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I. BENDROJI DALIS
Kelmės rajono plotas 1705 km². Patikslintais duomenimis jame 2012 m. gyveno 31
795 gyventojai. Tai 10,7 proc. mažiau negu 2011 m. 30 867 gyventojų mikrorajoną aptarnavo
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka ir jos struktūriniai padaliniai (toliau –
Biblioteka). 928 gyventojų mikrorajoną aptarnavo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro
biblioteka, kuri nepriklauso Bibliotekai.
Biblioteka stengiasi vykdyti savo misiją – teikti nemokamas į vartotoją orientuotas
kultūrines, informacines paslaugas, užtikrinti kokybiškos informacijos sklaidą ir prieinamumą
visoms visuomenės grupėms, puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių
visuomenės kūrimo procese, siekiant padėti nuolatiniam gyventojų mokymuisi ir tobulėjimui,
prisidedant prie skaitmeninės ir tuo pačiu socialinės atskirties mažinimo.
Biblioteka – biudžetinė įstaiga, 2012-aisiais metais prisidėjusi prie Kelmės rajono
savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimais patvirtintos Kultūros ir sporto programos (kodas 3) priemonių įgyvendinimo.
Minėta programa siekiama užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos materialaus ir dvasinio
paveldo apsaugai, žinių ir informacijos prieinamumui bei aktyvesniam visų visuomenės sluoksnių
dalyvavimui kultūriniuose ir socialiniuose procesuose, skaitmeninės atskirties mažinimui, skaitymo
skatinimui, kultūros įstaigų modernizavimui ir kita.
Programa ir priemonės:
3
KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Tikslas: Sustiprintas rajono kultūros potencialas
3.1
Uždavinys: Skatinti kultūrinę veiklą
3.1.2
Priemonė: Bibliotekos dalyvavimas „Bibliotekos pažangai“ ir „LIBIS“
projektuose
3.1.2.1
Priemonės
Viešosios interneto prieigos ir informacinių technologijų diegimas bibliotekose
aprašymas
ir jų veiklos palaikymas
Uždavinys: Finansuoti kultūros įstaigų veiklą
3.1.3
Priemonė: Bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas
3.1.3.4
Priemonės
Informacinių ir kultūrinių paslaugų kokybės, prieinamumo gerinimas visoms
aprašymas
gyventojų grupėms
Buvo numatytas priemonių įgyvendinimo rezultatas:
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Savivaldybės gyventojams, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos
grupėms, tarp jų ir neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, bedarbiams sudarytos geresnės
sąlygos naudotis informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui,
ugdomi informaciniai gebėjimai, kas leistų tikėtis geresnių darbo perspektyvų, gauti daugiau
informacijos, stiprintų socialinius ryšius, mažintų e-atskirtį.
Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) infrastruktūra,
jungianti daugiau kaip 80 mokslinių ir viešųjų bibliotekų, bei Lietuvos specialistų sukurta jos
programinė įranga pagerins ir išplės informacijos perteikimo nuotoliniams vartotojams
galimybes. Biblioteka, dalyvaudama LIBIS darbe, prisidės prie vienos iš priemonių visuomenės
informaciniam aprūpinimui bibliotekose užtikrinti. Biblioteka LIBIS Suvestiniame kataloge
pateikia duomenis apie savo fonduose saugomus dokumentus bei naudojasi Suvestiniame
kataloge esančiais duomenimis, bibliotekoje (centre) įdiegtas Skaitytojų posistemis, veikia
Analizinės bibliografijos posistemis, gerokai praplėtęs informacinio aprūpinimo galimybes,
sudaręs sąlygas nuotoliniams vartotojams naudotis dokumentų sudedamųjų dalių bibliografine
informacija, reguliariam ir savalaikiam krašto spaudos atspindėjimui Nacionaliniame
bibliografijos duomenų banke ir kt. Įdiegta LIBIS programinė įranga sudaro sąlygas naudotis
bendromis duomenų bazėmis, automatizuoti tradicinius bibliotekos veiklos procesus.
Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai bus skatinami daugiau skaityti, domėtis
literatūra, prasmingai ir kultūringai leisti laisvalaikį. Naudojimasis Bibliotekos paslaugomis taps
malonus ir paprastas.
Veiksmai, numatyti Kelmės rajono savivaldybės plėtros priemonių plane 2008 – 2012
metams, susiję su vykdomomis priemonėmis:
8. Jaunimo veiklos skatinimas.
10. Kultūros plėtra.
Uždavinys: Plėsti kultūros įstaigų infrastruktūrą, gerinti gyventojams teikiamų paslaugų
kokybę, skatinti kultūrinę veiklą.
Kita svarbi informacija: Priemonių įgyvendinimą kuruoja Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius.
II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
2.1. Bibliotekų skaičius. Tinklo pokyčiai
Bibliotekos organizacinę valdymo struktūrą 2012 m. pradžioje sudarė Biblioteka
(centras) bei nutolę Bibliotekos padaliniai (toliau – padaliniai), iš jų: 2 miesto, 13 kaimo, 8 kaimomokyklos ir 2 mokyklos bibliotekos.
Nuo 2009 metų Bibliotekos nutolusių padalinių skaičius nemažėjo.
Pagal tinklo prieinamumo koeficientą 1 rajono bibliotekai (išskyrus mokyklų
bibliotekas) teko 1286 gyventojų (10,7 proc. mažiau negu 2011 m.), o 1000 rajono gyventojų teko
0,7 bibliotekos.
2.2. Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi veikla)
2009 m.
2010 m. 2011 m. 2012 m.
Bibliotekinių punktų skaičius:
7
4
3
3
Vartotojų aptarnavimas bibliotekiniuose punktuose:
Punkto pavadinimas
Vartotojų skaičius
Lankytojų skaičius
Išduotis
2012 m.
2012 m.
2012 m.
Kolainių
82 (68 vaikų)
640 (602 vaikai) 2765 (2594 vaikams)
Pašiaušės
57 (23 vaikai)
360 (133 vaikai) 1242 (337vaikams)
Pašiaušės pradinio ugdymo skyrius
29 (18 vaikų)
230 (154 vaikai)
393 (322 vaikams)
Iš viso:
168 (109 vaikai)
1230 (889 vaikai) 4400 (3253 vaikams)
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Išdavimo punktuose 2012 m. buvo sutelkta 2 proc. (1,2 proc. mažiau negu 2011 m.)
visų Bibliotekos vartotojų, lankytojai sudarė 1,6 proc. visų kaimo padalinių lankytojų, o išduota
buvo 3,4 proc. visos kaimo padalinių išduoties.
Knygnešių skaičius filialuose 2012 m. buvo 181 (19 daugiau negu 2011).
2012 m. knygnešiai aptarnavo 281 (3,3 proc. visų vartotojų) gyventoją, kuriems į
namus buvo nunešta 8740 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 3,6 proc. visos Bibliotekos išduoties.
Pagryžuvyje 25 knygnešiai aptarnavo 51 (nunešta 818 fiz. vnt.), Užventyje – 20 knygnešių
aptarnavo 41 žmogų (nunešta 1307 fiz. vnt.), Pašilėnuose - 14 knygnešių aptarnavo 18 žmonių,
kuriems nuneštas 881 fiz. vnt. dokumentų.
Bibliotekininkai dokumentus į namus pristatė 78 –iems vartotojams, tai 8 vartotojais
mažiau negu 2011 m. 12-kai žmonių dokumentus neša Pagryžuvio padalinio vyresn. bibliotekininkė
V. Dichavičienė. Tai - Aukštelkės socialinės globos namų Pagryžuvio filialo gyventojai.
2.3. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Rajone gyveno:
 Neįgaliųjų, gaunančių neįgaliųjų pensiją: 2175 (6,8 proc. rajono gyventojų).
 Gaunančių senatvės pensiją: 7232 (22,7 proc. rajono gyventojų).
 Pensinio amžiaus gyventojų: 8288 (26 proc. mikrorajono rajono gyventojų; 3 proc. daugiau
negu 2011 m.)
Kelmės rajono demografinis senatvės koeficientas (pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių
skaičius, tenkantis 100 vaikų) yra 192 (9 didesnis negu 2011 m.). Jis, kaip ir praėjusiais metais, yra
didžiausias Šiaulių apskrityje. Šis rodiklis net 33 vnt. viršija šalies vidurkį. Šie duomenys rodo vis
spartėjantį rajono gyventojų senėjimą.
Bibliotekoje 2012 m. skaitė:
 Pensinio amžiaus gyventojų: 638 (7,6 proc. visų rajono vartotojų ir 12 proc. suaugusių
vartotojų), tai yra 12,4 proc. mažiau negu 2011 m.
Daugiausia vartotojų/senatvės pensininkų skaitė:
 Bibliotekoje (centre): 110 (-107), (5 proc. visų Žemaitės VB vartotojų arba 8 proc.
suaugusių vartotojų);
 Tytuvėnų miesto padalinyje: 97 (+7 ), (10,6 proc. visų miesto padalinių vartotojų arba 16,5
proc. suaugusių vartotojų);
 Užvenčio miesto padalinyje: 47 (-2), (6,9 proc. visų vartotojų ir 14 proc. suaugusių
vartotojų);
 Liolių kaimo padalinyje: 35 (+1), (19,2 proc. visų vartotojų ir 25,7 proc. suaugusių
vartotojų);
 Šaukėnų kaimo padalinyje: 34 (+2), (10,6 proc. visų vartotojų ir 17,4 proc. suaugusių
vartotojų);
 Pašilės kaimo padalinyje: 32 (+7); (28,5 proc. visų vartotojų ir 33 proc. suaugusių vartotojų).
Bibliotekoje skaitė :
Neįgaliųjų (duomenys nėra tikslūs): 91 (1 proc. visų vartotojų). Jiems buvo išduota 4390 fiz.
vnt. dokumentų (1,8 proc. visos Bibliotekos išduoties). Bibliotekoje (centre) neįgalieji, turintys
regėjimo sutrikimų, gali naudotis projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka įdiegta specializuota
programinė įranga regėjimo sutrikimus turintiems žmonėms. Tačiau ši bibliotekos teikiama
paslauga nebuvo populiari. Regėjimo negalią turintys neįgalieji turi puikias galimybes naudotis
Lietuvos aklųjų draugijos Kelmės skyriuje esančia panašia įranga.
Jau nemažai metų Biblioteka bendradarbiauja su Kelmės specialiąja mokykla: šios
mokyklos moksleiviai lankosi Bibliotekos renginiuose, rengia savo darbelių parodas, kviečiasi
Bibliotekos (centro) darbuotojas, kad pravestų jiems renginį ir pan. 2012 m. specialiosios mokyklos
vaikai Bibliotekoje (centre) ir Tytuvėnų miesto padalinyje surengė savo darbų parodą „Mano
pasaulis“. Vyresn. bibliotekininkė M. Dinapaitė specialiosios mokyklos mokinimas pravedė
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popietę, skirtą poeto Maironio 150-osioms g.m. paminėti, o patys mokiniai dalyvavo renginyje
„Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“.
Tarptautinė Pagyvenusių žmonių diena paminėta Pašilėnų kaimo padalinyje. Čia į popietę
„Pabūkime kartu“ susirinko gyvenvietės senjorai. Jie dalijosi prisiminimais, dainavo, dalyvavo
improvizuotame žaidime „Taip ir ne“. Taip pat Pagyvenusių žmonių diena paminėta Šaltenių kaimo
– mokyklos padalinyje.
Tytuvėnų miesto padalinyje veikė Aukštelkės socialinės globos namų Pagryžuvio filialo
gyventojų darbų paroda.
2.4. Bibliotekos struktūra
2012 m. Vaikų literatūros skyrius prijungtas prie Skaitytojų aptarnavimo –
informavimo skyriaus, todėl Biblioteką (centrą) sudaro 3 skyriai:
 Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyrius, kurį sudaro abonementas,
skaitykla ir vaikų biblioteka.
 Metodikos, informacijos ir technologijų skyrius (praplėstos skyriaus
funkcijos, todėl pakeistas pavadinimas).
 Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius.
 Taip pat yra direkcija bei aptarnaujantis personalas.
Bibliotekai priklauso 25 padaliniai (2 miesto ir 21 kaimo, Kelmės specialiosios
mokyklos ir Elvyravos pagrindinės mokyklos bibliotekos).
III. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė ir sudėtis
Bibliotekos fonde:
Iš viso:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai
3.1.1.Grožinė literatūra
Bibliotekos fonde:
Iš viso grožinės literatūros:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai vienetai
206274
51381
32901
121992

Palyginus su
2011 m. proc.
-0,6
-0,4
+1,1
-1,1

Pavadinimai

Fiziniai vienetai Palyginus su 2011
m. proc.
122471
+0,1
26726
-2
18876
+2,9
76869
+0,1

3.1.2 Šakiniai dokumentai (be periodikos)
Fiziniai vienetai
Palyginus su
Bibliotekos fonde:
2011 m. proc.
Iš viso šakinių dokumentų (be periodikos)
78394
+432
Biblioteka (centras)
20939
-106
Miesto padaliniai
13281
+152
Kaimo padaliniai
44174
+386

34734
34266
16764
7890
Sudaro fondą
proc.
59
52
57
63
Sudaro fondą
proc.
38
41
40
36
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Iš jų:
Kiti šakiniai ( garsiniai, garsiniai regimieji, elektroniniai) dokumentai
Fiziniai vienetai Palyginus su 2011
Bibliotekos fonde:
m. proc.
Iš viso kitų šakinių (garsinių, garsinių regimųjų,
544
+28
elektroninių) dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

194
129
221

Sudaro fondą
proc.
0,3

+22
+28
+34

0,4
0,4
0,2

3.1.4 Periodiniai leidiniai
Fiziniai vienetai
Palyginus su
Sudaro fondą
2011 m. proc.
proc.
5409
-23
3
Iš viso periodinių leidinių
Biblioteka (centras)
3716
+12
7
Miesto padaliniai
744
-32
3
Kaimo padaliniai
949
-64
1
Periodinių leidinių fonde sumažėjo, nes:

nurašyta 2274 fiz. vnt. periodinių leidinių, o 2012 m. užprenumeruota periodika
nebuvo įtraukta į apskaitą.
Bibliotekos fonde:

BIBLIOTEKOS FONDO SUDĖTIS
59

38
Grožinė

3

Šakinė

0,3
Periodika
Kiti

procentai

3.2. Gyventojų aprūpinimas dokumentais
2012 m.:
1 gyventojui teko dokumentų 6,6 (+0,7)
iš jų: mieste: 5,9 (+1,2);
iš jų kaime: 7,3 ( tiek buvo ir 2011 m.);
1 gyventojui teko gautų dokumentų: 0,25 (+0,09);
iš jų mieste: 0,2 (+0,1);
iš jų kaime: 0,29 (+0,1);
1 gyventojui teko garsinių ir regimųjų, elektroninių dokumentų: 0,01:
iš jų mieste: 0,02;
iš jų kaime: 0,013;
1 vartotojui teko dokumentų: 24,8 (-0,9 palyginus su 2011 m.):
iš jų mieste: 51 ( +28);
iš jų kaime: 27 (-0,9);
Dokumentų skaičius 1 vartotojui padidėjo, nes prie miesto fondų pridėtas Kelmės specialiosios
mokyklos bibliotekos fondas;
1 vartotojui įsigyta dokumentų: 0,9 (+0,2 palyginus su 2011 m.);
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iš jų mieste: 1,7 (+1,1);
iš jų kaime: 1 (+0,2).
3.3. Dokumentų įsigijimas per 2012 m.
Fiziniai
Palyginimas su 2011
Pavadinimai
vienetai
m. proc.
7820
+26 proc.
947
Iš viso Bibliotekoje
Biblioteka (centras)
1798
+29 proc.
895
Miesto padaliniai
1065
+56,8 proc.
404
Kaimo padaliniai
4957
+ 24,4 proc.
409
Dokumentų daugiau įsigyta, nes:

2012 m. Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė net 51 proc. lėšų daugiau
negu 2011m.
Knygų įsigijimas per metus
Fiziniai
Palyginus su
Įsigyta knygų:
vienetai
2011 m. proc.
Iš viso: ( 90 proc. visos gauties)
6955
+23
Biblioteka (centras)
1278
+7,3
Miesto padaliniai
986
+20
Kaimo padaliniai
4691
+26,3
Įsigyta grožinės literatūros:
Iš viso:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
4772
777
635
3360

