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I. BENDROJI DALIS 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra įstaiga veikianti informacijos sklaidos, 

kultūros, mokslo ir švietimo srityje. 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrą sudaro 4 skyriai: Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius, Vaikų literatūros skyrius, Dokumentų komplektavimo skyrius, Informacijos ir 

bibliografijos skyrius bei Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 25 padaliniai: 

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. 2021 m. gruodį pagal 

Šalčininkų rajono Tarybos sprendimą buvo uždaryta Tetėnų biblioteka dėl pastato avarinės būklės ir 

kitos vietos nebuvimo, kur galima būtų perkelti biblioteką. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. Šalčininkų rajono savivaldybėje 

gyveno 29 928 gyventojai. Iš jų Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų 

vartotojais yra 7 089 asmenys. 2021 m. bibliotekoje apsilankė virš 71 tūkst. lankytojų. Bibliotekų 

fonduose sukaupta 225 094 vnt. dokumentų. 2021 m. fondai papildyti 11 280 vnt. dokumentų. 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos prioritetai:  

 Organizuoti gyventojų  kokybišką bibliotekinį bei informacinį aptarnavimą.  

 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. 

 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų profesionalumo skatinimas. 

 Bibliotekos veiklos viešinimas. 

 Bibliotekos padalinių infrastruktūros gerinimas. 

 

Ataskaitoje bus naudojamis sutrumpinimai: 

 

SVB – Šalčininkų viešoji biblioteka 

VB – Viešoji biblioteka 

MF – Miesto filialas 

KF – Kaimo filialas 
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II. FONDO FORMAVIMAS 

 

Bibliotekų skaičius 

 Iš viso  - 26 

 VB – 1 

 Miesto filialų – 2 

 Kaimo filialų – 23 

 

Fondo buklė 

 

 Fondo dydis 

Fiz. vnt.  Pav. 

SVB 225 094 80 385 

VB 38 434 34 800 

MF 34 845 14 844 

KF 151 815 30 741 

 

Dokumentų fondo judėjimas 

 Fondo dydis 2020 

metais 

Gauta per 2021 

metus 

Nurašyta per 2021 

metus 

Fondo dydis 2021 

metais 

Iš viso SVB 223 045 11 280 9 231 225 094 

VB 38 204 1 960 1 730 38 434 

MF 34 628 1 482 1 265 34 845 

KF 150 213 7 838 6 236 151 815 

2021 metais buvo tvarkomi bibliotekų fondai ir nurašomi pasenę, neaktualus ar 

vartotojų sugadinti dokumentai. Rūpinomės fondo judėjimu ir atnaujinimu, bei kad bibliotekos 

lentynose būtų vietos naujiems leidiniams. 

2021 metais buvo parašyta projekto paraiška ir laimėjome iš fundacijos „Pomoc 

Polakom na Wschodzie“ 1000 zl knygų pirkimui. 

 

Gauta dokumentų 

 Iš viso 

Fiz. vnt. Pav. 

SVB 11 280 2 500 

VB 1 960 1 179 

MF 1 482 816 

KF 7 838 1488 
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Kraštotyros darbas yra viena iš bibliotekos veiklos sričių. Jos pagrindas – informacijos 

(dokumentų) apie kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei. Bibliotekos tikslas – rinkti 

ir išsaugoti rankraštinę bei publikuotą (spausdintinę, garsinę, vaizdinę) informaciją ateities kartoms. 

 

Kraštotyros fondas 2021 m. 

 
Kraštotyros 

fondas 

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso 
Parengta 

2021 m. 
Iš viso 

Parengta 

2021 m. 

SVB 1 664 27 743 153 316 5 

VB 225 21 420 17 141 0 

MF 206 1 568 25 24 0 

KF 1 233 4 755 111 151 5 

 

Bibliotekos vyr. bibliografė – kraštotyrininkė 2021 metų eigoje parengė 8 

monografijas ,,Vilnijos vartai“ svetainėje (aprašytos vietovės Pulstakai, Navakonys, Naujasodis, 

Vaitiešiūnai, Raveliai. Parengti tekstai apie Mištunus, Trebuškių k., Tetervinus). Bendruomenių 

kraštotyros svetainėje ,,Bičių korys“ parengtas buvo mokslininkės Juditos Puišo straipsnis apie 

Napoleoną Roubą su informacija apie autorę ir santrauka lenkų kalba. Taip pat buvo įkelta 

medžiaga apie Rūdninkų Šv.Trejybės bažnyčią - autorė Irena Navickaja.  

2021 m. spalio 1 d. Šalčininkų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei 

Dieveniškių padalinyje apsilankė svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kurie bibliotekai 

padovanoja  Dieveniškių krašto žydų atminties knygą „Divenishok. Memorial Book“. Knyga 

išleista 2020 metais Niujorke, JewishGen leidykloje. 

2021 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliografė – 

kraštotyrininkė skaitė pranešimą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotame tarptautiniame seminare, vyko sinchroninis vertimas į anglų kalbą, apie Šalčininkų 

bibliotekoje vykdomas kraštotyrines veiklas.  

