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Širvintos 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pagrindinis tikslas buvo siekti, kad 

bibliotekos taptų šiuolaikiniais informaciniais centrais – atviros, prieinamos gyventojams, funkcionuotų 
kaip jų bendravimo vieta. 
 Tuo tikslu buvo sprendžiami šie uždaviniai: 
• Organizuojami renginiai, reprezentuojantys Širvintų rajono kultūrinį gyvenimą bibliotekoje, 

rajone. 
• Vykdomas savivaldybės teritorijos gyventojų aptarnavimas. Plečiamos informacinės paslaugos 

skaitytojams ir ugdomi jų informaciniai įgūdžiai. 
• Organizuojant renginius stengiamasi sudominti vaikus Lietuvos istorija, papročiais, ugdyti pagarbą 

savo kultūrai ir gimtajam kraštui.  
• Įvairiais knygų pristatymo būdais skatinamas skaitymas, viešinami bibliotekos fondai ir paslaugos. 
• Skatinama bendruomenių jaunimo iniciatyva, įtraukiant juos į žmonijos kūrybinio paveldo 

išsaugojimą bibliotekose. 
Viešoji biblioteka dalyvavo Kultūros ministerijos finansuojamuose programose, „Vilniaus 

apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“ įgyvendinime,. Bibliotekų renovacijos ir 
modernizavimo programoje. 

Organizavo renginius Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu. 
Daug dėmesio skyrė jubiliejinių rašytojų datų ir valstybės švenčių paminėjimui - parengtos LR 
atmintinoms datoms paminėti literatūrinės parodos.  

2016-ieji buvo paskelbti Bibliotekų bei Bendruomenių metais, todėl daugelis renginių buvo 
skirta šiems metams. Biblioteka tapo labiau matoma, jos veikla tapo reikšmingesnė vietos 
bendruomenei. 

Bibliotekos buvo atviros ir prieinamos gyventojams, tenkino informacinius ir kultūrinius 
poreikius, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.  

 
II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS  

 
Viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 18 kaimo filialų. 

Vidutinis nuotolis tarp filialų – 8-9 kilometrai. 
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Bibliotekų skaičius  

• Iš viso - 19 
• VB - 1 
• Kaimo filialų - 18 
• Iš jų: sujungtų su mokyklų bibliotekomis - 0 

 
Tinklo pokyčiai 
 
2016 metais pasikeitė rajono bibliotekų tinklas. Širvintų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 

nuo 2016-01-01 veiklą nutraukė Bartkuškio ir Liukonių filialai. Šiuose filialuose buvo aptarnaujami 
926 rajono gyventojai. Liukonių filialo veikla nutraukta dėl patalpų stokos, o Bartkuškio kaime 
funkcijas perėmė Bartkuškio daugiafunkcinis centras, kuriame įkurta biblioteka. 

Pasikeitė kitų filialų darbo laiko trukmė nuo 20 iki 10 valandų per savaitę. Tik Juodiškių filialas 
gyventojus aptarnavo 40 val. per savaitę, nes darbuotoja sugrąžinta į pareigas po dekretinių atostogų. 

20 val. per savaitę aptarnavo Čiobiškio, Alionių, Musninkų, Gelvonų filialai, Medžiukų, o 
Alekniškio, Zibalų, Bagaslaviškio, Jauniūnų, Kernavės, Kiauklių, Lapelių, Motiejūnų, Družų, 
Šešuolėlių, Anciūnų, Vileikiškių po 10 val. per savaitę. 

 
Nestacionarus aptarnavimas 
 

Bibliotekinių punktų skaičius - nėra 
Bibliobusų skaičius – 0 
 
Knygnešystė 

 
Knygnešiai 
• VBS – 74 
• VB – 25 
• Kaimo filialuose – 49 
 
Vartotojai 
• VBS – 127 
• VB – 29 
• Kaimo filialuose – 98 
 
Išduotis 
• VBS – 1781 
• VB – 522 
• Kaimo filialuose – 1259 

 
2016 m. Viešosios bibliotekos darbuotojoms talkino 25 knygnešiai. Tai 6 knygnešiais mažiau, negu 

2015 m. Jie aptarnavo atokiau gyvenančius skaitytojus, senyvo amžiaus žmones, neįgaliuosius ir 
ligonius, savo šeimos narius ir kaimynus. Neretai knygas, pakeliui eidamos, nuneša bibliotekos 
darbuotojos. Knygnešiai aptarnavo 29 vartotojus, t.y. 9 vartotojais mažiau, negu 2015 m.  

Knygnešių išduotų dokumentų išduotis 2016 m. 522 egz., t.y. 104 mažiau nei 2015 m. - 626 egz. 
Tai rodo sumažėjusį paslaugos poreikį. 
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Rajono filialų bibliotekininkams skaitytojus aptarnauti padėjo 49 knygnešiai. Knygnešių skaičius 
sumažėjo 19. 2016-aisiais metais filialuose knygnešiai aptarnavo 98 vartotojus, jiems išduota 1259 
dokumentai 

Knygnešystė parodo žmonių norą ir pastangas padėti gyventojams ir mažinti socialinę atskirtį, 
suteikti galimybę jiems skaityti ir toliau pažinti knygų pasaulį, dalyvauti bendruomenės gyvenime. 
 
 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

SVB 99 74 164 127 2383 1781 

VB 31 25 38 29 626 522 
KF 68 49 126 98 1767 1259 
 
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas  
 

Viešojoje bibliotekoje 2016 m. skaitė 184 senyvo amžiaus ir neįgalūs skaitytojai.  
2015 m. skaitė 208 tos pačios socialinės grupės vartotojai. Tai reiškia, kad 2016 m. senyvo amžiaus ir 
neįgaliųjų skaitytojų skaičius sumažėjo 24.  

Biblioteka padeda senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia integruotis į visuomenę, 
stengiasi, kad ne tik skaitymas užimtų didelę dalį jų laiko, bet jie kviečiami ir į bibliotekos organizuojamus 
renginius, su atėjusiais į biblioteką žmonėmis ilgiau pabendraujama, klausiama jų nuomonės. Dažniausias 
pagyvenusių žmonių prašymas – užregistruoti juos pas gydytojus. Deja, kompiuteris, kuriame įdiegtos 
akliesiems ir silpnaregiams skirtos JAWS bei MAGIC programos, jau neveikiantis ir nurašytas. 
Judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems dokumentų grąžinimą palengvina prie pastato esantis 
dokumentų grąžinimo įrenginys (DGĮ). Pakilti į antrame aukšte esančią biblioteką padeda 
rekonstrukcijos metu įrengtas keltuvas. 

Garsines knygas skaitytojams skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo 
skyrius. 2016 m. abonemente skaitė 5 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė 9 kartus ir jiems 
išduota 62 egz. garsinių knygų. 2015 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 4 regos negalią turintys 
asmenys, jie apsilankė 4 kartus ir pasiskolino 25 egz. garsinių knygų. 2016 m. regos negalią turinčių 
skaitytojų skaičius padidėjo 1, apsilankymų 5, o garsinių knygų išduotis išaugo daugiau nei dvigubai - 
37 egz.  

Skaitytojų aptarnavimo skyrius palaiko nuolatinius ryšius su įstaigomis ir organizacijomis, 
telkiančiomis neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones. Tai Širvintų rajono neįgaliųjų draugija, Širvintų 
rajono žmonių bendrija „Lemties bičiuliai“, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Širvintų 
bendrija. Jų nariai - nuolatiniai bibliotekoje vykstančių renginių lankytojai.  
 
  Kaimo filialuose skaitė 67 neįgalūs skaitytojai, arba 32 mažiau nei 2015-aisiais metais. 
 

 2015 2016 Skirtumas 

VB 208 184 -24 
Filialuose 99 67 -32 
SVB 307 251 -56 
 
Struktūros tobulinimas ir pokyčiai filialuose. 
 

2016 metais pasikeitė rajono bibliotekų tinklas. Rajono Tarybos sprendimu nuo 2016-01-01 
veiklą nutraukė Bartkuškio ir Liukonių filialai. Šiuose filialuose buvo aptarnaujami 926 rajono 
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gyventojai. Liukonių filialo veikla nutraukta dėl patalpų stokos, o Bartkuškio kaime funkcijas perėmė 
Bartkuškio daugiafunkcinis centras, kuriame įkurta biblioteka. 

Pasikeitė kitų filialų darbo laiko trukmė nuo 20 iki 10 valandų per savaitę. Tik Juodiškių filialas 
gyventojųs aptarnavo 40 val. per savaitę, nes darbuotoja sugrąžinta į pareigas po dekretinių ataostogų. 

20 val. per savaitę aptarnavo Čiobiškio, Alionių, Musninkų, Gelvonų filialai, Medžiukų, o 
Alekniškio, Zibalų, Bagaslaviškio, Jauniūnų, Kernavės, Kiauklių, Lapelių, Motiejūnų, Družų, 
Šešuolėlių, Anciūnų, Vileikiškių po 10 val. per savaitę. 
 

III. FONDO FORMAVIMAS  
Fondo būklė  
 
 Iš viso sistemoje yra 13174 pavad. 132537 fiz. vnt. dokumentų, Iš jų 129146 fiz. vnt. knygų ir 
serialinių dokumentų, 97,4%, 3 fiz. vnt. rankraščių, 0,0023%, 64 fiz. vnt. spausdintų natų, 0,05%, 666 
fiz. vnt. 0,5% garsinių ir regimųjų dokumentų, 2594 fiz. vnt. 1,96% grupuojamųjų dokumentų, 64 fiz. 
vnt. 0,05% kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose. 
 
Iš jų: 
 VB 42282 fiz. vnt., 31,9%, 13143 pavad. 
 Filialuose 90255 fiz. vnt., 68,1%, 6625 pavad. 
 
VB ir filialų fonduose yra dokumentų: 
 
 2015 2016 Skirtumas 

Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. 
VB 42670 12811 42282 13143 -388 -332 
Filialuose 94131 7144 90255 6625 -3876 -519 
SVB 136801 13172 132537 79024 -4264 -4264 

 
2016 metais SVB fonduose buvo nurašyta daug dokumentų, (9189 egz.), todėl atitinkamai 

sumažėjo ir SVB fondas. 
 
Bibliotekos fonde yra dokumentų (fiz. vnt. ir pav.):  
Iš viso 132537 fiz. vnt. 13174 pavadinimų. 
VB 42282 fiz. vnt. 13143 pavadinimų. 
Kaimo filialuose 90255 fiz. vnt. 6625 pavadinimų. 
 
 
Grožinės literatūros bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.)  
Iš viso - 77715 fiz. vnt. 58,6% 
VB 22966 fiz. vnt. 54,3%  
Kaimo filialuose 54749 fiz. vnt. 60,7 %  
 
Šakinės literatūros bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.) 
Iš viso – 33584 fiz. vnt. 25,3 % 
VB 13062 fiz. vnt. 30,9 %  
Kaimo filialuose 20522 fiz. vnt. 22,7%  
 
Periodinių leidinių bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.) 
Iš viso - 21238 fiz. vnt. 16,0%  



 

 
 

7

VB 6254 fiz. vnt. 14,8%  
Kaimo filialuose 14984 fiz. vnt. 16,6%  
 
Fondo būklė, grožinė ir šakinė literatūra bei periodiniai leidiniai 
 

 Fondo dydis 
Grožinė  

literatūra 
Šakinė  

literatūra 
Periodiniai  

leidiniai 
 Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 132537 79024 77715 58,6 33584 25,3 21238 16,0 
VB 42282 13143 22966 54,3 13062 30,9 6254 14,8 
KF 90255 6625 54749 60,7 20522 22,7 14984 16,6 
 
 Per metus gauta 4925 fiz. vnt. dokumentų, 2642 naujų pavad., 2591 fiz. vnt. knygų, 1022 
pavad., 14 fiz. vnt. garsinių dokumentų, 5 pavad., 3 fiz. vnt. regimųjų dokumentų, 1 pavad.,11 fiz. vnt. 
mišrių dokumentų, pavad., 2 fiz. vnt. spausdintų natų dokumentų, 7 pavad., 1 fiz. vnt. kitų skaitmeninių 
dokumentų fiz. laikmenose, 1 pavad. 2257 fiz. vnt. žurnalų, 9 pavad., 39 fiz. vnt. laikraščių, 1 pavad., 7 
fiz. vnt. tęstinių, 2 pavad. 
 
Aprūpinimas dokumentais  
Vienam gyventojui tenka dokumentų – 8,35 
Iš jų:  
VB – 7,25 
Filialuose - 9,02 
 
Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,31 
Iš jų:  
VB – 0,33 
Filialuose – 0,29 
 
Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,04 
Iš jų:  
VB - 0,05 
Filialuose - 0,008 
 
Vienam vartotojui tenka dokumentų fiz. vnt. – 37,12 
Iš jų: 
VB – 25,44 fiz. vnt. 
Filialuose – 47,55 fiz. vnt.  
 
Vienam vartotojui tenka naujų dokumentų fiz. vnt. – 1,37 
Iš jų: 
VB - 1,15 fiz. vnt.  
Filialai - 1,57 fiz. vnt.  
 
Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų - 0 
Iš jų: 
VB - 0 fiz. vnt. 
Filialai - 0 fiz. vnt. 
 
Naujų dokumentų % dokumentų fonde 3,79 
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Iš jų: 
VB 4,5 
Filialuose 3,3 
 
Dokumentų gavimas 
Per metus įsigyta iš viso dokumentų:  
Iš viso – 4925 fiz. vnt. 2642 pavadinimų. 
VB - 1934 fiz. vnt. 986 pavadinimų 
Kaimo filialuose - 2991 fiz. vnt. 498 pavadinimų. 
 
Per metus vidutiniškai kaimo filialas gavo 166 vnt., 27,6 pav. dokumentų. 
 
Per metus įsigyta grožinės literatūros:  
Iš viso - 2018 fiz. vnt.  
VB - 911 fiz. vnt. 
Kaimo filialuose - 1107 fiz. vnt.  
 
Per metus įsigyta šakinės literatūros:  
Iš viso - 611 fiz. vnt. 
VB - 356 fiz. vnt.  
Kaimo filialuose -255 fiz. vnt.  
Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 75 fiz. vnt. 
 
Per metus įsigyta periodinių leidinių: 
SVB 2296 fiz. vnt.  
VB 667 fiz. vnt.  
Kaimo filialuose 1629 fiz. vnt.  
Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 128 fiz. vnt. 
 
Gauta dokumentų 
 

 Iš viso 
Grožinė 

literatūra 
Šakinė literatūra 

Periodiniai 
leidiniai 

 
Fiz. 
vnt. Pav. 

Fiz. 
vnt. Pav. 

Fiz. 
vnt. Pav. 

Fiz. 
vnt. Pav. 

SVB 4925 2642 2018 712 611 331 2296 10 
VB 1934 986 911 661 356 294 667 8 
KF 2991 498 1107 392 255 73 1629 15 

 
Naujai gautų dokumentų proc. fonde  
SVB – 3,7 %  
VB – 4,6 %  
KF – 3,3 %  
 
Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  
Iš viso – 1,45 
Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,80 
Savivaldybių skirtų lėšų - 0,16 
Kiti šaltiniai – 0,34 
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Lėšos dokumentams įsigyti: 
 
 Gauta lėšų iš viso 

(Eur) 
Tenka lėšų 1-am 
gyventojui (Eur) 

Kultūros ministerijos lėšos 12652,00 0,80 
Savivaldybės lėšos 2518,97 0,16 
Valstybės lėšos 2346,17 0,15 
Kiti šaltiniai 5461,93 0,34 
Iš viso: 22979,07 1,45 
 
 
Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pavad.) 
SVB – 9189 fiz. vnt. 6516 pav. 
VB - 2322 fiz. vnt. 756 pav. 
KF - 6867 fiz. vnt. 1017 pav. 
 