Palyginus su
2011 m. proc.
+31,4
+18
+34,7
+47

Sudaro
gavimą proc.
61
43,2
59,7
67,8

Per metus įsigyta spausdintų šakinių dokumentų (be periodikos)
Fiziniai
Palyginus su
Sudaro gavimą
vienetai
2011 m. proc.
proc.
Įsigyta šakinių dokumentų (be periodikos)
2406
-8,7
30,8
Biblioteka (centras)
582
-2
32,4
Miesto padaliniai
397
+20,2
37,3
Kaimo padaliniai
1427
-17,3
28,8
Per metus įsigyta periodinių leidinių
Fiziniai
Palyginus
Sudaro
Įsigyta periodinių leidinių (kurie
vienetai
su 2010 m. gavimą proc.
įtraukti į apskaitą):
proc.
642
+48,5
8,2
Iš viso:
Biblioteka (centras)
439
+90
24,4
Miesto padaliniai
33
-27
3
Kaimo padaliniai
170
-29,5
3,4
Spaudos, radijo ir televizijos fondas, periodiniais leidiniais rėmė bibliotekas. Taip pat gautas
„Kultūros barų“ žurnalas.
Užprenumeruoti periodiniai leidiniai, remiantis Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų
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patvirtinimo“ 18.11 punktu, apskaitomi specialios formos registracijos kortelėse, bet netraukiami į
apskaitos knygą. 2012 m. į apskaitos knygą prenumeruoti periodiniai leidiniai nebuvo įtraukti.
Bibliotekai (centrui) užprenumeruota 42 pav. periodinių leidinių, o kaimo padaliniams vidutiniškai
užprenumeruota 5 pav. periodikos.
2012 m. lėšų periodikai prenumeruoti buvo skirta vos 6,7 tūkst. Lt. (net 76, 5 proc.
mažiau negu 2011 m.).
Per metus įsigyta kitų (garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių) dokumentų
Įsigyta kitų dokumentų:
Iš viso įsigyta kitų (garsinių, garsinių regimųjų,
elektroninių) dokumentų

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
151

Palyginus su
2010 m.
+62,3

Sudaro gavimą
procentais
2

40
36
75

+47,5
+80,6
+61,4

2,2
3,3
1,5

Elektroniniams, vaizdo, garso dokumentams įsigyti buvo skirta 3,3 proc. visų KM
dokumentams įsigyti skirtų lėšų.
Nupirkta buvo 151 fiz. vnt. elektroninių, garsinių, vaizdo – regimųjų dokumentų.
Keletas iš jų CD: „Obuolių pasakos“, „Lietuvių autorių lopšinės“, „Kalėdų varpeliai“, „Kas ten
šoka ir dainuoja“ ir kt. Keletas DVD plokštelių: „Šokis dykumoje“, „Skrydis per Atlantą“, „Lietuva
1009-2009“, taip pat visuomeninės organizacijos „Krašto informacija“ kraštotyros vaizdo projektas
„Žemaitė ir Ušnėnai“, sukurtas Bibliotekos užsakymu įgyvendinant projektą „Ketvirtieji Žemaitės
skaitymai“.
Bibliotekos vartotojai kol kas labiau pageidauja spausdintų dokumentų, nors 2012 m.
elektroninių dokumentų išduotis padidėjo net 27,4 proc.
Įsigyta dokumentų pagal kalbas:
Lietuvių kalba: 7784 fiz. vnt. (99, 5 proc.);
Užsienio kalba: 36 fiz. vnt., (5 proc.);
Iš jų:
Anglų kalba: 27 fiz. vnt.
Rusų kalba: 3 fiz. vnt.
Vokiečių ir kitomis kalbomis: 6 fiz. vnt.

Bibliotekos 2012 m. dokumentų gautis (procentais)
2

8,2

Knygos,tęstiniai, natos
Periodika
Garsiniai, elektroniniai
90
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3.4. SVB gautų dokumentų procentas dokumentų fonde:

Iš viso: 3,8 proc. (+1)

Biblioteka (centras): 3,5 proc. (+1)

Miesto padaliniuose: 3,2 proc. (+0,8)
 Kaimo padaliniuose: 4 proc. (+1)
3.5. Lėšos, tenkančios 1 gyventojui dokumentams įsigyti
 Iš viso: 3 Lt (+0,2)
 Iš Kultūros ministerijos (toliau – KM) lėšų, skirtų leidiniams įsigyti: 2,3 Lt
(+1,3).
 Iš savivaldybės lėšų periodikai įsigyti: 0,2 Lt (-0,6). Periodika nepajamuota.
 Iš kitų šaltinių: 0,3 (-0,5) Lt; iš jų:
 Parama ir projektų lėšos 0,2 Lt (+0,1).
2012 m., palyginus su 2011 m., dokumentams įsigyti savivaldybė skyrė net 76,5 proc.
mažiau lėšų, KM - 50 proc. daugiau.
3.6. Inventorintų dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai
2012 m. nauji dokumentai buvo perkami vykdant viešuosius pirkimus. Daugiausia
dokumentų įsigyta:
iš UAB „Šviesa“ - 3395 fiz. vnt., 184 pav. už 34,4 tūkst. Lt;
iš UAB - „ Patogu pirkti“ - 1369 fiz. vnt., 1321 pav. už 18,6 tūkst. Lt;
iš VO „Krašto informacija“ įsigyta elektroninių dokumentų - 25 fiz. vnt., 1 pav. už
500 Lt.
Įsigyjant naujus dokumentus, pirmenybė buvo teikiama originaliajai, vaikų literatūrai,
klasikai, informaciniams leidiniams.
3.7. Dokumentų nurašymas

Iš viso nurašyta dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
13422
1994
2269
9159

Palyginus su 2011
m. proc.
-5,7
-38,5
+3,7
+4

Nurašyta
pavadinimų
564
248
215
462

Nurašyta
knygų
10931
1751
1881
7299

Nurašymo priežastys:





Susidėvėję, vartotojų sugadinti spaudiniai: 9824 fiz. vnt., 73,2 proc. nurašytų dokumentų.
Praradę aktualumą: 2412 fiz. vnt., 18 proc. nurašytų dokumentų.
Vartotojų prarasti: 57 fiz. vnt., 0,4 proc. nurašytų dokumentų.
Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai: 274 fiz. vnt., 2 proc. nurašytų dokumentų.
3.8. Fondo panaudojimas






Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis: 1,1 (toks buvo ir 2011 m.)
Bibliotekos fondo panaudojimo koeficientas: 0,5 (toks buvo ir 2011 m.)
Bibliotekos (centro) fondo apyvartos rodiklis:1,2 (toks buvo ir 2011 m.)
Bibliotekos (centro) panaudojimo koeficientas: 0,4 (-0,1)
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Miesto padalinių fondo apyvartos rodiklis: 1,4 (toks buvo ir 2011 m.)
Miesto padalinių fondo panaudojimo koeficientas: 0,5 (toks buvo ir 2011 m.)
Kaimo padalinių fondo apyvartos rodiklis: 1,0 (toks buvo ir 2011 m.)
Kaimo padalinių fondo panaudojimo koeficientas: 0,6 (+0,1)
3.9. Mainų fondas






Gauta dokumentų:0 fiz. vnt.
Nurašyta : 4128 fiz. vnt.
Iš viso yra mainų fonde: 1429 fiz. vnt.
Lietuvių kalba fonde yra 100 proc. knygų.
3.10. Atsarginis fondas






Dokumentų į atsarginį fondą negauta.
Iš atsarginio fondo dokumentų neperduota.
Iš viso yra atsarginiame fonde: 2 151 fiz. vnt.
Lietuvių kalba šiame fonde yra 98 proc. knygų.
Didžiausią fondo dalį sudaro grožinė literatūra: 54 proc., 0 (bendrojo) skyriaus yra 8,5 proc.,
8 (literatūros mokslas) skyriaus 8,2 proc.
IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
4.1. Vartotojų telkimas
Rajono gyventojų skaičius patikslintais duomenimis 2012 m. buvo 31 795 (3785
gyventoju mažiau negu 2011 m.) t. y. rajono gyventojų sumažėjo 10,7 proc.
Apie 928 gyventojų mikrorajoną aptarnauja buvęs Bibliotekos Kražių filialas, kuris
2008 m. perduotas į Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro struktūrą.
Biblioteka aptarnauja 30 867 gyventojų sudarantį mikrorajoną.
Stebima ne tik rajono gyventojų mažėjimo tendencija, bet ir senėjimo - demografinis
rajono senatvės koeficientas (charakterizuojamas gyventojų senėjimo rodikliu (indeksu), pagal
Jungtinių Tautų Organizacija rekomendaciją gyventojų senėjimo rodiklis - 65 metų ir vyresnių
žmonių skaičių (proc.) tarp visų gyventojų) yra 192. Tai 33 indeksais daugiau negu šalies vidurkis.
Natūrali gyventojų kaita per metus yra minus 214 gyventojų.
Rajono gyventojų sutelkimas procentais:
 Bibliotekoje: 26,9 proc. ( +3,7);
 Bibliotekoje (centre): 21,9 proc. (+5,5);
 Miesto padaliniuose : 37,8 (+7,8);
 Kaimo padaliniuose: 27 (+0,8).
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai:
 Mieste: 3548 (-2378);
 Kaime: 752 (-49).
Gyventojų patogumui rajone 2012 m. veikė 3 knygų išdavimo punktai.
Didžiausią mikrorajono gyventojų procentą sutelkė Lykšilio (47 proc.), Mockaičių (45
proc.), Žalpių (45,3 proc.), Junkilų (39,5 proc.) bei Kiaunorių (38,5 proc.) padaliniai. Šių filialų
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mikrorajonai nėra dideli, o prie Mockaičių kaimo – mokyklos filialo mikrorajono gyventojų
skaičiaus prisidėjo dar ir Pašiaušės pradinio ugdymo skyriaus vartotojai.
Mažiausią mikrorajono gyventojų procentą sutelkė Lupikų biblioteka (13 proc.). Šios
bibliotekos mikrorajone yra daugiau nei 900 gyventojų, tačiau bibliotekoje dirbama tik 0,5 etato.
Tik 15 proc. mikrorajono gyventojų sutelkta Grinių kaimo (dirbama 0,75 etato)
padalinyje. Jo mikrorajonas yra 1,3 tūkst. gyventojų, kaimai išsibarstę 10-13 km atstumu,
susisiekimas su Grinių biblioteka labai prastas ir nepatogus.
4.2. Vartotojų skaičius
Vartotojai
Iš viso vartotojų:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

8312
2156
1646
4510

Palyginus su
2011 m.
+249 arba +3 proc.
+125 arba +5,8 proc.
+25 arba +1,6 proc.
+99 arba +2,2 proc.

Vartotojai
vaikai
2979
765
709
1505

Bibliotekoje perregistruotų vartotojų: 7036, tai sudaro 84,6 proc. visų vartotojų, iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 1662;
 Miesto padaliniuose: 1377;
 Kaimo padaliniuose: 3997.
Bibliotekoje naujai užregistruotų vartotojų: 1276, tai sudaro 15,4 proc. visų vartotojų, iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 494;
 Miesto padaliniuose: 269;
 Kaimo padaliniuose: 513.
Vartotojų padaugėjo 3 procentais. Iš viso vartotojų padaugėjo Bibliotekoje (centre) ir
44 proc. padalinių. Gaila, tačiau net 52 proc. padalinių dirba nepilnu etatu.
Vartotojai

8216
8312

8216

Vartotojai

2010

2011

2012

Vartotojai

4510

1646

2156

1621

4411
2031

1629

2035

4552

VB
Miesto pad.
Kaimo pad.

2010

2011

2012
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4.3. Vartotojų sudėtis
Bibliotekos vartotojus 2012 m. sudarė:
 vartotojai vaikai: 35,8 proc. (+0,8) visų vartotojų;
 jaunimas: 21,3 proc. (-0,7) visų vartotojų;
 vaikai ir jaunimas : 57 proc. (tiek buvo ir 2011 m.) visų vartotojų;
 bedarbiai ir namų šeimininkės: 12,6 proc. (-0,1) visų vartotojų;
 dirbantieji: 14,5 (-4,2) proc. visų vartotojų;
 pensininkai: 7,6 proc. (-1,4) visų vartotojų;
 VIII - XII klasių moksleivių: 13,5 proc. (-1,4) visų vartotojų;
 besimokančių kitose mokyklose: 5,9 proc. (tiek buvo 2011 m.);
 moterys: 57 proc. (-2) suaugusių vartotojų;
 vartotojai su viduriniu išsilavinimu: 17 (-0,2) proc.;
 vartotojai su nebaigtu viduriniu: 6,9 (+0,5) proc.;
 vartotojai su aukštesniuoju išsilavinimu: 11,2 (-0,1) proc.;
 vartotojai su aukštuoju išsilavinimu: 10,5 (+0,7) proc.;
 skaitė tik periodiką: 5,7 proc. (-0,1) vartotojų.
Didžiausias skaičius tik periodiką skaitančiųjų buvo:

Pašilės padalinyje: 24 proc.;

Lykšilio padalinyje: 12 proc.

Bibliotekoje (centre): 12,6 proc.

Vaiguvos padalinyje: 7,6 proc.
Šiek tiek skiriasi vartotojų sudėtis miesto ir kaimo bibliotekose:
 jaunimas miesto bibliotekose sudarė 23,6 proc. visų vartotojų, o kaime – 16 proc.;
 su nebaigtu viduriniu miesto bibliotekose 3,2 proc. visų vartotojų, kaime- 9,5 proc.
 su aukštuoju išsilavinimu vartotojų miesto bibliotekose yra 11,7 proc., kaime –8 proc.
Bibliotekos vartotojų sudėtis (procentais)

7,6

12,6
Bedarbiai

14,5

vaikai ir jaunimas
Dirbantys
Pensininkai

57

4.4. Apsilankymų skaičius

Apsilankymai
Iš viso apsilankymų:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

142212
42020
24059
76133

Palyginus su
2011 m.
+ 9999 arba + 7 proc.
+ 6607 arba + 16 proc.
+ 1196 arba +5 proc.
+2196 arba + 3proc.

Vaikų
apsilankymai
78155
20690
12835
44630
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Apsilankymų skaičiaus padidėjo todėl, kad didėjo interneto apsilankymų (interneto
seansų) skaičius. Šį veiksnį lėmė tai, kad 2012 m. 4-iuose (Lykšilio, Lupikų, Mockaičių, Šaltenių)
padaliniuose įrengta vieša interneto prieiga. Taip pat Biblioteka tampa pasiekiama nuotoliniu būdu,
t.y. skaičiuojami virtualūs apsilankymai bibliotekoje, kurie taip pat ženkliai (59 proc.) padidėjo.
Taigi, Bibliotekoje galima lankytis ne tik stacionariai, bet ir virtualiai. Virtualūs (nuotoliniai)
Bibliotekos lankytojai – naudojasi elektroninėmis Bibliotekos paslaugomis (e. katalogais, Duomenų
bazėmis ir/ar skaito Bibliotekos naujienas).
Apsilankymai
142212
132213
104577

Apsilankymai

2010

2011

2012

76133
24059

42020

73937
22863

35413

20586

29497

54494

Apsilankymai

VB
Miesto f.
Kaimo f.

2010

2011

2012

Lankomumas
Bendras : 17 (+0,6), iš jų:
 Biblioteka (centras): 19,4 (+2);
 Miesto padaliniuose: 14,6 (+0,5);
 Kaimo padaliniuose: 16,8 (+0,1).
Padidėjus lankytojų skaičiui, padidėjo ir vartotojų lankomumas. Respublikos lankomumo vidurkis
yra taip pat 17.
4.5. Dokumentų išduotis

Iš viso išduota dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
239526
62027
48856
128643

Palyginus su
2011 m.
+ 2443 t.y. + 1 proc.
-1275, t.y. - 2 proc.
+3155, t.y. + 6,5 proc.
+563, t.y.+0,5 proc.

