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Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Teisinis statusas: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Viešosios bibliotekos direktorius: Laima Kutiščeva

Širvintų viešosios bibliotekos pristatymas
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įmonės kodas 190382821, įkurta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu 1937 m, juridinių asmenų registrų centre įregistruota 1998 m.
gegužės 11 d. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – bibliotekų veikla.
Misija:
Viešoji biblioteka siekia sudaryti sąlygas vietos bendruomenės informacinių ir kultūrinių poreikių
tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvienos vartotojų grupės interesus.
Vizija:
1. Užtikrinti atvirą ir viešą bibliotekų prieigą vartotojams
2. Siekti, kad biblioteka gyventojams taptų turiningo laisvalaikio praleidimo vieta.
Biblioteka kaupia ir saugo savivaldybės poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą,
aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant integralią Lietuvos
bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS). Žodiniais bei vaizdiniais renginiais, įvairaus pobūdžio
parodomis (meno, foto, spaudinių) skatina gyventojų saviraišką.
Biblioteka veikia Širvintų rajono teritorijoje informacijos sklaidos, kultūros ir švietimo
srityse. Bibliotekoje kaupiami, sisteminami, tvarkomi, saugomi ir teikiami panaudai dokumentai,
užtikrinamos galimybės gyventojams naudotis viešaisiais informacijos ištekliais, teikiama
informacija, bibliotekos paslaugos, reikalingos visuomenės švietimui bei asmenybės ugdymui.
Biblioteka yra biudžetinė kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje renkami, tvarkomi,
saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios,
atsižvelgiant į savivaldybės ekonominį ir kultūrinį vystymą. Bibliotekoje taip pat kaupiami ir
saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti spaudiniai.
Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa
Programa siekiama ugdyti bendruomenę, kuri puoselėja etnokultūrą ir kultūros paveldą,
yra pilietiškai aktyvi, iniciatyvi, turinti galimybę tenkinti informacinius ir kultūrinius poreikius,
aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programos trumpalaikiai tikslai:
1. Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas.
2. Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos.
Antrojo tikslo ,,Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos“ įgyvendinimo
uždaviniai – plėsti informacines paslaugas ir įrengti bibliotekose informacinių paslaugų
literatūrinio palikimo sklaidą.
Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka) tikslas – Širvintų
rajono gyventojams organizuoti bibliotekų paslaugų prieinamumą, įvairia forma (renginiais,
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parodomis) numatyti knygų pristatymus. Bibliotekos darbas planuojamas ir už jį atsiskaitoma
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai iki vasario 10 d. teikiamos statistinės ataskaitos,
iki kovo 1 d. – tekstinė metinė veiklos ataskaita. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos standartu
„Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika“. Finansinės veiklos kontrolė
atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atskaitingas Širvintų rajono
savivaldybės tarybai.
Viešoji biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu,
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros
ministro įsakymais patvirtintais teisės aktais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
administracijos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais, kitais teisės aktais.
Darbo tvarką bibliotekoje apibrėžia Širvintų viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos
taisyklės, o darbuotojų pareigas ir teises – pareigybių aprašymai ir struktūrinių padalinių nuostatai.
Bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja Vartotojų aptarnavimo taisyklės ir LIBIS
vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės.
Spaudiniai ir kiti dokumentai komplektuojami vadovaujantis Viešosios bibliotekos fondo
apsaugos nuostatais.
Biblioteka vykdo visus reikalavimus, nustatytus galiojančiuose visų bibliotekų veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuose taikyti standartuose.
Pagal Bibliotekos nuostatus bibliotekos direktorius organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos
darbą ir atsako už jos veiklą.
Bibliotekos direktoriaus 2014 m. pagrindiniai veiklos uždaviniai:
 kuruoti LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema) diegimą filialuose, kuriant
elektroninį knygų katalogą;
 organizuoti renginius, reprezentuojančius Širvintų rajono kultūrinį gyvenimą bibliotekoje,
rajone;
 numatyti literatūrines parodas valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų
minėjimui;
 koordinuoti bibliotekos vykdomus projektus „Vilnijos vartai“, Kultūros ir meno tarybos
vykdomus projektus ir kt.;
 organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
 vykdyti materialinės bazės gerinimo ir ūkinės veiklos darbų koordinavimą;
 atstovauti bibliotekai visose įstaigose ir organizacijose.
 gerinti bibliotekos paslaugų kokybę;
 aktyvinti bibliotekos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
Kiekvienas rajono ir Lietuvos gyventojas, turintis prieigą prie interneto, gali gauti pilną
informaciją elektroniniame Širvintų (www.sirvintuvb.lt) viešosios bibliotekos ir suvestiniame
LIBIS (www.libis.lt) kataloge apie visus dokumentus, esančius Širvintų viešojoje bibliotekoje ir
kitose Lietuvos bibliotekose, kurios dalyvauja suvestinio katalogo kūrime. 2014 m. Širvintų
elektroniniu katalogu naudojosi – 3353 lankytojai, internetu, duomenų bazėmis – 5845 lankytojai,
bibliotekos svetaine peržiūrėjo 7843 lankytojai, iš viso virtualiai naudojosi 17041 lankytojai. Buvo