2021 metais buvo suorganizuota daug kraštotyrinių išvykų: 1863 m. sukilimo įvykių 

minėjimas. KKD ,,Sokol“ jaunimo žygiai, mūšių bei kitų sukilimo laikų įvykių vietų lankymas 

Rūdninkų girioje; Susitikimas ir išvyka į tautinės atminties objektus Rūdninkų girioje su Pavel 

Rokicki - Lenkijos Tautinės atminties instituto istoriku; Dalyvavimas Tarptautiniame Vlodzimežo 

Korsako fotografijos konkurse - I vieta už nuotrauką kategorijoje ,,Rūdninkų giria“; 

Bendradarbiavimas su Linu Litvinavičiumi dėl informacijos tikslinimo apie skulptūras Rūdninkų 

girioje ,,Apginkime Lietuvos miškus. Skulptūros Rūdninkų girioje“; Bendradarbiavimas su 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos turizmo skyriumi - medžiagos straipsniui apie 

Peterą Dankersą  paruošimas; Bibliotekos bendradarbiavimas su Butrimonių Anos Krepštul 

gimnazijos bendradarbiavimo sutarties pagrindu vaikų ir jaunimo grupių išvykų ir laisvalaikio 

organizavimas (iš viso 4 grupės); Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vaikų ir jaunimo grupių 

ekskursijų ir laisvalaikio organizavimas (4 klasės pradinukams ir 6, 7 klasių moksleiviams); 

Bendras su Šalčininkų visuomenės sveikatos biuru ir vaistažolininku Mariumi Lasinskiu renginis 

Rūdninkuose ir Rūdninkų girioje; Bendradarbiavimas su Lenkijos draugijomis „Odra- Niemen“ bei 

„Dunajec“. Ekskursijos, išvykos, informacijos teikimas, dalyvavimas bėgimo Rūdninkų girioje 

organizavime ir lydinčiose renginio akcijose; KKD ,,Sokol“ akcija- žygis su palapinėmis ir nakvyne 

maršrutu Rūdninkų giria- Vilkiškis- Paulava-Šalčininkėliai- Gojus- Jašiūnai- Baltoji Vokė; TV 

Wilno, reportažo apie Vendziagolskių šeimą filmavimas Zavišonių kaime; Delegacijos iš Lenkijos – 

baikeriai su kunigu Dariumi Stančiku, Lenkijos seniūnijos Kadzidlo delegacija – išvyka į istorines 

vietoves; Rugsėjo mėnesį buvo keli žygiai - su Šalčininkų turizmo skyriumi ir vietinės 
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bendruomenės aktyvistų grupėmis; Ekskursija po rajoną mokytojų delegacijos iš Varšuvos; Išvyka 

su Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos skautais į tautinės atminties vietas girioje; 

Bendradarbiavimas su Garnizon Nowa Wilejka – filmuko ,,Ostatnia bitwa oddziału ,,Komara““ 

filmavimas Rūdninkų girioje; Ekskursijos organizavimas delegacijai iš Lenkijos Fundacja Polskich 

Wartości - Butrimonių seniūnijos partneriui.  

 

 

Per metus gauta periodinių leidinių 

 SVB – 2 980 fiz.vnt., 123 pav.  

 VB –  673 fiz. vnt., 102 pav.  

 MF –  383 fiz. vnt., 72 pav.  

 KF –  1 924 fiz. vnt., 31 pav.  

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2021 m. prenumeravo sekančius leidinius: 

 

 Žurnalai:1. Anna; 2. Ji; 3. Justė; 4. Darbštuolė; 5. Laimė; 6. Lututė; 7. Magazyn 

Wileński; 8. Naudingų žinių žurnalas Daržas + sodas + namai;  9. Moteris; 10. 

Cosmopolitan mini; 11. Sabrina ; 12. Prie kavos; 13. Rubinaitis; 14. Sodo spalvos; 15. 

Tarp knygų; 16. Садовод и огородник; 17. Народный доктор; 18. Домашний очаг; 

19. Караван истории; 20. Poradnik domowy; 21. Kobieta i życie, 22. Claudia; 23. 

Oliwia; 24. Dobre rady; 25. Pani domu; 26. Moje mieszkanie; 27. Przyjaciółka.  

 

 Laikraščiai:1. Kurier Wileński; 2. Tygodnik Wileńszczyzny; 3. Lietuvos rytas; 4. Mūsų 

Respublika; 5. Vakaro žinios; 6. Vilniaus krašto savaitraštis; 7. Šalčios žinios; 8. Вести 

Шальчи; 9. Шальчя; 10. Литовский курьерь; 11. Наша кухня в Литве; 12. Пенсионер 

13. Экспрнсс неделя 

 

Paramos būdu gauti: 

 Žurnalai:1. Archiforma; 2. Artuma; 3. Ateitis; 4. Būdas; 5. Durys; 6. Eskizai; 7. Geologijos 

akiračiai; 8. Indraja; 9. Kariūnas; 10. Kelionė; 11. Kinas; 12. Krantai; 13. Kultūros barai; 14. 