Išduota į
namus
157209
23990
33008
100211

Išduota
vietoje
82317
38037
15848
28432

Dokumentų išduota 1 proc. daugiau, nors Bibliotekoje (centre) išduotis sumažėjo
(mažiau išduota dokumentų vaikams).
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Grožinės literatūros išduotis

Iš viso išduota grožinės literatūros:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
111786
22188
18342
71256

Palyginus
su 2011 m.
+10902
+375
+963
+9564

Procentas nuo
visos išduoties
47
36
37
55

Bibliotekoje (centre) praėjusiais metais populiariausia knyga tapo kraštiečio,
tytuvėniškio V. Kalvaičio novelių romanas „Sustiprinto režimo barakas“ (2011), išduotas 49 kartus.
Kaip visada, populiarios išlieka A. Marininos knygos. Šios autorės romanas „Tas, kuris žino.
Pavojingi klausimai“ (2010) išduota 27 kartus. Trečioje vietoje – N. Roberts knyga „Pražūtinga
dorybė“ (2003), išduota 26 kartus.
Išduota šakinės literatūros
Fiziniai vienetai
Iš viso išduota šakinės literatūros:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

24262
6946
6279
11037

Palyginus
su 2011 m.
+733
-1033
+1365
+401

Procentas nuo visos
išduoties
10
11
13
9

Informacinio fondo dokumentais (enciklopedijomis, žinynais, žodynais ir pan.)
daugiausia naudojosi skaitytojai moksleiviai ir studentai. Iš šakinio fondo populiariausi dokumentai
yra iš 1, 3, 8, 9, skyrių. Daugiausiai kartų (21) išduota: Al-Nahi, A. Crofts. Dykumos angelas
(2011; visuomenės mokslai), N.L. Gage, D.C. Berliner. Pedagoginė psichologija (1994, visuomenės
mokslai), E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas. Carų valdžioje (1996, istorijos mokslai), R.
Templar. Gyvenimo tiesos: asmeninis geresnio, laimingesnio, sėkmingesnio gyvenimo kodeksas
(2007, filosofija, psichologija). Mažiausiai iš šakinio fondo išduodama 5 (gamtos) ir 7 (meno)
skyriaus dokumentų.
Išduota periodinių leidinių

Iš viso išduota periodinių leidinių
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
103478
32893
24235
46350

Palyginus su
2011 m.
-9192
-617
+827
-9402

Procentas nuo visos
išduoties
43
53
50
36

Periodikos populiarumas neblėsta, tačiau 2012 m. periodikai skiriamos lėšos buvo
tiesiog tragiškai mažos: periodinių leidinių prenumeratai skirta tik 6,7 tūkst. arba 76, 4 proc. mažiau
negu 2011 m.
Suktis iš sunkios padėties padėjo rėmėjai: Spaudos, radijo ir televizijos fondas,
dovanojęs Bibliotekai keliolikos pavadinimų periodiką, keliems padaliniams kai kuriuos laikraščius
dovanojo gyventojai („Bičiulį“ – Vidsodžiui, „Šiaulių kraštą“ ir šeštadieninį „Lietuvos rytą“ –
Maironiams, Vaiguvai). Kai kurios bibliotekininkės pačios rėmė savo darbovietę periodiniais
leidiniais. Biblioteka (centras) taip pat sulaukė dovanų iš skaitytojų.
Bibliotekai (centrui) užprenumeruota 42 (!) pav. periodinių leidinių, kai kurie iš jų –
ne visiems metams. Miesto padaliniams užprenumeruota vidutiniškai 17 pav. periodikos. Kaimo
padaliniai vidutiniškai gavo po 5 pav. (-4) periodikos. Galima palyginti: prieš 6 metus (2006 m.),
Žemaitės VB gavo 119 pav. periodikos, miesto padaliniai - 41 pav., o kaimo padaliniai 14 - pav.
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Taigi, vien Biblioteka (centras) per 6 metus, periodikos pavadinimų prenumerata sumažėjo net 64,8
proc.
Darbuotojų atostogų metu (1 mėnesį) periodikos leidinių padaliniai iš viso negavo.
Gaila, kad dėl nepakankamo Bibliotekos finansavimo, mažėja lėšos periodinių
leidinių prenumeratai. Vartotojai periodinius leidinius labai mėgsta, nors kai kas juos jau paskaito
internete.
Išduota kitų (garsinių, regimųjų, elektroninių) dokumentų
Fiziniai vienetai
263 t. y. 0,1 proc. visos išduoties ir 27 proc. daugiau nei 2011 m.

Iš viso išduota kitų dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

147
35
81

2012 m. elektroninių dokumentų išduota žymiai daugiau ( 27,4 proc.) negu 2011 m.
Dažniausiai išduodami v.o. „Krašto informacijos“ kraštotyriniai skaitmeniniai dokumentai, įvairūs
CD ir DVD vaikams.
Dokumentų išduotis
239526
237083

228758

Išduotis

2010

2011

2012

128643

48856

62027

128080

45701

63302

120270

46298

62190

Dokumentų išduotis

VB
Miesto p.
Kaimo p.

2010

2011

2012

Dokumentų išduotis, palyginus su 2011 m., padidėjo 1 proc.
Dokumentų išduotis sumažėjo 2 proc. Bibliotekoje (centre), kaimų padaliniuose
padidėjo 0,5 proc., miesto padaliniuose padidėjo 6,5 proc. Periodinių leidinių sumažėjo, tačiau
knygoms įsigyti iš KM gauta net 50 proc. daugiau.
Padaryta vartotojams dokumentų kopijų: 22 049 (-155 t.y. 0,7 proc. mažiau negu 2011
m.), iš jų:
 Bibliotekos (centras): 4648; (-1015; -12 proc.)
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Miesto padaliniuose: 4989; (+19 proc.)
Kaimo padaliniuose:12412; (-0,6)

Skaitomumas 2012 m. Bibliotekoje buvo 28,8 (-0,6) (respublikos vidurkis taip pat 28,8)
 Biblioteka (centras): 29 ( -2);
 Miesto padaliniuose: 29,7 ( +1,6);
 Kaimo padaliniuose: 28,5 (-0,5)
4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Vartotojams skirtų darbo vietų Bibliotekoje buvo: 221 (+12), tarp jų:
 Biblioteka (centras): 34 ( +2);
 Miesto padaliniuose: 28 (tiek buvo ir 2011 m.);
 Kaimo padaliniuose: 159 (+10).
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius Bibliotekoje buvo 97 (+15), iš jų:
 Biblioteka (centras): 10 (tiek buvo ir 2011 m.);
 Miesto padaliniuose: 12 (tiek buvo ir 2011 m.);
 Kaimo padaliniuose: 75 (+15).
Kompiuterizuotų darbo vietų padaugėjo todėl, kad Lykšilyje, Lupikuose,
Mockaičiuose, Šalteniuose įkurtos viešos interneto prieigos vartotojams ir sukurtos
kompiuterizuotos darbo vietos.
2012 metais prieigą prie interneto turėjo 22 Bibliotekos struktūroje esančių rajono
padalinių bei Biblioteka (centras), kas sudarė 85 proc. visų Bibliotekos struktūroje esančių
bibliotekų. Visos vartotojams skirtos kompiuterizuotų darbo vietos yra prijungtos prie interneto.
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekų darbuotojams Bibliotekoje buvo 43(+6), iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 20;
 Miesto padaliniuose: 4 (+1);
 Kaimo padaliniuose: 19 (+4).
Bibliotekoje (centre), pradėjus dirbti raštvedei, jai skirtas kompiuteris. Kompiuterizuota ir Kelmės
specialiosios mokyklos bibliotekos darbuotojos vieta. 4-iuose kaimo padaliniuose, įsteigus VIP,
darbuotojams taip pat darbo vietos kompiuterizuotos.
4.7. Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Iš viso 2012 m. įvairūs mokymai (bibliografijos pamokėlės, ekskursijos, individualūs
mokymai dirbti kompiuteriu, kitos konsultacijos, mokymai grupėse) Bibliotekoje vyko 1532 (-0,5
proc. ) val. Iš jų: 201 val. buvo skirta individualiems kompiuterinio raštingumo mokymams; 426
val. skirtos mokymams grupėse, 839 val. - konsultacijoms, 66 val. – bibliografinėms pamokėlėms
ir kitiems mokymams.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ įsipareigojimai mokyti gyventojus dirbti kompiuteriu,
teikti jiems su tuo susijusias konsultacijas, davė savo vaisius: iš viso apmokyti buvo 303 žmonės, iš
jų: 189 individualiai, 114 – grupėse (13 apmokė patys bibliotekininkai, 111 žmogus dalyvavo
kursuose, kuriuos organizavo bibliotekininkai, bet mokė kiti dėstytojai). Gyventojai aktyviai
dalyvavo Kauno technologijos universiteto kompiuterinio raštingumo mokymuos bei VšĮ „Baltijos
edukacinių technologijų instituto“ kompiuterinio raštingumo mokymuose e-Citizen, kuriuos vykdė
UAB „Minties vingiai“. Be to, 5049 lankytojams suteiktos įvairios konsultacijos, susijusios su
naujomis informacinėmis technologijomis.
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V. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo valandos
 Žemaitės VB vartotojai aptarnaujami nuo 9.30 iki 18 val., iš viso 48 val. savaitę arba
2320 val. per metus. Kitų Žemaitės VB skyrių darbo valandos buvo 8.00-17.00 val.
 8 kaimo padaliniai, kur darbuotojai dirba pilnu etatu: 8 darbo valandos /40 val. per
savaitę arba 1832 val. per metus (dažniausiai 8.30-17.00 val.).
 9 kaimo padalinių, kur darbuotojai dirba 0,75 etato: 6 darbo valandos/30 val. per savaitę
arba 1374 val. per metus (dažniausiai 9.30-16.00 val., Kukečių padalinio bibliotekininkė tris dienas
iki pietų dirba Elvyravos pagrindinės mokyklos bibliotekoje, nuo pietų – kaimo padalinyje).
 3 padaliniai, kur dirbama 0,5 etato: 5 darbo valandos ir 4 darbo dienos savaitėje, t.y. 20
val. savaitėje arba 865 val. per metus.
 Vidutiniškai Bibliotekos vartotojai aptarnaujami 7,6 val. per dieną (6 darbo dienos per
savaitę) arba 7 val. per dieną (jei 5 darbo dienos per savaitę).
5.2. Darbo dienos
 Bibliotekos (centro) vartotojai aptarnaujami pirmadieniais – šeštadieniais (vasaros metu
šeštadieniais vartotojai neaptarnaujami), tai sudarytų ≈ 290 darbo dienų per metus. Kiti Bibliotekos
(centro) skyriai dirba pirmadieniais – penktadieniais.
 Miestų padaliniai dirba pirmadieniais – penktadieniais, tai sudaro vidutiniškai 250 darbo
dienų per metus.
 Kaimų padaliniai dirba pirmadieniais – penktadieniais, išskyrus Pašilėnų kaimo filialą,
kuris dirba antradieniais – šeštadieniais. Vidutiniškai padaliniai dirbo ≈ 228 darbo dienas per metus.
 Padaliniai, kuriuose darbuotojai dirba 0,5 etato, vartotojus aptarnauja pirmadieniais –
ketvirtadieniais. Vidutiniškai šie padaliniai dirba ≈173 darbo dienas per metus. Padaliniuose
darbuotojai pietauja 30 min.
5.3. Tarpbibliotekinis aptarnavimas (TBA)
Per TBA 2012 m. buvo:
 Išsiųsta užsakymų: 27 (-3);
 Gauta dokumentų: 12 (originalų: 12, kopijų: 0);
 Buvo neigiamų atsakymų: 5.
Neigiamai atsakoma dėl to, kad paskutinis egzempliorius yra neišduodamas.
Vartotojai labai mažai naudojasi TBA paslaugomis. 2012 m. šia paslauga naudojosi
tik 8 vartotojai (-3). Tai nulėmė TBA specifika: užsakyto dokumento reikia laukti, didelės
dokumentų persiuntimo kainos. Turintys galimybę, reikalingą knygą stengiasi nusipirkti.
Dažniausiai TBA naudojasi studentai. Pageidaujamų leidinių per TBA temos nesikeičia: užsakomi
dokumentai teisės, ekonomikos, sociologijos, vadybos temomis.
5.4. Renginiai
Renginiai
Iš viso:
Biblioteka (centras)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

960
136
204
620

Palyginus su 2011
m.
+27 (+ 2,9 proc.)
-13(-8,8 proc.)
+ 40 (+19,7 proc.)
Tiek buvo ir 2011m.

Renginių lankytojų
skaičius
9861
3873
1658
4330

Palyginus su 2011
m.
+2755(+ 28 proc.)
+1556(+ 40 proc.)
+769 (+46 proc.)
+430 (+10 proc.)

19
Renginių paskirstymas

Iš viso:
Biblioteka (centras)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Kompleksiniai

Žodiniai

97 (10 proc.)
13
14
70

409 (43 proc.)

42
95
272

Iš jų: garsiniai
skaitymai
141
4
44
93

Vaizdiniai
454 (47 proc.)

81
95
278

Renginių ir jų lankytojų skaičius ataskaitiniais metais padidėjo. Tam turėjo įtakos ir
projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotos akcijos, interneto transliacijos, mokyklų bibliotekose
vykstančių renginių skaičius.
Vidutiniškai 1 renginyje apsilankė 19 žmonių.
Parodų surengta: 454, kas sudaro 47 proc. visų renginių. Jose panaudota 9780
eksponatų, tai yra vidutiniškai 22 eksponatai vienos parodos metu.
Pagrindinės renginių formos buvo: literatūros ir kitų dokumentų parodos, popietės
vaikams, knygų pristatymai, literatūrinės popietės, meno parodos, viktorinos.
Ganėtinai aktyviai vyko garsiniai skaitymai. Jų pravesta 141, tai sudarė 15 proc. visų
renginių ir/arba 35 proc. visų žodinių renginių.
Su kitomis organizacijomis ar įstaigomis (kultūros namais, mokyklomis,
bendruomenėmis) buvo organizuojami kompleksiniai renginiai. Dažniausiai tai valstybinių bei
kalendorinių švenčių paminėjimai, vakaronės, teminiai vakarai kitomis temomis.
Didžiausio susidomėjimo sulaukę, labiausiai visuomenę sudominę renginiai
 Tradicinis „Poezijos pavasarėlis“ ir R. Biržinytės literatūrinės premijos
įteikimas. Gegužės 15 d. Biblioteka organizavo tradicinį poezijos pavasarėlį, kurio metu įteikta
šešioliktoji poetės R. Biržinytės literatūrinė premija. Šįkart Poezijos pavasarėlis vyko Kelmės
Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Poezijos pavasarėlio metu prisiminta ir pagerbta šio renginio
įkūrėja poetė Regina Biržinytė. Jos vardo premija įteikta tytuvėniškei literatei Teresei Rimulaitytei
už poezijos rinkinį „Kalbėjimas į tylą“.
 Tradicinė Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventė. Birželio 6-ąją
Užventyje rašytojui iš Tytuvėnų Vladui Kalvaičiui už novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“
įteikta 42-oji Žemaitės literatūrinė premija. Dalyvavo profesorė, literatūrologė Viktorija Daujotytė,
knygos redaktorius Viktoras Rudžianskas.
 Tradicinė (vienuoliktoji) Poezijos šventė „Poezija – tai kelias iš vienos širdies į kitą“
rugpjūčio 25 d. įvyko Pagryžuvio padalinyje. Tai kompleksinis renginys, suvienijantis kaimo
kultūros įstaigas, tačiau šventės idėja priklauso bibliotekai. Dalyvavo didžiulis būrys Kelmės,
Šiaulių, Kauno, Kaišiadorių, Klaipėdos, Raseinių, Skuodo ir kitų rajonų literatų. Šį kartą poezijos
skaitymai buvo skirti Tautos dainiui – Maironiui.
 Tradicinis (septynioliktasis) literatų susitikimas - poezijos vakaras „Poezija – tai
jausmas, mintis, muzika“ lapkričio 24 d. įvyko Šedbaruose. Dalyvavo literatai iš Kelmės, Pakruojo,
Šiaulių, Tauragės, Kauno, Kėdainių, Mažeikių, Vilniaus ir Šedbarų.
 Tradiciniai jau Ketvirtieji Žemaitės skaitymai. Kelmės kultūros centro folkloro
ansamblio „Taduja“ pradėtą renginį vedė bibliotekos vyriausioji metodininkė Nijolė Kančauskienė,
sveikinimo žodį tarė Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė ir Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė. Renginio dalyviams pristatytas vaizdo
filmas „Žemaitė ir Ušnėnai“. Ištraukas iš Jono Biliūno straipsnio „Žemaitės paveikslai“ skaitė
Žemaitės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Milda Dinapaitė. Pranešimus apie rašytoją
Žemaitę ir jos kūrybą klausytojų dėmesiui pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
jaunesnioji mokslo darbuotoja Ramunė Bleizgienė („Jausmai Žemaitės apsakymuose“), Vilniaus
universiteto docentė Dalia Čiočytė („Žemaitės feminizmas“), rašytoja, Žemaitės literatūrinės
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premijos laureatė Birutė Jonuškaitė („Žemaitės aktualumas“). Aktorė Liucija Zorūbaitė skaitė
ištrauką iš Žemaitės apsakymo „Sutkai“ bei apsakymą „Ieva“. Skaitymų metu veikė dokumentų
paroda „Žemaitės stebuklas“.
Knygų pristatymai

Sausio 12 d. Tytuvėnų miesto padalinyje pristatyta vietos literatės Teresės
Rimulaitytės poezijos knyga „Kalbėjimas į tylą“.
 Balandžio 26 d., Nacionalinės bibliotekų savaitės metu,
Žemaitės viešojoje
bibliotekoje pristatytos kaunietės literatės Irenos Jacevičienės – Žukauskaitės knygos „Eskadrilė
pakilo aukštai“ ir „Dangus vilioja, kviečia, šaukia“. Dalyvavo autorė, aktorė Virginija Kochanskytė.
 Balandžio 27 d., Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Biblioteka (centras)
organizavo kelmiškės literatės, kultūros darbuotojos Jadzės Gaupšienės eilėraščių knygos „Žemės
keleivis“ pristatymą. Dalyvavo autorė, vokalinis ansamblis „Vakarė“, atlikęs dainų J. Gaupšienės
tekstais.
 Gegužės 30 d. Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka organizavo tytuvėniškio rašytojo
Vlado Kalvaičio novelių romano „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymą. Gegužės 16 d. ši knyga
pristatyta ir Tytuvėnų bendruomenei.
 Birželio 6 d. Vaiguvoje įvyko susitikimas su literatūrologe, profesore Viktorija
Daujotyte. Susitikimo metu pristatyta knyga, kuri parašyta žemaičių tarme „Balsaa ūkūs“.
 Spalio 12 d. Bibliotekoje (centre) pristatyta Inezos Juzefos Janonės – Buitkuvienės
biografinio pobūdžio knyga „Tandemas: Bendraukim sielom, mylimasai“. Dalyvavo autorė,
rašytojas Stanislovas Abromavičius, knygos redaktorė Ona Gudžiūnienė.
 Gruodžio 11 d. Bibliotekoje (centre) pristatytas šiaulietės Andželikos Bubelytės
(Angel) romanas „Juodojo Mėnulio vaikai“.