Dokumentų nurašymas 
 
 Per 2016 metus SVB nurašyta 9189 fiz. vnt. Nurašyta fiz. 8945 vnt. knygų ir serialinių leidinių. 
 
 2015 2016 Skirtumas 

Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. 
VB 1026 2322 1296 
Filialuose 7147 6867  -280 
SVB 8173 9189 1016 

 
Viešojoje bibliotekoje fondus nurašė Saugykla, Bibliografijos-informacijos skyrius, Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius, Vaikų literatūros skyrius. Kai kurie filialai peržiūrėjo savo fondus ir nurašė 
susidėvėjusius leidinius. Šiais metais panaikintos dvi bibliotekos – Bartkuškio ir Liukonių. Dalis knygų 
perduota kitiems bibliotekos skyriams ir filialams, kita dalis nurašyta. Bibliotekų fondai nurašyti 
Liukonių, Bartkuškio filialuose, dalis nurašyta šiuose filialuose, Alionių, Anciūnų, Kernavės filialuose.  

 
Nurašytų dokumentų analizė 
 

Nurašymo 
priežastis 

VB % nuo 
bendro 

dokumentų 
skaičiaus 

Filialai % nuo 
bendro 

dokumentų 
skaičiaus 

SVB % nuo 
bendro 

dokumentų 
skaičiaus 

Susidėvėję 2242 5,3 6829 7,6 9071 6,8 
Praradę 
aktualumą 

53 0,1 38 0,04 91 0,1 

Prarasti 
skaitytojų 

27 0,1   27 0,02 

Iš viso 2322 5,5 6867 7,6 9189 6,9 
 

Knygos VB skyriams ir filialams buvo perduodamos iš naikinamų bibliotekų fondų. 
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Spaudinių gavimo ir nurašymo santykis – 0,54 % 
 
 
 
Fondo nurašymas nuo bendro dokumentų skaičiaus 
SVB – 6,93 % 
VB –5,46 % 
KF – 7,6 % 

 
Fondo naudojimas  
 
Fondo apyvartos rodiklis  
SVB – 0,65 
VB – 0,98 
KF – 0,52 
 
Fondo naudojimo koeficientas  
 
Grožinės literatūros  
SVB –1,16 
VB – 0,75 
KF – 0,82 
 
Šakinės literatūros  
SVB – 0,52 
VB – 0,56 
KF – 0,43 

 
Periodinių leidinių  
SVB – 2,56 
VB – 2,92 
KF – 3,3 
 
Saugyklos fondas 

Fondo dydis yra 10133 fiz. vnt. Iš jų: 10119 fiz. vnt. yra knygos, 1 fiz. vnt. yra spausdintų natų 
ir 13 fiz. vnt. yra brošiūros. Per metus gauta 140 fiz. vnt. knygų. Nurašyta 508 fiz. vnt. egzempliorių.  

Pagal nurašymo priežastį: 
Susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai 508 fiz. vnt. 5,0% nuo viso fondo 
Saugyklos išdavimas 512 fiz. vnt. Iš jų 401 fiz. vnt. išduota grožinės literatūros knygų, 111 fiz. 

vnt. šakinės literatūros. Patalpos vis dar renovuojamos. Apyvarta 0,05 
 
Saugyklos fondas 
Fondo dydis (fiz. vnt.) - 10133 fiz.vnt. 8349 pavadinimų. 
Gauta per metus (fiz. vnt.) – 140 fiz. vnt. 140 pavadinimų. 
Nurašyta per metus (fiz. vnt.) 508 fiz. vnt. 462 pavadinimų. 
Išduota per metus (fiz.vnt.) - 512 fiz. vnt.  
Fondo apyvarta (fiz. vnt.) - 0,05 

 
SVB mainų fondas 
Mainų fondo nėra. 
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IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS  
Vartotojų telkimas  
Širvintų rajono gyventojų skaičius – 15861 
Gyventojų skaičius viešosios bibliotekos mikrorajone – 5862 
Kaimo filialų mikrorajonuose – 9999 
Duomenys pateikti iš Statistikos departamento interneto svetainės. 
 
Regiono gyventojų sutelkimo procentas 
SVB – 22,50% 
VB – 28,52% 
KF – 18,98 % 
 
Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 
Kiauklių filiale – 62 
Čiobiškio filiale – 30 
Gelvonų filiale – 33 
Šeuolėlių filiale - 31 
Anciūnų – 28 
Alionių filiale – 28 
Lapelių filiale – 27 
Bagaslaviškio filiale – 25 
Juodiškių filiale – 22 
Zibalų filiale – 22 
Alekniškio filiale - 20 
Vileikiškių filiale - 20 
 
Mažiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 
Medžiukų filiale – 0 
Družų filiale – 6 
Motiejūnų filiale – 11 
Musninkų filiale – 12 
Jauniūnų filiale – 16 
Kernavės filiale - 18 
 
Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 555  
 
Vartotojų aptarnavimas  
Vartotojų skaičius: 
SVB – 3570 
VB – 1672 
KF – 1898 

 
Viešosios bibliotekos sistemoje palyginus su praėjusiais metais vartotojų sumažėjo 1028, 

Viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius padidėjo 29 , kaimo filialuose sumažėjo 1057 vartotojais. 
 
 
 

 
 VBS VB Kaimo filialuose 
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2015 2016 m. 2015 2016 m. 2015 2016 m. 
Vartotojai 4598 3570 1643 1672 2955 1898 
Perregistruoti 3955 2962 1388 1393 2567 1569 
Nauji  643 608 255 279 388 329 

 
Vartotojų sudėties pokyčiai  
 

Vartotojų grupės 
2015 metai 2016 metai 

VBS VB KF VBS VB KF 
studentai 194 96 98 136 77 59 
dirbantieji 1245 475 770 1001 478 523 
neįgalieji 113 - 113 67 - 67 
pensininkai 458 163 295 388 173 215 
bedarbiai 263 - 263 168  168 
kiti 413 205 208 295 182 113 
Ikimokyklinio amžiaus 174 40 134 163 55 108 
V-VIII klasių 663 249 414 532 252 280 
IX – XII klasių 489 188 301 337 203 134 
I – IV klasių 586 227 359 483 252 231 

Iš viso: 4598 1643 2955 3570 1672 1898 
 

Viešojoje bibliotekoje pensininkai apskaitomi kartu su neįgaliaisiais, o bedarbių vartotojų grupė 
priskiriama prie kitų. 
 Skaitytojų aptarnavimo posistemis pradėtas diegti 2009 m. sausio 5 d. Širvintų VB buvo 
pasirinktas toks vartotojų registravimo būdas, kai kiekvienas skyrius registruoja savo vartotojus 
atskirai. Metų pabaigoje jis apskaitomas kaip vienas vartotojas. 
 Viešojoje bibliotekoje padidėjo 19 studentų, IX – XII klasių klasių moksleivių - 15, sumažėjo 15 
vartotojų ikimokyklinio amžiaus vaikų, 25 I-IV klasių moksleivių grupių vartotojų. 
 Filialuose sumažėjo vartojų: 1057. Studentų - 39, dirbančiųjų - 247, neįgaliųjų - 46, pensininkų 
– 80, bedarbių - 95, ikimokyklinio amžiaus – 26, I – IV klasių moksleivių -128, V-VIII klasių moksleivių – 
134, IX – XII klasių – 167, kitų vartotojų: 95. 
Sumažėjo visų socialinių grupių vartotojų.  

Viešojoje bibliotekoje vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo 
įrenginį, t. y. jie gali knygas sumesti į lauke esančią bibliotekos knygų grąžinimo dėžę. Toks 
dokumentų grąžinimo būdas yra patogus, nes skaitytojai gali grąžinti ledinius neužeidami į biblioteką. 
Tai patogu tais atvejais, kai vartotojai skuba ir nori sutaupyti laiko, nenori pasiimti iš bibliotekos 
dokumentų. Ši dėžė patogi švaros dienų, švenčių ir savaitgalių metu, kai biblioteka neaptarnauja 
skaitytojų ir jie gali palikti perskaitytas knygas DGĮ. 

2016 m. DGĮ naudojosi 390 skaitytojų, o 2015 m. – 355. Taigi 2016 m. DGĮ naudojosi 35 
skaitytojais daugiau, negu 2015 m. Daugiausia DGĮ naudojosi dirbantieji, pensininkai ir 9-12 kl. 
mokiniai, kaip ir 2015 m. Mažiausiai DGĮ naudojosi 5-8 klasių mokiniai, tačiau lyginant su 2015 m. 
besinaudojančiųjų šia paslauga moksleivių skaičius išaugo 7. 6 sumažėjo ir DGĮ besinaudojančių 
studentų, tačiau šios grupės vartotojų bibliotekoje apskritai sumažėjo. Neženkliai – vos 3 – sumažėjo 
paslauga besinaudojančių 9 – 12 kl. moksleivių. 2016 m. pensininkų, grąžinančių knygas per DGĮ, 
padaugėjo 9 skaitytojais. Didžiausią augimą galima pamatyti dirbančiųjų grupėje – lyginant su 2015 m. 
jų padaugėjo 23. Padidėjęs vartotojų, besinaudojančių DGĮ, skaičius rodo, kad bibliotekos skaitytojai 
vis aktyviau naudojasi šia paslauga, darbuotojos suteikia informaciją apie DGĮ ir paskatina dėže 
naudotis, padrąsindamos, kad toks dokumentų grąžinimo būdas yra saugus, patikimas ir patogus. 

 
 

DGĮ vartotojų grupės 2016 2015 
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5-8 kl. mokiniai 20 13 
9-12 kl. mokiniai 68 71 
Studentai 22 28 
Dirbantieji 172 149 
Pensininkai 69 60 
Kiti 39 34 
Iš viso: 390 355 

 
Bibliotekų skaičius, kuriose yra: 

• iki 100 vartotojų – 9 
• 101 – 200 vartotojų – 8 
• 201 – 300 vartotojų – 1 
• 301 – 400 vartotojų – 0 
• 401 – 500 vartotojų – 0 
• 500 ir daugiau vartotojų – 1 (Viešoji biblioteka) 

 
Apsilankymų skaičius  
SVB – 71312 (2015 m. -105055) sumažėjo – 33743 (- 32 proc.) 
VB – 38500 (2015 m. - 34112) padidėjo – 4388 ( 12 proc.) 
KF – 32812 (2015 m. -70943) sumažėjo – 38131 ( - 54 proc.) 
 
Lankomumas  
SVB - 20 
VB – 23 
KF – 17,3 
 
Didžiausias lankomumas: 
Musninkų filiale – 26 
Anciūnų filiale – 26  
Bagaslaviškio filiale – 24 
Juodiškių filiale – 24 
Gelvonų filiale – 22 
Zibalų - 22 
Lapelių – 20 
Šešuolėlių filiale - 19 
Jauniūnų filiale – 17  
Družų filiale – 15  
Kernavės filiale – 15 
 
Mažiausias lankomumas: 
 
Alekniškio filiale – 13 
Alionių filiale – 13 
Čiobiškio filiale – 13 
Kiauklių filiale - 12 
Vileikiškių filiale – 7 
Motiejūnų filiale – 3 
Medžiukų - 0            
     
Išduotis  



 

 
 

14

Iš viso išduota dokumentų: 
SVB – 88055 fiz. vnt. (- 55675) 2015 m. – 143730 (-38 proc.) 
Viešojoje bibliotekoje – 41619 fiz. vnt. (- 3740) 2015 m. – 45359 (-8,2 proc.) 
Kaimo filialuose – 46436 fiz. vnt. (-51935) 2015 m. – 98371 (-53,7 proc.) 

  
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  
SVB -54503 fiz. vnt. (-43564), 2015 m. – 98067 (-45 proc.) 
VB –21960 fiz. vnt. (-3093), 2015 m. – 25053 (-24 proc.) 
KF – 32543 fiz. vnt.(-41980), 2015 m. –74523 (-56 proc.) 
 
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  
SVB –33552 fiz. vnt. (-12111), 2015 m. – 45663 (-26 proc.) 
VB –19659 fiz. vnt. (-2156), 2015 m. –21815 (-10 proc.) 
KF –13893 fiz. vnt. (+549), 2015 m. – 23848 (-42 proc.) 
 
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB - 60171 fiz. vnt. 68,33 % 
VB – 17062 fiz. vnt. 41,00 % 
KF – 23109 fiz. vnt. 49,76 % 

 
Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB - 11616 fiz. vnt. 13,19 % 
VB – 7278 fiz. vnt. 17,50 % 
KF - 4338 fiz. vnt. 9,35 % 

 
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):  
SVB - 36268 fiz. vnt. 41,19 % 
VB - 17279 fiz. vnt. 41,50 % 
KF - 18989 fiz. vnt. 40,89 % 
 
Dokumentų išduotis 
 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2015 
Fiz. vnt. 

2016 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 143730 88055 54503 61,9 33552 38,1 
VB 45359 41619 21960 52,8 19659 47,2 
KF 98371 46436 32543 70,08 13983 29,92 
 
Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 
 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 
 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 60171 68,33 11616 13,19 
VB 17062 41,00 7278 17,50 
KF 23109 49,76 4338 9,35 
 
 
 
Periodinių leidinių išduotis 
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 Periodiniai leidiniai 
 Fiz. vnt. % 

SVB 36268 41,19 
VB 17279 41,50 
KF 18989 40,89 
 

Išduotų dokumentų skaičius VBS, tenkantis vienam bibliotekininkui – 2935. 
Viešojoje bibliotekoje – 3201. 
Filialuose vienas bibliotekininkas išdavė – 2731 dokumentų. 
Viešojoje bibliotekoje šeštadieniais dirbama pagal sudarytą darbo grafiką.  
 

Skaitomumo rodiklis:  
SVB –24,66 (2015 m. –31,26) 
VB – 24,89 (2015 m .- 27,60) 
KF – 24,46 (2015 m. –33,29) 
 
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius  
SVB - 146 
VB - 17 
KF - 129 
 
Vartotojams skirtos darbo vietos 
 
 Darbo vietų skaičius vartotojams 

Kompiuterizuotų 
darbo vietų 

skaičius 
darbuotojams 

Iš viso 

Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų 
skaičius 

Iš viso 
Prijungtų 
prie tinklo 

Su interneto 
prieiga 

SVB 146 76 76 76 35 
VB 17 12 12 12 17 
KF 129 64 64 64 18 

 
Vartotojų apmokymai  
 

 

Ekskursijos (naudojimosi 
fondu, paslaugomis, įranga, 

informaciniais ištekliais 
apmokymai 

Elektroninėmis 
paslaugomis skirti 

apmokymai 

Kompiuterinio 
raštingumo 
apmokymai 

 Mokymų 
trukmė, val. 

Dalyvių 
skaičius 

Mokymų 
trukmė, val. 

Dalyvių 
skaičius 

Val. 

SVB 89 294 81 111 407 
VB 58 263 52 82 58 
KF 31 31 29 29 244 

 
Pagal poreikį vartotojai konsultuojami kaip naudotis informaciniu fondu, elektroninėmis 

paslaugomis, kaip ieškoti informacijos prenumeruojamose duomenų bazėse, teikiamos kompiuterinio 
raštingumo konsultacijos. Kad lengviau būtų orientuotis informacijos sraute, bibliotekininkės su 
kiekvienu atėjusiu vartotoju dirba individualiai. 