pravesta 7599 seansų. Seansų trukmė 6159 h 7 min. Paieškų skaičius 22585, o atsisiųstųjų įrašų
skaičius – 1700.
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Skaitytojų aptarnavimas
Šiuo metu rajono gyventojams paslaugas teikia Viešoji biblioteka ir 20 kaimo filialų. Rajono
bibliotekų fonduose sukaupta virš 138 tūkst. vnt. dokumentų. Viešojoje bibliotekoje ir kaimo
filialuose įrengta viešojo interneto prieiga su 129 kompiuterizuotomis darbo vietomis. Viešojoje
bibliotekoje ir filialuose dirba 35 bibliotekininkai. Bibliotekose organizuojami įvairūs kultūriniai
bei literatūriniai renginiai. Jų bibliotekose surengta 359.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2014 m. pradžioje Širvintų rajone gyveno 16
597 gyventojai. Viešoji biblioteka 2014 m. knygomis bei kitais dokumentais aptarnavo 1667
skaitytojus, filialai – 3169. Palyginus su 2013 m. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo skaitytojų
nežymiai tik 36 vartotojais, filialuose 73 vnt.
Viešosios bibliotekos ir filialų gyventojų sutelkimo procentas 29,29%. Gyventojų
sutelkimas sumažėjo 0,05%. Per metus savivaldybės aptarnaujamame mikrorajone apsilankė virš
100 tūkst. lankytojų. Apsilankymų skaičius lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 686 kartus,
tačiau sumažėjus gyventojų skaičiui rodikliai nežymiai pasikeitė: 0,63% sumažėjo lankomumas,
2,25% sumažėjo skaitytojų.
Vidutiniškai vienam vartotojui per metus buvo išduoti 29 leidiniai. Skaitytojai,
naudodamiesi internetu, gali rezervuoti ir užsisakyti pageidaujamą leidinį nuotoliniu būdu. Per
metus iš namų užsisakyta 130 knygų, rezervuotos 363 knygos. Vartotojams sudaryta galimybė
patiems prasitęsti knygų grąžinimo terminus arba paprašyti to padaryti darbuotojų, teirautis apie
knygas ir teikiamas paslaugas. Šia paslauga dažniausiai naudojosi studentai.
1 lentelė
Skaitytojų skaičius
2014 m
2013 m.
Pokytis
SVB
4836
4945
-109
Viešoji biblioteka
1667
1703
-36
Filialai
3169
3242
-73
2 lentelė
Apsilankymų skaičius
2014 m
2013 m.
Pokytis
SVB
109507
110193
-686
Viešoji biblioteka
32781
34551
-1770
Filialai
76726
75642
+1084
3 lentelė
Dokumentų išduotis
2014 m.
2013 m.
Pokytis
SVB
144351 vnt.
148506 vnt.
-4155 vnt.
Viešoji biblioteka
46769 vnt.
51007 vnt.
-4238 vnt.
Filialai
97582 vnt.
97499 vnt.
+83 vnt.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai aptarnavo gyventojus knygomis, atsakinėjo į
skaitytojų užklausas, konsultavo įvairiais, su fondu susijusiais klausimais. Organizavo susitikimus
su rašytojais, dailininkais. Skatindami skaitymą, pristatinėjo knygų naujienas, rengė literatūrines ir
meno parodas.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius užtikrino kasdienę prieigą prie mokymosi šaltinių, suteikė
erdvę neformaliam ir savaiminiam mokymuisi, bendravimui, kultūriniams projektams, tenkino
skaitytojų informacinius poreikius. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitytojai galėjo ne tik
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naudotis bibliotekos turimais ištekliais, bet ir bendrauti, dalintis nuomonėmis apie perskaitytus
leidinius, diskutuoti ir t. t.
2014 metų pabaigoje buvo: 17619 fiz. vnt. įvairių dokumentų, 15601 pavadinimų.
Praėjusiais metais skyriaus fondas papildytas 1422 vnt., 664 pavadinimų leidinių (2013
metais buvo gauta 1437 vnt., 650 pavadinimai leidinių). Daugiausia fonde yra knygų ir serialinių
leidinių, o rankraščių ir vaizdinių dokumentų tik po vieną.
Iš viso fonde yra 8930 vnt. grožinės literatūros ir tai sudaro 50,7 % nuo bendro turimų
knygų fondo. Įvairių mokslo šakų literatūros yra 5124 vnt. ir tai sudaro 29,1 % nuo turimo leidinių
fondo. Serialinių leidinių, t. y. periodikos 2014 m. buvo 3565 vnt. ir tai sudaro 20,2 % nuo turimo
leidinių fondo.
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje 2014 m. skaitė 148 senyvo amžiaus ir neįgalūs skaitytojai.
Tai sudarė 16,16 % nuo bendro skaitytojų skaičiaus.
2013 m. tos pačios socialinės grupės vartotojų skaitė - 172. 2014 m. senyvo amžiaus ir
neįgaliųjų skaitytojų sumažėjo 24 registruotais vartotojais. Garsines knygas skolino Lietuvos aklųjų
bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius. 2014 m. abonemente regos negalę turinčių skaitytojų
buvo 5.
TBA (Tarpbibliotekinis abonementas - knygų skolinimasis iš kitų Lietuvos bibliotekų) 2014
m. išsiųsta 29 užsakymais mažiau negu 2013 m. Tai reiškia, kad TBA paslaugomis skaitytojai vis
dar naudojasi, tačiau šios paslaugos poreikis mažėja. Vartotojai užsisako nedaug literatūros, nes jų
poreikius patenkina Viešosios bibliotekos fondas, be to, skaitytojas turi apmokėti leidinio grąžinimo
registruotu laišku išlaidas.
Patogesniam gyventojų aptarnavimui lankytojams įrengtas knygų grąžinimo įrenginys (KGĮ),
knygas gali užsisakyti naudodamiesi elektroniniu Viešosios bibliotekos katalogu. 2014 m. knygų
grąžinimo įrenginiu naudojosi 315 skaitytojai, o 2013 m. – 255. 2014 m. DGĮ naudojosi 60
skaitytojų daugiau, negu 2013 m. Padidėjęs skaitytojų skaičius rodo, kad bibliotekos skaitytojai vis
aktyviau naudojasi šia paslauga.
Bibliografijos-informacijos skyriaus darbuotojai įgyvendindami tikslus ugdė ir tenkino
skaitytojų informacinius poreikius, atsakinėjo į vartotojų užklausas, sudarinėjo teminius aplankus,
tvarkė kraštotyrą, knygomis aptarnavo skaitytojus.
Bibliografijos–informacijos skyriuje sukaupta 2089 vnt. (kartu su elektroniniais
dokumentais) ir 1666 pavadinimų dokumentų. Grožinės literatūros bibliotekos fonde - 49 vnt. arba
2,3 %. Šakinės literatūros yra 1959 vnt. arba 93,8 %.
Bibliografinis-informacinis fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius, kuriuos
įvertinti padeda kasmetinė teminių užklausų registracija, jų analizė. Informaciniame fonde
komplektuojama nacionalinė, įvairių mokslo šakų bibliografija, universalios ir specialios