Projekto „Bibliotekos pažangai“ renginiai/akcijos
Iš viso vyko 7 projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotos interneto transliacijos bei
kiti renginiai. Juose dalyvavo Biblioteka (centras) ir 10 padalinių. Šiuose renginiuose apsilankė
321 žmogus. Populiariausia „Bibliotekos pažangai“ (kartu su savivaldybių asociacija) inicijuota
priemonė buvo - Savivaldos savaitė bibliotekose. Ją organizavo Biblioteka (centras) ir 5 padaliniai.
Bibliotekoje (centre) lankėsi SODR-os ir rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus
specialistai, Tytuvėnų miesto padalinyje vyko diskusija tema „Kultūra šiandieniniame savivaldos
gyvenime“, Junkiluose kalbėta apie Kaimo plėtros priemonių 2012 metais įgyvendinimą bei kaip
aktyvinti bendruomenių gyvenimą. Pastarąja tema diskutuota Vaiguvos padalinyje, Pašilėnuose
įvyko susitikimas su seniūnijos valdžia, o Žalpiuose organizuota diskusija „Asbestinių stogų
dangos keitimas“.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai
 Dešimtoji Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo turtinga renginiais. Bibliotekoje
(centre) veikė naujų knygų parodos: „Naujos knygos“ bei „Užmirštos knygos“.
 Balandžio 23 d. Bibliotekoje (centre) vyko „Valanda su Maironiu“, kurios metu
žiūrėtas v.o. „Krašto informacija“ parengtas vaizdo projektas „Diena Maironio tėviškėje“.
 Balandžio 24 d. Gailių kaimo – mokyklos padalinyje įvyko popietė vaikams „Mano
mėgstamiausia knyga“.
 Balandžio 23-24 d. Pagryžuvio kaimo padalinyje mokinukams pamokos vyko
bibliotekoje.
 Balandžio 25 d. Bibliotekoje (centre) įvyko literatūrinis rytmetys vaikams „Knyga –
langas į pasaulį“ ir Kelmės specialiosios mokyklos darbelių parodos pristatymas.
 Balandžio 25 d. Žalpių kaimo padalinyje įvyko popietė vaikams „Labas, ką skaitai?“
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 Balandžio 25 d. Bibliotekoje (centre) įvyko popietė „Rekomenduoju paskaityti“,
kurios dalyviai dalijosi mintimis apie perskaitytas knygas.
 Balandžio 26 d. Bibliotekoje (centre) įvyko kaunietės I. Jacevičienės – Žukauskaitės
knygų „Eskadrilė pakilo aukštai“ ir „Dangus vilioja, kviečia, šaukia“ pristatymas. Dalyvavo aktorė
V. Kochanskytė.
 Balandžio 27 d. Bibliotekoje (centre) įvyko garsiniai O. Jautakės knygų skaitymai
vaikams.
 Balandžio 27 d. Biblioteka (centras) organizavo kelmiškės literatės, kultūros
darbuotojos Jadzės Gaupšienės eilėraščių knygos „Žemės keleivis“ pristatymą. Dalyvavo vokalinis
ansamblis „Vakarė“, atlikęs dainų J. Gaupšienės tekstais.
 Balandžio 27 d. Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko dalykinis rajono bibliotekininkų
susitikimas.
Renginiai, skirti Maironio metams
 Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko popietė „Maironis ir Tytuvėnai“. Popietėje
prisimintas Maironio ryšys su Tytuvėnais, dalyviai supažindinti su straipsniu „Apie Maironį
Tytuvėnuose“ iš knygos „Maironio kelias“.
 Bibliotekoje (centre) buvo pristatyta archyvinių dokumentų paroda „Jono Mačiulio –
Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija“. Paroda parengta Raseinių rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai įgyvendinant projektą „Maironis sugrįžta: poeto palikimo
aktualizavimas ir sklaida“. Pristatymo metu kraštotyrininkas J. Brigys trumpai supažindino
susirinkusiuosius su dokumentų, eksponuojamų parodoje, paieškos istorija, atskleidė, kad labai
norėjosi sudaryti galimybes plačiajai visuomenei susipažinti su mažiau žinomais Maironio –
dvasiškumo ir visuomenės veikėjo gyvenimo faktais pasitelkiant archyvinius dokumentus.
 Maironiui skirtą popietę Kelmės specialiosios mokyklos mokiniams pravedė
Bibliotekos (centro) skaitytojų aptarnavimo – informavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė M.
Dinapaitė.
 Popietė „Apimti pasaulį, priglaust prie širdies“ įvyko Maironių kaimo – mokyklos
padalinyje.
 Pašilės kaimo padalinyje vyko popietė „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“. Kalbėta apie
Maironį, skaityti poeto eilėraščiai, dainuotos jo žodžiais sukurtos dainos.
 Junkilų kaimo padalinyje suorganizuota popietė „Maironis – tautinio atgimimo
dainius“. Buvo žiūrimas filmas „Mūsų Maironis“, deklamuojamos poeto eilės.
Kiti renginiai
 Biblioteka (centras) atsiliepė į Europe Direct informacijos centrų, jaunimo Europos
komandos bei Europos Komisijos Lietuvoje kvietimą savo mieste rengti „Europrotų“ turnyrą, kuris
skirtas Europai pažinti ir skatinti skirtingų kartų žmones bendrauti tarpusavyje t.y. sudaryti
komandas iš jaunimo ir pagyvenusių žmonių. Pavasario „Europrotų“ sezoną sudarė 5 turnyrai, o
Rudens – 4. Kelmėje vykusiuose „Europrotų“ turnyruose dalyvavo 84 žmonės. Pavasario turnyrą
Užventyje organizavo Užvenčio miesto padalinys.
 Žalpių kaimo padalinys organizavo gražų renginį, skirtą Žalpių bibliotekos 60-mečiui.
 Spalio 23 d. Bibliotekoje (centre) svečiavosi satyrikas Petras Motiejūnas, kuris
susitikimo metu pristatė savo kūrybą, skaitytojus apdovanojo savo knygomis.

Gruodžio 20 d. Bibliotekoje (centre) antrą kartą organizuotas poezijos ir muzikos
vakaras „Baltas žiemos ilgesys“. Skambėjo dainos, atliekamos Užvenčio kultūros centro vyrų
vokalinio kvarteto bei eilės, kurias skaitė vakaro dalyviai.
 Balandžio 28 d. Vaiguvos kaimo padalinyje įvyko popietė - konkursas jaunimui
„Išmintingi, išradingi, linksmi“.
 Šaukėnų kaimo padalinyje įvyko susitikimas su tautodailininke Lilija Simonavičiūte.
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 Pašilėnų ir Šaltenių padaliniuose organizuotos popietės, skirtos Pagyvenusių žmonių
dienai paminėti.
 Įdomūs renginiai vyksta Tytuvėnų miesto padalinyje: popietė „Mano Tytuvėnai“; v.o.
„Krašto informacija“ vaizdo projekto „Nerašyk paskutinio laiško gyvenimui“ pristatymas ir
diskusija su jaunimu apie savižudybes; susitikimas su miškininku V. Gasiūnu.
 Užvenčio miesto padalinyje įvyko popietės: poeto B. Brazdžionio 105-osioms g.m.
paminėti. Klausytasi poeto eilių iš kompaktinės plokštelės „Per pasaulį keliauja žmogus“;
„Tarnavusi šviesos pasauliui“, skirta rašytojos Šatrijos Raganos 135-osioms g. m. paminėti.
Žiūrėtas DVD „Tu čia esi“.
 Užvenčio miesto padalinyje organizuota viktorina 9-10 klasių mokiniams „Atversk
knygą, ji atkleis visas savo paslaptis“.
 Advento ir Kalėdinės popietės įvyko Užvenčio, Liolių, Mockaičių, Šaltenių
padaliniuose.
 Maironių kaimo padalinyje įvyko popietė „Rudens gėrybių mozaika“. Parengta knygų
paroda, dalyvės vaišinosi rudens gėrybėmis, dalijosi patiekalų receptais.

Gailių kaimo – mokyklos padalinyje įvyko popietė „Aš kaip maldą tariu“, skirta Just.
Marcinkevičiui.
 Žalpių kaimo padalinyje įvyko popietė „Tas saldus žodis – meilė“, kurios metu buvo
skaitomi eilėraščiai apie meilę.
 Karklėnų kaimo – mokyklos padalinyje vyko integruota fizikos pamoka 10 klasės
moksleiviams.
 Lykšilio kaimo – mokyklos padalinyje įvyko diskusija su jaunimu „Knyga,
kompiuteris ir aš“.
Kalendorinės, valstybinės šventės minimos bendradarbiaujant su seniūnijomis,
kultūros centrais, mokyklomis, bendruomenėmis. Taip minėta Laisvės gynėjų diena (Griniuose,
Junkiluose, Pagryžuvyje), Vasario 16-oji (Mockaičiuose, Lupikuose, Gailiuose, Griniuose,
Karklėnuose), Kovo 11-oji (Lupikuose), Užgavėnės (Pagryžuvyje, Pašilėnuose, Šalteniuose,
Žalpiuose), Motinos diena (Pagryžuvyje, Šalteniuose, Vidsodyje, Žalpiuose, Lupikuose) ir kt.
Žalpių kaimo padalinys prisidėjo organizuojant Muziejaus dieną bei Loskavos atlaidų/kraštiečių
šventę, Pašilėnų, Mockaičių – Vasaros šventę, Mockaičių, Maironių - Rudens sutiktuvių šventę,
Maironių – Joninių šventę, Šaltenių kaimo mokyklos padalinys padėjo bendruomenei organizuoti
Pavasario šventę.
Parodų pristatymai

Bibliotekoje (centre) Kelmės specialiosios mokyklos mokiniams pristatyta
dokumentų paroda „Vasaris, atnešęs Lietuvai Nepriklausomybę“.
 Bibliotekoje (centre) J. Graičiūno gimnazistams pristatyta dokumentų paroda
„Kraštietis, kurio rankose kalbėjo spalvos“, skirta dailininko E. Žiauberio 80 – osioms g. m.
 Bibliotekoje (centre) vyko jaunimo meninių darbų konkurso „Žemės ateitis“ paroda,
pristatymas ir diskusija. Konkursą organizavo Kelmės rajono mokinių parlamentas, padedamas
Kelmės jaunimo centro darbuotojų. Nuo balandžio 6 d. bibliotekos lankytojai, renginių dalyviai
turėjo galimybę vertinti ir grožėtis moksleivių darbais. Bibliotekos lankytojams buvo pristatyti ne
tik dalyvavusiųjų konkurse darbai, bet per šiuos darbus ir jauno žmogaus požiūris į žemės ateitį,
neabejingumas ir jautrus tikėjimas šviesia planetos ateitimi. Nors visi konkursui pristatyti darbai
buvo įdomūs ir originalūs, tačiau teko išrinkti geriausius iš geriausiųjų, kurie buvo paskatinti
Kelmės jaunimo centro bei bibliotekos prizais. Diskusijoje dalyvavę jauni žmonės dalinosi mintimis
apie šiandieninę Lietuvą, ateities planus.
 Bibliotekoje (centre) veikė dailininko A. Seselsko grafikos darbų paroda „Sekti
akimis“. Tai jau trečioji šio menininko kūrybos paroda bibliotekoje. Parodoje - tik penki, labai
kruopščiai, paprastu pieštuku sukurti paveikslai, kuriuose gali įžiūrėti ir konkrečios senosios
Kelmės detales – medinius stogus, per karą sudegusios vienos iš dviejų žydų sinagogų altorių.
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 Tytuvėnų miesto padalinyje veikė L. Nacienės kūrybos darbų paroda „Spalvų burtai“.
Tai – tapyba, piešiniai, siuvinėti paveikslai.
 Tytuvėnų miesto padalinyje veikė kelmiškio kalvio R. Garnio darbų paroda. Parodos
atidaryme prisiminta kalvystės istorija, R. Garnys pristatė savo darbus, atsakė į klausimus.
 Tytuvėnų miesto padalinyje veikė O. Sinušienės siuvinėtų paveikslų paroda. Gausiai į
atidarymą susirinkę tytuvėniškiai gėrėjosi autorės kruopštumu ir kūrybingumu.
 Šedbarų kaimo padalinyje buvo pristatyta tautodailininkės ir literatės J. Butkienės
kūrybos darbų paroda „Siuvinėjimo kerų pasaulyje“.
Dokumentų parodos
 Dokumentų parodos, skirtos Nacionalinei bibliotekų savaitei.
 Dokumentų parodos, skirtos Valstybinėms, tautinėms ir kalendorinėms šventėms,
(Bibliotekoje (centre), Gailių, Grinių, Karklėnų, Kukečių, Lykšilio, Lupikų, Mockaičių, Pašilės,
Pagryžuvio, Pašilėnų, Stulgių, Šedbarų, Tytuvėnų, Užvenčio, Žalpių ir kt. padaliniuose).
 Dokumentų parodos, skirtos kvaišalų prevencijai (Bibliotekoje (centre), Tytuvėnų,
Junkilų, Liolių, Pašilėnų, Vaiguvos, Vidsodžio ir kt. padaliniuose).
 Rašytojų ir poetų Maironio, I. Simonaitytės, V. Bubnio, B. Brazdžionio, J. Avyžiaus,
A. Zurbos, Šatrijos Raganos, J. Vaičiūnaitės, V. Krėvės – Mickevičiaus, R. Lankausko, J.
Mikelinsko, O. Jautakės, O. Milašiaus, T. Venclovos, Lazdynų Pelėdos, J. Kunčino, E. Uldukio, K.
Majaus dailininkų V. Dichavičiaus, E. Žiauberio, K.Šimonio, gamtininko T. Ivanausko ir kt.
jubiliejams paminėti.
 Dokumentų paroda, skirta pasaulinei Žemės dienai veikė Kiaunoriuose, Europos kalbų
dienai – Bibliotekoje (centre), Užventyje, Europos dienai - Bibliotekoje (centre), Užventyje,
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai – Pašilėnuose, Poezijos dienai – Tytuvėnuose,
Pašilėnuose.
Fotografijų, piešinių, rankdarbių parodos
 Moksleivių A. Vaigauskaitės fotografijų, V. Vasiliauskaitės piešinių parodos,
fotomenininkų V. Lukono, I. Bumblauskienės fotografijų parodos - Pagryžuvio kaimo padalinyje.
 A. Ambrozo fotografijų paroda „Sugrįžtantis akimirkos malonumas“ ir J. Stungurienės
fotografijų paroda „Mano augintiniai“ - Šaukėnų kaimo padalinyje.
 Tautodailininkės O. J. Popovos rankdarbių paroda – Pašilėnų kaimo padalinyje.
 E. Stankaus fotografijų paroda „Jau saulelė vakarop“ – Šedbarų kaimo padalinyje.
 V. Zondelienės fotografijų parodos „Rasos“ ir „Voratinkliai“, Tytuvėnų gimnazijos
gidų būrelio fotografijų „Gamtos pokštai“ bei Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojos S.
Damanskienės fotografijų „Žvejyba – ramybė sielai“ parodos – Tytuvėnų miesto padalinyje.
 Tytuvėnų gimnazijos Dailės studijos narių piešinių paroda „Dvidešimtmečio
akimirkos“, Gimnazistės D. Vasiliauskaitės paveikslų bei tautodailininko A. Pacevičiaus tapybos
darbų parodos – Tytuvėnų miesto padalinyje.
 A. Vaičiulio medžio darbų, šiluviškės J. Ambrozaitės papuošalų ir darbų iš biserio, I.
Ambrozienės margučių, verbų, V. Zondelienės siūtų žaislų, V. Mozerienės riešinių, Tytuvėnų
gimnazistų floristinės kompozicijos „Bonsai medis“, gimnazistų paveikslų iš gamtinių medžiagų ir
Aukštelkės socialinės globos namų gyventojų darbų parodos - Tytuvėnų miesto padalinyje.
Klubai bibliotekose
 Prie Tytuvėnų miesto bibliotekos veikia „Sveiko gyvenimo klubas“, kurį lanko 19
žmonių. Klubiečiai bibliotekoje renkasi 1 kartą į mėnesį, o jų susibūrimų metu vyksta susitikimai su
įdomiais žmonėmis, literatūrinės popietės, pokalbiai apie sveikatą, apie keliones. Klubo nariai
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kiekvieną vasarą keliauja. Klubiečiai - daugiausia senjorai, buvę mokytojai, tautodailininkai,
literatai. Jie labai aktyviai dalyvauja bibliotekos veikloje.
 Prie Šaltenių kaimo – mokyklos padalinio veikia Moterų vokalinis ansamblis (5
moterys). Ansambliui vadovauja bibliotekininkė.