Kompiuterinio raštingumo mokymų nebuvo. 
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Prieiga ir sąlygos  
Viešojoje bibliotekoje skaitytojus aptarnauja pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 18 val., 
šeštadieniais nuo 8 - 15 val. 
 
Darbo valandos 
Viešojoje bibliotekoje – 57 val. per savaitę. 
Kaimo filialuose – vidutiniškai 14 val. per savaitę. 
 
Darbo dienos 
Viešojoje bibliotekoje – 304 darbo dienos per metus. 
Kaimo filialuose – 212 darbo dienų per metus. 
 
 Kaimo filialai dirba ne visą darbo laiką: po 10 val. per savaitę dirba – 12, o ne visą darbo laiką 
po 20 valandų – 5 filialai. Vienas filialas dirbo visą darbo laiką. Kiekvieno filialo darbo laikas 
skirtingas, suderintas su administracija. 
 Viešojoje bibliotekoje paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena, vartotojai 
neaptarnaujami. 
 
TBA  

• Išsiųsta užsakymų – 12. 
• Gauta dokumentų – 12. 
• Gauta užsakymų – nebuvo. 
• Išsiųsta dokumentų – nebuvo. 
• Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius - 9. 

 
Taigi 2016 m. išsiųsta 7 užsakymais daugiau negu 2015 m. Tai reiškia, kad TBA paslaugomis 

skaitytojai vis dar naudojasi. Vartotojų, besinaudojančių TBA paslauga išaugo beveik dvigubai: 2015 
m. šia paslauga pasinaudojo 5 vartotojai, o 2016 m. – 9. Neigiamų atsakymų ataskaitiniais metais 
nebuvo. 

TBA paslaugomis naudojosi studentai, pedagogai, neakivaizdžiai studijuojantys ir kiti 
skaitytojai, kuriems reikalinga speciali literatūra mokslui, darbui, savišvietai ir kt. Dažniausiai TBA 
paslaugomis naudojasi rašantys baigiamuosius darbus, besiruošiantys egzaminams ar 
paskaitoms/pamokoms, taip pat siekiantys patenkinti darbo ir profesinius poreikius. Daugiausiai 
užsakymų buvo teisės, ekonomikos bei socialinių mokslų klausimais. 

Vartotojai užsisako nedaug literatūros, nes jų poreikius tenkina neblogai sukomplektuotas 
Viešosios bibliotekos fondas, be to, skaitytojas turi padengti leidinio grąžinimo registruotu laišku 
išlaidas, todėl studijuojantiems patogiau iš didžiųjų bibliotekų dokumentus pasiskolinti tiesiogiai. 

 
Renginiai 

Renginiai bibliotekoje – ypatinga darbo dalis, vienas iš būdų, pritraukti į biblioteką skaitytojus. 
Visa, kas patirta, pamatyta, išgirsta, sužinota, išgyventa ar įsivaizduota, palieka pėdsakus širdyse, 
sąmonėje, atmintyje. Renginiai - tai ne tik pramoga, bet ir šviečiamoji veikla, skatinanti mylėti knygą, 
prasmingai leisti laisvalaikį, skatinanti jaunų žmonių kūrybingumą, saviraišką, senjorų užimtumą, 
bendravimą. Jie populiarina knygą ir biblioteką, formuoja bibliotekos įvaizdį ir tuo pačiu visuomenės 
požiūrį į biblioteką, atkreipia skaitytojų dėmesį ir suteikia jiems progą tobulėti, sužinoti kažką naujo, 
domėtis krašto kultūra, naujienomis, literatūra, menu. Populiariausiomis renginių formomis išliko 
susitikimai su rašytojais, poetais, knygų pristatymai, spaudinių parodos, meno ir tautodailės parodos. 
Tematika taip pat nesikeičia – tai rašytojų, meno, visuomenės veikėjų jubiliejai, valstybinių ir 
kalendorinių švenčių minėjimai, rajono literatų kūrybos populiarinimas. 
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Bibliotekos renginiai labai reikšmingi vietos bendruomenei. Biblioteka turi galimybes atskleisti 
informacijos ryšius ir paslaugas, sukelti bendruomenės susidomėjimą aktualia problema, sudominti 
naujus lankytojus bibliotekos veikla, efektyvinti ryšius su visuomene, gerinant bibliotekos įvaizdį. 
 

 Renginiai  Lankytojų 
skaičius  Iš viso Kompleksiniai  Žodiniai  Vaizdiniai  

SVB 713 125 206 382 15340 
VB 221 48 76 97 4366 
KF 492 77 130 285 10974 
 

 
Akcija „Knygų kalėdos“ Jau penktus metus Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės iniciatyva vyksta akcija „Knygų Kalėdos”. Joje dalyvavo rajono filialai ir Viešoji 
biblioteka. Naujų knygų buvo padovanota nedaug, tačiau pati akcija parodo gyventojams knygos 
svarbą bibliotekoje. Viešajai bibliotekai kasmet skaitytojai dovanoja naujas ir geras knygas, kurios 
džiugina ir skaitytojus ir mus darbuotojus. Leidykla „Baltosios gulbės“ padovanojo knygų Viešajai 
bibliotekai ir filialams. 

Anciūnų filialas gauna naujų knygų iš bibliotekos bičiulio Stanislavo Bagvilo. Knygų sąrašas 
ilgas ir įvairus. Mažieji skaitytojai dovanotomis knygelėmis džiaugėsi bibliotekoje vykusiame 
renginyje ,,Kalėdinė pasaka”. Jauniūnų filialui knygas dovanojo AB „Lietuvos dujos“. Šešuolėlių, 
Musninkų, Zibalų filialams knygų padovanojo bibliotekų lankytojai. 

2016 – aisiais metais Širvintų miesto centrinėje I.Šeiniaus gatvėje atidengtas paminklas rašytojui 
ir diplomatui Ignui Šeiniui. Ta proga Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama dokumentų ir 
spaudinių paroda iš Širvintų rajono Bagaslaviškio I.Šeiniaus pagrindinės mokyklos I.Šeiniaus 
muziejaus bei Širvintų Viešosios bibliotekos fondų. Paroda vadinosi „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir 
Lietuvos“. Ji susilaukė didelio paminklo atidengimo šventės svečių susidomėjimo. 

Parodos labai svarbios knygų fondo populiarinimui. Spalvingos, kruopščiai parengtos parodos 
visada atkreipia dėmesį, padidina dokumentų išdavimą ir atskleidžia viešosios bibliotekos fondą, 
sudomina bibliotekos skaitytojus. Bibliotekoje yra erdvė eksponuoti paveikslus – rengti tapybos darbų, 
fotografijų ir pan. parodas. Įrengus šią erdvę, skaitykla tapo patrauklesne ir jaukesne vieta skaitytojams, 
o darbų autoriai turi puikią galimybę parodyti savo talentą ir darbus visuomenei. 

2016 m. buvo surengta daug spaudinių parodų, skirtų valstybinių datų minėjimui – „Laisvė – 
tautos, laimės ir gerovės šaltinis (Sausio 13–ajai)“, „Vasario 16-oji: laisvės paslaptis yra drąsa“, „Kovo 
11-oji: prisiminus praeities įvykius“, „Tremties paženklinti likimai“ (Gedulo ir vilties dienai paminėti), 
„Liepos 6–oji: vienybė težydi“ (Valstybės dienai pažymėti), „Baltijos kelias – siekis atgauti 
nepriklausomybę“ (Baltijos kelio dienai atminti) ir t. t. 

Taip pat buvo organizuojamos parodos, skirtos meno ir literatūros kūrėjų jubiliejams pažymėti, 
Pasaulinėms ir Tarptautinėms dienoms paminėti. Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirta paroda 
„Tauta gyvena kalboje“, Europos dienai – „Europa – taikos, laisvės ir solidarumo simbolis“, „Rugsėjo 
1-oji – Tarptautinė mokslo ir Žinių diena“ ir kt. 

Net 23 parodos skirtos rašytojų bei meno veikėjų jubiliejams pažymėti.  
Bibliotekų metais buvo stengiamasi kuo plačiau atverti skaitytojams bibliotekos fondus. Taip 

atsirado spaudinių parodų ciklas „Iš bibliotekos fondų lobyno“. Šiam ciklui priskiriamos meno albumų, 
istorinių leidinių, detektyvų parodos.  

Didelis dėmesys skirtas Širvintų krašto literatų jubiliejinėms sukaktims. Rašytojo kraštiečio 
Viktoro Brazausko 75–osioms gimimo metinėms paminėti buvo skirta spaudinių paroda „Dėkoju 
likimui, kad gimiau ir užaugau kaime“, kraštiečio Liudviko Oškinio 75–osioms gimimo metinėms – 
paroda „Kraštietis Liudvikas Oškinis – miniatiūrų meistras“.  

2016 m. buvo organizuojamos autorinių darbų parodos. Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė 
jauno fotografo iš Ispanijos Antonio Perea fotografijų paroda „Kita stotelė – Musninkai“. A. Perea kilęs 
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iš Sevilijos miesto, šiuo metu studijuoja fotografiją Sevilijos menų mokykloje. Jis yra prestižinių 
fotografijos parodų Niciarte, Decencaje laureatas.  
 

 
 

Viešosios bibliotekos lankytojus sudomino elektrėniškio alpinisto ir fotografo Algirdo Subatos 
fotografijų paroda „Kalnų pavilioti“. Nuotraukose menininkas stengėsi parodyti kopimo į kalnus 
proceso sudėtingumą, žmonės statiškoje būsenoje jo nedomina. 

 
 

Vyko ir tapybos darbų autorinės parodos. Viena iš jų - Aldonos Vasiukevičienės tapybos darbų 
paroda. Ponios Aldonos darbai priskiriami primityviajai tapybai. Tapytoja dalyvavo parodose “Aukso 
vainikas” 2014 ir 2015 metais bei parodose Adomo Varno ir Monikos Bičiūnienės premijoms laimėti. 
2014 metais gavo Rimo – Zigmo Bičiūno premiją.  

 

 
 
Ypač didelio bibliotekos lankytojų dėmesio susilaukė šiuo metu Širvintų rajone gyvenančios 

profesionalios dailininkės Genutės Burbaitės tapybos darbų paroda „Žydėjimas“. Menininkės darbus 
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noriai perka tiek Lietuvos, tiek užsienio meno gerbėjai, tačiau Širvintose jie buvo eksponuojami pirmą 
kartą. Autorė labai džiaugėsi, kad jos darbų parodos pristatymas vyko Bibliotekų metų atidarymo 
šventės metu. 

 
 

Ne vienerius metus besitęsianti Viešosios bibliotekos ir Švietimo centro draugystė padovanojo 
bibliotekai dvi puikias meno parodas. Tai Respublikinio dailės projekto „Pasauliui apie Lietuvą. 
Praeities pėdsakais“ parodos-konkurso, skirto LRT 90-mečiui, moksleivių darbų paroda bei Širvintų ir 
Molėtų rajonų dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mokymosi spalvos“. 

Viešoji biblioteka renginiais prisidėjo prie Lietuvių kalbos dienų paminėjimo. Tai progai buvo 
skirta popietė „Širvintų rajono tarmės ir autentiški vietovardžiai“. Renginyje dalyvavo hab. dr. 
Kazimieras Garšva, vedė Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Romas Zibalas. 
kanklėmis grojo Eglė Pociūtė, eiles deklamavo Modesta Bakšanskytė. 

Gražiu renginiu Skaitytojų aptarnavimo skyrius paminėjo Bibliotekų metų pradžią. Kovo 16 d. 
Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko Bibliotekų metų atidarymo šventė ir Knygnešio dienos minėjimas.  

Renginį vedė Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus abiturientas Dovydas Dvilevičius, eiles 
skaitė bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė. Šventės metu buvo atidaryta dailininkės Genutės Burbaitės 
tapybos darbų paroda „Žydėjimas“. Dailininkė, neslėpdama susijaudinimo ir džiaugsmo, dėkojo 
Viešajai bibliotekai galėdama šios iškilmingos šventės metu atidaryti savo tapybos darbų parodą. 
Renginio dalyviai uždavė dailininkei klausimų, gėrėjosi paveikslais . Šventės svečiams romantines XIX 
amžiaus melodijas dovanojo smuikininkas Gediminas Dalinkevičius ir gitaristas Simonas Bušma. 

Renginiui įsibėgėjus, kaip iš gausybės rago pasipylė sveikinimai ir linkėjimai, gėlės ir dovanos. 
Savivaldybės mero padėjėja Janina Greiciūnaitė perdavė renginio globėjos, merės Živilės Pinskuvienės, 
nuoširdžiausius sveikinimus Širvintų Viešosios bibliotekos darbuotojams, linkėdama prasmingų 
Bibliotekų metų. Bibliotekų metų atidarymą Širvintose paskelbė Savivaldybės administracijos direktorė 
Ingrida Baltušytė – Četrauskienė. Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė ir 
laikinai einanti Meno mokyklos direktorės pareigas, dovanojo bibliotekai knygų. 
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Visu kompleksu renginių buvo paminėta Europos diena. Gegužės 5–6 dienomis Širvintų viešoji 

biblioteka, įgyvendindama Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuojamą projektą „Europos 
Sąjunga: suvienijusi ivairovę“, organizavo Europos dienos šventę Širvintų mieste. 

Gegužės 5 d. dvi viešosios bibliotekos darbuotojų komandos vyko į lopšelius-darželius 
„Buratinas“ ir „Saulutė“, pasakojo vaikučiams apie Europos Sąjungą, skaitė Europos šalių pasakas. 
Mažieji spalvino Europos Sąjungos objektus iš knygelės „Kelionės su Europiuke“, tie piešinėliai 
Europos dienos šventės metu gegužės 6 d. buvo eksponuojami Kultūros centro kiemelyje. Gegužės 6 d. 
rytą Širvintų miesto centre vyko akcija „Su gimimo diena, europiečiai“. Jos metu bibliotekos 
darbuotojos prie Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Savivaldybės, Maximos dalino ES 
simbolika pažymėtus saldainius su prisegta Europos dienos šventės programa.  

 
 
Kiemelyje prie Savivaldybės renginio metu vyko Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriaus mokinių kūrybinių-maketavimo darbų paroda 
„Mes Europoje“ (dėstytoja Vilma Gudeikaitė). Taip pat kiemelyje prie Savivaldybės vyko informacijos 
platinimo akcija „Eurokaruselė“. Jos metu šventės dalyviams buvo dalinami leidiniai apie Europos 
Sąjungos istoriją, institucijas, piliečių teises. 

Prie skulptūros „Širvinta“ vyko gėlių sodinimo akcija „Žiedai Europai“. Jos metu gėlyne prie 
skulptūros buvo sodinamos mėlynos spalvos našlaites.  

Kultūros centro parodų salėje vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Kuriame Europos vėliavą“. Jose 
darbavosi Širvintų pradinės mokyklos trečiokai. Padedami mokytojų ir viešosios bibliotekos 
darbuotojų, mokiniai iš popieriaus sumeistravo daugybę geltonų ir mėlynų vėjo malūnėlių. Po vėliavų 
pakėlimo ceremonijos, iš malūnėlių buvo sudėliota Europos Sąjungos vėliava. 
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Kiemelyje prie Savivaldybės vyko vieša akcija „Eurotroškinys“. Jos metu šventės dalyviai 
galėjo pasistiprinti karštu troškiniu. 

Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko paskaita apie Europos Sąjungos aktualijas, iššūkius ir 
sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria bendrija. Paskaitą skaitė Rytų Europos studijų centro 
direktorius Linas Kojala.  