enciklopedijos, žinynai, žodynai, šakinės literatūros vertingiausi leidiniai, vadovėliai aukštųjų
mokyklų studentams. Praėjusiais metais gauta 122 vnt. 117 pavadinimų dokumentų 3196,97 Lt
sumai. Iš jų:
 grožinės literatūros –13 vnt. - 10,7 %
 šakinės literatūros gauta 109 vnt. – 89,3 %.
Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga
,,Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone). Viso yra 621 vnt. dokumentų arba 29,7 %. 2014 m.
informacinio pobūdžio knygų gauta 19 vnt.
Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės duomenų bazės. 2014 metais bibliotekos
vartotojams buvo prieinamos šios duomenų bazės (DB): Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės
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straipsnių bazės archyvas (1994 – 2002 m.) – įsigytas 2008 m., INFOLEX, EBSCO (11 duomenų
bazių rinkinys). Prie INFOLEX buvo prisijungta 5842 kartus. Pagal Lietuvos bibliotekų
naudojimosi INFOLEX Praktika duomenų baze statistiką Širvintų viešoji biblioteka 2014 m. buvo
septintoje vietoje.
Bibliografinio – informacinio skyriaus vartotojams skirta 12 darbo vietų, iš kurių 8 yra
kompiuterizuotos, suteikta interneto prieiga. 2014 m. apsilankė 9726 lankytojai (iš jų 9065
lankytojai naudojosi kompiuteriais), išduota 631 vnt. dokumentų. Bibliografijos informacijos fonde
komplektuojamas kraštotyros fondas, kuriame yra 4 darbo vietos lankytojams. Visos skyriaus
patalpos užima 84,53 m2 .
Pagal poreikį vartotojai konsultuojami, kaip naudotis informaciniu fondu, elektroninėmis
paslaugomis, kaip ieškoti informacijos prenumeruojamose duomenų bazėse, teikiamos
kompiuterinio raštingumo konsultacijos. Teikiamos kopijavimo, skenavimo paslaugos.
Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai siekė telkti skaitytojus vaikus, teikti jiems kokybiškas
paslaugas, sudominti skaitymu.
Bibliotekoje vaikai galėjo lavinti kūrybiškumą, tenkinti skaitymo poreikius, susitikti su
bendraamžiais ir turiningai leisti laisvalaikį. Laisvalaikį vaikai galėjo praleisti žaidimų kampelyje.
Vykdydami projektą „Lietuvių literatūra vaikams: prisiminti ir pažinti“, kurį iš dalies rėmė Kultūros
taryba, buvo organizuoti 5 susitikimai su rašytojais ir poetais, išvyka į Vilnių, rajono jaunųjų kūrėjų
šventė „Kūrybos laiptai“, kūrybinių darbų konkursas K.Donelaičio 300 – osioms gimimo metinėms
atminti, popietės, piešinių, darbų parodos.
Buvo stengiamasi formuoti dokumentų fondą, pirmenybę teikiant kokybiškiausiai vaikų
literatūrai.
Valstybės lėšos
2014 metais Viešoji biblioteka naujų dokumentų įsigijo pagal Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos ir Viešosios bibliotekos pasirašytą sutartį, vykdant Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos
sklaida“ priemonę „Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais“. Iš valstybės
biudžeto dokumentų įsigijimui bibliotekai buvo skirta 38 420,00 Lt. (2013 m. Viešajai bibliotekai
skyrė 38 400,00 Lt). Už Kultūros ministerijos lėšas nupirkta 1780 vnt. dokumentų, paskirstyta Viešajai
bibliotekai – 759 vnt., filialams – 1021 vnt.
Iš kitų šaltinių knygų gauta už 17 024,15 Lt., tai yra parama ir skaitytojų dovanotos knygos.
Sudarytos sutarys su „Gelmės“, „Terra Publica“, Stasio Lipskio leidykla „Žuvėdra“, „Gimtasis
žodis“, „Tyto alba“, „Nieko rimto“, „Žara“, „Šviesa“, „Baltos lankos“, „Jotema“, „Rašytojų
sąjunga“ leidyklomis, internetinėmis knygų parduotuvėmis „Patogu pirkti“, „Bernardinai.lt“,
Viliaus Gužausko firma „Homo liber“. Pagal esamą finansavimą peržiūrėjome knygų poreikį,
analizavome leidyklų pasiūlymus, ieškojome rėmėjų.
Viešoji biblioteka gavusi laikraščių ir žurnalų paramą už 5 876,86, ją skyrė Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas, „Širvintų kraštas“.
Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui nuo liepos 1 d. skirtos
Valstybės lėšos 68,1 tūkst. litų. (Iš jų: 67 531.87 litai DU, 15 943,05 socialiniam draudimui).
Savivaldybės lėšos
Pagal patvirtintą 2014 metų Viešosios bibliotekos biudžeto programos sąmatą patvirtinta
990,0 tūkst. litų, iš jų 68,42٪ sudarė darbo užmokesčio lėšos, 21,16 ٪socialinio draudimo įmokos,
komunalinės paslaugos 5,49 %, ryšio paslaugos sudarė 1,84 % (į ryšio paslaugas įeina mokestis už
internetinį ryšį. Darbo užmokesčio fondui pagal pareigybių dydžius skirta 677,4 tūkst. litų.
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Gautos pajamos
Viešosios bibliotekos išlaidos iš pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą ir
Viešosios bibliotekos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų sudarė 2,3 Lt.
(Iš šių lėšų pirktas spausdintuvams toneris, kanceliarinės prekės, apmokėta LATG-ai, gesintuvų
patikrai). Vartotojų kooperatyvas „Veivera“ nutraukė patalpų nuomos sutartį, dėl to sumažėjo
planuotos pajamos 1,0 tūkst. litų.
Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gauti 2٪ GPM – 1.1 tūkst. litų.
Gauta parama – 1,9 tūkst. litų. Ją skyrė įmonė UAB „Ježvitas“ 0,3 tūkst. litų, UAB
„Mfilter“ skyrė 0,5 tūkst. litų, 0,1 tūkst. litų skyrė notarė Gražina Zinkevičienė, 1,0 tūkst. UAB
„Alnitransa“. Paramos lėšos panaudotos stalo žaidimams ir Lapelių filialo veiklai - bėgeliams pirkti
(parodų eksponavimui), nupirkta magnetola.
Projekto lėšos - 15,5 tūkst. litų.
Viešosios bibliotekos savininkė yra Širvintų rajono savivaldybė. Viešoji biblioteka yra
juridinis asmuo. Jos struktūrą sudaro 4 skyriai: Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius
(Saugykla), Bibliografijos-informacijos skyrius, Skaitytojų aptarnavimo skyrius (Abonementas,
Periodikos skaitykla), Vaikų literatūros skyrius ir 20 filialų (iš jų 2 yra knygų išdavimo punktai).
Širvintų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nustatytas didžiausias darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis pareigybių skaičius – 42.
(4 lentelė)