5.5. Mokamos paslaugos
SVB mokamas paslaugas teikia nuo 2002 m. Mokamos paslaugos teikiamos
Bibliotekoje (centre) ir 20 – tyje padalinių.
Pagrindinės mokamos paslaugos: elektroninio skaitytojo bilieto įsigijimas Žemaitės VB
(3 Lt suaugusiems, 2 Lt – vaikams ir pensininkams), lokalaus skaitytojo bilieto įsigijimas (jis
rekomenduojamas vaikams, kurie dažnai jį pameta arba sulaužo) - 1 Lt; dokumentų kopijavimas ir
dauginimas. Reikėtų mokamos skenavimo paslaugos, bet ją turėtų tvirtinti Rajono taryba.
Už mokamas paslaugas iš viso gauta : 3,3 (-0,3) tūkst. Lt.
Iš jų: Biblioteka (centras) gavo: 1,6 tūkst. Lt, padaliniai: 1,7 Lt.
Už dokumentų skolinimą iš kitų bibliotekų pašto išlaidas vartotojas susimoka pats.
5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
Įvaizdžiui apie save formuoti Biblioteka naudoja įvairias priemones.

Atnaujinta ir pritaikyta neįgaliesiems bei mobiliesiems įrenginiams Bibliotekos interneto
svetainė (www.kelmeszemaitesvb.lt).

Sukurtas Bibliotekos facebook profilis, kuris patinka 77 vartotojams.
http://www.facebook.com/pages/Kelm%C4%97s-r-savivaldyb%C4%97s%C5%BDemait%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka/219862674780590
Įvaizdį formuoti padeda SVB informaciniai leidiniai:

laikraštis „Bibliotekų žinios“ (2 k./į metus);

lankstinukas „Bibliotekos kviečia“ (kas mėnesį).

kvietimai, proginiai lankstinukai, įvairios skrajutės ir kt.
Naudojami ir kiti informacijos apie SVB veiklą sklaidos būdai:

Informacinis stendas Skaitytojų aptarnavimo – informavimo skyriuje, informuojantis apie
įvyksiančius renginius. Jame talpinama ir kita rajono gyventojams svarbi informacija.

Visiems prieinama informacija (viešoje, vartotojams matomoje vietoje pateiktas sąrašas
elektroninių laikmenų, kurias turi Žemaitės VB, taip pat informacija apie duomenų bazes, kuriomis
vartotojai gali naudotis.)

Informacija apie Bibliotekos renginius kiekvieną savaitę skelbiama laikraštyje
„Kelmiškiams “, kas mėnesį – svetainėje www.kelme.lt

Nuorodos į bibliotekos interneto svetainę yra Kelmės rajono savivaldybės svetainėje
www.kelme.lt, laikraščio „Kelmiškiams“ elektroninėje versijoje www.kelmiskiams.lt , žiniatinklyje
www.labasiskelmes.lt

Savo profilį socialiniame tinklalapyje Facebook turi ne tik Biblioteka (centras), bet
Karklėnų kaimo – mokyklos padalinys
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002302959381 bei Pagryžuvio kaimo mokyklos
padalinys
http://www.facebook.com/#!/pages/Pagry%C5%BEuvio-kaimo-biblioteka/480511925322686
Bibliotekos darbuotojų straipsniai (informacijos) 2012 m., kurių iš viso buvo 60, taip pat
prisideda prie Bibliotekos įvaizdžio formavimo:
 Bibliotekininkai žiniasklaidai dažniausiai pateikia žinutes ir informacijas apie
įvykusius renginius, knygų pristatymus.
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 Bibliotekos veiklos viešinimas virtualioje erdvėje neliko nepastebėtas projekto
„Bibliotekos pažangai“ komandos –apie tai rašoma leidinyje „Moderniai visuomenei – naujoviška
biblioteka“ (Sėkmės pavyzdžiai):
Kelmės biblioteka pražydo renginių puokšte//Moderniai visuomenei – naujoviška
biblioteka.V.,[2012], p.64
 Informacija apie Biblioteką, jos veiklą, renginius skelbiama ne tik spaudoje ar
Bibliotekos interneto svetainėje, bet ir kituose interneto žiniatinkliuose:
www.bibliotekospazangai.lt, www.kelme.lt, www.kelmiskis.lt, www.snaujienos.lt,
www.zemaitijosgidas.lt.
Įdomesni straipsniai

Aviatorių ambasadorė//Kelmiškiams.-2012, gegužės 8. (I. Jacevičienės –
Žukauskaitės knygų pristatymas)

Dichavičienė V. Nacionalinė bibliotekų savaitė Pagryžuvyje//Kelmiškiams.-2012,
gegužės 4.
 Garnienė D. Eikim, tėveli, į biblioteką//Bičiulis.-2012, balandžio 21. (Vaikų įrašymo į
skaitytojus dienos (Bibliotekoje (centre)).
 Garnienė D. Susitikimas su K. Gudonyte //Bičiulis.-2012, spalio 13. (Susitikimas su
rašytoja).
 Garnienė D. Vaikų vasara prabėgo su knyga// Bičiulis.- 2012, rugsėjo 8 d.
 Kančauskienė N. Bibliotekininkų dalykinė kelionė į Šilutę.//Kelmiškiams.2012,liepos13.
 Kančauskienė N. Lietuvių autoriai - vaikams//Bičiulis.-2012, gruodžio 8. (Bibliotekos
edukacinis projektas, skirtas lietuvių autorių kūrybai populiarinti ir skatinti skaitymą).
 Kančauskienė N. Nacionalinė bibliotekų savaitė Kelmėje//Bičiulis.-2012, gegužės 9.
 Kančauskienė N. Rudens Europrotų finišas//Kelmiškiams.-2012.- gruodžio 8.
 Kančauskienė N. Saugaus interneto diena bibliotekoje//Kelmiškiams.-2012, kovo 30.
(Renginys, skirtas e. įgūdžių savaitei).
 Kančauskienė N. Savivaldos diena Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje //Prieiga
per internetą www.savivalda.bibliotekospazangai.lt (Projekto „Bibliotekos pažangai“ ir
savivaldybių asociacijos inicijuota savivaldos savaitė).
 Kančauskienė N. Susitikimai su Ilona Bumblauskiene//Bičiulis.-2012, lapkričio 21.
(Rašytoja, leidėja, menininkė).
 Literatūrinės vasaros palydos Pagryžuvyje//Kelmiškiams.-2012, rugpjūčio 31
 Zonienė V. Apdovanoti konkurso „Žemės ateitis“ nugalėtojai//Kelmiškiams.- 2012,
gegužės 25. (Moksleivių meno darbų įvertinimas).
Daugiausia informacijų / straipsnių spaudai ir virtualiai erdvei pateikė vyresnioji
metodininkė N. Kančauskienė. Gana aktyviai savo mintimis spaudoje dalinosi Skaitytojų
aptarnavimo – informavimo skyriaus vyriaus. bibliotekininkė D. Garnienė, šio skyriaus vyresn.
bibliotekininkė M. Dinapaitė,
taip pat - D. Valienė (Pašilėnai), R. Karpienė (Užventis), E.
Laurinavičienė (Griniai), N. Pelenienė (Karklėnai), V. Dichavičienė (Pagryžuvis) A. Gedraitienė
(Gailiai), R. Danilavičienė (Lykšilis). Vyriaus. bibliotekininkė D. Garnienė tęsė bendradarbiavimą
su „Laimiuko“ žurnalu: rengė literatūrinius kryžiažodžius, kitokią medžiagą.
Bibliotekos (centro) darbuotojos parašė 22 informacijas, padalinių bibliotekininkai – 38.
Ne bibliotekų darbuotojų straipsnių buvo 57
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Tai „Šiaulių krašto“ dienraštyje, jo priede „Kelmės kraštas“ ir rajoniniuose laikraščiuose
„Bičiulis“ bei „Kelmiškiams“ išspausdinti straipsniai apie Biblioteką, jos veiklą, renginius,
darbuotojus.
Iš jų aktualesni
 Buchienė B. Išsiuvinėtas gyvenimas//Kelmiškiams.-2012, lapkričio 23. (O. E.
Sinušienės siuvinėtų paveikslų parodos pristatymas Tytuvėnuose).
 Buchienė B. Kur šiluma ir grožis. //Kelmiškiams.- 2012, balandžio 13. (Apie
Tytuvėnų miesto padalinį ir jo darbuotojas).
 Geštautas A. Noriu kultūros pamato puoselėjimo ir tvirtumo//Bičiulis.-2012, sausio
14. (Interviu su Bibliotekos direktore R. Grišiene).
 Karpavičienė D. Eilės kūnui ir sielai//Kelmės kraštas.-2012, gegužės 5. (J. Gaupšienės
knygos „Žemės keleivis“ pristatymas).
 Karpavičienė D. Į biblioteką – ne tik knygų//Kelmės kraštas.-2012, kovo 17. (Apie
Grinių kaimo padalinį).
 Karpavičienė D. „Sekti akimis“//Kelmės kraštas.-2012, rugsėjo 26 (Dailininko A.
Seselsko parodos atidarymas Bibliotekoje (centre)).
 Karpavičienė D. Tytuvėniškė literatūrine premija įvertinta antrą kartą. //Kelmės
kraštas.-2012, gegužės 23. (R. Biržinytės premijos įteikimas literatei T. Rimulaitytei).
 Klimašauskas B. Apie šviesos žiburėlį. Žalpiuose paminėtas bibliotekos 60 –
metis//Bičiulis.-2012, spalio 31.
 Klimašauskas B. Apie kūrybą, meilę, bučinius ir dar kai ką//Bičiulis.-2012, spalio 17.
(Rašytojos I.J. Janonės - Buitkuvienės knygos „Draugaukim sielom, mylimasai“ sutiktuvės).
 Klimašauskas B. Ar Žemaitė įdomi ir kompiuterių laikais?//Bičiulis.-2012, rugsėjo 26.
(Ketvirtieji Žemaitės skaitymai).
 Klimašauskas B. Už gyvenimo knygą su vilties gaida //Bičiulis.-2012, birželio 9. (42oji Žemaitės literatūrinė premija įteikta rašytojui V. Kalvaičiui).
 Skeberdienė J. „Europrotai“ Kelmėje//Ūkininko patarėjas.-2012, balandžio 24.
 Šarauskas N. Kelmėje prasidėjo „Europrotų“ mūšis//Kelmiškiams.- 2012, kovo 16.
 Viržintienė J. Julijos diena Šedbaruose//Kelmiškiams.-2012, balandžio 20.
(tautodailininkės J. Butkienės darbų paroda Šedbarų bibliotekoje).
 Žukauskaitė M. Į Šedbarus rinkosi poetai iš visos Lietuvos// Kelmiškiams.-2012,
lapkričio 27. (tradicinė Poezijos šventė).
 Žukauskaitė M. Tytuvėnuose pristatytas Vlado Kalvaičio romanas „Sustiprinto režimo
barakas“ //Kelmiškiams.-2012, gegužės 18.
Vietos televizijos parodyti reportažai, vaizdo medžiagos sklaida virtualioje erdvėje
Parodyti reportažai per Šiaulių televiziją laidoje „Labas iš Kelmės“ apie Žemaitės
literatūrinės premijos įteikimą, A. Seselsko parodos atidarymą.
Interneto erdvėje įkelti 3 reportažai iš edukacinio projekto „Lietuvių autoriai
vaikams“ renginių: apie susitikimus su rašytojomis I. Bumblauskiene, K. Gudonyte, Vasaros
skaitymų užbaigimo šventės bei išvykos į Užvenčio ir Ušnėnų muziejus. Įkelti reportažai apie
Europrotų turnyro pradžią, apie Ketvirtuosius Žemaitės skaitymus, apie Žemaitės literatūrinės
premijos įteikimą rašytojui V. Kalvaičiui. Taip pat internete galima pasižiūrėti per ketvirtuosius
Žemaitės skaitymus rodytą vaizdo filmą „Žemaitė ir Ušnėnai“. Šios vaizdo medžiagos buvo
patalpintos virtualioje erdvėje, prieiga per žiniatinklius www.labasiskelmes.lt arba
www.youtube.com
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VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
6.1. Aptarnavimas
Rajone patikslintais duomenimis gyvena 4570 vaikai (0 - 14 m.), tai 16 proc. mažiau
negu 2011 m.
Rajono vaikų sutelkimo procentas: 65 proc., tai yra 11 proc. daugiau negu 2011 m., iš
jų:
 Bibliotekoje (centre): 77 proc. (+8);
 Miesto padaliniuose: 71 proc. (-1);
 Kaimo padaliniuose: 58 proc. (+15).
Vartotojų vaikų skaičius

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Vartotojai
vaikai

Palyginimas su 2010 m.

Palyginimas su 2011 m.
proc.

2979
765
709
1505

+146
+1
+29

+5

+116

+7,7

+0,2

+4

Vartotojų padaugėjo, nes priskaičiuojami vartotojai dviejų mokyklų bibliotekų,
kurios yra Bibliotekos struktūroje.
Vaikų apsilankymų skaičius

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Vartotojų vaikų
apsilankymai

Palyginimas su 2011 m.

78155
20690
12835
44630

+4737
+59
+1567
+3111

Palyginimas su 2011
m. proc.
+6
+ 0,3
+12
+7

2012 m. pajungtas internetas keturiuose (Lykšilio, Lupikų, Mockaičių ir Šaltenių) padaliniuose,
todėl padaugėjo vartotojų apsilankymų skaičius. Taip pat priskaičiuoti apsilankymai dviejų
mokyklų bibliotekų, kurios yra Bibliotekos struktūroje.
Lankomumas






Bibliotekoje: 26 (+0,1);
Bibliotekoje (centre): 27 (toks buvo ir 2011 m.);
Miesto padaliniuose:18 (+1,5);
Kaimo padaliniuose: 29,6 (-0,2).

Dokumentų vaikams išduotis

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Išduota vaikams fiz.
vnt.

Palyginimas su 2011 m.

98604
20086
23564
54954

+7385
- 1267
+2280
+6372

Palyginimas su 2011 m.
proc.
+ 7,5
-6
+10
+ 11,6
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Išduotis padidėjo 11-oje padalinių.
Išduota grožinės literatūros

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Išduota grožinės lit. vaikams
fiz. vnt.

Palyginimas su
2011 m. proc.

Procentas nuo visos
išduoties

62200
8594
10627
42979

+5673
-317
+429
+5561

63
43
45
78

Išduota šakinės literatūros (be periodikos)

Iš viso
Bibliotekoje (centre)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Išduota šakinės lit. vaikams
fiz. vnt.

Palyginimas su 2010 m.
proc.

Procentas nuo visos
išduoties

12767
3592
4334
4841

+1430
-176
+1217
+ 389

13
18
18
9

Išduota periodinių leidinių
Išduota
periodikos Palyginimas su 2010 m. Procentas
proc.
išduoties
vaikams fiz. vnt.
Iš viso
Bibliotekoje (centre)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

23637
7900
8603
7134

+282
-774
+634
+422

nuo

visos

24
39
37
13

Periodikos išduotis padidėjo 1 proc., nors periodinių leidinių mažiau užprenumeruota.
Bibliotekininkų nuomone, buvo skaitomi senesni žurnalai.
Išduota dokumentų kitose laikmenose: 0,19 proc.
Skaitomumas
 Bibliotekoje: 33(+0,9);
 Bibliotekoje (centre): 26 (-1,9);
 Miesto padaliniuose: 33 (+1,7);
 Kaimo padaliniuose: 36,5 (+1,6).
6.2.Renginiai vaikams
Organizuota renginių vaikams

Iš viso
Bibliotekoje
(centre)
Miesto
padaliniai
Kaimo
padaliniai

Renginiai

Palyginimas
su 2011 m.

Palyginimas su
2011 m. proc.

Renginių
lankytojų
skaičius

Palyginimas su
2011 m.

Palyginimas
su 2011 m.
proc.