Laimiukas; 15. Logos; 16. Lututė; 17. Metai; 18. Miškai; 19. Muzikos barai; 20. Naujasis 

židinys-Aidai; 21. Naujoji Romuva; 22. Nemunas; 23. Nepriklausomybės sąsiuviniai; 24. 

Padubysio kronikos; 25. Pašvaistė; 26. Paukščiai; 27. Prie Nemunėlio; 28. Rubinaitis; 29. 

Santara, 30. Senvagė; 31. Spectrum; 32. Šiaurietiški atsivėrimai; 33. Tautodaililės metraštis; 

34. Teatro žurnalas; 35. Tipu Tapu; 36. Vakaro žvaigždelė; 37. Varpas; 38. Viltis; 39. 

Žiemgala; 40. Žurnalistika. 

 

 Laikraščiai: 1. 370; 2. 7 meno dienos; 3. Akiratis; 4. Bičiulystė; 5. Literatūra i menas; 6. 

Mokslo Lietuva; 7. Šiaurės Atėnai; 8. Tremtinys; 9. Voruta; 10. XXI amžius; 11. Вести 

Шальчи; 12. Литовский курьерь. 
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Naujai gautų dokumentų proc. fonde 

 

 SVB – 5,0 

 VB – 5,1 

 MF – 4,2 

 KF – 5,1 

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 

 Gauta lėšų iš viso, 

EUR 

Tenka lėšų vienam gyventojui, EUR 

LR kultūros ministerijos 35 599 1,19 Eur 

Savivaldybės 5 310,63 0,18 Eur 

Iš viso: 40 909,63 1,37 Eur 

 

2021 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai iš Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos bibliotekos dokumentams įsigyti metams buvo skirta 35 599 Eur. 

2021 metais Dieveniškių, Purvėnų bei Kalesninkų bibliotekose vyko fondų tikrinimai. 

Ataskaitiniais metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos padalinių 

fondus papildė dovanuoti ar paramos būdu gauti dokumentai: knygos bei periodika iš leidyklų, 

skaitytojų, autorių, įmonių, įstaigų. Iš viso gauta: 3 348  fiz. vnt. Šalčininkų biblioteka 

bendradarbiauja su Lenkijos nacionaline biblioteka, kuri nuolat siunčia naujas lenkiškas knygas 

Šalčinikų bibliotekai, o Šalčininkų biblioteka naujai išleistas knygas bei žurnalus apie 

Šalčininkų rajoną. 

Parama Pavadinimai 

(vnt.) 

Egzempliorių 

(vnt.) 

,,Knygų Kalėdos“ 32 73 

Skaitytojai „Knygų Kalėdos“ 282 295 

Autorius 5 10 

Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija 1 30 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ 41 53 

Iš Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lanučio 

VB 

1 1 

Įmonė Voruta, J. Vercinkevičiaus leidykla 1 1 

Biblioteka Narodowa  5 5 

Lenkijos institutas Vilniuje 462 473 

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka 29 59 

VŠĮ „Baltijos miškai“ 1 20 

VŠĮ „Endobiogeninės medicinos draugija“ 2 33 

VŠĮ „Vario burnos“  3 12 

VŠĮ „Rotas ir ko“ 33 397 

Voruta, Lietuvos istorijos laikraštis 1 1 

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus VB 81 405 

JewishGen, Inc 4 6 
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UAB „Rotos“ 1 1 

UAB „Alma littera“ 40 241 

Paštas 67 865 

Skaitytojas „Vytautas Saunorius“ 171 173 

Šalčininkų rajono savivaldybė 1 194 

Skaitytojas 571 529 

 

 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

 

Vartotojų telkimas 

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis Šalčininkų rajone 2021 m. gyveno 

29928 gyventojų. 

 

 

Vartotojų aptarnavimas 

 

Visi vartotojai aptarnaujami automatizuotai. Vartotojams išduodamas LIBIS vieningas 

skaitytojo pažymėjimas, kuris galioja ir visose kitose Lietuvos viešuosiose bibliotekose. 2021 

metais įvyko atnaujintos Libis programos įvedimas, duomenų perkėlimas ir tvarkymas. 

 

 

Vartotojų skaičius: 

 SVB – 7 089 

 VB – 1 641 

 MF – 1 245 

 KF – 4 203 

 

 

Apsilankymų skaičius 

 

Apsilankymų skaičius 2021 m. 

 SVB – 71 875 

 VB – 10 652 

 MF – 20 096 

 KF – 41 127 
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Išduotis 

 

Dokumentų išduotis 2021 m. 

 Iš viso  

Fiz. vnt. 2021 

SVB 115 370 

VB 10 770 

MF 32 927 

KF 71 673 

 

Periodinių leidinių išduota  

SVB – 28 484 

VB – 1 098 

MF – 10 671 

KF– 16 715 

 

Knygų išduotis 

SVB – 86 886 

VB – 9 672 

MF – 22 256 

KF – 54 958 

 

Knygnešystė 2021 m. 