Kiemelyje prie Savivaldybės vyko atlikėjo iš Azerbaidžano Vusal Rzasoy koncertas. Puikaus 
vokalo savininkas atliko dainas anglų ir lietuvių kalbomis, deklamavo poeto V.Mačernio eiles. 
Šventinių koncertų maratoną tęsė Širvintų rajono atlikėjų pasirodymas „Dainos ir šokiai Europai“. Jo 
metu šoko Širvintų pradinės mokyklos tautinių šokių grupė „Upeliukas“(vadovė Raminta 
Maslinskienė), Širvintų kultūros centro šiuolaikinių šokių grupė „SO“ (vadovė Odeta Žinienė), Širvintų 
„Atžalyno“ progimnazijos tautinių šokių grupė „Šermukšnėlė“ (vadovė Raminta Maslinskienė), 
Širvintų kultūros centro pramoginių šokių grupė (vadovas Liudvikas Verikas), dainavo Vaidas 
Lengvinas.  

 
 

Po širvintiškių koncerto vyko Kultūrinių mainų akcija „Po Europos kultūros skėčiu“. Jos metu 
svečiai iš užsienio Antonio Cadenas (Ispanija), Katharina Kaufmann (Austrija), Cengizhan Icen 
(Turkija) skaitė poeziją gimtąja bei lietuvių kalbomis, dainas lietuvių poetų žodžiais atliko Ligitos 
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Varaneckienės vadovaujamas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių 
dainuojamosios poezijos ansamblis.  

 

 
 

Linksmą nuotaiką klausytojams dovanojo baigiamasis Europos dienos šventės renginys - grupės 
„Joel Acoustic“ koncertas.  

2016 m. bibliotekos renginių repertuarą paįvairino susitikimai su įvairiais žmonėmis, knygų 
pristatymai. Vienas iš jų - kraštiečio Stasio Miliuko knygos ,,Giminės ir ne tik“ pristatymas 

Kraštietis Stasys Miliukas yra gimęs Paspėrių kaime (Jauniūnų seniūnija), baigė Musninkų 
vidurinę mokyklą ir, įstojęs į Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo cheminės technologijos inžinieriaus 
specialybę. 

Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi žinomas poetas, Jono Aisčio premijos laureatas Jonas 
Endrijaitis. Jis pristatė naują savo eilėraščių knygą „Meilės subrandinti“. 
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Poetas Jonas Endrijaitis pristatė 10 – tąją savo knygą. Tai rinktinė, sudaryta iš gražiausių, 
skaitytojų pamėgtų ir naujų Jono Endrijaičio eilėraščių. 
 

 
 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Viešojoje bibliotekoje svečiavosi prozininkas, 
dramaturgas, libretistas, eseistas Herkus Kunčius ir tarptautinių konkursų laureatė, originalaus balso 
savininkė, garsi solistė Sigutė Trimakaitė. Buvo pristatoma H. Kunčiaus knyga „Dviveidis romanas“. 

Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko žurnalistės Ingos Liutkevičienės knygos „15 metų su 
Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ pristatymas. Žurnalistė pristatė jau ketvirtąją knygą apie 
charizmatiškąją G. Dauguvietytę. 

 

 
 

Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės knygos 
„Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas.  
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Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2016–aisiais Širvintų viešosios bibliotekos neaplenkė 
Tarptautinio poezijos pavasario paukštė. Renginio metu svečiavosi poetas, vertėjas Antanas A. 
Jonynas, poetė Meilė Marija Kudarauskaitė, poetė, prozininkė Ineza Juzefa Janonė, poetė, prozininkė, 
eseistė Sara Poisson (Rasa Čergelienė), poetė Nijolė Kliukaitė – Kepenienė, kino ir teatro aktorius, 
kūrėjas, dainuojamosios poezijos atlikėjas Giedrius Arbačiauskas.  

Poezijos pavasario šventė vyko Kernavėje, Šešuolėlių dvare bei Širvintų mieste. 
 

 

Be parodų, knygų pristatymų, susitikimų su rašytojais, Viešojoje bibliotekoje vyko įvairios 
akcijos. 
Tai visus metus vykusi knygų mainų akcija „Dovanojame vieni kitiems“, „Pakvieski draugą į 
biblioteką“ (Nacionalinės bibliotekų metu), „Knygų Kalėdos“, „Bibliotekos draugams ir bičiuliams – 
rankų darbo atvirukai“. 

Nuo kovo pradžios skaitykloje vyko turkų kalbos ir kultūros užsiėmimai, kuriuos vedė 
savanoris iš Turkijos Turgut Bozkurt. Šešias savaites vykę užsiėmimai sulaukė įvairaus amžiaus 
žmonių susidomėjimo: juos lankė tiek vidutinio amžiaus žmonės, tiek jaunimas ir vaikai.  
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Širvintų rajono viešosios bibliotekos filialuose 2016 m. organizuoti 492 renginiai, iš jų 285 

parodos. 
 
Alekniškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, 
dokumentų parodos. Vyko renginys, skirtas Motinos dienai, biblioteka dalyvavo akcijose „Apkabink 
biblioteką“, „Vasara su knyga“.  
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Alionių filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, 

dokumentų parodos. Vyko popietės „Kiaušinis – Velykų šventės simbolis“, „ Kalėdos su pasaka“. 
Vaikams buvo surengta paroda: „ Rugsėjo 1-oji Mokslo ir žinių diena“. 
 
Anciūnų filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, 

dokumentų parodos. Vyko literatūrinė – muzikinė popietė ,,Motina – Dievo angelas žemėje“, skirta 
Motinos dienai paminėti. Organizuotas renginys - Jurginių šventė,, Jurgi Jurgeli atrakink žemelę“. 
Širvintų savivaldybės kultūros centro Anciūnų filiale vykusioje Zibalų seniūnijos kultūros dienoje 
,,Šalia kelio karčema“. Širvintų viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkės Ritos 
Makauskienės iniciatyva surengtos Sigitos Kaminskienės tapybos ir karpinių paroda ,,Žemei ir sielai“, 
Birutės Dailydžionienės rankdarbių paroda ,,Grožis iš Birutės rankų“, Monikos Jasionytės piešinių 
paroda ,,Laisvės troškimas“. Organizuota Vaikų gynimo diena.,,Vaikystė, tu esi gražiausia pasaka‘‘. 
Anciūnų filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink biblioteką“. Buvo organizuota šventė, skirta kalėdiniam 
laikotarpiui: ,,Kalėdinė pasaka”. Vaikai, tėveliai, seneliai suvaidino pasaką ,,Vilkas ir septyni ožiukai“. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bagaslaviškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 
viktorinos, dokumentų parodos. Buvo eksponuojamos parodos: „Bitutė ratuota“ bei „Fotografijos iš 
atminties“, kaimo gyventojų rankdarbių paroda. Bibliotekoje buvo eksponuojama biologijos mokytojo 
Gedimino Žilinsko sukaupta įvairi medžiaga apie naminius balandžius. Lankėsi Kaišiadorių rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistas Arvydas Raskilas. Visuomenės sveikatos biuras 
vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, visuomenės sveikatos stiprinimą, vaikų ir jaunimo sveikatos 
priežiūrą. Pagrindinė misija – žmonių sveikatinimas, kokybiško gyvenimo Po paskaitos specialistas 
Arvydas Raskilas išdalino šiaurietiškas lazdas, supažindino kaip su jomis elgtis. Dvylika savanorių 
entuziastų, atlikę specialius apšilimo pratimus, patraukė į pirmą „šiaurietišką žygį“ miestelio 
asfaltuotomis gatvėmis. Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko Coder Dojo užsiėmimai. Coder Dojo – 
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bendruomeniniu savanorystės pagrindu sukurti programavimo pradmenų mokymo klubai 7 – 17 m. 
vaikams ir jaunimui. Šiuo metu 57 šalyse veikia apie 700 Coder Dojo klubų, kurie yra surengę 
tūkstančius renginių. Širvintų bibliotekoje vykusiame užsiėmime dalyvavo vaikai ir jaunimas. Taip pat 
šiuose užsiėmimuose dalyvavo ir Bagaslaviškio bibliotekoje vykstančių Neformaliojo vaikų švietimo 
programos „Mokausi kurti ir bendrauti“ dalyviai. Jie buvo mokomi sukurti savo pirmąją interneto 
svetainę ir programavimo ir jiems tai puikiai pavyko. Jiems padėjo Lietuvos IT įmonėse dirbantys 
programavimo profesionalai – Coder Dojo mentoriai. Vyko susitikimas su aktoriumi Vladislovu 
Radvilavičiumi, Mokytojų dienos paminėjimas, vyko popietė „Geriausia dovana – tai paties kurta“. 
Organizuotas renginys „Biblioteka kitaip“. Renginio metu buvo aplankytas Kazimiero Skebėros 
gimtasis Bagdyšių kaimas. Filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink biblioteką“, Širvintų viešosios 
bibliotekos projekte „Medijos keičia mūsų pasaulį“. 
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Čiobiškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, eksponuojamos dokumentų parodos. Jau antrą kartą protų mūšyje dalyvavo Čiobiškio 
bibliotekos komanda. Protmūšį “Bibliomūšis 2016″ organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, įgyvendindama projektą „Bibliotekos pažangai 2“. Vyko dailyraščio konkursas, 
skirtas Tarptautinei raštingumo dienai.  

Filialas dalyvavo Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Medijos keičia mūsų pasaulį“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Družų filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai vaikams, 
„Meninio skaitymo konkursas“, skirtas Baltijos keliui, Lietuvos įvykiams atminti, renginys Marijos 
Meilės Kudarauskaitės 84-ketverių metų sukakčiai paminėti, popietė ,,Kurkime svajonių biblioteką”. 
Družų kaimo bendruomenės organizuotos stovyklos metu ją įamžino kūrybiniame laikraštyje, kurį 
išleido Družų bibliotekos ,,Družiuko leidykla”. 
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Gelvonų filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, 
eksponuojamos dokumentų parodos. Eksponuotos darbų bei spaudinių parodos, skirtos Velykoms, 
rankdarbių paroda ,,Mozaika”. Darbelius parodai pristatė bibliotekos lankytojai. 
Vyko popietė skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Popietės metu 3-6 klasių mokiniai pristatė 
pateiktis, kuriose trumpai apžvelgė visą istoriją apie sunkų Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Taip pat 
skaitė eiles, piešė piešinius tema ,,Mes mylim Lietuvą“, popietė „Klausykim pasakos gražios“. Joje 
buvo skaitomos pasakos, eilėraščiai, menamos mįslės. 
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Jauniūnų filiale filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai 
vaikams, popietė „Kai plaukus šarma nudažo“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir 
Pasaulinei muzikos dienai paminėti. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Juodiškių filiale filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai 

vaikams, vyko rytmetis „Pievos gyventojų istorijos“, popietė „Apie knygas ir pyragus“, Europos kalbų 
dienos minėjimas.  
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Kernavės filialas perkeltas į naujai suremontuotas patalpas. Vyko renginiai, popietės, parodos. 
Organizuota dailininkės Ilonos Daujotaitės-Janulienės darbų paroda ir pristatymas, vyko „Poezijos 
pavasario -2016“ renginys. Filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink biblioteką“, Širvintų viešosios 
bibliotekos projekte „Medijos keičia mūsų pasaulį“. 
 

 

 
 
Kiauklių filialas įsikūrė naujai renovuotose patalpose. Vyko renginiai, popietės, buvo 

eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai vaikams, Buvo organizuotas bibliotekos 
atidarymas. Bibliotekoje, organizuota pagalba gyventojams deklaruojant pajamas. Vyko poezijos 
skaitymų popietės: „Su knyga į rudenį“, „Pakeliui į vasarą“.Filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink 
biblioteką“, Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Medijos keičia mūsų pasaulį“, „Vasara su knyga“. 
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Lapelių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai 
skaitymai vaikams, vyko gyventojų pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas susirinko ūkininkai, 
mokytojai, kiti kaimo gyventojai. Organizuotas kraštiečio Stasio Miliuko knygos „Giminės ir ne tik“ 
pristatymas, taip pat renginys, skirtas Bibliotekų metams “Važiuok už biblioteką”.išradingi renginiai 
bei parodos buvo skirtos Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. 
Lapelių bibliotekoje vyko neformaliojo vaikų švietimo programa „Skaitome kitaip“.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medžiukų filiale laikinai nevykdoma veikla. 
Motiejūnų filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos. Organizuoti 

garsiniai knygų skaitymai: „Kad knyga būtų draugas“, „Kas gyvena pasakose“, „Paskaityk .Gal 
patiks?“, „Pusnynuos nykštukai miega“. Vyko viktorina „Ką žinai apie knygą“ literatūrinės popietės 
„Ką skaitysime šią vasarą“. „A.Lindgren ir jos knygų personažai“. 
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Musninkų filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 
garsiniai skaitymai vaikams. Filialas dalyvavo Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Medijos keičia 
mūsų pasaulį“. 

Šešuolėlių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 
garsiniai skaitymai vaikams, vyko Užgavėnių šventė, popietė, skirta Motinos dienai pažymėti. 
Organizuota šventė Vaikų gynimo dienai pažymėti. Filialas dalyvavo akcijoje „Apkabink biblioteką“. 
Šešuolėlių dvare buvo surengtas Traptautinio Poezijos pavasario renginys. 
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Zibalų filiale vyko knygų pristatymai, popietės, buvo vyko renginiai, popietės, buvo 
eksponuojamos spaudinių parodos.  

Vileikiškių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos. 
Bibliotekininkė dalyvavo Moksleivių neformaliojo ugdymo programoje ,,Skaitome kitaip”.  
 
Mokamos paslaugos  
Padaryta kopijų VBS – 6647. Iš jų: 
Viešojoje bibliotekoje – 4850 
Kaimo filialuose – 1797 
 
Straipsniai 
 

 
Iš viso 
straip
snių 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai 

Iš 
viso 

Respub. 
spaudoje 

Vietinėje 
spaudoje 

Interneti- 
niuose 

šaltiniuose 

Iš 
viso 

Respub. 
spaudoje 

Vietinėje 
spaudoje 

Interneti- 
niuose 

šaltiniuose 

SVB 198 161 2 51 108 37 1 28 8 
VB 120 98 2 41 55 22 1 13 8 

KF 78 63 0 10 53 15 - 15 0 

 
Straipsniuose daugiausia buvo rašoma apie įvykusius renginius: knygų pristatymus, susitikimus 

ir pristatoma bibliotekos veikla. 
 Informacija apie bibliotekos veiklą, renginius talpinami Viešosios bibliotekos svetainėje 
www.sirvintuvb.lt, rajono savivaldybės tinklapyje www.sirvintos.lt, www.sirvintiskis.lt, 
www.krastonaujienos.lt, www.sirvis.lt. 
 2015-iaisiais metais buvo sukurta Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paskyra 
Facebook socialiniame tinkle, kur buvo talpinama visa informacija ir reklama apie bibliotekos veiklą. 
 
V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA  
 
LIBIS PĮ diegimas  
LIBIS 

2004-06-29 bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) 
Pradėta rekataloguoti VB skyrių ir filialų fondus. 2004 metais pradėti rekataloguoti viešosios 
bibliotekos skyriai. Nuo 2010 metų savo fondus pradėjo rekataloguoti ir filialai.  
Per šiuos metus surekataloguota 5170 fiz. vnt. egzempliorių. 
 
 Aptarnavimas 10 fiz. vnt. 
 Bibliografijos sk. 1 fiz. vnt  
 Vaikai 1 fiz. vnt 
 Saugykla 3 fiz. vnt  
 Bagaslaviškis 18 fiz. vnt 
 Čiobiškis 945 fiz. vnt 
 Zibalai 4 fiz. vnt 
 Alionys 1137 fiz. vnt 
 Kiaukliai 22 fiz. vnt 
 Šešuolėliai 142 fiz. vnt 
 Alekniškis 60 fiz. vnt 
 Kernavė 784 fiz. vnt 
 Motiejūnai 19 fiz. vnt 

Anciūnai 2024 fiz. vnt 
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 Fondo patikrinimas atliktas Alionių ir Kernavės filialuose. 
 
Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame, korteliniame kataloguose iš viso 85755. Iš jų: automatizuotai 
parengtų įrašų skaičius iš viso: 48493, automat. Per metus parengtų įrašų skaičius 4545. 
 
Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame, korteliniame kataloguose  
iš viso: 81210.  
Iš jų: automatizuotai parengtų įrašų skaičius iš viso: 43948 
Per metus parengtų įrašų skaičius iš viso: 401. 
 
Informacinis fondas 
SVB – 3487 fiz. vnt. 
Viešojoje bibliotekoje – 1944 fiz. vnt.  
Kaimo filialuose – 1543 fiz. vnt. 
Vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 85,7 fiz. vnt. 

Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga 
,,Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone).  

Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. 2016 m. informacinis fondas 
nepasipildė nei vienu dokumentu, tik buvo nurašyta 154 dokumentai kaip praradę aktualumą. 

Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės duomenų bazės. 2016 metais bibliotekos 
vartotojams buvo prieinamos šios duomenų bazės: (DB): EBSCO (8 duomenų bazių rinkinys), Naxos 
Music Library ir lietuviška teisės aktų paieškos DB INFOLEX. 2016 m. EBSCO duomenų baze 
pasinaudota nedaug kartų. DB panaudojimą riboja tai, kad ir vartotojas, ir bibliotekininkas gerai 
nemoka anglų kalbos. Prie skaitytojų pamėgtos INFOLEX duomenų bazės buvo jungtasi 492 kartus. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose yra abėcėlinis ir sisteminis knygų katalogai. Nuo 2010 metų 
sisteminis katalogas nebepildomas, o į abėcėlinį katalogą 2016 metais įjungta apie 100 kortelių. 
Bibliotekai įsijungus į LIBIS sistemą, kortelinis kraštotyros katalogas toliau nebepildomas.  

Citatų ir eilėraščių kartotekos taip pat nebepildomos naujomis kortelėmis, dauguma lankytojų 
paiešką vykdo internete.  
Kaimo filialuose yra sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Sisteminiai ir abėcėliniai katalogai kaimo 
filialuose nepildomi. Kraštotyros kartotekos pildomos mažu kortelių kiekiu. 
 
Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas  

 
Gauta užklausų:  
SVB – 2976  
VB – 1897 
KF – 1079 
 
Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius 
SVB - 2 
VB - 0 
KF – 0 
 
Atsakytų užklausų:  
SVB – 2976  
VB – 1897 
KF – 1079 
 
Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 60 
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Atrankinės informacijos apimtis ir temos 
Atrankinė informacija teikiama tik pavieniams asmenims. 

 
2016 metais atsakyta į užklausas: 
 
 

Iš jų: VBS 
Viešojoje 

bibliotekoje 
Kaimo 

filialuose 
teminių 1525 543 982 
adresinių 1016 978 38 
tikslinamųjų 277 230 47 
faktografinių 158 146 12 

Iš viso: 2976 1897 1079 
 

Daugiausia gauta adresinių užklausų. Pagal tematiką daugiausia užklausų (70) buvo iš 6 
skyriaus. Tai medicina, žemės ūkis, kulinarija. Nemažai užklausų – 43 – iš 7 skyriaus (menas): 
mezgimas, siuvimas, siuvinėjimas kryželiu. 26 užklausos gautos iš 8 skyriaus (kalbotyra, literatūros 
mokslas), 25 užklausos – iš 3 skyriaus (politika, ekonomika, teisė), 22 užklausos – iš 9 skyriaus 
(istorija, geografija).  

Teminių užklausų temos liko panašios kaip ir praėjusiais metais: ekonomikos, marketingo, 
ekologijos, teisės, informatikos, psichologijos klausimais. 

Daugiausia filialuose buvo teminių užklausų, grožinės literatūros: 500, gamtos: 198, bendrojo 
skyriaus 112 ir geografijos bei istorijos – 139 temomis. 

Pastebėta, kad mažėja bibliografinių užklausų skaičius, nes atsakymus į temines užklausas 
lankytojai dažniausiai susiranda patys internete. Atsakymams į temines užklausas naudojamasi ne tik 
fonduose turimomis enciklopedijomis, žinynais bei žodynais, bet ir prenumeruojamomis duomenų 
bazėmis.  

Pastebima, kad teminiai aplankai praranda aktualumą, nes visą norimą informaciją vartotojas 
susiranda internete. Vartotojai labiau išprusę, moka naudotis interneto teikiamomis paieškos 
galimybėmis, o jeigu pageidauja leidinių, tai pačių naujausių. 
 
Internetas 
Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 19. 
Interneto vartotojų skaičius: 2929 
Viešojoje bibliotekoje – 1635 
Kaimo filialuose – 1294 
Interneto skaityklos Širvintų savivaldybės bibliotekoje nėra. VBS vartotojams kompiuterizuotų darbo 
vietų skaičius – 76. 
Viešojoje bibliotekoje – 12 
Kaimo filialuose – 64 
Vartotojai kompiuteriais gali naudotis Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos ir Vaikų 
literatūros skyriuose. 
18 kaimo filialų turi kompiuterius su interneto prieiga. 
 
Elektroninės paslaugos 
Seansų skaičius – 9841 (bibliotekos svetainės) 
Seansų trukmė 1486 val. 24 min. (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 
Nepavykusių seansų skaičius (neigiamų atsakymų / procentas) – nėra duomenų 
Atsisiųstųjų dokumentų (turinių) skaičius (per seansą) - 0 
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Atsisiųstųjų įrašų skaičius  
 
SVB - 1658 
VB - 1658 
KF - 0 
 
Virtualių apsilankymų skaičius  
SVB – 1850 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 
VB - 1850 
KF - 0 
 
Paieškų skaičius – 7543 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 
Interneto seansų skaičius  
SVB - 23354 
VB - 12693 
KF – 10661 
 

Elektroninės paslaugos yra gana populiari veiklos sritis. Ir 2016 metais elektroninės paslaugos 
išliko tos pačios: prieiga prie interneto, konsultacijos. Supažindinami nauji skaitytojai su Vidaus 
tvarkos taisyklėmis, informacijos sistema, informacinė pagalba, pagalba WORD-e, EXSELY-e, 
konsultavimas ieškant informacijos duomenų bazėse – lietuviškoje INFOLEX ir užsienio EBSCO 
Publishing, kurią sudaro 11 duomenų bazių paketas. 2008 metais įsigyta Bibliografinių Lietuvos 
periodinės spaudos straipsnių bazė (archyvas 1994 – 2002 m.). 
 
Kraštotyros veikla 
 

 
Kraštotyros 

fondas  
(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų 
skaičius 

Kraštotyros darbų 
skaičius 

Iš viso 
Parengta 
2016 m. 

Iš viso 
Parengta 
2016 m. 

VBS 1128 28617 401 315 14 
VB 316 28617 401 196 6 
KF 804 0 0 119 8 
 

 
VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 
 
Skaitytojų telkimas 
Gyventojų vaikų skaičius 
Iš viso: - 2071 
Rajono savivaldybės VB –795 
Kaimo filialuose – 1276 
Gyventojų vaikų skaičius pateiktas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
 
Vaikų sutelkimo procentas: 
 
Iš viso: 56% 
Rajono savivaldybės VB – 69% 
Kaimo filialuose – 48,5% 
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Didžiausias sutelkimo rodiklis 
 
Bagaslaviškio filiale – 138 % 
Kiauklių filiale – 130 % 
Čiobiškio filiale – 129 % 
    
Mažiausias sutelkimo rodiklis 
 
Motiejūnų filiale – 23 % 
Družų –18 % 
 

Rajone yra 2 gimnazijos, 1 vidurinė, 5 pagrindinės mokyklos, 1 progimnazija, 1 pradinė 
mokykla su 5 pradinio ir 2 ikimokyklinio ugdymo skyriais, 2 lopšeliai darželiai. 

 
Vartotojų aptarnavimas 
Iš viso: 1167  
Rajono savivaldybės VB –548  
Kaimo filialuose – 619  
Bendras VBS vartotojų vaikų skaičius sumažėjo 266 (2015 m. buvo 1433), VB vaikų iki 14 metų 
padidėjo 22 (2015 m. buvo 548). Kaimo filialuose skaitytojų sumažėjo 288 (2015 m. – 907). 
Priežastys: gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas. 

 
Apsilankymų skaičius: 
Iš viso: 29196  
Rajono savivaldybės VB – 12475  
Kaimo filialuose – 16721 
 
Bendras VBS vartotojų vaikų apsilankymų skaičius sumažėjo 17540 (2015 m. buvo 47636), VB vaikų 
apsilankymų iki 14 metų padidėjo 745 (2015 m. buvo 11730). Kaimo filialuose skaitytojų sumažėjo 
19185 (2015 m. – 35906). 
 
Lankomumas: 
Iš viso: 33,2 
Rajono savivaldybės VB – 22,8 
Kaimo filialuose – 27,1 
 
Didžiausias vaikų lankomumas:  
 
Lapelių filiale – 51 
Bagaslaviškių filiale - 45 
Juodiškių filiale – 45 
Šešuolėlių filiale – 40 
Gelvonų filiale –35 
Anciūnų filiale – 32 
Zibalų filiale –29 
Musninkų filiale - 27 
Alekniškio filiale - 22 
Družų filiale - 21 
Alionių filiale –20 
Kernavės - 20 
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Kiauklių - 20 
Čiobiškio - 20 
 
Mažiausias vaikų lankomumas: 
 
Medžiukų filiale – 0 
Motiejūnų filiale – 7 
Vileikiškių filiale – 14 
Jauniūnų filiale – 18 
 
 
Išduotis  
Iš viso išduota dokumentų: 
SVB –30954 fiz. vnt. ( mažiau 20732) - 2015 m. - 51686 . 
Viešojoje bibliotekoje – 13314 fiz. vnt. (mažiau 339) -2015 m. – 13653. 
Kaimo filialuose –17640 fiz. vnt. (mažiau 20393) -2015 m. – 38033. 
 
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  
SVB – 17905 fiz. vnt. (– 17444) - 2015 m. 35349 
VB – 6608 fiz. vnt. (-153) 2015 m. - 6761  
KF – 11297 fiz. vnt. (-17291) 2015 m. - 28588 

Viešojoje bibliotekoje dokumentų į namus išdavimas šiek tiek sumažėjęs. Kaimo filialuose 
labai didelis sumažėjimas: 78,5 % lyginant su praėjusiais metais.  

Daugiausia išduodama knygų pagal mokytojų nurodytus sąrašus arba atskirų autorių kūrinius, 
pvz. vienu metu buvo paimtos visos G.Morkūno, V.Račicko knygos. 
 
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  
SVB – 13049 fiz. vnt. (-3288) 2015 m. 16337  
VB – 6706 fiz. vnt. (-186) 2015 m. 6892  
KF – 6343 fiz. vnt. (- 3102) 2015 m. 9445  
 
Dokumentų išduotis 
 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2015 
Fiz. vnt. 

2016 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 51686 30954 17905 57,84 13049 42,16 
VB 13653 13314 6608 49,63 6706 50,37 
KF 38033 17640 11297 64,04 6343 35,96 
 

Dokumentų į namus išdavimas sumažėjo 17444 fiz.vnt. Dauguma mokinių skaito tik tas 
knygas, kurios nurodytos pagal sąrašus. Tokių knygų yra tik po kelis egzempliorius. Pasiūlius paskaityti 
ką nors kitą, vaikai argumentuoja, kad šios knygos jiems „neužskaitys“.Svarbu, kad vaikas surastų sau 
įdomią knygą. Jeigu bibliotekininkas „ pataiko“, vaikas ateityje juo pasitiki. 

Labai skaitomos G.Morkūno, V.Račicko knygos. Šių autorių bibliotekoje turėtų būti bent po 4-
5 egz. kiekvieno pavadinimo knygos. Pagal serijas vaikai skaitė „Beveik suaugę“, 10+, N14. 

Daugiausiai vietoje išduodama periodikos. Buvo prenumeruoti mažiausiems Barbie, Penki, 
vyresniems – Naminukas, Donaldas ir kiti, Lututė, Flintas, Laimiukas ir kt., vyriausiems – Panelė, 
Mergaitė, Žurnalas apie gamtą. PC Gamer žurnalo seni numeriai išlieka skaitomiausi tarp paauglių, nors 
šis žurnalas jau pusantrų metų nebeleidžiamas. Mokytojai, ikimokyklinio ugdymo darbuotojai skaito 
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Žvirblių taką, Rubinaitį. Per metus VB buvo užsakyta 15 pavadinimų žurnalų. Periodikos išduotis 
kažkiek sumažėjo, nes neliko „Lukos“ ,“Žirniuko“, negalime užsakyti „Mikės Pukuotuko“, „PC Gamer“. 
Atėjusieji į biblioteką laukia eilėje prie kompiuterių, dažniau žaidžia stalo žaidimus. 

 
Labai sumažėjo išduotis vaikams kaimo filialuose.  

 
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB – 28194 fiz. vnt. 54,40 % 
VB – 6211 fiz. vnt. 46,65 % 
KF –10629 fiz. vnt. 60,26 % 

 
Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB – 4371 fiz. vnt. 14,12% 
VB – 1803 fiz. vnt. 13,54 % 
KF - 2568 fiz. vnt. 14,56 % 

 
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):  
SVB – 6555 fiz. vnt. 21,18 % 
VB - 2112 fiz. vnt. 15,86 % 
KF - 4443 fiz. vnt. 25,18% 
 
Išduota trimačių dokumentų (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB – 3188 fiz. vnt. 10,30 % 
VB - 3188 fiz. vnt. 23,95 % 
KF 0 fiz. vnt. 0 % 
 
Daugiausia VB ir kaimų filialų vartotojams išduodama grožinės literatūros bei periodinių leidinių. 
Per metus Viešajai bibliotekai buvo užsakyta 14 pavadinimų žurnalų ir laikraščių. 
Filialams – 12. 
 
Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 
 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 
 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 28194 54,40 4371 14,12 
VB 6211 46,65 1803 13,54 
KF 10629 60,26  2568 14,56 
 

Labiausiai vaikai skaitė lietuvių ir užsienio autorių grožinę literatūrą. Dažnai teiravosi nuotykių 
knygų. Jeigu ateina su tėvais, pastarieji renka vaikams skaityti kažkada perskaitytas pačių knygas. 
Mažieji renkasi spalvingai iliustruotas knygas. Kaip taisyklė, jie ima skaityti tas pačias knygeles, kurias 
jau skaitė, net išmoksta jas mintinai. Su sąrašais mokiniai ieško knygų, kurias rekomenduoja perskaityti 
mokytojai. Dažnai renkantis knygą, svarbiausias principas būna puslapių skaičius. Taip iškreipiamas pats 
skaitymo motyvas.  
 