507
84

-12
-13

-3
-13,4

6676
2758

+1878
+967

+28
+35

89

-9

-9

1048

+574

+55

334

+10

+3

2870

+337

+12
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Renginių paskirstymas

Iš viso:
Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Kompleksiniai

Žodiniai

47 ( 9 proc.)
4
12
31

300( 59 proc.)
32
57
211

Iš jų: garsiniai
skaitymai
133
4
40
89

Vaizdiniai
160( 32proc.)
48
20
92

Daugiausia surengta žodinių renginių (59 proc. visų renginių). Dažni bibliotekose garsiniai
skaitymai (15 proc. mažiau negu 2011 m.), kurie sudarė 26 proc. visų renginių vaikams ir 44 proc.
žodinių renginių.. Parodos sudarė 32 proc. visų renginių vaikams.
Trumpai apie kai kuriuos renginius
 Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje vyko literatūrinė valandėlė „Vasario 16-oji –
Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. Joje dalyvavo Kelmės specialiosios mokyklos mokiniai, kurie
susipažino su dokumentų paroda, deklamavo eilėraščius apie Lietuvą.
 Bibliotekos (centro) vaikų biblioteka jau antrus metus paminėjo Tarptautinės
gimtosios kalbos dieną. Nuo pat ryto buvo renkamas gražiausias lietuviškas žodis. Jį vaikai rašė ant
didžiulio lapo. Buvo išvardinta daugybę įvairių žodžių: Mama, Knyga, Pavasaris, Angelas, Katinas,
Pasaulis, netgi Kelmė, Biblioteka. Daugiausiai pasikartojo: Ačiū, Meilė, Draugystė. Vėliau vyko
popietė „Lietuviais esame mes gimę”. Net keletą kartų buvo peržiūrėtas visuomeninės organizacijos
„Krašto informacija” filmas „Tverai - senoji Žemaitijos sostinė“. Biblioteką puošė plakatai su
įžymių žmonių mintimis apie kalbą. Gimtosios kalbos diena yra puiki proga ne tik pakalbėti apie
savo gimtąją kalbą, bet ir kiekvienam mūsų susirūpinti savo kalbos grožiu ir švara.
 Gimtosios kalbos diena paminėta Mockaičių ir Maironių
kaimo mokyklos
padaliniuose.
 Balandžio 1- 15 d. Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje vyko tradicinės vaikų
įrašymo į skaitytojus dienos „Eikim, tėveli, į biblioteką“. Šis dviejų savaičių renginys, jau tapęs
gražia tradicija, kviečia mažuosius apsilankyti bibliotekoje, susipažinti su naudojimosi biblioteka
taisyklėmis, naudotis nemokamomis interneto paslaugomis. Atėję su tėveliais, mažieji noriai vartė
žaislines knygeles, žaidė stalo žaidimus ir sužinojo, kad čia galima smagiai praleisti laiką.
 Knygnešio dienai skirtos popietės įvyko Gailių, Junkilų, Maironių, Karklėnų
padaliniuose.
 Kovo 27-oji paskelbta Saugaus interneto diena bibliotekoje. Tą dieną Vaikų
bibliotekos skaitytojai susipažino su dokumentų paroda „Būk atsargus internete“, taip pat žiūrėjo
filmą „Tinklas“, kuriame pasakojama, kaip interneto tinklas suartino milijardus žmonių pasaulyje ir
pakeitė mūsų gyvenimus. Tačiau internetas atskleidė ir tamsiąją visuomenės pusę - vis daugiau
vaikų susiduria su technologijomis, kurios suteikia ne tik naujų pažinimo galimybių, bet ir sukelia
naujų pavojų. Peržiūrėję filmą, skaitytojai išbandė Saugaus interneto testą. Ne visiems sekėsi
puikiai, kai kuriems skaitytojams dar būtinai reikėjo pasiskaityti apie internete esančius pavojus.
Šios savaitės metu, visi, kas jautė ir suprato interneto svarbą savo gyvenime, buvo kviečiami
registruotis interneto vartotojų skaičiuoklėje.
 Vaikų bibliotekoje vyko valandėlė „Žolė – gera, žolė – bloga“. Jau nuo senų senovės
žmonės gydydavosi žolėmis, toks gydymo metodas populiarus ir šiandien. Tik ne kiekvienas
mūsų pažįstame naudingus augalus ir juos surenkame patys. Šį darbą atlieka išmanantys
specialistai, o mes vaistažoles perkame supakuotose dėžutėse. Bibliotekoje vaikai sužinojo apie
labiausiai paplitusias ir dažniausiai vartojamas vaistažoles, apie jų naudą žmogaus organizmui.
Vaikai patys pasakojo kokias mėgsta arbatas, kokia žino vaistažoles, kokių augalų privalo saugotis,
skaitė eilėraščius apie augalus.
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 Pagryžuvio kaimo padalinyje net 3 dienas savanorė I. Jankauskienė pravedė vaikams
nėrimo vąšeliu pamokas. Dalyvavo 26 vaikai.
 Įvyko Vasaros skaitymų popietė - (Griniai), Skaitymo pamoka (Kolainių išdavimo
punktas).
 Viktorinos „ Ateik, atrask, sužinok“ ir „Bibliotekos labirintuose“ (Maironiai), „Knygų
personažai“ ir „Žiniukų mūšis“ (Gailiai).

Edukacinė popietė „Užgavėnių šnekoriai“ , Draugystės popietė, literatūros popietė
„Knygučių ir pasakų šalyje“ – Tytuvėnų miesto padalinyje.

Pirmaklasio diena bibliotekoje (Lykšilis), skaitovų konkursai „Gintarinė posmų
javapjūtė“ (Maironiai), „Ir nuskambės žodis mūs gimtasis“ (Šalteniai).
 Integruotos pamokos vyko Karklėnų ir Pagryžuvio padalinuose.

Kūrybinės karpinių dirbtuvės „Sulankstyk, iškarpyk“ – Užvenčio miesto padalinyje,
„Snaigių karpymas“ (Karklėnų kaimo – mokyklos padalinys).

Jubiliejinės popietės rašytojams, poetams:V. Račickui (Junkilai), K. Sajai (Griniai),
S. Poškui (Pašilėnai), A. Lindgren (Kukečiai, Maironiai), O. Jautakei (Gailiai, Šaukėnai, Kiaunoriai,
Pašilėnai), R. Girkontaitei, M. Kudarauskaitei (Maironiai, Pašilė), Maironiui (Elvyravos mokyklos
biblioteka, Gailiai, Pašilėnai, Karklėnai), P. Tarasenkai (Pašilėnai), Šatrijos Raganai (Užventis).

Europrotų pavasario turnyras – Užvenčio miesto padalinys.
 Su mokyklomis, kultūros centrais, bendruomenėmis suorganizuoti tradiciniai
renginiai: Kaziuko mugė (Mockaičiai), „Kalėdinis laiškas seneliui“ (Vaiguva), kultūringiausio
moksleivio konkursas (Pagryžuvis), Gerumo savaitė (Vidsodis), kalėdinė popietė (Lupikai).
 Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje „Šiaurės šalys iš arti“ dalyvavo Pašilėnų (jau devintą
kartą), Gailių ir Užvenčio padalinių skaitytojai. Savaitės metu suorganizuota 15 renginių, kuriuose
dalyvavo 208 dalyviai.
 Bibliotekos (centro) ir 11 padalinių skaitytojai dalyvavo leidyklos „Alma littera“
vasaros skaitymų akcijoje „Augu skaitydamas“, o Žalpių kaimo padalinio skaitytoja - penktokė
Ugnė Janauskaitė nukeliavo net iki finalo. Ant jos medžio sužydėjo 84 lapeliai.
 Bibliotekose veikia ne tik dokumentų, bet ir vaikų piešinių ir kitų darbelių, fotografijų
parodos.
 Kitos popietės: „Švarūs dantys, sveiki dantys“ (Maironiai), „Įgarsinti kūriniai
vaikams“ (Karklėnai), dalyvavimas piešinių konkurse interneto radijuje – www.vaikuradijas.lt
(Tytuvėnai).
Edukacinis projektas „Lietuvių autoriai - vaikams“
Biblioteka jį vykdė jau penktus metus (projekto pagrindinis rėmėjas - Kultūros
rėmimo fondas, dalinai projektą rėmė verslininkė A. Valiukienė, L. Šaltmirienė, rajono
bibliotekininkų draugija, VO „Krašto informacija“ , rajono savivaldybė ir kt. Projekto vadovė metodininkė N. Kančauskienė), kurio metu įvyko 14 įvairiausių renginių, populiarinančių lietuvių
autorių kūrybą. Renginiuose apsilankė 421 dalyvis. Projekto metu įvykę renginiai:
 Vasaros skaitymai, kurie vyko birželio – rugpjūčio mėnesiais, yra skirti aktyvinti
vaikų skaitymą vasaros metu. Šioje akcijoje dalyvavo ne tik Kelmės Žemaitės VB, bet ir Tytuvėnų,
Užvenčio, Pagryžuvio bei Pašilėnų bibliotekų skaitytojai. Bibliotekose parengtos Vasaros skaitymų
lentynos, kurios buvo pilnos naujų, iš projekto lėšų įsigytų lietuvių autorių knygų. Visą vasarą
aktyviai skaitę, vaikai sulaukė ir įvertinimo. Rugpjūčio 30 dieną būrys aktyviausių Kelmės
Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus Vasaros skaitymų skaitytojų susirinko į
šios akcijos baigimo šventę. Bibliotekininkė A. Šemetulskienė apžvelgė Vasaros skaitymų
rezultatus, paminėjo populiariausias knygas. Tai: „Kai šalia teta Beta“, K. Kasparavičiaus „Sapnų
katytė“, P. Juodišiaus „Penktadieniais apelsinus sapnuoti draudžiama“, mūsų kraštietės rašytojos O.
Jautakės „Ponia Pelargonija“. Aktyviausiai knygas skaitė E. Dirbanauskaitė, A. Grigaitis, R.
Norvaišas, F. Bankovskaitė, J. Klusaitė, E. Pelenytė. Šventėje dalyvavusios Pagryžuvio bibliotekos
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vasaros skaitymų nugalėtojos Karolina ir Inesa Kožkutės, Martyna ir Ieva Kaušiūtės taip pat buvo
apdovanotos.
Linksmasis Drevinukas ir bibliotekininkė vaikams pravedė edukacinę pamokėlę apie
rašytoją Šatrijos Raganą. Būtent apie šią rašytoją parengtą ekspoziciją Užvenčio krašto muziejuje ir
apžiūrėjo apsilankę Vasaros skaitymų nugalėtojai iš Kelmės ir Tytuvėnų bibliotekų. Iš Užvenčio
kelias vedė į Ušnėnus, į Povilo Višinskio muziejų, kur vaikai susipažino su ekspozicija, skirta
rašytojai Žemaitei.
Vasaros skaitymų užbaigimo šventės įvyko Tytuvėnų, Užvenčio ir Pašilėnų
bibliotekose. Užventyje geriausiai skaitė: A. Mangirdas, D. Gumuliauskas, B. Lisenkova, E.
Butinaitė, Ž. Žemeckaitė, A. Šimkutė, S. ir A. Rasickai, Tytuvėnuose: U. Papartytė, N.
Vainauskaitė, A. Andriulis, S. Milickytė, R. Gerčaitė, G. Rakmanaitė, V. Valčiukaitė, E. Šedytė,
Pašilėnuose: G. Daudoravičiūtė, E. Doroškina, S. Gerbenis, F. Magdušauskaitė.
 Spalio 10 d. Kelmės Žemaitės viešojoje bei Šaukėnų bibliotekose įvyko jaunųjų
skaitytojų susitikimai su įdomia asmenybe, knygos ir teatro žmogumi – Kristina Gudonyte. Kristina
Gudonytė daugeliui žinoma kaip populiarių televizijos filmų („Dvynukės“, „Dvynukės ir dvyniai“ ir
kt.), daugybės spektaklių scenarijų autorė ir režisierė, televizijos serialų „Neskubėk gyventi“,
„Nemylimi“, „Moterys meluoja geriau“ scenarijų bendraautorė. Į susitikimą Kelmės Žemaitės
viešojoje bibliotekoje atskubėjo „Kražantės“ pagrindinės mokyklos šeštokai, kuriems viešnia
papasakojo apie save, apie tai, kad būdama septynerių metų jau vaidino filme. Kaip pati prisipažino,
vaikystėje buvo padykusi ir labai judri mergaitė, visą gyvenimą jautėsi neužaugusi, nors šeimoje yra
vyriausia. Įgijusi aktorės, režisierės, prodiuserės profesijas, dirbo teatre, vaidino ir statė spektaklius,
dabar kuria scenarijus populiariems TV serialams, verčia iš vokiečių ir rusų kalbų. Labai mėgsta
tapyti, surengė 15 personalinių tapybos parodų. Sodrus ir gražus aktorės balsas tiesiog užbūrė
jaunuosius skaitytojus, kai autorė skaitė ištraukas iš savo knygų. Patys vaikai taip pat pasistengė ir
paskaitė savo interpretacijas. Autorė, kaip pati save įvardina „visų galų meistre“, yra parašiusi
puikių, didžiulio populiarumo vaikų ir paauglių tarpe sulaukusių knygų - romanų „Gėlių dvaras“,
„Blogos mergaitės dienoraštis“. Pastaroji knyga 2009 metais buvo pripažinta geriausia metų knyga
paaugliams. Susitikimo metu kai kurie skaitytojai prisipažino, kad paėmus į rankas šią knygą,
neįmanoma buvo nuo jos atsitraukti – taip prikaustė siužetas, artimos, paaugliams pažįstamos
problemos. Autorę maloniai nustebino daugybė klausimų: apie kūrybą, svajones, keliones ir
vaikystėje labiausiai pamėgtas ir įsimintinas knygas. Autorė padovanojo bibliotekai savo knygų,
kurios jau tą pą pačią dieną iškeliavo pas skaitytojus. Pati naujausia K.Gudonytės knyga „Ida iš
šešėlių sodo“, nominuota šiemet paskelbtame nacionaliniame konkurse „Metų knygos rinkimai
2012“ paaugliams skirtų knygų kategorijoje. Tai trečias autorės kūrinys - romanas apie meilę ir
amžinybę.
 Lapkričio 15 d. Kelmėje ir Maironiuose įvyko susitikimai su rašytoja, žurnalų vaikams
„Nykštukas“ ir „Kutis“ redaktore I. Bumblauskiene. Ji nuoširdžiai ir šiltai bendravo su vaikais,
sekė pasakas, deklamavo eilėraštukus, įtraukė vaikus į kūrybą. Jiems labai patiko trumpi filmukai
apie katiną Fredį, Girgžduką, gyvenantį spintoje ir apie žvakę, kurią uždegus, ji virsta šviesos fėja.
Vaikai turėjo galimybę pamatyti Ilonos Bumblauskienės nuotraukas, kuriose nupaveiksluoti, atrodo,
tokie paprasti dalykai: vanduo, ledas, balutės. Tačiau kiek tuose kasdieniniuose daiktuose galima
atrasti įdomaus – balutėse ar lede „slypėjo“ ir zuikutis, ir gėlės, ir laivas... Pasitelkus fantaziją,
įmanoma viskas. Mažiesiems skaitytojams labai patiko nuotraukos „Medžių abėcėlė“, kur raideles
galima išskaityti iš įvairiausiai susipynusių medžių.
 Dar vienas įdomus būdas supažindinti vaikus lietuvių rašytojų kūryba – spektakliai,
kurie pastatyti pagal lietuvių autorių kūrybą. Šįkart aktyviausi Kelmės Žemaitės VB ir Pašilėnų
miesto bibliotekų skaitytojai lankėsi Šiaulių dramos teatro spektaklyje - premjeroje „Berniukai šoka
breiką“, kuris pastatytas pagal vieno iš populiariausių vaikų autorių V. Račicko knygą.
 Viena iš populiariausių projekto dalių – edukacinės pamokėlės apie lietuvių rašytojus
bei jų kūrybą. Šiemet pravestos 4 pamokėlės: apie Šatrijos Raganą – Kelmės Žemaitės VB vaikų
literatūros skyriuje, apie I. Stankienę - Lykšilyje, apie V. Palčinskaitę – Šalteniuose, apie Maironį
– Kelmės „Kražantės“ pagrindinėje mokykloje.
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 Projekto metu Kelmės Žemaitės VB įvyko dar dvi popietės – „Žolė gera – žolė bloga“
(lietuvių poetų eilėraščiai apie augalus) bei rašytojos O. Jautakės kūrybai skirta valandėlė.
 Visuomeninė organizacija „Krašto informacija“ parengė tris reportažus iš projektinių
renginių. Juos galima pamatyti bibliotekos svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt bei svetainėje
www.labasiskelmes.lt
 Iš viso įgyvendinant edukacinį projektą „Lietuvių autoriai vaikams“, suorganizuota
14 renginių, kuriuose dalyvavo 421 bibliotekų lankytojas.
Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai


Tradicinės įrašymo į skaitytojus dienos „Eikim, tėveli, į biblioteką“ – Bibliotekoje