Viešojoje bibliotekoje darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Pareigybės
atlyginimo
Pareigybių skaičius
koeficientas
21-22
17-21
14–15
12-14
11–12
10–11
8–9

2
1
5
10
0
1
5

Iš viso

24

Viešosios bibliotekos filialuose darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Pareigybės
atlyginimo
Pareigybių skaičius
koeficientas
12–14
11-12
10–11
8–9

18
0
0
0

Iš viso

18

8

Viešosios bibliotekos personalas 2014 m. duomenimis:
 42 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
2014 m. Viešojoje bibliotekoje parengti 11 darbo sutarčių projektai, pateikti 110 Valstybinio
socialinio draudimo fondo Širvintų skyriui apie apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo
pradžią ir pabaigą, bei kitus nedraudiminius laikotarpius pranešimai.
2014 m. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio palyginimas su 2012 m. bei 2013 m. vidutiniu
mėnesiniu darbo užmokesčiu pateiktas 5 lentelėje.
Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio palyginimas
5 lentelė

Pareigybė
Direktorius
Skyriaus vedėjai
Vyriausieji
bibliotekininkai

Vidutinis mėnesinis darbo Vidutinis mėnesinis darbo Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis 2012 m
užmokestis 2013 m
užmokestis 2013 m
(neatskaičius mokesčių)
(neatskaičius mokesčių)
(neatskaičius mokesčių)