 Knygnešių skaičius  Aptarnauta vartotojų  Išduota dokumentų 

2021    2021    2021   

SVB 355    592    9 816   

VB 12    27    520   

MF 32    89    1 862   

KF 311    476    7 434   

 

Vartotojams skirtos darbo vietos  

 

Vartotojams skirtos darbo vietos 2021 m. 

 Darbo vietų skaičius vartotojams Kopijavimo 

aparatai Iš viso Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 Iš viso vartotojams darbuotojams 

SVB 314 159 115 44 40 

VB 47 28 13 15 7 

MF 48 20 14 6 5 

KF 219 111 88 23 28 

 

Pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje“ Šalčininkų rajono visose bibliotekose buvo gauta nauja 

kompiuterinė technika skaitytojams: 103 kompiuteriai, 26 signalizacijos, 28 daugiafunkciniai 
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įrenginiai (spausdintuvai), 28 projektoriai, 28 bevielio ryšio įrenginiai, 1 liečiamas terminalas. Bei 4 

specifiniai paketai:  

 Inžineris paketas – 3D spausdintuvas, darbo stotis, konstruktoriai 5 vnt. 

 Eksperimentinis – Darbo stotis, virtualios realybės akiniai. 

 Kūrybinis paketas – negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneris, rašalinis spausdintuvas 

nuotraukoms, darbo stotis, ausinės, mikrofonas, 360 laipsnių kamera, web tipo FHD kamera, 

planšetinio tipo kompiuteris, grafinė planšetė, programinė įranga. 

 Programavimo paketas – stacionarus kompiuteris AiO tipo, planšetinio tipo kompiuteris su 

programine įranga, konstruktoriai 6 vnt., mikrokompiuterio  rinkiniai 2 vnt., programuojamo 

mikrokontrolerio rinkiniai 3 vnt., kompiuteriuko rinkiniai 2 vnt., edukaciniai programuojami 

dronai 2 vnt.  

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje yra įrengtos 

interaktyvios grindis. 

 

Biblioteka turi techniką matymo negalia turintiems asmenims: 

 JAWS kompiuterinę programą, kurią gali pasinaudoti vartotojas (aklasis arba silpnaregis).  

Programa įgarsina vartotojo atliekamus veiksmus prie kompiuterio. 

 BRUNO skaitymo įrenginys. Tai yra skeneris, kuris įgarsiną nuskenuotą tekstą (pvz.: 

knygą, žurnalą ar dokumentą).  

 Brailio rašto spausdintuvas (kartu su įlaminavimo įrenginiu ir puslapių susegėju) 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Biblioteka 

visiems“, pagal kurį plečiamas paslaugų spektras negalią ar specialiųjų poreikių turintiems bei su 

šiomis tikslinėmis grupėmis dirbantiems asmenims. Nuo gruodžio 1 d. siūloma pasinaudoti nauja 

paslauga – specializuotų bendravimo kortelių kūrimu naudojantis programine įranga „Boardmaker“.  

Ji suteikia galimybę kurti bendravimo korteles, skirtas kalbos, elgesio ir emocijų sutrikimų, 

cerebrinį paralyžių, intelekto sutrikimų, įvairiapusių raidos, autizmo spektro ir kt. sutrikimų 

turintiems žmonėms. Šios kortelės ypač reikalingos šeimos nariams, prižiūrintiems spec. 

bendravimo poreikių turinčius asmenis, neįgaliuosius, taip pat specialistams, dirbantiems su šiomis 

tikslinėmis visuomenės grupėmis. 

 

Internetas 

Interneto vartotojų skaičius – 7 259 

Seansų skaičius – 8 273 

Seansų trukmė – 6 798 val. 

 

Virtualių apsilakymų skaičius 2021 m. – 34 453  

www.salcininkuvb.lt – 13 103 

Šalčininkų bibliotekos Facebook – 10 350 

Šalčininkų bibliotekos padalinių Facebook puslapiai – 11 000 

Iš viso: 34 410 
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Bibliotekose vyko 103 val. skaitmeninio raštingumo mokymų, kuriuose dalyvavo 136 

gyventojai. Per ataskaitinius metus bibliotekose kompiuterinio raštingumo klausimais buvo 

konsultuota 450 vartotojų. Bibliotekoje yra prieiga prie EBSCO Publishing, BNS, INFOLEX, 

NAXOS Music Library duomenų bazių. 

 

Mokamos paslaugos 

 

2021 metais mokamas paslaugas teikė visos bibliotekos. Buvo teikiamos mokamos 

kopijavimo ir dokumentų spausdinimo paslaugos, dokumentų įrišimo, skaitytojų pažymėjimų 

pardavimas. Iš viso už mokamas paslaugas per 2021 metus buvo surinkta 110 eurų.  

