinos  

patalpos 

Per metus atlikta 

remontų 

SVB 2 5 2 

VB 0 1 1 

MF 0 0 0 

KF 2 5 1 

 

 

 

2. Kompiuterių ir kopijavimo priemonių skaičius 

 

Kompiuterių ir dauginimo priemonės 

 Kompiuterių 

skaičius 

Skirta 

vartotojams 

Skirta 

darbuotojams 

Kopijavimo 

aparatai 

vartotojams 

SVB 151 104 47 29 

VB 32 12 20 3 

MF 16 12 4 3 

KF 103 80 23 23 

 

3. Bendras bibliotekų patalpų plotas kv. m.  

Bendras bibliotekų patalpų plotas 2549 m². Iš jų naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 

2275 m².  

 

4. Lentynų apskaita 

 Viso fondo lentynų metrų skaičius – 5282 metrų 

 Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5282 metrų 
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IX. FINANSAVIMAS 

1. Paprastosios išlaidos 

 Darbo užmokesčiui – 310 695 eur 

 Dokumentams įsigyti – 30 788 eur 

 Knygoms – 24 991 eur 

 Periodikai – 5 413 eur 

 Kitiems dokumentams – 384 eur 

 Pastatų remontas – 1 738 eur 

 Kompiuterinei, programiniai įrangai palaikymui ir ryšio pslaugos – 15 036 eur 

 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinės paslaugos, 

smulkusremontas, dokumentų įrišimui) – 124 136 eur 

Iš viso: 482 393 

 

 

2. Pajamos ir finansavimas 

 Biudžeto lėšos – 457 088 eur 

Iš jų: 

 Iš savivaldybės: iš viso, knygoms, periodikai – 5904 eur 

 Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 376,82 eur 

 Fizinių ir juridinių asmenų parama – 44 eur 

 Iš viso: 457 509 eur 

 Iš LR kultūros ministerijos – 24 884 eur 

Iš viso biudžetas: 482 393 
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IŠVADOS 

 

 

       Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis 2016 metais 

pasinaudojo 9347 vartotojų, apsilankė 107 473 lankytojų. Suorganizuota 612 renginių, apsilankė 

11508 lankytojų.  

       2016 metais buvo atlikta daug kraštotyrinio darbo, beveik visos bibliotekos organizavo 

pažintines ekskursijas, išvykas savo bibliotekų vartotojams. Ekskursijų tikslas buvo – geriau pažinti 

savo gimtąjį kraštą, kraštotyrinės informacijos sklaidą. Buvo organizuota keletas ekskursijų ir 

patiems bibliotekininkams. Bibliotekininkai aplankė Jašiūnų Balinskių dvarą, Lietuvos Respublikos 

Seimą, Lietuvos Valdovų rūmus. 2016 m. spalio mėn. buvo organizuota išvyką į Vilniaus rajono 

centrinę biblioteką.  

     Per ataskaitinius metus buvo skirtas dėmesys vaikų kūrybingumui ir meniniams 

gebėjimams ugdyti. Daug įdomių renginių, edukacinių užsiemimų nuveikė Šalčininkų viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. 

     Daug dėmesio skirta informacijos technologijų plėtrai. Toliau buvo tęsiami skaitmeninio 

raštingumo mokymai gyventojams. Skaitmeninio raštingumo renginiuose dalyvavo – 440 gyventojų 

Per 2016 metus 5145 vartotojai pateikė skaitmeninio raštingumo  6500 užklausas. 2016 metais buvo 

atnaujinta Šalčininkų SVB svetainė www.salcininkuvb.lt. 

2016 m. 16 bibliotekininkų kėlė kvalifikaciją, bet visgi išlieka specialistų bibliotekininkų 

trūkumas. 

        2016 metais buvo suremontuotas Vaikų literatūros skyrius. 2017 metais planuojamas 

Šalcininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaityklos, suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus, 

darbuotojų kabinetų bei pagalbinių patalpų remontas. Patalpų modernizacijos ar kapitalinio remonto 

neatidėliotinai  reikalauja bent 5 bibliotekos: Čiužiakampių, Poškonių, Skynimų, Šalčininkėlių, 

Tetėnų. Dar keliuose bibliotekose būtina pakeisti langus, duris. Dauguma bibliotekų reikia naujų 

baldų.  

 

 

 

 

 

 

http://www.salcininkuvb.lt/