2000
1415

2257
1576

2543
1821

1080

1186

1433

Viešoji biblioteka, vadovaudamasi bendrais apskaitos principais, teisės aktais,
reglamentuojančiais jos veiklą, taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS (Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės
atskaitomybės standartas) reikalavimus.
Viešoji biblioteka tvarkydama buhalterinę apskaitą Viešojo sektoriaus apskaitos ir
konsolidavimo informacinėje sistemoje konsolidavo finansines ataskaitas. 2014 m. parengė trijų
ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei Širvintų
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinįveiklos rezultatų ataskaitą, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, valstybės išlaidų sąmatos
vykdymo ataskaitą, finansinės būklės ataskaitą, jas pateikė Širvintų rajono savivaldybės finansų ir
biudžeto skyriui, Tarybai bei paskelbė Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje.
Sudarydama ataskaitų rinkinį, Viešoji biblioteka vadovaujasi pinigų, subjekto,
periodiškumo pastovumo, piniginio mato bendraisiais apskaitos principais.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami bibliotekos sąskaitų plano sąskaitose
taikant bibliotekos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus,
metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams
arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.
Viešosios bibliotekos taikoma apskaitos politika, kuria ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų
registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija svarbi vartotojų
sprendimams priimti, patikima, nes:
 teisingai nurodo bibliotekos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, ūkinių
įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą, nešališka,
netendencinga; apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais reikšmingais atvejais išsami.
Viešoji biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.
Vykdydami raštvedybą Viešojoje bibliotekoje gaunamus ir siunčiamus dokumentus
registruojame atskirose bylose, su kuriais supažindiname darbuotojus. 2014 m. gauta ir
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užregistruota virš 200 raštų, parašyti 180 raštai, Viešosios bibliotekos direktorius suderino ir
pasirašė 21 įvairaus pobūdžio sutartys su tiekėjais.
Viešosios bibliotekos direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, įgyvendindamas
įstatymus, Vyriausybės ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, 2014 metais patvirtino
168 įsakymus veiklos organizavimo, personalo, atostogų, komandiruočių klausimais.
Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (toliau- LIBIS)
Viešosios bibliotekos skyriuose iš viso surekataloguota 66728 vnt. knygų, kurių aprašai
atsispindi Širvintų viešosios bibliotekos ir Lietuvos elektroniniuose kataloguose (www.libis.lt). Per
2014 m. surekatologuotos 3763 knygos.
 2014 m į NBDB (Nacionalinės bibliotekos duomenų bazė) išsiųsti 355 bibliografiniai įrašai.
Duomenys siunčiami iš laikraščio „Širvintų kraštas“. Iš viso išsiųsti 6354 analiziniai įrašai.
 Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame, korteliniame kataloguose iš viso 81210. Iš jų: per
metus parengtų įrašų skaičius 3706.
Automatizuotai parengtų įrašų skaičius iš viso: 43948. Iš jų: per metus parengtų įrašų skaičius
3706.
Nuo 2013 m. lapkričio mėn., atnaujinus LIBIS, bibliotekos skaitytojas naudojasi dar viena paslauga
– norimą, bet tuo metu skaitomą leidinį rezervuoja.
 Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame Širvintų viešosios bibliotekos kataloge – 33948,
per praėjusius metus aprašyti 3706 dokumentai.
Metodinės veiklos pagrindinė kryptis yra LIBIS diegimas filialuose. Konsultuojami filialai
rekatalogavimo klausimais. Viešosios bibliotekos darbuotojai buvo atsakingi už Širvintų rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos filialų 2014 m. veiklos koordinavimą, duomenų suvedimą ir
ataskaitų apibendrinimą, metodinius seminarus, projektų koordinavimą, mokymus gyventojams,
darbuotojams.
Įgyvendindami viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, viešųjų pirkimų procedūros buvo
vykdomos elektroninėmis priemonėmis per CVP IS sistemą ir apklausos būdu. 2014 m. buvo
užregistruotos 80 mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausų pažymos.
Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbuotojų pagrindinis veiklos pobūdis yra naujų
dokumentų tvarkymas ir sisteminimas, paskirstymas, saugyklos fonde esančių knygų išdavimas
skyriams ir filialams.
Fondo būklė
Iš viso Viešosios bibliotekos sistemoje yra 138305 vnt. dokumentų, 13008 pav. Knygų ir
serialinių leidinių yra 134715 vnt., 97,41%, rankraščių 3 vnt. 0,0022%, spausdintų natų 59 vnt.
0,043%, vaizdinių 1 vnt. 0,0007%, garsiniai regimieji dokumentai 667 vnt. 0,48%, grupuojamieji2798 vnt. 2,023%., kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose 62 vnt. 0,05%.
Iš jų: Viešojoje bibliotekoje yra 41538 vnt. dokumentų, 12448 pav., filialuose 96767 vnt.,
7567 pav. dokumentų (knygų ir kitų leidinių, diskų).
Aprūpinimas dokumentais
Fondo kaupimas, sistemingas ir apgalvotas jo komplektavimas, atitinkantis vartotojų
poreikius, yra viena pagrindinių bibliotekos funkcijų, todėl, komplektuojant fondą, atsižvelgta į
turimus išteklius ir siekta racionaliai panaudoti gautas lėšas įsigyjant įvairesnių dokumentų, reikalingų
platesniam vartotojų ratui.
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Per metus gauta 7334 vnt. dokumentų, 1350 vnt. naujų pavadinimų, 3575 vnt. knygų, 1323
vnt. naujų pavadinimų, 2 vnt. garsinių dokumentų, 2 vnt. naujų pavadinimų, 1 vnt. regimųjų
dokumentų, 1 vnt. naujų pavadinimų, 11 vnt. spausdintų natų dokumentų, 2 vnt. naujų pavadinimų,
1 vnt. elektroninių dokumentų, 1 vnt. naujų pavadinimų, 3639 vnt. žurnalų, 9 vnt. naujų
pavadinimų, 43 vnt. laikraščių, 1 vnt. naujų pavadinimų, 62 vnt. tęstinių dokumentų, 11 vnt. naujų
pavadinimų.
Duomenys diagramoje:

Gavimas
Elektroniniai; 1; 0%

Knygos
Garsiniai
Periodika;
3682; 51%

Natos

Knygos; 3575;
49%

Regimieji
Periodika
Elektroniniai

Regimieji; 1; 0%

Natos; 11; 0%

Garsiniai; 2; 0%

Kultūros ministerija skyrė 38420 Lt Įsigyta 1780 vnt. 603 vnt. naujų pavadinimų. Iš jų: 1771
vnt. knygų, 598 nauji pavadinimai, 6 vnt. natų, 2 nauji pavadinimai, 3 vnt. tęstinių leidinių, 3 nauji
pavadinimai.
Kultūros ministerijos lėšomis nupirkta 893 vnt. knygų.
Gauta iš: įvairių tiekėjų 593 vnt., Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 10 vnt., Valstybinė lietuvių
kalbos komisija 2 vnt., Vytauto Didžiojo universitetas 6 vnt., UAB „Aidai“ 2 vnt., Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas 208 vnt., UAB „Alma littera“ 67 vnt., Leidykla „Žara“ 5 vnt., 3
pavadinimų. Paramos būdu gauta 2134 vnt. knygų. Vietoje pamestų iš skaitytojų gauta 222 vnt.
knygų. Iš savivaldybės lėšų periodinių leidinių prenumeratai išleista 11268 Lt 59ct. Užprenumeruota
74 pavadinimų periodinių leidinių. Neatlygintinai per KM Lietuvos kultūros tarybą iš įvairių fizinių,
juridinių asmenų ir organizacijų biblioteka 2014 m. gavo knygų ir kitų dokumentų už 6300,00 Lt.
Visi duomenys atsispindi diagramoje:

11

Paskirstymas egzemplioriais

Kiti šaltiniai;
2356; 32%

Kultūros
ministerija;
1780; 24%

Kultūros ministerija

Savivaldybės lėšos
Valstybės lėšos
Savivaldybė
s lėšos;
2305; 32%

Kiti šaltiniai

Valstybės lėšos;
893; 12%

Per metus įsigyta grožinės literatūros dokumentų:
Viešosios bibliotekos sistemoje - 2637 vnt.
Viešojoje bibliotekoje - 920 vnt.
Filialuose - 1717 vnt.
Vidutiniškai vienas filialas gavo po 85 vnt. grožinės literatūros dokumentų.
Per metus įsigyta įvairių mokslo šakų literatūros dokumentų:
Viešosios bibliotekos sistemoje - 1015 vnt.
Viešojoje bibliotekoje - 482 vnt.
Filialuose 533 vnt.
Vidutiniškai vienas filialas gavo po 113 vnt. įvairių mokslo šakų literatūros dokumentų.
Per metus įsigyta periodinių leidinių:
Viešosios bibliotekos sistemoje - 3682 vnt.
Viešojoje bibliotekoje - 868 vnt.
Filialuose - 2814 vnt.
Vidutiniškai vienas filialas gavo po 141 vnt. periodinių leidinių.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, seminarų ir pasitarimų organizavimas
2014 metais kvalifikaciją kėlė 34 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
bibliotekininkai. Jie dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos,
Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo organizuotuose mokymuose. „Leader“ centro
tarptautiniame seminare „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir patirties sklaida“ Kroatijoje,
UAB „Globalios idėjos“ seminare „Mentorystės įgūdžių vystymas”, VŠĮ „Žinių kodas“ seminare
„Kaip efektyviai mokytis užsienio kalbų“, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos
seminare „Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir naujos galimybės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos
organizuojamame seminare „Gerosios patirties sklaida: formos, metodai ir būdai“ Druskininkuose.
Tarptautiniuose mokymuose „Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bibliotekų patirtis, naudojant
technologijas ir medijas“, stažuotėje–tarptautiniame seminare „Inovacijos bibliotekose: Lietuvos,
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Pietų Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“, mokymuose „Bibliotekų socialiniai pokyčiai“,
„Bibliotekos ES informacijos, mokslo ir kultūros politikoje“. Asociacijos „Langas į ateitį“
nuotoliniuose kursuose „Saugesnis internetas bibliotekų darbuotojams“. Projekto „Bibliotekos
pažangai 2“ organizuotuose mokymuose: „Projektų iniciavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“,
„Atstovavimas ir fondoieška”, „Viešinimas“, „Viešieji pirkimai“, „Projektų valdymas“, „Vartotojų
ir partnerių poreikių analizė. Inovacijų kūrimas”.
Širvintų rajono švietimo centro seminare „Lėlių teatras kaip neformaliojo ugdymo forma“,
Infolex organizuotame seminare „Teisinių žinių gilinimas. Infolex paieškos sistema. Mokymai
vartotojams“. Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
vykdomo projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ organizuojamuose mokymuose tema
„Tarptautinio bibliotekų statistikos standarto (ISO 2789):2013) taikymas vertinant veiklą pagal BIX
metodiką“.
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus ir filialų darbuotojos dalyvavo Tarptautinėje
vaikų knygos dienos šventėje, kuri vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės
viešojoje bibliotekoje.
Keli darbuotojai dalyvavo Širvintų vietos veiklos grupės organizuotoje dalykinėje kelionėje
Lenkijoje, Zakopanėje bei seminaruose, kurie buvo organizuojami Širvintų rajone. Dalyvauta
Europos Komisijos organizuotoje pažintinėje kelionėje į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje.
Dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Bibliotekos socialiniams
pokyčiams 2014: bibliotekos Europos – Sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros politikoje“.
Kvalifikacijos kėlimo seminarus stengėmės organizuoti Viešojoje bibliotekoje, 2014 metais vyko 8
gamybiniai pasitarimai darbuotojams, svarbesni būtų:

„Bendravimo psichologija. Darbas su skirtingais vartotojais. Konfliktų sprendimai“,
Seminare dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus Regiono bibliotekų metodikos
ir vadybos centro darbuotojai.
 Seminaras Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams, tema „Istorijos ir kultūros
paveldo sklaidos projektai: Europeana 1989“, „Asmeninės rašomosios kalbos duomenų
bazės formavimas“. Seminare dalyvavo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
specialistai.

Susitikimas su projekto „Bibliotekos pažangai 2“ kuratoriais.