 

Renginiai 

 

2021 m. renginiai 

 Renginiai 

 
Lankytojų 

skaičius 

 Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

SVB 680 88 175 438 8 835 

VB 112   16 26 91 1 443 

MF 125   30 17 78 3 315 

KF 443 42 132 269 4 077 

 

 

2021 metų pradžioje nemažai renginių vyko nuotoliniu būdu. Bibliotekoje buvo 

kūriamos online edukacijos, prezentacijos, pasakų sekimas, virtualios parodos, konkursai ir kt. 

Valstybinė kalbos inspekcija savo facebook paskyroje pasidalino mūsų bibliotekos 

kurta prezentacija apie lietuvių kalbą. 

Balandžio mėnesį Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyrius surengė nuotolinį renginį „Kakė Makė ir Panda keliauja po knygų pasaulį“, skirtą 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti. Renginyje dalyvavo Šalčininkų Jano Sniadeckio 

gimnazijos 1 klasės mokinukai su auklėtoja Alina Surudo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nml3.naxosmusiclibrary.com/login
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Eišiškių miesto Vaikų biblioteka norėdama paminėti Lietuvių kalbos ir Knygnešių 

dienas organizavo du virtualius susitikimus su St. Rapolionio gimnazijos antrokais. Renginio metu 

vyr. bibliotekininkė papasakojo dalyviams apie knygos vertę bei knygnešius. 

 

 

 

 

 

 

 

Vasara Rūdninkų bibliotekos mažieji skaitytojai turėjo galimybę bent trumpam 

atitrūkti nuo tikrovės ir išbandyti virtualios realybės akinius. Įrangą paskolino ir konsultavo 

bibliotekos savanoris D. Balkevič, kuris viso užsiemimo metu pasakojo ką galima pamatyti ir kaip 

naudotis akiniais. Vaikams labai patiko, vyravo džiugios emocijos. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. birželio mėnesį Eišiškių miesto Vaikų bibliotekos darbuotojai aplankė 

Eišiškių lopšelį – darželį. Susitikimas vyko kieme, kuriame bibliotekininkės Rita ir Lilija susitikimą 

pradėjo žaidimu „Susipažinkime“. Vėliau vaikams buvo išdalintos pirštininės lėlės, kurioms mažieji 

suteikė vardus. Bendromis pastangomis buvo sukurta linksma pasakėlė. Susitikimo metu buvo 

sekama pasaka „Dangus griūva“.  
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Rugpjūti Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojai turėjo galimybę 

susitikti su jauna rašytoja Lilija Višimirskaja. Tai talentinga ir žavi asmenybė, neseniai išleidusi 

knygą „Tavyje slypi stiprybė“. Autorė viso pokalbio metu papasakojo įdomių detalių apie savo 

gyvenimą ir kūrybinius ieškojimus, savo knygos atsiradimo istoriją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniai prisijungė prie akcijos 

„Pasakojame istorijas“, kurią organizavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Už 

aktyviausia dalyvavimą akcijoje Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei jos padaliniai 

– Eišiškių vaikų biblioteka, Poškonių ir Dainavos bibliotekos apdovanotos prizais. Bibliotekoms 

įteiktos „Pasakojame istorijas 2021“ mokymų lektoriaus, žaidimų kūrėjo Určio Šulinsko stalo 

žaidimai „Pasakų skrynelė“. 

 

 

Eišiškių miesto bibliotekoje vyko parodos: „Vitražo ritmas“, visus darbus atliko Butrimonių 

Anos Krepštul gimnazijos absolventai kartu su dailės mokytoja - Katažina Sokolovska. Elvyros 

Mazur siuvinėjimo kryželiu darbų paroda. Česlavos Romanovskos rankdarbių parodos. Vienoje 

parodoje pristatomi darbai yra pinti iš laikraščių ir dekupažas. Kitoje parodoje yra pristatomi 

deimantinės mozaikos paveikslai. 
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2021 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos renginyje „Skaitymo festivalis 2021”. 

 Mūsų biblioteka pristatė dvi edukacijas vaikams: Knygų skirtukas „Magiškas Vienaragis“ ir 

„Magiškas paveikslas“. Užsiėmimai vyko pusdieni. Šalčininkų bibliotekos palapinėje lankytojus 

nuotaikingai ir linksmai sutikdavo Panda ir Lapė, kuriuos linksmai bendraudavo su vaikais, 

fotografavosi bei padėjo edukacijų metu. Lapės ir Pandos vaidmenį atliko Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro „Motiejukas“ dalyvės 

Justyna Kodz ir Viktorija Sinkevič. Festivalio metu vyravo geros, linksmos bei kūrybingos 

emocijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko reljefinių paveikslų 

kūrimo dirbtuves. Edukaciją vedė rašytoja, menininkė, lėlių kūrėja Ignė Zarambaitė. Atskubėjusius 

į užsiėmimą smalsuolius, lektorė supažindino su savo darbais, ir edukacijos priemonėmis. Dalyviai 

su dideliu noru minkė ir lipdė savo vaizduotėje sukurtus kūrinius iš tinko. Lektorė pamokė, kaip 

tinkamai išmaišyti tinką, kad darbas vyktu lengviau, kokias priemones naudoti ir kur jas galima 