Periodinių leidinių išduotis 
 

 Periodiniai leidiniai 
 Fiz. vnt. % 

SVB 6555 21,18 
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VB 2112 15,86 
KF 4443 2518 
 
Skaitomumas: 
Bendras skaitomumo rodiklis SVB – 26,52 (2015 m. -24,86) 
Rajono savivaldybės VB – 24,30 (2015 m. – 15,22) 
Kaimo filialuose – 28,49 (2015 m. – 32,17) 
 
 
VII. FONDO FORMAVIMAS 
Dokumentų gavimas 
Iš viso gauta literatūros:  
Iš viso – 1199 fiz. vnt. 418 pavadinimų. 
VB – 670 fiz. vnt. 418 pavadinimų. 
KF – 529 fiz. vnt. 98 pavadinimų. 
2016 m. dokumentų įsigyta 1099 fiz. vnt. 386 pavadinimų.  
Viešosios bibliotekos dokumentų vaikams gavimas 

VB vaikams 2016 m. dokumentų įsigijo 670 fiz. vnt. 418 pavadinimų: iš jų knygų – 541 fiz. 
vnt. 404 pavadinimų, periodinių leidinių – 14 komplektų, 14 pavadinimų.. 
 

Iš viso Grožinė literatūra Šakinė literatūra 
Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

670 404 434 310 107 94 
 
Grožinės literatūros buvo gauta 41 egz. daugiau negu 2015 m., šakinės literatūros gauta 44 egz. 
daugiau negu 2015 m.  

Gauta knygų: 
 

2016 2015 Skirtumas  
Fiz. vnt. Pavadinimai  Fiz. vnt. Pavadinimai  Fiz. vnt. Pavadinimai  

541 404 456 384 + 20 +20 
 

Gauta periodikos 
 

Prenumeruojamų leidinių 
skaičius 

Prenumeruojamų periodinių 
leidinių pavadinimų skaičius 

Gautų periodinių leidinių 
pavadinimų skaičius 

14 14 14 
 
Naujai gautų dokumentų procentas fonde yra 6,0 %.(2015 m. – 5,9%), filialuose 4,8 %. 
LIBIS SAP statistikos duomenimis skaitomiausios knygos: 
 

LIBIS SAP statistikos duomenimis skaitomiausios knygos 
Autorius Pavadinimas Išdavimas 
 I-IV klasių moksleivių skaitomiausios knygos 2016 m.  
R.Savickytė 
V.V.Landsbergis 
N.Kepenienė 
Knister 
A.Lindgren 
Knister 
T.Dirgėla 

Adelės dienoraštis 
Arklio Dominyko meilė 
Džiovintas debesėlis 
Ragana Lilė beria burtus 
Lota iš Pramuštgalvių gatvės 
Ragana Lilė daro namų darbus 
Apie raganą šiokią tokią 

23 
17 
16 
16 
13 
13 
11 
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E.Uspenskij 
H.Webb 
Vytė Nemunėlis 
 

Kūlverstukas 
Pasiklydusi sniege 
Meškiukas Rudnosiukas 

11 
10 
10 

 
Pradinukų grupėje pirmauja lietuvių autorių knygos, Knister knygos (visos dalys) apie raganą Lilę 

išliko taip pat populiarios, H.Webb knygutės taip pat neužsibūna lentynoje. 
 
 

 
 

Pavadinimas Išdavimas 

Autorius V-VIII klasių moksleivių skaitomiausios knygos 2016 m.  
A.Cicėnaitė 
R.Una 
D.Opolskaitė 
K.Gudonytė 
G.Morkūnas 
V.Račickas 
V.Račickas 
K.Gudonytė 
J. Green 
V.Račickas 

Niujorko respublika 
Atjunk 
Eksperimentas gyventi 
Ida iš šešėlių sodo 
Vasara su Katšuniu 
Baltos durys 
Šlepetė 
Jie grįžta per pilnatį 
Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos 
Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais 

16 
14 
13 
12 
11 
10 
10 
9 
9 
8 

 
Populiariausios tarp paauglių buvo paauglių ir jaunimo literatūros konkurso dalyvės ir 

nominantės, Metų knygos rinkimuose dalyvavusios knygos. Jų kiekvienos turėjome po kelis 
egzempliorius, tai didino išdavimą. Kaip visada populiarios V. Račicko knygos. 

 
Renginiai 
Iš viso organizuota renginių – 334 
Iš viso rajono savivaldybės VB - 102 
Iš jų:  
Kompleksinių - 15 
Žodinių - 47 
Vaizdinių - 40 

 
Iš viso kaimo filialuose – 232 
Iš jų: 
Kompleksinių - 36 
Žodinių - 82 
Vaizdinių – 114 
 

Viso  Kompleksinių  Žodinių  Vaizdinių  
Renginių 
lankytojai 

 2016 2015 Skirt. 2016 2015 Skirt. 2016 2015 Skirt. 2016 2015 Skirt. 2016 2015 Skirt. 
VB 102 77 25 15 13 + 2 47 23 + 24 40 41 -1 1312 824 +488 
KF 232 371 -139 36 47 - 11 82 137 -55 114 187 -73 3990 8573 -4583 

VBS 334 448 -114 41 60 -19 129 160 -31 224 228 +4 5302 9397 -4095 

 
 

Visus ataskaitinius metus buvo vykdomas projektas „Nuo nemokėjimo skaityti ik negalėjimo 
neskaityti“. Organizuojant renginius susitikimus su autoriais, edukacinius renginius, parodas, išvykas 
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vaikų lopšeliuose – darželiuose, Širvintų pradinėje mokykloje, Viešojoje bibliotekoje, buvo skatinamos 
bet kokias iniciatyvos, kurios visam gyvenimui išugdo vaikų norą skaityti. 

  Vyko susitikimai su kūrėjais. Balandžio mėn. Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas 
su poete Zita Gaižauskaite. Buvo švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena.  

 
 

Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite 
 

Gegužės mėn. bibliotekoje lankėsi vaikų rašytoja ir dailininkė Lina Žutautė. Renginyje 
dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3a , 2a klasių mokiniai, Musninkų A.Petrulio gimnazijos ir 
Kernavės pradinio ugdymo skyriaus pradinukai. Lina Žutautė užčiuopia gilesnius dalykus, ne tik 
literatūrinę fantaziją. 
 Renginio dalyviams buvo pasiūlyta nelengva užduotis: sukurti ketureilį iš nieko nereiškiančių žodžių. 
Tai ne tik žaidimas kalba, bet ir vaizduotės ugdymas. 
 

 
Susitikimas su rašytoja ir dailininke Lina Žutaute. 

Lapkričio mėn. Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi gamtininkas, 
aplinkosaugininkas, fotografas, radijo laidų vedėjas, rašytojas Selemonas Paltanavičius. Susitikime 
dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 2d, 3a ,4a klasių mokiniai ir Zibalų pagrindinės mokyklos 
pradinukai. Šiais metais Selemono Paltanavičiaus knyga „Maži ežiuko sapnai” dalyvauja Metų knygos 
rinkimuose.  
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Susitikimas su gamtininku, fotografu, radijo laidų vedėju, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi. 
 

Vyko trys edukaciniai užsiėmimai „Kaip žmonės sukūrė raštą“: Musninkų A.Petrulio 
gimnazijos Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyriuje su kernaviškiais darželinukais renginyje dalyvavo 
Kernavės pradinės mokyklos ir Vileikiškių darželio vaikai. Kitas užsiėmimas organizuotas Čiobiškio 
pagrindinės mokyklos vaikams. Gruodžio mėn.VšĮ "Vikingų kaimas" direktorė, stalo žaidimų kūrėja 
Judita Korsakienė pasakojo, kada raštas atsirado, rodė įvairių raštų pavyzdžius Širvintų viešojoje 
bibliotekoje. Dar įdomiau, kada gali savo rankomis pagaminti popieriaus lapelį ir atminimui namo 
parsinešti, artimiesiems parodyti. Kaip ir knygų skirtukus su nuostabiai išpuoštomis savo vardo 
raidėmis ar runų amuletus, įkrautus gera energija. Įdomios ir vertingos informacijos buvo pateikta labai 
daug. Jei nors maža dalelė liks vaikų galvelėse, siekiamybė, verti duris į skaitymo pasaulį, nebus 
beprasmė. 

  
 

Užsiėmimas „Kaip žmonės sukūrė raštą” Kernavės darželyje ir 
Čiobiškio pagrindinėje mokykloje 
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Edukacinio užsiėmimo Širvintų viešojoje bibliotekoje akimirkos 

 
 

Gegužės mėnesį Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi dailininkė, dizainerė, iliustratorė Lina 
Dūdaitė, iliustravusi 6 lietuvių knygas ir vieną knygą latvių kalba. 2010 m. dailininkė įtraukta į 
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) garbės sąrašą už iliustracijas knygai „Apie 
žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skraidyti“. Taip pat yra pelniusi apdovanojimus už iliustracijas 
knygoms „Kaukučių šeimynėlė“ ir „Pasakos. Broliai Grimai“. Renginys buvo skirtas šeimoms. 

 
 

Pop-up iliustracijų kūrimas su dailininke Lina Dūdaite 
 

Pilnas autobusas mažųjų skaitytojų su tėveliais birželio 4 d. vyko į Molėtus. Buvo aplankyta 
renovuota Molėtų viešoji biblioteka. Apie biblioteką pasakojo Vaikų literatūros skyriaus vedėja Janina 
Vyšniauskienė. Aplankytas Molėtų informacinnis centras, pasivaikščiota po skulptūrų parką ir ežero 
krantinę. Kita stotelė: A.Truskausko medžioklės ir gamtos ir Ežerų žvejybos muziejai. Medžioklės 
muziejus yra kaip kelrodis po penkis žemynus. Žvejybos muziejuje vaikus labiausiai sudomino 
kalbančios žuvys. Šalia muziejaus yra tvenkinėlis, kur vaikai išbandė laimę žvejodami. Visi paragavę 
skaniosios žuvienės, patraukė prie apžvalgos bokšto. Mindūnų apžvalgos bokštas – tai 36 m aukščio 
(aukščiausias Lietuvoje), skirtas apžvelgti Labanoro regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę, 
susipažinti su jame esančiais Baltaisiais Lakajais, Juodaisiais Lakajais, Siesarties ežeru su salomis bei 
garsiąja Labanoro giria.  
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Ekskursijos į Molėtus akimirkos 
 

Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi „Labaiteatras“ su muzikiniu spektakliu - žaidimu 
,,Aplink pasaulį“. Jame vaidino aktorė, režisierė Agnė Sunklodaitė, kompozitorius Deividas Gnedinas. 
Tai improvizuota kelionė aplink pasaulį, kurioje skambėjo daug muzikos, fantazijos šėlsmo ir žaidimų. 
Mažieji žiūrovai patys tapo šios kelionės dalyviais - plaukė laivu, skrido oro balionu, galėjo pabūti 
lėktuvo kapitonais ir netgi aplankyti Suomijos, Anglijos, Prancūzijos ir kitų šalių gyventojus. 

Širvintų pradinės mokyklos ir Musninkų A.Petrulio gimnazijos pradinukai, Buratino lopšelio – darželio 
priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai aktyviai įsijungė į spektaklį: garsiai dainavo, išraiškingai 
vaidino, vaikščiojo podiumu, kirto lianas, bėgo nuo krokodilo ir pagaliau grįžo į Lietuvą. Šio 
edukacinio spektaklio tikslas lavinti vaizduotę, kūrybiškumą, supažindinti vaikus su kitomis pasaulio 
šalimis, skatinti vaikų domėjimąsi kitų šalių papročiais, nepamirštant savo tėvynės. 

 



 

 
 

47

 
Muzikinis spektaklis – žaidimas „Aplink pasaulį“ 

 
Tėvams ir visiems, kas domisi skaitymu, paskaitą skaitė VšĮ ,,Laikas skaityti'' direktorė Rūta 

Elijošaitytė. Ji skaitė paskaitą „Vaikas ir knyga“: suteikė naudingos ir įdomios informacijos apie 
skaitymą vaikams, atsakė į taip rūpimus klausimus, pasidalino savo patirtimi. 

VšĮ „Laikas skaityti“ direktorė Rūta Elijošaitytė išsamiai ir argumentais pagrįsdama pasakojo 
apie skaitymą, apie jo naudą vaikams. Ji pateikė 2015 metų aktualius statistikos duomenis apie 
sumažėjusį skaitymą vaikams namuose, pristatė JAV atliktų tyrimų duomenis apie skaitymo svarbą 
vaikams kuo ankstesniame amžiuje. R. Elijošaitytė supažindino susirinkusius su literatūra, kurią reikia 
skaityti skirtingais amžiaus tarpsniais, kalbėjo apie tai, kaip skaityti. Atsakė į taip aktualų klausimą 
visiems auginantiems vaikus: kokia skaitymo nauda vaikui? Skaitymas vaikui suteikia empatiją, 
gebėjimą reikšti mintis ir jausmus, mokėjimą įsisavinti žinias, lavina kalbą ir daugelį kitų gebėjimų, 
kurių jam prireiks gyvenime. 

Paskaitos metu Rūta Elijošaitytė dalinosi patirtimi, kaip išsirinkti tinkamas knygas vaikams. Ji 
nurodė tikslius rodiklius, kaip elgtis ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai yra: skaityti vaikiškas knygas 
patiems, klausti patarimo bibliotekose ar knygynuose, atkreipti dėmesį ar knyga, kurią išsirinkote yra 
apdovanota, nevengti juokingų knygų, žiūrėti knygų fizinės kokybės (knyga turi būti patogi vaikui 
laikant ją rankose), atkreipti dėmesį į knygų kokybę, o ne kiekybę. 

Vakaro metu susirinkusios mamos uždavinėjo klausimus, į kuriuos vakaro viešnia mielai atsakė. 
Diskusijos metu mamos ir pedagogės dalinosi savo patirtimi, metodais, kuriuos naudoja namuose savo 
vaikams.  
 

 
VšĮ „Laikas skaityti“ direktorė Rūta Elijošaitytė 

 
Širvintų viešoji biblioteka inicijavo kūrybinių darbų konkursą „Pažink biblioteką”. Konkurso tikslas 
buvo paminėti Bibliotekų metus, skatinant vaikus meninėmis priemonėmis atskleisti savo santykį su 
biblioteka, kad darbuose atsispindėtų vaiko požiūris į biblioteką. Tuo pačiu skatinti vaikų skaitymą bei 
ugdyti kūrybiškumą. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti ikimokyklinio amžiaus ir 1-4 klasių vaikai. 
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Konkursui pateikti 77 darbai, kuriuos sukūrė 76 vaikai. Juos ruošė 16 pedagogų. Darbai stebino 
originalumu, idėjos perteikimo individualumu. Parodoje galima pamatyti sukurtų knygelių, piešinių, 
aplikacijų, knygų skirtukų ir kitų įvairia technika atliktų darbų.  

Visi konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais, saldumynais, nominuotieji – atminimo 
dovanėlėmis. 

Darbai eksponuoti Viešosios bibliotekos fojė , „Saulutės“, „Buratino“ darželiuose, Zibalų 
pagrindinėje mokykloje, Musninkų A.Petrulio gimnazijoje, Čiobiškio bibliotekoje.  
 

 
 

Bendroje veikloje buvo siekiama organizuojamų literatūrinių renginių įtaigumo, 
patrauklumo,skatinama jaunų šeimų iniciatyva (Kakės Makės knygos inscenizacija, garsiniai skaitymai, 
skaitymai netradicinėje aplinkoje), parengti krepšeliai darželiams, į kuriuos atrenkamos naujausios 
knygos. 