(centre).
 Literatūros popietės - Karklėnų, Mockaičių, Vaiguvos, Pašilės, Kiaunorių, Pašilėnų,
Grinių, Šedbarų, Užvenčio, Junkilų, Lykšilio, Elvyravos, Kukečių padaliniuose.
 Žemaitės VB darbuotojos D. Garnienė ir N. Kančauskienė bibliotekų lankytojams
pravedė 5 edukacines pamokėles, skirtas lietuvių rašytojams: V. Palčinskaitei (dvi), Maironiui,
Šatrijos Raganai, kraštietei I. Stankienei. Pamokėlės tampa labai populiariais renginiais – dažnai
pravesti pamokėles bibliotekoje ar mokykloje jų rengėjos yra kviečiamos.
Garsiniai skaitymai
 Vidutiniškai Bibliotekoje buvo pravesti 5 garsiniai skaitymai. Iš viso jų buvo surengta
141 tai sudarė 26 proc. visų renginių vaikams ir 44 proc. visų žodinių renginių vaikams. Garsinių
skaitymų lyderiai – Kelmės specialiosios mokyklos biblioteka. Čia organizuotas net 31 garsinių
skaitymų popietė. Šio padalinio skaitytojai – specifiniai, jų skaitymo į gūdžiai taip pat skiriasi nuo
kitų padalinių skaitytojų, todėl garsinius skaitymus šios bibliotekos skaitytojai labai mėgsta,
atidžiai klauso jiems skaitomų knygelių. Garsiniai skaitymai padaliniuose buvo vykdomi
pasirenkant įvairias formas: vienur vaikai patys skaitė pamėgtas knygeles, kitur knygas vaikams
skaitė suaugusieji: mokytojos, mamos, kiti svečiai. Vienose bibliotekose knygos buvo skaitomos
pasirenkant žanrą, temą (pasakos, gamta, eilėraščiai, naujos knygelės, metų laikai ir pan.), kitose
bibliotekose garsinių skaitymų metu buvo skaitomos knygos rašytojų, kurių praėjusiais metais buvo
minimos jubiliejinės sukaktys. Buvo skaitomos pasakos, tautosaka, literatūros klasika (S. Nėris,
Maironis, Žemaitė ir kt.), nepamiršti ir šiandieniniai autoriai (K. Saja, Just. Marcinkevičius, O.
Jautakė, V. Račickas, N. Kepenienė, G. Adomaitytė, G. Beresnevičius ir kt.). Skaityti ir užsienio
autorių (V. Haufo, A. Lindgren, A. A. Milno ir kt.) kūriniai. Daugiausia garsinių skaitymų pravedė
jau minėta Kelmės specialioji mokykla – 31, Kukečių kaimo padalinyje – 11, 10 - Užvenčio miesto
padalinyje, Kiaunorių kaimo – mokyklos ir Vaiguvos kaimo padaliniuose.
6.3. Informacija apie vaikų klubus
 Bibliotekoje (centre) Vaikų literatūros skyriuje veikia pasakų klubas „Drevinukas“.
Pastaruoju metu jį lanko 10 vaikų. Jie rengia knygų pristatymus, pasakų popietes, vaidina su
lėlėmis, tvarko Pasakų skrynią, kurioje sudėtos įdomiausios, naujausios, gražiausios ir
mėgstamiausios vaikų pasakų knygos, moko mažuosius naudotis kompiuteriu.
 Vaikų seklytėlė „Daigelis“, veikia Šedbarų kaimo padalinyje. Klubas veikia nuo
2000-ųjų metų. Jį lanko 17 vaikų. Jie piešia, tvarko ir patys kuria knygeles, rengia renginius,
išvykas į kitas bibliotekas.
 Vaikų laisvalaikio užimtumo klubas „Krapštukas“, veikia Pagryžuvio kaimo
padalinyje. Klubą lanko 6 nariai. Vaikai piešia, kuria, organizuoja renginius, padeda
bibliotekininkei.
 Vaikų klubas „Bitutė“, veikia Kukečių padalinyje. Klubą lanko 14 vaikų. Vaikai siuva
lėles, kuriomis ir vaidina, piešia, inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, aktyviai skaito.
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 Knygos bičiulių klubas „Kodėlčiukas“ veikia Gailių kaimo – mokyklos filiale. Klubo
narių yra 10. Vaikai dalyvauja renginiuose, padeda tvarkyti knygeles.
6.4. Informacinis darbas
Pravesta bibliografinių pamokėlių:
 Bibliotekoje: 69 (+1.), t.y. 58 val.
 vidutiniškai 1 bibliotekoje įvyko 2,6 bibliografinės pamokėlės.
Bibliografinių pamokėlių populiarumas truputį mažėja, tačiau daugėja konsultacijų ir
mokymų, susijusių su naujomis informacinėmis technologijomis.
A-B grupių teminiai katalogai yra tiek Bibliotekoje (centre), tiek visuose padaliniuose.
C-D grupių katalogai yra Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje, miestų padaliniuose,
bei dar 10 padalinių., t. y. šiuos katalogus turi 42 proc. Bibliotekos bibliotekų.
Likusiuose padaliniuose C-D grupių bibliografinių aprašų kortelės dedamos į
pagrindinį sisteminį katalogą, nes tiesiog netikslinga daryti atskirą C–D grupių katalogą.
Užklausos
SVB atsakyta į 1710 (+329) vaikų užklausas, o tai yra 19 proc. daugiau negu 2011 m., iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 331 (+37);
 Miesto filialuose: 367 (+38);
 Kaimo filialuose: 1012 (+254).
Moksleiviai, kaip ir kasmet, dažniausiai pateikia temines užklausas gamtos, literatūros
mokslo, istorijos, meno, etnografijos, socialinėmis temomis. Bibliotekininkai pastebi, kad vaikai
ieško atsakymų savarankiškai, ypač ten, kur yra prieiga prie interneto. Tačiau užklausų
registravimas ir atsakymų į jas suradimas yra viena iš pagrindinių bibliotekos veiklų.
Bibliotekininkai turėtų daugiau dėmesio skirti šiai darbo sričiai ir atidžiau užfiksuoti užklausas.
6.5. Prieiga prie interneto
Prieigą prie interneto turėjo: 22 (+4) bibliotekos.
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, 2012 metais internetas „atsirado“ dar 4 kaimo
padaliniuose.
Interneto vartotojų/vaikų skaičius Bibliotekoje 2012 m. buvo: 1632 (+233), t.y. 49 proc. visų
interneto vartotojų. Šių vartotojų/vaikų skaičius padidėjo 14 proc.:
 Bibliotekoje (centre): 451(+69), tai sudaro 45,5 proc. visų Bibliotekos (centro) interneto
vartotojų;
 Miesto padaliniuose: 313 (-15), tai sudaro 55 proc. visų miesto padalinių interneto
vartotojų;
 Kaimo padaliniuose: 1868 (+179), tai sudaro 49 proc. visų kaimo padalinių interneto
vartotojų.
Interneto seansų skaičius (lankytojų/vaikų) Bibliotekoje 2012 m.: 39054(+1648), t.y. 62 proc.
visų interneto lankytojų. Seansų padaugėjo 4,2 proc.:
 Bibliotekoje (centre): 6954(+123), tai sudaro 55 proc. visų Bibliotekos (centro) interneto
lankytojų;
 Miesto padaliniuose: 7291(+1658), tai sudaro 29 proc. visų miesto padalinių interneto
lankytojų;
 Kaimo padaliniuose: 24809(-133), tai sudaro 62 proc. visų kaimo padalinių interneto
lankytojų.
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Stebima interneto seansų didėjimo tendencija. Tam įtakos turėjo padidėjęs interneto prieigą
turinčių padalinių skaičius ir patobulinta apskaita (įdiegta VRSS), projekto „Bibliotekos pažangai“
interneto akcijos. Tačiau kaimo padaliniuose interneto seansų skaičius 1 proc. sumažėjo, nepaisant
to, kad padalinių, turinčių prieigą prie interneto, padidėjo.
6.6. Fondo formavimas
Iš viso įsigyta: 2286 (+1125) fiz. vnt. naujų dokumentų vaikams ir moksleiviams.
Iš viso A (ikimokyklinio amžiaus) grupės naujų dokumentų: 702 (+529).
Iš viso įsigyta:
 Biblioteka (centras): 325 fiz. vnt. (+45).
 Miesto padaliniuose naujų dokumentų: 352 (+154) fiz. vnt.
 Kaimo padaliniuose naujų dokumentų: 1609 (+941) fiz. vnt.
Vidutiniškai 1 miesto padaliniui užsakyta 6 pav. (-3) periodinių leidinių vaikams.
Vidutiniškai 1 kaimo padaliniui užsakyta 2 pav. (-1) periodinių leidinių vaikams.
Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekai užsakyta 10 (-3) pav. periodinių leidinių.
VII. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA
7.1. LIBIS programinės įrangos diegimas
LIBIS programinė įranga Bibliotekoje (centre) buvo įdiegta 2003 metais. Dirbama
katalogavimo ir komplektavimo posistemėje, atliekamas analizinis katalogavimas bei periodinių
leidinių dokumentų registravimas. Bibliotekoje (centre) rekataloguojamas fondas. Rekataloguota
29973 fiz. vnt. knygų fondo. Per metus rekataloguota 3001 fiz. vnt.
2008 m. įdiegta skaitytojų aptarnavimo posistemė.
Žemaitės VB dalyvauja LIBIS Analizinės bibliografijos posistemio kūrime: trijų rajono
periodinių leidinių straipsniai aprašomi ir jų bibliografiniai įrašai siunčiami į Lietuvos nacionalinės
M. Mažvydo bibliotekos duomenų bazę, iš kurios, esant būtinybei, kopijuojami reikiami
bibliografiniai įrašai.
Deja, kol kas LIBIS neįdiegta nė viename padalinyje.
Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge: 57800 (+ 4518).
7.2. Informacinis fondas
Bibliotekos informacinį fondą sudarė: 1690 fiz. vnt. (+20).
Vidutinis informacinio fondo dydis buvo:
 Miesto padalinyje: 468 fiz. vnt. (+100)
Miesto padaliniuose išskirti informaciniai leidinių fondai vaikams, todėl šio fondo
dokumentų skaičius didesnis negu 2011 m.
 Kaimo padalinyje: 109 fiz. vnt. (-45), vidutiniškai fondas papildytas 3 fiz. vnt., tačiau
peržiūrėti informacinių leidinių fondai kai kuriuose padaliniuose, todėl šis fondas sumažėjo.
Bibliotekoje (centre) šiame fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai:
enciklopedijos, žinynai, žodynai, vadovai, taip pat kita reikalinga literatūra, kurios teišgalima
nupirkti po 1 egz.
Informacinių leidinių fondas papildytas dviem „Visuotinės lietuvių
enciklopedijos“ tomais, kitais informaciniais leidiniais: „Įdomios kelionės po Lietuvą“: iliustruotas
žinynas (Terra publika 2012), V. Kavaliauskas. „Lietuvos karžygiai“ (Daigai, 2012) ir kt.
Vaikų bibliotekoje informacinių leidinių fondas papildytas šiais spaudiniais: Žinynas
vaikams. Tikrai? Oho... Tai bent! (Trys nykštukai, 2012), S. Paltanavičius. Pažinkime Lietuvos
gyvūnus ( Alma litera, 2012), L. Midveris. Kaip įsiminti vėliavas (Metodika, 2012), Mikės
Pūkuotuko enciklopedija. Gyvoji gamta (Egmont Lietuva 2012).
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7.3. Katalogų ir kartotekų sistema
Bibliotekoje (centre) esantys katalogai ir kartotekos:
 Elektroninis katalogas.
 Korteliniai: abėcėlinis, antraščių katalogai.
Bibliotekoje atsisakyta kortelinės sisteminės straipsnių kartotekos, nes formuojamas
elektroninis analizinių įrašų katalogas, bibliotekoje (centre) taip pat nebepildomos kraštotyros,
bibliotekininkystės kartotekos, užkonservuotas kortelinis sisteminis katalogas.
Padalinių katalogai ir kartotekos:
 Abėcėliniai katalogai yra visuose padaliniuose, išskyrus Kelmės specialiosios
mokyklos biblioteką.
 Sisteminiai katalogai yra visuose padaliniuose, išskyrus mokyklų padalinius, esančius
Bibliotekos struktūroje.
 Visuose padaliniuose (išskyrus mokyklos) yra kraštotyros kartotekos.
 Mikrorajono kartotekos yra 83 proc. padalinių.
 Bendroji straipsnių kartoteka yra 35 proc. padalinių. Kitos bibliotekos šios straipsnių
kartotekos atsisakė, nes reikalingi straipsniai randami internete.
7.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Gauta užklausų: 4740 (+1378) (užklausų padaugėjo 11,9 proc.).
 Atsakytų užklausų: 4701 (atsakyta į 99 proc. pateiktų užklausų).
 Atsakyta Bibliotekoje (centre) : 1618 (+635).
 Atsakyta miesto padaliniuose: 895 (+93).
 Atsakyta kaimo padaliniuose: 2227 (+735).
 Vidutiniškai 1 padaliniui tenka 123 (+123) atsakytos užklausos.
Teminės užklausos sudaro 76 proc., adresinės – 20 proc., faktografinės – 2 proc.
tikslinamosios – 2 proc. visų atsakytų užklausų.
Užklausų fiksavimas, kaip ir kasmet, yra viena iš didžiausių rajono bibliotekininkų
problemų, nes joms fiksuoti bibliotekininkai skiria per mažai dėmesio. Bibliotekininkai atsako į
užklausas, bet ne visas jas užfiksuoja. Žinoma, tai jau verčia susimąstyti. Bibliotekininkų pasitarimo
metu, metodininkai perskaitė pranešimą „Bibliografinio informacinio darbo apskaita“.
Kaip ir kasmet, daugiausia užklausų pateikė moksleiviai ir studentai. Užklausos
įvairios: gamtos, literatūros, geografijos, ekologijos, etnografijos, kraštotyros, ekonomikos,
rinkodaros, vadybos, teisės ir kt. temomis. Atsakant į užklausas dažniausiai naudojamasi
informacinių leidinių fondu, internetu, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos DB. Visgi
atsakyti į visas užklausas nepavyko. Be to, darbuotojos dažniausiai fiksuoja tik atsakytas užklausas.
Į daugiausia užklausų kaimo padaliniuose atsakė Pašilėnų kaimo padalinio darbuotoja
(186) ir Kukečių bibliotekininkė (183); mažiausiai – Lupikų kaimo padalinyje -17. Žinoma, kad
augant informaciniam gyventojų raštingumui, beje, ir bibliotekininkų dėka, vartotojai geba
savarankiškai rasti atsakymus. Būtų įdomu fiksuoti ne tik užklausų kiekį, bet ir laiką, sugaištą
atsakymams, nes dažnai užklausos būna ganėtinai sudėtingos.
7.5. Gyventojų mokymai
2012-ieji, kaip ir 2011-ieji, buvo aktyvūs gyventojų kompiuterinio raštingumo
mokymo metai. Iš viso gyventojų mokymai truko 1532 (5 proc. mažiau) valandas. Iš jų:
 839 val. buvo skirtos gyventojų konsultacijoms (suteiktos 3371 konsultacija),
susijusioms su informacinėmis technologijomis.
 201 val. skirtos individualiems gyventojų mokymams dirbti kompiuteriu ir atlikti
paieškas internete, naudotis jo kitomis galimybėmis, (apmokyti 189 žmonės).
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 426 val. vyko mokymai grupėse. Apmokyta 114 gyventojų. 13 –ai žmonių mokymus
vedė ir patys bibliotekininkai, 101-am - kiti dėstytojai.
 66 val. skirtos bibliografinėms pamokėlėms.
 Biblioteka bendradarbiavo su Kauno technologijos universitetu, kuris vykdydamas
projektą „Kompiuterinio raštingumo mokymai“, pravedė mokymus Grinių, Junkilų, Pagryžuvio,
Šedbarų, Vaiguvos padaliniuose.
 Biblioteka bendradarbiavo su VšĮ „Baltijos edukacinių technologijų institutu“, kuris
vykdydamas ES struktūrinių fondų paramos projektą „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai
visapusiškam tobulėjimui“, pravedė kompiuterinio raštingumo mokymus e-Citizen (mokymus
vykdė UAB „Minties vingiai“) Grinių, Kukečių, Vidsodžio, padaliniuose.
 Individualius ir grupių mokymus vedė ir bibliotekininkės. Daugiausia gyventojų mokė
V. Zonienė, M. Dinapaitė (Biblioteka (centras)), A. Gedraitienė (Gailiai), L. Jasulaitienė
(Kukečiai), N. Pelenienė (Karklėnai), D. Valienė (Pašilėnai).
7.6. Elektroninės paslaugos
Bibliotekoje, kur yra prieiga prie interneto, vartotojai gali nemokamai naudotis
internetu, nemokamai naudotis Bibliotekos bei LIBIS suvestiniu elektroniniu katalogu, taip pat
nemokamai gali naudotis šiomis elektroninėmis bazėmis:
 INFOLEX. Praktika su integruota teisės aktų paieška (594 atsisiųsti įrašai).
 EBSCO Publishing (31atsisiųstas įrašas, 23 atsisiųsti dokumentai). Šia baze buvo
galima naudotis ne tik bibliotekoje : 2 vartotojams buvo suteikta nuotolinė prieiga.
 Oxford Reference ONline: Premium Collection (apie atsisiųstus įrašus nėra
duomenų).
 Grove Art Online (elektroninis vaizduojamojo meno bei architektūros žodynas; apie
atsisiųstus įrašus nėra duomenų).
 Grove Music Online (elektroninis muzikos žodynas; apie atsisiųstus įrašus nėra
duomenų)
 Iš viso atsisiųstų įrašų skaičius: 1350
 Bibliotekos interneto žiniatinklyje (svetainėje) bei facebook profilyje skelbiama
informacija (tarp jų ir elektroniniai kraštotyros dabai). Vartotojų patogumui, svetainėje yra
paslauga – „Klausk bibliotekininko“, tačiau ji kol kas nėra populiari. Atsakydami į užklausas,
bibliotekininkai dažnai naudojasi Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos periodinių
leidinių bibliografine straipsnių baze.
 Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius 2012 m.: 22 (+4); t.y. 85 proc.