įsigyti, taip pat visiems parodė, kokių grožių ant sienų ir ne tik galima sukurti. Kiekvienas iš 

užsiėmimo išėjo su savo sukurtu, vienetinių paveikslu ir gera nuotaika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Šalčininkuose Lenkų trečiojo amžiaus universitetas ir viešoji biblioteka 

organizavo visuotinį skaitymą. Šių metu visuotinės skaitymo akcijos kūriniu buvo Gabrielos 

Zapolskos „Ponios Dulskos moralė“ („Moralność pani Dulskiej“). Renginyje dalyvavo Šalčininkų 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gžegož Jurgo. Renginio tikslas – 
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literatūrinių kūrinių skaitymo skatinimas. Renginio dalyviai skaitė kūrinio „Ponios Dulskos moralė“ 

ištraukas, dalinosi savo įspūdžiais bei įdomiai praleido laiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 metais visose Šalčininkų rajono bibliotekose vyko renginiai vaikams skirti saugaus 

eismo tematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rudenį Šalčininkų rajono savivaldybės viešąją biblioteką aplankė Šalčininkų lopšelio – 

darželio „Pasaka“ ir Jano Sniadeckio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vaikai, kurie turėjo 

galimybę pažiūrėti spektaklį „Meškiukas Nulėpausis“. Spektaklis buvo skirtas pasaulinei meškiuko 

dienai bei lenkų vaikų rašytojo Česlavo Jančarskio 110 gimimo metinėms paminėti. 
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Visuose Šalčininkų rajono bibliotekose buvo minimos valstybinės šventės sausio 13 d., 

vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo diena, kovo 11 d. - Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. 

 

 

 

Ataskaitiniais metais biblioteka dalyvavo Elektronikos platintojų asociacijos akcijoje 

„Atsakingas skaitytojas“, rajono gyventojai registravosi bibliotekoje ir iš jų namų nemokamai būvo 

išvežta sena buitinė technika. 

Šalčininkų biblioteka prisidėjo prie ankstyvojo skaitymo skatinimo projekto KNYGŲ 

STARTAS, padedant dalinti Šalčininkų rajono naujagimiams lauknešėlius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be paminėtų renginių bibliotekose vyko įvairios akcijos, parodos, konkursai, popietės, 

ekskursijos ir kt. 

  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4%97s_atk%C5%ABrimo_diena
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Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene 

 

Straipsniai apie biblioteką 2021 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 300 244 0 0 244 56 4 27 25 

VB 111 78 0 0 78 33 4 7 22 

MF 69 53 0 0 53 16 0 13 3 

KF 120 113 0 0 113 7 0 7 0 

 

IV. PERSONALAS 

 

Darbuotojų skaičius  

 

SVB darbuotojų skaičius – 51, iš jų profesionalių bibliotekininkų – 44. 

 

Darbuotojų skaičius 2021 m. 

Darbuotojų išsilmokslinimas  

 Iš 

viso 

Dirbančių 

visą 

darbo 

laiką  

Dirbančių 

ne visą 

darbo 

dieną  
 

aukštasis  
 

aukštesnysi

s  
 

kitas 

Bibliotekos 

darbuotojai  

51 36 15 21 16 14 

Profesionalus 

bibliotekininkai  

44 33 11 20 16 8 

Turintis 

bibliotekininkystė

s mokslų 

išsilavinimą  

15 12 3 3 12 0 

Įgyję profesijos 

įgudžius ilgą laiką 

dirbdami  

29 21 8 17 4 8 

 

 

Darbuotojų su bibliotekinių išsilavinimų skaičius 2021 m. 

Bibliotekinis išsilavinimas  

 Iš viso aukštasis aukštesnysis  

SVB  15 3 12 

VB  5 1 4 

MF  2 0 2 

KF  8 2 6 
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2021 m. gruodžio 16 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje 

bibliotekoje per Vilniaus regiono bibliotekų tarybos posėdį buvo paskelbti ir apdovanoti Geriausio 

metų Vilniaus regiono bibliotekininko konkurso „Riešutas“ laimėtojai. Nominacijoje Geriausias 

Vilniaus regiono bibliotekos vadovas laimėjo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktorė Olga Mažeiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. spalio 7 d. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ataskaitiniame 

susirinkime buvo įteiktos Metų nominacijos, kurios paskelbtos pavasarį. Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Eišiškių miesto padaliniui, buvo įteikta nominacija „Biblioteka – 

geriausias vaikų ir jaunimo draugas 2020“ už įspūdingą veiklą su vaikais ir jaunimu, skatinant 

kūrybiškumą, integraciją ir partnerystę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas už bibliotekos ribų 

 