 

 
 

Buvo sukurta projekto emblema, kuri buvo naudojama kiekviename renginyje. 
Geriausi praeitais metais išleisti lietuvių literatūros kūriniai pristatyti Metų knygos rinkimų 

renginiuose. 
Sausio 26 d. Širvintų pradinės mokyklos 3a klasės mokiniai dalyvavo vaikų knygų penketuko 

pristatyme. Ramintos Baltrušytės „Kalvėnų miesto paslaptis“ istoriją pasakojo Nojus Kralikevičius. 
Fondo „Švieskime vaikus“ konkurse ši knyga laimėjo pirmąją vietą. Aktyviai buvo aptarinėjami 
Ramunės Savickytės „Adelės dienoraštis.Ruduo“ herojai. Rugilė Lapinskaitė pasakojo apie knygos 
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heroję Adelę. Bibliotekininkė Alina Griškevičienė pristatė Tomo Dirgėlos knygą vaikams“Apie raganą 
Šiokiątokią“, pripažintą reikšmingiausiu 2014 metų debiutu, taip pat apdovanota už stilingiausias 
iliustracijas. Šaunieji trečiokai subtiliai ir teatralizuotai vedė mus per Birutės Mar „Gėlininkė“ 
puslapius. Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė pristatė Rimvydo Stankevičiaus eiliuotą pasaką „Pūgos 
durys“. 2014 m. knyga apdovanota kaip geriausia metų poezijos knyga. 

Tradiciškai vaikų lit. skyriuje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. Širvintų viešosios 
bibliotekos vaikų literatūros skyrius tradiciškai jau daug metų dalyvauja šios savaitės renginiuose. 
Lapkričio 14 d. rytmečio skaitymuose dalyvavo Širvintų „Saulutės" lopšelio - darželio „Drugelių" 
grupės vaikučiai (auklėtoja Violeta Rinkevičienė. Lapkričio 15 d. vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose 
kūrėme „baimės guolio“ gyventojus. Beje, „ryklio pilvas“ tapo miela pasisėdėjimo vietele daugeliui 
vaikų literatūros skyriaus lankytojų. Ruošiantis savaitei, Musninkų A.Petrulio gimnazijos trečios klasės 
mokiniai (mokytoja Danguolė Blusevičienė) piešė Stian Hole knygos „Harmano vasara“ iliustracijas, o 
ketvirtokai (mokytoja Asta Jurkevičienė) sukūrė įspūdingus vorus.  

Vyko „Saugesnio interneto savaitės“ renginiai. Svarbu priminti vaikams ir jaunimui saugiai 
naudotis internetu. Bibliotekoje vaikai žaidė interaktyvius žaidimus, sprendė testą „Ar esi saugus 
internete?“, stebėjo tiesioginę transliaciją apie saugios interneto svetainės sukūrimą.  

 

 
 

Širvintų Viešojoje bibliotekoje vyko Coder Dojo užsiėmimai. Coder Dojo - bendruomeniniu 
savanorystės pagrindu sukurti programavimo pradmenų mokymo klubai 7 – 17 m. vaikams ir jaunimui. 
Šiuo metu 57 šalyse veikia apie 700 Coder Dojo klubų, kurie yra surengę tūkstančius renginių. Širvintų 
bibliotekoje vykusiame užsiėmime dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Širvintų, Bagaslaviškio, Gelvonų ir 
Čiobiškio mokyklų. Vaikai ir jaunimas buvo mokomi sukurti savo pirmąją interneto svetainę ir 
programavimo. Jiems padėjo Lietuvos IT įmonėse dirbantys programavimo profesionalai - Coder Dojo 
mentoriai. 
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Jau tapo tradicija Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje minėti Pasaulinę 
poezijos dieną. Ši šventė buvo skirta poetės Zitos Gaižauskaitės jubiliejui. Ruošdamiesi susitikimui su 
poete Zita Gaižauskaite, vaikai spalvino poetės knygelių “Pasisupk ant mano rankų” ir “Riedėkit 
margučiai” eilėraščių paveikslėlius.  

 
Šventės, skirtos pasaulinei poezijos dienai, akimirkos 

 
Nacionalinės bibliotekų savaitės „Stipri biblioteka – stipri visuomenė“ metu Vaikų literatūros 

skyriuje vyko akcija „Pakvieski draugą į biblioteką“. Popiečių metu vaikai gamino knygų skirtukus, 
kurie vėliau buvo eksponuojami parodoje. Balandžio 26 d. vyko popietė „Pažadinkim kūrybą“. 
Bibliotekoje su vaikais susitiko režisierė Birutė Golubeva. Ji vaikams pasakojo pirmųjų lėlių atsiradimo 
istoriją. Visi galėjo pasinerti į nepaprastą ir įtraukiantį planšetinių, lazdelinių, pirštininių lėlių pasaulį. 
Buvo rodomos įvairios lėlės. Praktinėje dalyje vaikai patys bandė gaminti lėles, po to su jomis vaidinti. 
 

 

 
 

Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko "Vasara su knyga" renginys. Jame dalyvavo „Atžalyno" 
progimnazijos dieninės vasaros stovyklos „Tieskim rankas" vaikai (vadovai pedagogė Renata 
Gasparavičienė ir specialusis pedagogas Tomas Labanauskas). Labai smagu, kad vieną stovyklos dieną 
jie nusprendė praleisti bibliotekoje. Artėjant vasarai, bibliotekos darbuotojos sukūrė plakatą. Vaikams 
reikėjo jį papuošti darbeliais iš popieriaus. Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė su berniukais kūrė 
įvairiaspalves gėles.  
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Vasaros metu vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Darbeliai iš popieriaus“ , „Ramunės kūrimas“, 
„Akmenukų tapymas“, Baubukų gamyba“. Kiekvieną savaitę vyko garsiniai skaitymai. Buvo skaitomos 
Metų knygų rinkimuose dalyvavusios knygos; autorių, kurie lankėsi bibliotekoje kūryba ir kitos vaikams 
patikusios knygutės.  

Vyko kūrybiniai užsiėmimai vaikams.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šios kūrybinės valandėlės vyksta spontaniškai: kai vaikai nori ką nors veikti, jie arba 

darbuotojai pateikia idėjas.  
Edukaciniai renginiai 
Širvintų viešojoje bibliotekoje lapkričio 23 d. vyko literatūrinis protmūšis, kurio  

idėja gimė Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamente, o 
jo tikslas – pademonstruoti vaikams, kad skaitymas gali būti linksmas, atraktyvus, azartiškas 
užsiėmimas, o ne tik su literatūros pamokomis ir, iš dalies, su prievarta siejama nuobodi veikla. 
Renginyje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4a (mokytoja Adelė Gelažunienė) ir 3a (mokytoja 
Nijolė Miliauskaitė) klasių mokiniai. Kiekviena komanda gavo dovanų vaikų rašytojos ir iliustratorės 
Linos Žutautės sukurtą plakatą. 
 

 

Dalyviai atsakinėja į klausimus 

Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje Širvintų meno mokyklos meno skyriaus 
mokiniai ( mokytojos Sigita Kaminskienė ir Jolita Rulevičiūtė) dalyvavo VšĮ „Artsfera" projekto 
„Kelionė per literatūros epochas" edukaciniame animacijos užsiėmime. Jį vedė šios idėjos autorė, 
režisierė Sandra Latanauskaitė ir menininkė Rasa Joni. Vaikai piešė ir gamino plokščiąsias marionetes. 
Tai popierinės lėlės, galinčios judinti atitinkamas kūno dalis. Kelių valandų darbą vainikavo gal vienos 
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minutės animacinio filmuko pradinis variantas, kuris buvo sujungtas su kitose bibliotekose kurtais 
filmukais.  

 

 
Filmuko kūrimo akimirkos 

 
Rugsėjo 26 d. buvo švenčiama šventė, skirta Europos kalboms. Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos 7-8 klasių mokiniai lankėsi Širvintų viešojoje bibliotekoje. Vienos grupės keitė kitas: 
vyko viktorina apie kalbų šeimas ir grupes. Antroji užduotis buvo kūrinio spėjimas. Paskaičius 
populiaraus autoriaus kūrinio ištrauką, reikėjo atspėti kūrinį ir jį parašiusį autorių. Trečioji užduotis – 
atspėti kurių kalbų yra pateikti žodžiai. Ketvirtoji užduotis – sukurti koliažą „Ateities biblioteka“ ir jį 
pristatyti viešai. Visose rungtyse daugiausia taškų surinkusi komanda buvo apdovanota bibliotekos 
rašikliais. Taip pat eksponuota 8-ų klasių mokinių piešinių paroda „Autoportretas su knyga“. Renginio 
metu buvo apdovanoti geriausių, originaliausių darbų autoriai. 
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Vaikų literatūros skyriuje vieną kartą per savaitę vyko neformaliojo vaikų švietimo programos 
„Skaitome kitaip“ užsiėmimai. Programa ugdė meilę knygai ir sau, tai yra, skatino dalyvius augti 
asmenybėmis, padėti įgyti efektyvaus bendravimo įgūdžių, suteikti žinių apie skaitymo kultūrą ir padėti 
užmegzti tvirtesnį emocinį, intelektinį ir dvasinį ryšį su knyga bei bendraamžiais. 

Programos turinį sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti įgyti informacijos, žinių ir 
sąmoningai jas pritaikyti skaitymo ugdymui. 

Vaikai išbandė, kaip galima panaudoti informacines technologijas skaitymo procese, kaip jas 
pritaikyti mokymosi procese, susipažino su rekomenduojama literatūra. Užsiėmimus sudarė 
informacijos pateikimas per paskaitėles, diskusijas ir aptarimus; kūrybinės bei komandos formavimo 
užduotys. 

Parodos 
Vaizdiniai renginiai sudarė 39% visų renginių. Parengta 20 spaudinių parodų. Nuolat 

bendradarbiaujame su Širvintų meno mokykla, Musninkų A.Petrulio gimnazija, „Buratino“ ir 
„Saulutės“ darželiais. Eksponuotos 11 darbų, 9 piešinių parodos. 

Literatūrinės parodos buvo parengtos rašytojų ir dailininkų jubiliejams: „Vienu atsikvėpimu 
perskaitomos knygos“(H.Loftingui-130) „Literatorius iš pašaukimo“ (Džekui Londonui- 140), „Labas, 
nežinau, ar tu galėsi perskaityti mano laišką“ (Selemonui Paltanavičiui – 60, „Netikėtų situacijų 
meistras“ (Roaldui Dahlui - 100 ) , „Austrų rašytojai Kristinai Niostlinger – 80“ ir kt. 

Kalendorinėms ir valstybinėms šventėms pažymėti eksponuotos parodos, organizuoti renginiai 
„Vasarį gimusi Nepriklausomybė“ (popietė Valstybės atkūrimo dienai); Velykoms - „Žiedais 
išmargintą margutį Velykų paštas atridens“ (spaudinių ir darbų paroda). 

Visada didelio susidomėjimo sulaukia vaikų darbelių parodos. Jomis grožisi ne tik 
bendraamžiai, bet ir tėvai: įspūdingos buvo VšĮ „Meno ratas“ keramikos darbų parodos „Žuvys“, 
„Tėviškė“, Kernavės pradinio ugdymo skyriaus mokinių darbelių paroda „Žiedų fiesta“, „Vorų 
paroda“, “Snaigės padangėj dainuodamos žaidžia“, „Atvirukų, skirtų mamos dienai“, Širvintų pradinės 
mokyklos mokinių „Eina katės...“, „Saulutės“ darželio „Knygelėj raidės žydi“ ir kt. 

Eksponuotos piešinių parodos „Vaikai žaidžia spalvomis“, „Aš atvėriau knygą ir... kažkas 
šalia“, „Kaip vaikai piešia vasarą“, „Apie šitą žemę“, „Kai ruduo ima kalbėti“, „Autoportretas su 
knyga“ ir kt. 

Buvo eksponuojamas teminės parodos: „Tolerancija vaikų literatūroje“, „Nuo gerų namų iki 
šalies be vaikų namų“, „Kas gyvena pasakų girioje“, „Tūkstančiai protingų puslapių“ ir kt.  
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Eksponuotų parodų fragmentai 
 

Efektyviau pasirinkti knygas, greičiau surasti norimą leidinį padeda apipavidalintos teminės 
lentynos „Naujienos“ , „Siaubų skrynelė“, “ Eilėraščiai“ , „Iliustruota didžioji klasika“ ,“Renkame Metų 
knygą“. Vasaros atostogų metu, kad skaitytojams būtų patogiau, buvo parengtos teminės lentynos pagal 
mokinių skaitymo sąrašus: „10+“, „N-14 „ ir „Beveik suaugę“, taip pat teminės lentynos pagal atskirus 
klasių sąrašus.  

Parodose buvo eksponuoti 837 spaudiniai, darbai, piešiniai. 
Tradiciškai buvo paskelbtos Metų nominacijos: „Metų skaitytojas“ I-IV ir V-VII klasių grupėje. 

Visiems nominantams įteikti Padėkos raštai. 
Vaikų lit. skyriuje veikia žaisloteka. Žaidimai įvairūs: nuo patiems mažiausiems skirtų dėlionių, 

kaladėlių iki mąstymą bei logiką lavinančių stalo žaidimų vyresniems. Mažiausiems lankytojams ir jų 
tėveliams patinka žaislinės knygelės, dėlioti domino, žaisti Bingo. Tarp paauglių populiariausias „Stalo 
futbolas“ ir stalo biliardas. Už rėmėjų lėšas 2016 m buvo nupirkti 4 sėdmaišiai, žaidimas „Nenukrisk“. 
Bibliotekos bendradarbiavimo partneris „Gelbėkit vaikus“ Širvintų skyrius padovanojo žaidimus: Mitt 
forste Stavespill, 6 Puzzle dėliones, „Magic 45“, „Įsivaizduok, kad...“ ir kt. Vaikai drauge žaidžia, 
praleidžia laiką po pamokų laukdami autobusų arba tėvų, grįžtančių iš darbo. Žaislotekoje taip pat yra 
pasakų ir dainų garsajuosčių, vaizdajuosčių. Ypač vaikai mėgsta spalvinti paveikslėlius. Šie darbeliai 
nuolat eksponuojami vaikų lit. skyriuje.  
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VIII. METODINĖ VEIKLA 
 
Viešosios bibliotekos metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai: 
 

• Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose, konferencijose. 
• Filialų darbo veiklos planavimas ir veiklos organizavimas. 
• Praktinės pagalbos teikimas. 
• Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose, konferencijose. 
• Planų ir ataskaitų rengimas. 
• Metodikos rekomendacijų rengimas. 

 
Metodikos rekomendacijų rengimas 

Buvo parengtas VB ir filialų darbuotojams Atmintinų dienų, švenčių ir žymių 2017 metų datų 
kalendorių.  

Metodinės veiklos viena iš krypčių yra LIBIS diegimas filialuose. Spaudinių komplektavimo ir 
tvarkymo skyriaus darbuotojai konsultuoja filialus rekatalogavimo ir kitais klausimais.  

Praktinė pagalba buvo teikima elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu vyko 
filialų statistinių ir tekstinių ataskaitų pildymas, aptarimas, kalbėta dėl periodinių leidinių prenumeratos 
užsakymo ir gavimo, periodinių leidinių kainų tikslinimo, darbo su VRSS programos klausimais, 
bibliotekos dienoraščio apskaitos pildymo klausimais.  

Buvo aptariami veiklos metų veiklos rodikliai, svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, 
aptariami ir analizuojami susidariusieji trūkumai bei pasiekimai. Išklausyti bibliotekininkių pranešimai  
iš seminarų, konferencijų ar kitų mokymų. Susirinkimų metu pasidalinta darbo patirtimi. Konsultuoti 
filialų darbuotojai vykdant ir rašant projektus, organizuojant renginius.  

Per 2016-uosius metus vyko 6 seminarai, 6 gamybiniai pasitarimai darbuotojams. Pasitarimų 
metu pristatyti ir aptarti filialų ir viešosios bibliotekos vykę renginiai.  