Dviejų dienų išvyka į Klaipėdą ir Nidą, aplankytos Klaipėdos ir Nidos bibliotekos.
Periodiškai organizuojami VB skyrių vedėjų, administracijos bei filialų darbuotojų
pasitarimai, einamųjų problemų sprendimo klausimais.
Partnerystė ir bendradarbiavimas
Bendradarbiaujant su iniciatyvine grupe, Širvintų miesto bendruomene, Vilniaus mokytojų
namais, Bagaslaviškio pagrindine mokykla, Širvintų kultūros centru, Edukologijos universiteto
Lituanistikos fakultetu tartasi dėl Igno Šeiniaus –Jurkūno pagerbimo, vyko I. Šeiniaus paminklo
idėjinių modelių parodos, I. Šeiniaus kūrybos pristatymas, rinktos privačių asmenų lėšos I. Šeiniaus
paminklui, dalyvavome Igno Šeiniaus 125-osioms gimimo metinėms skirtoje interdisciplininėje
mokslinėje konferencijoje „Impresija literatūroje, mene, kultūroje“.
Bendradarbiaujant su moterų klubu „Jums“ Viešojoje bibliotekoje vyko kasmetinis
„NEDELSK“ renginys, kurio metu buvo atidaryta dailės studijos „Meilė širdyje“ tapybos darbų
paroda „Pasimatyme su gamta“, renginio metu bibliotekai buvo dovanojamos knygos.
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Bendradarbiavome su VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) Širvintų skyriumi, Širvintų
darbo birža, VSDFV (Valstybinis socialinis draudimo fondo valdyba) Širvintų skyriumi , Širvintų
vaikų dienos centru vykdant mokymus gyventojams.
Bendradarbiaujant su Rašytoju klubu vyko Tarptautinis Poezijos pavasario festivalis
„Poezijos pavasaris 2014“ Širvintose ir Bartkuškio pagrindinėje mokykloje, svečiavosi poetė, aktorė
Birutė Mar, dirigentas, birbynininkas Egidijus Ališauskas, poetas, eseistas Donatas Petrošius, poetė
Laima Kreivytė, poetas, prozininkas, žurnalistas Arūnas Spraunius, Kari Tulinius iš Islandijos ir
Vilija Tuulia Huotarinen iš Suomijos.
Organizuodami renginius bendraujame ir bendradarbiaujame su mokyklomis, vaikų dienos
centrais, darželiais, kultūros įstaigomis, seniūnijomis, Muzikos ir meno mokykla, leidyklomis,
visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis.
Bendradarbiaujant su „Atžalyno“ progimnazija mokiniams pakvietėme rašytoją Renatą
Šerelytę, Bagaslaviškio I. Šeiniaus pagrindinei mokyklai suorganizavome susitikimą su rašytoja,
profesore Sigute Radzevičiene, kuri pristatė visuomenei savo knygą „Neatrastasis Šeinius“.
Geriausiems skaitytojams iš Širvintų pradinės mokyklos ir „Atžalyno“ progimnazijos organizavome
ekskursiją į Vinių. Kelionėje dalyvavo 44 vaikai. Aplankėme Mokslo komunikacijos ir informacijos
centrą, susitikome su rašytoju Vytautu Račicku. Jo namų kieme apžiūrėjome rašytojo personažų
skulptūrų parką. Skulptūras kūrė tautodailininai Algirdas Judickas, Jonas Tvardauskas ir mūsų
rajono medžio drožėjas Julijanas Gridžiuška.
Palaikomi nuolatiniai ryšiai su įstaigomis ir organizacijomis, telkiančiomis neįgaliuosius ir
senyvo amžiaus žmones: Širvintų rajono neįgaliųjų draugija, Širvintų rajono žmonių bendrija
,,Lemties Bičiuliai“, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) ,,Bočiai“ Širvintų bendrija. Jie yra
nuolatiniai bibliotekoje vykstančių renginių lankytojai. Sudaryta erdvė jų meninei saviraiškai.
Projektai ir renginiai
Viešojoje bibliotekoje 2014 m. suorganizuoti 139 renginiai ir parodos, iš jų parengta 90
parodų, filialuose suorganizuota 680 renginių, iš jų parengtos 377 parodos. Informacija apie
bibliotekose vykstančius renginius talpinama Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje
www.sirvintuvb.lt ir Širvintų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.sirvintos.lt skyriuje
„Kultūra“, Švietėjiškais renginiais buvo vykdomas neformalus bendruomenės ugdymas. Daug
dėmesio skyrėme jubiliejinių rašytojų datų ir valstybės švenčių paminėjimui - parengtos Lietuvos
Respublikos atmintinoms datoms paminėti literatūrinės parodos. Paminėtas Lietuvos įstojimo į
Europos sąjungą 10-metis, lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-ųjų
gimimo metų sukaktis, rašytojo, kraštiečio Igno Šeiniaus 125-ių metų sukaktis.
Metų eigoje Viešoji biblioteka Kultūros tarybai pateikė 10 projektų, iš jų 3 gavo
finansavimą, 12 500 Lt. Viešoji biblioteka iš Kultūros tarybos gavo finansavimą projektams
„Lietuvių literatūra: prisiminti ir pažinti“ 4,500 Lt, „Meno terapija kiekvienam“ 5000 Lt,
„Užauginti skaitytoją: skaitome ir tobulėjame augdami“ 3000Lt. Europos komisijos atstovybė
Lietuvoje finansavo projektą „Širvintos Europoje, Europa Širvintose“ 3000Lt.
Projektinės veiklos dėka jaunimui į Bartkuškio pagrindinę mokyklą, „Atžalyno“
progimnaziją, Musninkų Alfonso Petrulio gimnaziją, Lauryno Stuokos –Gucevičiaus gimnaziją,
Čiobiškio pagrindinę mokyklą buvo pakviesti rašytojai Rimvydas Stankevičius, Birutė Mar
(Marcinkevičiūtė), menininkė Nomeda Marčėnaitė, Kęstutis Kasparavičius. Viešosios bibliotekos
vaikų literatūros skyriuje dalyvavo vaikų rašytojai Danguolė Kondrotienė, Renata Mendeikienė
(Šerelytė), Antanas Šimkus, Zene Sadauskaitė, Zita Vokietaitienė (Gaižauskaitė).
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Vykdydami Europos komisijos Lietuvoje finansuotą projektą „Širvintos Europoje, Europa
Širvintose“, vyko dviejų dienų renginiai – diskusija jaunimui „Aš, laisvė ir ES“, susitikimas su
Europos parlamento nare, Vilija Blinkevičiūte, viktorina „Ką mes žinome apie Europos Sąjungą?
Buvo eksponuojamos dvi parodos: spaudinių paroda „Kuriame bendrus Europos namus“ bei vaikų
piešinių paroda „Augame kartu su Europa“. Veikė infokioskas „Europa be sienų“, filmų peržiūra
„Eurokinas“, buvo šokamas flashmob‘as „Aš, tu, mes – Europos piliečiai“, dalyvavo dainų atlikėjas