2021 m. kvalifikaciją kėlė 44 bibliotekininkai. 
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Darbuotojai kėlė savo kvalifikacija sekančiose seminaruose: Išmani biblioteka – erdvė 

kurti ir augti; Microsoft MakeCode – pirmoji pažintis su programavimu ir galimas taikymas 

edukacijoje; Ką apie sveikatingumą turi žinoti kiekvienas bibliotekininkas; Bendravimo su vaikais 

ypatumai; Bendravimas su įvairaus amžiaus bibliotekos vartotojais, konfliktų sprendimas; Kultūros 

paveldas ateičiai: atrask, dalinkis ir mokykis; NAXOS ir EBSCO duomenų bazių administravimas; 

EBSCO Publishing duomenų bazės turinys; Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu 

internete: skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis; Bibliotekos komunikacija: 

galimybės ir iššūkiai; III Kūrybinio paketo mokymai; I Programavimo paketo mokymai; 

Kraštotyros darbo aktualinimas bibliotekose; Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir projektinė 

veikla; Sensoriniai skaitymai; Skaitytojų aptarnavimo mokymai; El. paslaugų 

vykdymo/administravimo mokymai. Paslaugos skirtos skaitytojams ir organizacijoms; Konferencija 

„Biblioteka visiems“; Renginių organizavimo ABC; LIBIS naujos aplinkos mokymai, 

katalogavimas; Paieška EBSCO duomenų bazėje – praktikumas; Žinojimas šalina kliutis; LIBIS 

naujos aplinkos mokymai administratoriams; LIBIS skaitytojų administravimo posistemės 

mokymai; Edukacinės veiklos bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai; Mokymai „Klausk 

bibliotekininko“; Mokymai TBA aptarnavimo tema; Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo 

ypatumai ir naujovės 2021 m.; LIBIS katalogavimo posistemė; Bibliotekos fondo apsaugos 

nuostatai: nauja redakcija; Knyga. Kaip efektiviai pristatyti literatūrą; LIBIS naujos aplinkos 

mokymai – visiems.  

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 Vartotojų  skaičius tenkantis 1 bibliotekininkui – 125 vartotojų; 

 Lankytojų 1 bibliotekininkui – 1 633 

 Išduotis (fiz. vnt.) 1 bibliotekininkui – 2 619 fiz. vnt. 

 

Metodinė veikla 

Metodinės veiklos kryptys 2021 metais buvo dokumentų ruošimas, filialų veiklos 

organizavimas, patikra ir praktinės pagalbos telkimas, bibliotekininkų pasitarimų, mokomųjų 

seminarų, bibliotekos procesų tobulinimo, bibliotekų veiklos apibendrinimas, ataskaitų rengimas. 

Šalčininkų viešosios bibliotekos specialistai teikė metodinę ir praktinę pagalbą filialų 

darbuotojams LIBIS posistėmėje vartotojų ir dokumentų išduoties apskaitos ir kitais klausimais, 

konsultavo bibliotekininkus  vietose,  telefonu, el. paštu. 

 

V. INFORMACINĖ VEIKLA 

LIBIS PĮ diegimas 

 

Bibliotekoje tęisiamas LIBIS kompiuterinio katalogo pildymas. Suvestiniam katalogui 

pateiktų įrašų statistika –75 947 įrašų, tame tarpe naujų –27 029 įrašų. 

Dokumentų komplektavimo skyriuje per 2021 metus buvo parengta 2 514 įrašų, o 

nurašyta 1 397 įrašų. 

Šiais metais rugpjūčio mėnesi įdegta nauja LIBIS programa, kurioje automatiškai perduodami įrašai 

iš Šalčininkų bibliotekos katalogo.  
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 Į Suvestinį elektroninį Lietuvos katalogą išsiųsta 2 514 įrašų. 

  Automatizuotai parengta 100 % bibliotekos fondo knygų egzempliorių.  

2021 metais toliau rengėme biliografinius analizinius įrašus apie Šalčininkų kraštą į 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banka (NBDB). Nuo 2004 metų į Nacionalinės bibliografijos 

duomenų banka (NBDB) eksportuoti 9 885 analizinai bibliografiniai įrašai (BĮ). Už 2021 m. 

parengta 959 bibliografiniai įrašai. Įrašus rengėme iš mūsų rajono laikraščių:  

- 273 bibliografiniai įrašai iš rajono laikraščio „Šalčios žinios“,                                                     

- 230 bibliografiniai įrašai iš rajono laikraščio „Шальчя“,  

- 421 bibliografiniai įrašai iš rajono laikraščio „Вести Шальчи“,    

- 35 bibliografiniai įrašai iš rajono žurnalo „Soleczniki“. 

Aprašant kraštotyrinę medžiagą iš regioninės spaudos, atrinkome išliekamąją vertę turinčias 

publikacijas apie Šalčininkų krašto kultūrinį, visuomeninį, politinį, ekonominį gyvenimą. Jais 

naudojasi ne tik mūsų bibliotekos, bet ir visos Lietuvos vartotojai.  