Seminaro metu bibliotekininkės išklausė pranešimus, papildė savo darbo žinias, pasidalino  
patirtimi. Jos patenkintos, kad neišvykstdamos iš rajono teritorijos, gali išklausyti pranešimus ir tikisi, 
2016- bibliotekų metais, panašių seminarų darbo įgūdžių tobulinimui. 

Spaudinių komplektavimo klausimais metodinės veiklos pagrindinė kryptis yra LIBIS diegimas 
filialuose. Konsultuojami filialai rekatalogavimo klausimais. Informacija teikiama ir kitais darbo 
klausimais. Metodinės išvykos buvo į Gelvonų ir Bagaslaviškio, Musninkų, Motiejūnų filialus. 

Šiais metais buvo atliktas dokumentų fondo patikrinimas Kernavės ir Jauniūnų filiale. 
 
  
IX. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS  
 

Viešoji biblioteka ir filialai ataskaitiniais metais bibliotekų veiklos tyrimuose nedalyvavo. Buvo 
pildomos anketos ir apklausos. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai dalyvavo įvairiose projektuose ir 
programose. 
 
Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose  

• Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 metų ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos 
kultūros įvykiu. Šią akciją, įtrauktą į 2006 metų Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo 
programą, rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010–ųjų įsijungė Skaitymo ir 
kultūrinio raštingumo asociacija. 

• Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų 
visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus 
lietuvių literatūros kūrinius trijose – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų – knygų kategorijose. 
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• „Metų knygos rinkimai 2016“ - dalyvavo Viešoji biblioteka.  
• Dalyvauta akcijoje „Vasara su knyga“. Šioje akcijoje dalyvavo Viešoji biblioteka bei filialai. 
• Dalyvauta Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projekte „Knygų 

mugė“. Joje pristatyta Širvintų rajono leidyba. 
 

Projektų rengimas 
2016-aisiais metais buvo parengti 5 projektai į Lietuvos kultūros tarybą.  
Viešojoje bibliotekoje parengti šie projektai: 

• „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“ 
• „Medijos keičia mūsų pasaulį“ 
• „Edukacinių veiklų ciklas „Duona mūsų gyvenime“ 
• „Kultūrinės gijos link kūrybiškumo ir edukacijos“ 

 
 

Filialuose: 
• „Meno keliais vedini“ 

 
Europos komisijai pateiktas 1 projektas: „Europos Sąjunga – suvienijusi įvairovę“. 
Finansuoti 2 projektai iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo fondo: 
Viešojoje bibliotekoje:  

•  Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“ - skirta 2000 Eurų. 
• „Medijos keičia mūsų pasaulį“ - skirta 2000 Eurų. 
 

Europos Komisija finansavo projektą: „Europa – mūsų ateitis ir praeitis“.“- skirta 900 Eurų. 
 
X. PERSONALAS 
Darbuotojų skaičius:  
SVB darbuotojų skaičius – 30,39 
Viešojoje bibliotekoje – 19 
Kaimo filialuose – 5,39 
 
Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 
SVB darbuotojų skaičius – 30 
Viešojoje bibliotekoje – 12 
Kaimo filialuose – 18 
 
Profesionalių bibliotekininkų skaičius, dirbančių nepilną darbo dieną: 
SVB darbuotojų skaičius – 18 
Viešojoje bibliotekoje – 0 
Kaimo filialuose – 18 

 
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštuoju: 
SVB darbuotojų skaičius – 12  
Viešojoje bibliotekoje – 6  
Kaimo filialuose – 6  
 
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštesniuoju: 
SVB darbuotojų skaičius – 13  
Viešojoje bibliotekoje – 6  
Kaimo filialuose – 7  
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Bibliotekos darbuotojų išsilavinimas su kitu: 
SVB darbuotojų skaičius – 5  
Viešojoje bibliotekoje – 1  
Kaimo filialuose – 4  

 
Darbuotojų kaitos problemos: 
 Viešojoje bibliotekoje išliko toks pats darbuotojų skaičius. Filialuose pasikeitė 9 darbuotojai. 
 
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 
 

2016-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 33 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
bibliotekininkai. Jie dalyvavo:  
 

Visi Širvintų rajono bibliotekos bibliotekininkai dalyvavo mokymuose „Projektų valdymas”.  
LNB Strateginio planavimo sesijoje, 
LNB vaikų literatūros LNB vaikų literatūros centro ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros 

asociacijos Lietuvos skyriaus seminare: C2015 metų vaikų knygų derliaus aptarimas ir geriausių ir 
populiariausių 2015 metų knygų kūrėjų apdovanojimų ceremonija“, 

LNB vaikų literatūros LNB vaikų literatūros centro ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros 
asociacijos Lietuvos skyriaus moksliniame praktiniame seminare: „Prano Mašioto skaitymai”. 

Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuotuose mokymuose „Elektroninės 
informacijos ištekliai ir jų panaudojimas bibliotekose”. „Vilnijos vartų svetainės valdymas ir 
administravimas”, „Dokumentų vertės nustatymas. Propagandinio turinio nustatymas. Šiuolaikinė 
cenzūra”, „Edukaciniai technologiniai sprendimai bei kompensacinė įranga bibliotekose”, 
„Elektroninės informacijos ištekliai ir jų panaudojimas bibliotekose”, „Vilnijos vartų svetainės 
valdymas ir administravimas”, „Komunikacija socialiniuose tinkluose”, „Suaugusiųjų skaitymo 
skatinimas”, „Skaitymo skatinimas vaikams”. 
  VšĮ Gelbėkit vaikus Bagaslaviškio dienos centro ir Širvintų rajono švietimo centro Pedagoginės 
– psichologinės tarnybos mokymuose Pozityvūs vaikų drausminimo būdai”. 

Vienas asmuo įgijo Pedagoginių-psichologinių žinių kurso išklausymo pažymėjimą.  
Jungtinės lektorių grupės seminare: „Kultūros objektų aktualizavimas praktikoje: finansavimo 
pritraukimas”. 

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus ir filialų darbuotojos dalyvavo Tarptautinėje 
vaikų knygos dienos šventėje, kuri vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešojoje 
bibliotekoje. 
 
 
Praktinės pagalbos teikimas 
 Filialų vyr. bibliotekininkėms buvo teikiama praktinė pagalba susirinkimų, išvykų metu, 
elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu vyko buvo aptariamas filialų statistinių ir 
tekstinių ataskaitų pildymas, kalbėta dėl periodinių leidinių prenumeratos užsakymo ir gavimo, 
periodinių leidinių kainų tikslinimo, darbo su VRSS programos klausimais, bibliotekos dienoraščio 
apskaitos pildymo klausimais, skaitytojų mokymus. 
 2016 metais filialai buvo aplankyti 24 kartus. Išvykose dalyvavo VB direktorė, projektų 
vadovė, kompiuterių operatorius, bibliotekininkai, kopmplektuojantys fondus.. Kaimo filialuose vyko 
inventoriaus ir dokumentų fondo patikrinimas.  

Darbuotojai vykdė dokumentų fondo patikrinimus. Kiekvieno mėnesio eigoje buvo tikslinami, 
planuojami renginiai filialuose sekančiam mėnesiui. Kiekvieno mėnesio sudarytas renginių planas 
patalpinamas Viešosios bibliotekos svetainėje, Širvintų rajono savivaldybės tinklapyje.  
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 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams buvo organizuojami pasitarimai. Jų metu buvo 
aptariami veiklos rodikliai, svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, susidariusieji trūkumai. Išklausyti 
bibliotekininkių pasisakymai sugrįžus iš seminarų, konferencijų, mokymų. Pasidalinta darbo patirtimi 
tarp filialų darbuotojų vykdant ir rašant projektus. 
 Buvo organizuota išvyka į Knygų mugę.  

Per 2016 metus vyko 2 seminarai ir 6 gamybiniai pasitarimai darbuotojams. Pasitarimų metu 
buvo pristatytos ir aptartos VB ir filialų ataskaitos ir planai. 

Vyko filialų darbų veiklos už 2016 metus apžvalga, darbuotojų darbų ir civilinės saugos, 
sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimas, paruošta metodika planų bei ataskaitų rengimui, aptartas 
kraštotyrinis darbas filiale. 

 
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 
Vartotojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 
SVB – 119  
Viešojoje bibliotekoje – 129 
Kaimo filialuose – 112 

 
Lankytojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 
SVB – 2377 
Viešojoje bibliotekoje – 2961 
Kaimo filialuose – 1930 

 
Išduotis (fiz. vnt.) vienam darbuotojui: 
SVB – 2935 
Viešojoje bibliotekoje – 2448 
Kaimo filialuose – 2731 
 
XI. MATERIALINĖ BAZĖ  
Patalpų būklė 

Avarinėse patalpose filialų nėra. Visi Viešosios bibliotekos filialai dirbo patenkinamos būklės 
patalpose. 

Vis dar šildomi elektriniais šildytuvais Alekniškio, Bagaslaviškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, 
Motiejūnų filialai. 
 Vykdoma Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m. programa. Viešosios 
bibliotekos administracija persikėlė į renovuotas patalpas. 

Kiauklių bei Kernavės filialai perkelti į naujas, renovuotas patalpas. 
 
Remontuotinos patalpos 

Remontuoti reikėtų Alekniškio, Bagaslaviškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, Motiejūnų, Medžiukų 
filialų patalpas. 
 
 
Per metus atlikta remontų  

 
Remonto darbai 2016-aisiais metais nebuvo vykdomi. 
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Patalpų būklė 
 

 
Avarinės 
patalpos 

Remontuotinos 
patalpos 

Per metus 
atlikta remontų 

SVB 0 2 0 
VB 0 0 0 
KF 0 2 0 

 
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius 

• Kompiuterių skaičius: 
SVB – 111 
Viešojoje bibliotekoje – 29 
Kaimo filialuose – 82 
 
Iš jų vartotojams: 
SVB – 76 
Viešojoje bibliotekoje – 12 
Kaimo filialuose – 64 
 
Darbuotojams: 
SVB – 35 
Viešojoje bibliotekoje – 17 
Kaimo filialuose – 18 
 

• Dauginimo priemonių skaičius 
SVB – 21 
Viešojoje bibliotekoje – 2 
Kaimo filialuose – 19 
 

• Bendras bibliotekų patalpų plotas kvadratiniais metrais: 
SVB – 1886 
Viešojoje bibliotekoje – 649 
Kaimo filialuose – 1237 
 

• Iš jų naudingas patalpų plotas (kvadratiniais metrais): 
SVB – 1573 
Viešojoje bibliotekoje – 498 
Kaimo filialuose – 1075 
 

• Lentynų apskaita: 
Viso fondo lentynų metrų skaičius: 
SVB – 2194 
Viešojoje bibliotekoje – 804 
Kaimo filialuose – 1390 
 

• Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 
SVB – 2094 
Viešojoje bibliotekoje – 704 
Kaimo filialuose – 1390 
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Kompiuterinės ir dauginimo priemonės 
 
 

Kompiuterių 
skaičius 

Kompiuterių naudojimas Dauginimo 
aparatai 

vartotojams 
Skirta  

vartotojams 
Skirta 

darbuotojams 
SVB 111 76 35 21 
VB 29 12 17 2 
KF 82 64 18 19 
 
XII. FINANSAVIMAS 
 

1. Paprastosios išlaidos: 
• Darbo užmokesčiui – 226420,00 Eur, 
• Dokumentams įsigyti – 23203,00 Eur, 
• Knygoms – 19014,00 Eur, 
• Periodikai – 4189,00 Eur, 
• Kitiems dokumentams – 0 
• Statyboms, pastatams – 0 
• Automatizacijai – 0 

Pajamos ir finansavimas 
Bibliotekos steigėjo arba valstybės biudžeto lėšos: 
Iš LR Kultūros ministerijos – 12652  
Iš savivaldybės – 309982 Eur 
Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 338 Eur 
Fizinių ir juridinių asmenų parama – 589 Eur 
Programų, projektų lėšos – 5000 Eur. 
 
 
XIII. IŠVADOS 
 
Pasiekimai 
 
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka sėkmingai vykdė užsibrėžtus tikslus.  
Bibliotekos misija: sudaryti sąlygas vietos bendruomenės informacinių ir kultūrinių poreikių 
tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvienos vartotojų grupės interesus buvo sėkmingai įgyvendinama. 
 

Širvintose, Vasario 16-osios minėjimo metu, įteikta Igno Šeiniaus vardo premija Širvintų 
kultūros centro dailininkei Dalei Karolaitienei. Dalė Karolaitienė nuo 1981-ųjų metų dirba Širvintų 
rajono savivaldybės bibliotekoje dailininkės pareigose.  



 

 
 

61

 

Gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seime “Bibliotekų metams” paminėti skirtame renginyje 
pagerbti aktyviausi Širvintų viešosios bibliotekos skaitytojai.  

 

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Džoja Gunda Barysaitė) 

 
Sėkmingai įgyvendinti projektai, kurių metu suorganizuota daug susitikimų ir meno parodų, 

vyko edukaciniai užsiėmimai. Paminėta Europos diena, kuriai skirtas Europos Komisijos finansavimas.  
Bibliotekininkai įgijo žinių, vykdant projektinę veiklą, skirtą mokymams. Suremontuotos 

bibliotekos administracijos patalpos. 
Smagu, kad suorganizuota daug renginių rajone, kurie prisidėjo prie bibliotekos įvaizdžio 

gerinimo. 
Vykdomi projektai skatina skaitymo iniciatyvas, juos teigiamai vertina rajono pedagogai, 

švietimo centro darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo darbuotojai. Dvasinis vaiko pasaulis pilnavertis tik 
tuomet, kai jis gyvena pasakų, žaidimų, muzikos, fantazijos pasaulyje ir kai tai daroma kartu su tėvais. 
Santykius su knyga užmezgę ankstyvoje vaikystėje, žmonės išsiugdo pomėgį skaityti taip 
nepalyginamai pagerindami viso savo gyvenimo kokybę. Pastaruoju metu pastebimos aktyvios jaunų 
tėvų pastangos, kuo anksčiau vaikus supažindinti su knygų pasauliu. 

Biblioteka dalyvauja Neformaliojo vaikų švietimo programoje. Bendradarbiauja su švietimo, 
kultūros įstaigomis. 
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Siekiant aktyviau skleisti informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir veiklą buvo 
sukurta paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle. 
 
Trūkumai: Gyventojai įpratę bibliotekose naudotis periodiniais leidiniais, tačiau juntamas didelis 
periodinių leidinių stygius. Didelė parama buvo dovanojami periodiniai leidiniai, kuriuos skyrė 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Vykstanti bibliotekos renovacija sumažino galimybes 
teikti daugiau paslaugų, nes buvo ribota patalpų panaudojimo galimybė. Pasikeitusi filialų struktūrą 
įtakojo ženklų vartotojų, išduoties bei apsilankymų sumažėjimą. 

 
Problemos  

Problemos: dėl renovavimo darbų darbuotojams teko dirbti atvirame kraštotyros fonde, 
lankytojams ši patalpa buvo nenaudojama.  

Didelis Viešosios bibliotekos rūpestis, kad įstaiga neturi transporto, kuris reikalingas knygų 
išvežiojimui rajone esantiems filialams bei kitoms būtinoms reikmėms atsivežti. Atsiranda naujų 
projektų, tačiau dėl patalpų stygiaus negalime numatyti naujų veiklų vaikų užimtumui. 

 
Ataskaitą parengė: 
 
Vaiva Daugėlienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas 
Tel. (8 382) 51 122 
Elektroninis paštas vaiva.daugela@gmail.com 
Dalia Taparauskienė, projektų vadovė 
Tel. (8 382) 51 122 
Elektroninis paštas dalia.taparauskiene@vipt.lt 
 