Martynas Kavaliauskas.
2014 m. bibliotekos renginių repertuarą paįvairino susitikimai su įvairiais žmonėmis, buvo
organizuojami knygų pristatymai. Vyko fotografo, poeto Albino Kuliešio poezijos knygos „Pamesti
eilėraščiai“ pristatymas. Taip pat biblioteka organizavo susitikimą su renginių organizatoriumi ir
vedėju, poetu Juozu Žitkausku. Susitikimo metu buvo pristatyta antroji autoriaus eilėraščių knyga
„Budintis kalendorius“. Kiekvienais metais Viešoji biblioteka dalyvauja vienoje iš populiariausių
skaitymo skatinimo iniciatyvų „Metų knygos rinkimai“. Pateikus konkursui projekto aprašymą,
bibliotekai buvo skirti knygų rinkiniai, vyko knygų penketukų aptarimai vaikų kategorijose.
Viešoji biblioteka dalyvavo leidyklos „Alma littera“ projekte „Augu skaitydamas“. Vasaros
atostogų metu vaikai „augino“ simbolinius ,,Knygų“ medžius, o rugsėjo mėnesį daugiausia
perskaitę knygų buvo apdovanoti bibliotekoje simbolinėmis dovanėlėmis.
Šešioliktus metus biblioteka dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte, kurį
koordinuoja Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras, bendradarbiaudamas su Šiaurės šalių
ambasadomis Lietuvoje. Šių renginių metu bibliotekoje supažindinama su Skandinavijos šalių
literatūra, vyksta garsiniai skaitymai, edukacinės pamokėlės.
Dalyvavome Prezidentės Dalios Grybauskaitės organizuotame Knygų kalėdos šventiniame
renginyje, kuriame Širvintų rajono skaitytojai skaitė ištrauką iš K. Donelaičio knygos „Metai“,
grojo kanklėmis, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse.
Viešoji biblioteka tęsia su Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešąja biblioteka projektą
„Vilnijos vartai“. Renkama ir sisteminama informacija apie Širvintų rajono vietoves, dvarus ir kitus
istorinius paminklus, kultūros objektus, kraštotyros darbus, žymius žmones, kryžius, pateikiama
kita svarbi informacija žr. (www.vilnijosvartai.lt). Parengta kraštotyrinė medžiaga apie skulptorių
Ipolitą Užkrunį, aprašoma apie kraštiečius kurių įamžinimui parengtos atminimo lentos.
Personalijų tekstuose parašytos biogramos (biografijos) 7 Širvintų krašto įžymiems žmonėms:
prozininkui Viktorui Brazauskui, poetui, vertėjui, žurnalistui Juozui Kruminui, kunigui, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarui Alfonsui Petruliui, rašytojui, diplomatui Ignui Šeiniui, literatui,
memuaristui Kazimierui Skebėrai, kunigui, rašytojui, kraštotyrininkui, tautosakos rinkėjui,
memuaristui Nikodemui Švogžliui-Milžinui, kunigui, teologui, poetui, Biblijos vertėjui Česlovui
Kavaliauskui. Pateikiant medžiagą prioritetas teikiamas spausdintiems šaltiniams. Stengiamasi
pateikti vertingiausios literatūros apžvalgas. Prie tekstų sudaryti literatūros ir šaltinių sąrašai,
nurodomi tekstų rengėjai.
Filmas „Atminties blyksniai iš kraštiečių gyvenimo“, kuris viešinamas www.sirvintuvb.lt,
www.sirvintos.lt, www.krastonaujienos.lt, www.sirvintuvvg.lt, www.amb.lt svetainėse, filmo
peržiūra internete - 987 kartų.
Materialinės bazės gerinimas ir ūkinės veiklos vykdymas
Projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ Nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka perdavė dvi el. knygų skaitykles.
Vykdydami ūkinę veiklą taupiai išnaudojome esamas galimybes.
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Atstovavimas bibliotekai
Dalyvaudama Lietuvos Edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros
ir tautosakos institute vykusioje interdisciplininė mokslinėje konferencijoje „Impresija literatūroje,
mene, kultūroje“, pristačiau Igno Šeiniaus 125-osioms gimimo metinėms vykdomus renginius. Esu
susibūrusios Iniciatyvinės grupės, I. Šeiniaus paminklui sukurti, dalyvė, tad dažnai bendravau su
atsakingais LR Vyriausybės asmenimis dėl parodos perdavimo, prisidėjau rengiant I. Šeiniaus
paminklo modelio konkurso nuostatus. Rengiant I. Šeiniaus paminklo modelio nuotraukų parodą,
kuri buvo eksponuojama Vilniaus mokytojų namuose bei Vaikų skyriaus žaislotekai ieškojau
rėmėjų.
Dažnai atstovavau biblioteką bendraudama su rajono švietimo bei kultūros įstaigomis,
kitų miestų bibliotekomis, tiekėjais, rangovais ir kitais atsakingais asmenimis.
Sėkmės, problemos
Visi Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai sėkmingai dalyvavo projekto „Bibliotekos
pažangai 2“ mokymuose. Nacionalinės Martyno Mažvydo ir Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus
viešosios bibliotekų specialistai vykdė mokymus Širvintų rajono bibliotekų darbuotojams Širvintų
viešojoje bibliotekoje.
Sėkmingai įgyvendinti Skaitymo skatinimo dalinai finansuoti projektai, kurių metu
suorganizuota daug susitikimų ir meno parodų, vyko edukaciniai užsiėmimai. Paminėtas Lietuvos
įstojimo į ES 10 –metis, skirtas Europos Komisijos finansavimas. Didelę naudą gyventojui duoda
„Bibliotekos pažangai“ projekto metu nupirktas knygų grąžinimo įrenginys, nes bet kokiu paros
metu galima įdėti knygas. Pasiteisino knygų užsakymas iš namų LIBIS sistema jas rezervuojant.
Problemos: dėl renovavimo darbų tenka darbuotojams dirbti atvirame kraštotyros fonde,
šiuo metu lankytojams ši patalpa nenaudojama.
Didelis Viešosios bibliotekos rūpestis, kad neturi įstaiga transporto, kuris reikalingas knygų
išvežiojimui rajone esantiems filialams bei kitoms būtinoms reikmėms. Atsiranda naujų projektų,
tačiau dėl patalpų stygiaus negalime numatyti naujų veiklų vaikų užimtumui.

Širvintų rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė

Copy protected with Online-PDF-NoCopy.com

Laima Kutiščeva