2021 m. pabaigai bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 11 468 analizinai bibliografiniai 

įrašai apie mūsų rajoną iš laikrasčių: Šalčios žinios, Шальчя, Наш край, Musų kraštas, Voruta, 

Tygodnik Wileńszczyzny, Kurier Wileński, Lietuvos rytas, Vilniaus krašto savaitraštis, Literatūra ir 

menas, Вести Шальчи, Литовский курьер – žurnalai: Informacinis biliutenis, Soleczniki, Muzikos 

barai, Magazyn Wileński, Kultūros barai, Tarp knygų, Sodo spalvos, Stilius, Veidas, Moteris, 

Naujoji Romuva. 

 

VI. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

2021 metais bibliotekos patalpų remontai: 

 

Jurgelionių bibliotekoje buvo pakeisti langai bei durys.  

Baltosios Vokės bibliotekoje įrengti turėklai, stogelis virš įėjimo durų bei sutvarkyta laiptų 

aikštelė. 

Čiužiakampio bibliotekoje nudažėm bibliotekos fasadą. 

Butrimonių bibliotekoje įregtas stogelis virš įėjimo durų. 

Didžiųjų Sėlų bibliotekoje pakeistos įėjimo duris. 

Skynimų bibliotekoje buvo sutvarkyti langų ir durų apvadai. 

Tabariškių biblioteka gruodžio mėnesį buvo perkelta į geresnes patalpas esančias Mokyklos g. 7, 

Tabariškių k. 

2021 m. gruodžio 21 d. pagal Šalčininkų rajono Tarybos sprendimą Nr. T-759 buvo uždaryta 

Tetėnų biblioteka dėl pastato avarinės būklės ir kitos vietos nebuvimo, kur galima būtų perkelti 

biblioteką. 
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VII. FINANSAVIMAS 

1. Paprastosios išlaidos 

 Darbo užmokesčiui – 546 320,65 Eur 

Iš jų: 

 Savivaldybės lėšos – 534 620,65 Eur 

 Valstybės lėšos – 11 700 Eur 

 

 Dokumentams įsigyti – 40 909,63 Eur 

 Knygoms – 35 599 Eur 

 Periodikai – 5 310,63 Eur 

 

 Pastatų remontas – 5 769,65 Eur 

 Kompiuterinei, programiniai įrangai palaikymui ir ryšio paslaugos – 17 607,76 Eur 

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

paslaugas, prekės, darbdavio soc. parama ir kt.) – 68 397,15 Eur 

Iš viso: 679 004,84 Eur 

 

2. Pajamos ir finansavimas 

 Biudžeto lėšos – 631 395,84 Eur 

Iš jų: 

 Iš savivaldybės: periodikai – 5 310,63 Eur 

 Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 110 Eur 

 Iš viso: 631 505,84 Eur 

 Iš LR kultūros ministerijos – 47 499 Eur 

Iš jų: 

 Knygoms – 35 599 Eur 

 Darbo užmokesčiui ir įmokos soc. draudimui – 11 900 Eur 

 

Iš viso biudžetas: 679 004,84 Eur 
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IŠVADOS 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis 2021 metais pasinaudojo 

7089 vartotojų. Lankytojų bibliotekose apsilankė 71 875 kartų. Suorganizuota 680 renginiai, 

kuriuose apsilankė 8 835 lankytojai. Ataskaitiniais metais gauta 11 280 fiz. vnt. dokumentų. Šiuo 

metu fondas sudaro 225 094 fiz. vnt. dokumentų. 2021 metais įvyko atnaujintos Libis programos 

įvedimas, duomenų perkėlimas ir tvarkymas. 

2021 metais biblioteka parašė projekto paraišką ir laimėjome iš fundacijos „Pomoc Polakom 

na Wschodzie“ 1000 zl knygų pirkimui. 

Šalčininkų biblioteka prisidėjo prie ankstyvojo skaitymo skatinimo projekto KNYGŲ 

STARTAS, padedant dalinti Šalčininkų rajono naujagimiams lauknešėlius. Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro „Motiejukas“ ataskaitiniais 

metais buvo pristates du naujus spektaklius. Visi Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos padaliniai prisijungė prie akcijos „Pasakojame istorijas“, kurią organizavo Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Už aktyviausia dalyvavimą akcijoje Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka bei jos padaliniai – Eišiškių vaikų biblioteka, Poškonių ir Dainavos 

bibliotekos apdovanotos prizais. 2021 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka su 

savo edukacijomis dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

renginyje „Skaitymo festivalis 2021”. 

2021 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja pristatinėjo 

bibliotekos kraštotyrines veiklas tarptautiniame seminare. 

2021 m. gruodį pagal Šalčininkų rajono Tarybos sprendimą buvo uždaryta Tetėnų biblioteka 

dėl pastato avarinės būklės ir kitos vietos nebuvimo, kur galima būtų perkelti biblioteką. 

Ataskaitiniais metais 6 bibliotekose buvo gerinama patalpų būklė. 

2021 metais Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka laimėjo dvi nominacijas: 

Geriausio Vilniaus regiono bibliotekos vadovo bei Eišiškių miesto padaliniui, buvo įteikta 

nominacija „Biblioteka – geriausias vaikų ir jaunimo draugas 2020“. 

 

 

 