Interneto prieiga yra: Bibliotekoje (centre), 2 miesto padaliniuose, 19 kaimo
padalinių.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka 4 filialuose (Mockaičių, Lupikų, Lykšilio, Šaltenių)
buvo pradėta teikti interneto paslauga.
 Prieigos prie interneto nėra 2 kaimo padaliniuose ir 2 Bibliotekai priklausančiuose
mokyklų padaliniuose.
 Interneto vartotojų skaičius: 3318 (+408), tai 40 proc. visų Bibliotekos vartotojų.
 Interneto seansų skaičius: 62834 (+2282), tai 3,7 proc. daugiau negu 2011 m.
Interneto vartotojų ir seansų skaičius didėjo, nes 2012 m. projekto „Bibliotekos
pažangai“ dėka 4 –iuose kaimo padaliniuose buvo įvestas internetas. Interneto seansų skaičius ir
laikas gali šiek tiek skirtis nuo VRSS, nes buvo dienų, kai ši sistema strigo, bet vartotojai internetu
naudojosi. Taip pat miesto filialuose yra senų kompiuterių, kuriuose nėra įdiegta VRSS, o interneto
seansai skaičiuojami rankiniu būdu.
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Kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų vartotojams su prieiga prie interneto: 97 (+15). Iš
jų: 10 – Bibliotekoje (centre), iš jų: 6 – suaugusiųjų aptarnavimo skyriuje ir 4 - Vaikų bibliotekoje,
12- miesto 75 – kaimo padaliniuose.

Tarp interneto vartotojų yra 48 (- 3) proc. vaikų, 52 (+3) proc. suaugusiųjų.

Pagal viešos interneto prieigos seansų skaičių Biblioteka (centras) ir jos padaliniai buvo
pirmajame respublikos bibliotekų dešimtuke, o apskrityje būdavo pirma/antra.

Populiariausia paieškos sistema buvo www.google.lt ir www.google.com
Populiariausi žiniatinkliai: www.tankionline.com, www.one.lt, www.autogidas.lt,
www.yootube.com, www.tyrians.lt, statistik-gallup.net socialiniai žiniatinkliai: www.facebook.com,
www.draugas.lt (pastarieji ypač populiarus tarp paauglių) ir daugelis kitų.
Daugelis lankytojų naudojasi internetinės telefonijos Skype, el. pašto paslaugomis.

Virtualių apsilankymų skaičius buvo: 5646 (+3330).
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, buvo atnaujintas Bibliotekos žiniatinklis
(interneto svetainė), kuri pritaikyta naudoti neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams.
7.8. Kraštotyros veikla
Kraštotyrinės veiklos uždaviniai: kraštotyros fondų komplektavimas, elektroninės
analizinės kartotekos formavimas, literatūros apie savo kraštą kaupimas ir populiarinimas,
kraštotyros darbų rengimas, renginių, parodų organizavimas. Kraštotyros kartotekos nuolat
pildomos analiziniais aprašais (bibliotekai įsijungus į LIBIS Analizinės bibliografijos posistemį, į
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos duomenų bazes siunčiami vietinių trijų periodinių
leidinių straipsnių analiziniai aprašai, kaupiamos nuotraukų, lankstinukų bei kitų mažųjų leidinių
archyvas, naujais dokumentais pildomas kraštotyros dokumentų fondas (per metus Bibliotekos
(centro) kraštotyros fondas papildytas 12 fiz. vnt., o padalinių – 98 fiz. vnt.). Kraštotyrine medžiaga
pildomi tęstiniai ar ruošiami nauji teminiai bei personaliniai aplankai.
Nuo 2010 m. Žemaitės VB panaikintas vyresn. bibliotekininko, dirbusio kraštotyros
srityje, etatas. Šį darbo barą dalijasi Skaitytojų aptarnavimo – informavimo skyriaus darbuotojos.
Todėl sumažėjo kraštotyrinės veiklos koordinavimas tarp filialų, nebeparuošiama išsamių
kraštotyros darbų. Kasmet viešoji biblioteka rašo už praėjusius metus bibliotekos metraštį, papildo
segtuvus apie žymius savo mikrorajono žmones, kitus, anksčiau pradėtus darbus. Toliau pildo
kraštotyrinius segtuvus: „Kelmės rajono ežerai ir upės“, „Tautodailininkai“, „Dvarai“, „Rašome
mes, rašo apie mus“, „Mūsiškių knygos“, „Tradicijos“ ir t. t. Iš viso pildomi 35 aplankai.
Bibliotekos interneto svetainėje yra 13 visateksčių kraštotyros darbų.
Atsakyta į 134 kraštotyrines užklausas.
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB) pateikti 2164 analiziniai įrašai
(iš trijų rajono laikraščių).
Parengti bibliotekų metraščiai, ir tik keliuose padaliniuose parengti kiti kraštotyros
darbai: Tytuvėnų miesto padalinio darbuotoja D. Galbuogienė parengė vaizdinį aplanką „Akimirkos
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iš vaikų renginių“, Karklėnų kaimo – mokyklos bibliotekininkė N. Pelenienė surinko medžiagą apie
vietos bendruomenę, Pašilėnų kaimo padalinio darbuotoja parengė darbą „Šiaurės bibliotekų
savaitė: Pašilėnų bibliotekos dienoraštis“.
Bibliotekoje rengiamos kraštotyros parodos: dokumentų bei kraštiečių ir/arba vietos
gyventojų meno (fotografijos, tautodailės) darbų parodos, vietos rašytojų, literatų kūrybos
pristatymai.
Per 2012 m. iš viso Bibliotekos buvo parengta kraštotyros darbų: 28 (-8)
 Bibliotekoje (centre): 4 (-1)
 Miesto padaliniuose: 3 (tiek buvo paruošta ir 2011 m.)
 Kaimo padaliniuose: 21 (-7)
VIII. METODINĖ VEIKLA
8.1. Metodinės veiklos kryptys
Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas.
Bibliotekų veiklos planavimas, analizė bei kontrolė.
Inovacijų paieška ir sklaida.
Duomenų apie Biblioteką kaupimas ir analizė.
Praktinės metodinės pagalbos visiems rajono bibliotekininkams organizavimas ir
teikimas, filialų bibliotekinės veiklos koordinavimas.
 Papildomų finansavimo šaltinių ieškojimas, rašant ir teikiant programas bei projektus
rašymas.
Atsižvelgiant į Metodikos skyriaus veiklos specifiką, tačiau nekeičiant šiam skyriui ir
šio skyriaus darbuotojams pavestų įgyvendinti funkcijų bei siekdama, kad minėto skyriaus
pavadinime atsispindėtų jo veiklos sritys, Bibliotekos direktorė savo 2012 m. rugsėjo 4 d. Nr. V36 įsakymu pakeitė Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012
m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. V-21 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios
bibliotekos Metodikos skyriaus ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“ ir išdėstė jį taip: „Įsakymas
dėl Kelmės rajono savivaldybės žemaitės viešosios bibliotekos Metodikos, informacijos ir
technologijų skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“. Pagal šį įsakymą Metodikos
skyrius tampa Metodikos, informacijos ir technologijų skyriumi, todėl metų eigoje prasiplėtė ir
skyriaus veiklos kryptys: naujų technologijų diegimas, gerosios patirties sklaida, veiklos viešinimas
ir kt.






8.2. Metodinės medžiagos rengimas
Parengtos metodinės medžiagos: 2 (-1)
 „Žodis kaip žiedas skleidžiasi“ (Tarptautinei gimtosios kalbos dienai), kurioje
pristatoma ši diena, pasakojama apie kalbas, taip pat – lietuvių kalbą, paruoštas trumpas konkursas
„Kaip reikia kalbėti“
 „Adventas – kitaip įprasmintas laikas“ (scenarijus, citatos dokumentų parodai, aprašyti
papročiai).
Metodinės medžiagos pristatomos bibliotekininkų pasitarimų metu, išsiuntinėjamos e.
paštu kiekvienai bibliotekininkei.
Metodinėmis rekomendacijomis dažniausiai naudojasi Tytuvėnų, Užvenčio, Gailių,
Grinių, Karklėnų, Kiaunorių, Lupikų, Lykšilio, Maironių, Pagryžuvio, Pašilės, Pašilėnų, Šedbarų,
Vidsodžio, Žalpių filialų bibliotekininkai.
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8.3. Išvykos: praktinės pagalbos teikimas
2012 m. į filialus buvo nuvykta: 76 kartus (-28).
Vienas filialas vidutiniškai buvo aplankytas 3 kartus.
Išvykų metu padėti atlikti fondo patikrinimai Liolių kaimo padalinyje ir Kelmės
specialiosios mokyklos bibliotekoje. Tytuvėnų miesto padalinyje padėta atrinkti neaktualius
dokumentus nurašymui. Kitų išvykų metu tikrinta apskaita, teiktos konsultacijos darbo klausimais.
Daugiausia išvykų (42 proc.) atliko bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierė J.
Averlingienė, nes buvo kompiuterinės technikos gedimų, reikėjo instaliuoti įvairius programinius
atnaujinimus, pravestos stažuotės vietoje ir pan.
Metodininkės konsultacijas įvairiais klausimais teikia ne tik išvykų metu, bet ir
telefonu bei šiuolaikinėmis technikos priemonėmis: skype, Microsoft Lync , e. paštu.
16 kartų padaliniuose lankėsi direktorė, 6 kartus - Spaudinių komplektavimo ir
tvarkymo skyriaus darbuotojos.
8.4. Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo organizavimas
Bibliotekininkų kvalifikacijai tobulinti buvo suorganizuoti 2 (-1) seminarai:
 Seminaras „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos
padalinių veikla 2011 metais“ įvyko kovo mėnesį. Perskaityti 3 pranešimai: „Kelmės rajono
savivaldybės viešųjų bibliotekų sistemos 2011 metų veiklos ataskaita“ (pranešėja – vyriaus.
metodininkė N. Kančauskienė), ,,Kelmės rajono bibliotekų veiklos rodikliai respublikos bibliotekų
tarpe” (pranešėja – Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus (toliau – MITS) skyriaus
vedėja J. Dinapienė bei „Kelmės rajono Žemaitės VBS veikla 2012 metais“ (pranešėja – direktorė
R. Grišienė).
 Seminaras „Šiuolaikinė biblioteka“ įvyko gruodžio mėnesį. Perskaityti 5 pranešimai:
„Žemaitės viešoji biblioteka: nuo 1937 m. iki šių dienų“ (pranešėja –Metodikos, informacijos ir
technologijų skyriaus vedėja J. Dinapienė), „Kultūros politikos aktualijos“ (Kelmės rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas A.
Krutkevičius), „Šiuolaikinė biblioteka: nuo informacinių centrų iki sociokultūrinės vietos
bendruomenei“ (pranešėja - vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė), „Elektroninės informacijos
ištekliai: paieška Lietuvos ir užsienio duomenų bazėse“ (pranešėjos – Šiaulių apskrities P. Višinskio
VB Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja E. Prakapene ir Informacijos skyriaus
vyriaus. bibliografė S. Remeikaitė), „Bibliotekininkų kvalifikacinė kelionė į Balkanus“ (pranešėja Šiaulių apskrities P. Višinskio VB Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja E.
Prakapene).

Buvo organizuoti pasitarimai: 6 (+3).
Suorganizuota kitų formų renginių, skirtų darbuotojų profesionalumui ugdyti:
 4 stažuotės padalinių darbuotojoms, 2012 m. pradėjusioms dirbti su VRSS.
 Suteiktos konsultacijos padalinių ir mokyklų bibliotekininkams įvairiais darbo
klausimais.
 Suorganizuotas profesinis konkursas „Kodėlčius – 2012“, kuris buvo skirtas poeto
Maironio 150-osioms g. m.
8.5. Kiti darbai
 Pagal pateiktas statistines bibliotekų 2012 m. padalinių ir mokyklų bibliotekų
ataskaitas, buvo parengtos suvestinės rajono bibliotekų statistinės ataskaitos.
 Parengta tekstinė Bibliotekos veiklos ataskaita.
 Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja parengė darbuotojų civilinės
saugos mokymų programas: „Saugus elgesys ir veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui ūkio
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subjekte, kitoje įstaigoje, gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms“, „Kolektyvinės ir
asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai“ ir
pravedė mokymus šiomis temomis. Vedėja suorganizavo stalo pratybas tema „Bibliotekos
ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės veiksmai, kilus gaisrui antrame pastato aukšte“. Pravestas
periodinis darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažas. Vedėja dalyvavo Bibliotekos dokumentų
nurašymo komisijos veikloje. Viešųjų pirkimų komisijoje dirbo skyriaus vedėja J. Dinapienė ir šio
skyriaus darbuotoja - bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierė J. Averlingienė. Vedėja ir
skyriaus darbuotoja – dailininkė – bibliotekininkė B. Špukienė dalyvavo Dokumentų ekspertų
komisijos darbe.
 Skyriaus darbuotoja B. Špukienė dalyvavo Bibliotekos inventorizacijos, taip pat
Autorinių darbų ir atlikėjų intelektualinių paslaugų komisijų veikloje.
 Vedėja pildė darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbuotojų atostogų grafikus.
 Skyrius Organizavo laikraščio “Bibliotekų žinios” leidybą (išleisti 2 numeriai), ruošė
lankstinukus „2013 m. žymios datos”, kas mėnesį leido lankstinukus “Bibliotekos kviečia”, kurie
pateikiamas savivaldybei, seniūnijoms, Kultūros ir sporto skyriui; parengtas lankstinukas
„Nacionalinė bibliotekų savaitė“.
 Tvarkomi metodinės literatūros abėcėlinis ir sisteminis katalogai, faktinės bei
seminarų medžiagos kartotekos. Pildoma išvykų kartoteka (tai atlieka vyriaus. metodininkė N.
Kančauskienė).
 Vyresnioji metodininkė N. Kančauskienė, kaip projekto „Bibliotekos pažangai“
konsultantė, atlieka visus su minėtu projektu susijusius darbus (organizuoti įvairūs mokymai
darbuotojams, vykdoma projekto akcijų priežiūra, atsakoma į projekto komandos klausimus,
anketas, renkama informacija apie gyventojų mokymą ir teikiama projekto koordinatoriams).
 Parengtas projektas finansavimui iš Kultūros rėmimo fondo gauti „Lietuvių autoriai –
vaikams“. Projektą parengė ir jį koordinavo bei įgyvendino (didžiąja dalimi) vyresnioji metodininkė
N. Kančauskienė. Taip pat parengta paraiška rajono savivaldybei šio projekto koofinansavimui
gauti.
 Parengtas projektas „Ketvirtieji Žemaitės skaitymai“ finansavimui iš Kultūros rėmimo
fondo gauti. Projektą koordinavo ir įgyvendino (didžiąja dalimi) vyresnioji metodininkė N.
Kančauskienė. Taip pat parengta paraiška rajono savivaldybei šio projekto koofinansavimui gauti.
 Parengtas projektas vaikams ir jaunimui „Kalboje tauta pasisako, kas esanti“ (Kultūros
ministerijai). Taip pat pildyta paraiška konkursui „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo
bibliotekoje stiprinimas“. Deja, rėmimo jie negavo.
 Padėta parengti Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2012 metų
metraštį.
 Vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė kartu su Skaitytojų aptarnavimo –
informavimo skyriaus vyriaus. bibliotekininke D. Garniene parengė naujas edukacines pamokėles,
kurios skirtos rašytojai Šatrijos Raganai, poetui Maironiui, kraštietei literatei I. Stankienei.
 Parengti straipsniai apie bibliotekos veiklą spaudai, teikta informacija bibliotekos
interneto svetainei, Kultūros ir sporto skyriui ir kitoms įstaigoms.
 Skyriaus darbuotojos J. Averlingienė, N. Kančauskienė ir B. Špukienė dalyvavo
projekto „Bibliotekos pažangai“ organizuotuose „Bibliotekų svetainių pritaikymo neįgaliesiems ir
mobiliesiems įrenginiams“ mokymuose. Jos taip pat parengė svetainės maketą, atliko kitus projekto
užduotus darbus. Šios darbuotojos vykdo visą Bibliotekos interneto svetainės priežiūrą, o vyriaus.
metodininkė atlieka Bibliotekos facebook profilio priežiūrą.
 Metodikos skyriaus darbuotojos aktyviai prisideda prie Nacionalinės bibliotekų
savaitės bei kitų renginių idėjų ir organizavimo. Vyresn. metodininkė N. Kančauskienė kartu su
vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininke D. Garniene rengia ir veda edukacines pamokėles
vaikams.
 Vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė organizavo ir koordinavo rajono pavasario ir
rudens Europrotų kovas.
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8.6. Tyrimai. Projektinė veikla
 Bibliotekos direktorė dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ rengtuose tyrimuose,
kuriuos atliko rinkos tyrimų kompanija „Socialinės informacijos centras“. Taip pat kai kurių
padalinių vartotojai dalyvavo VIP gyventojų apklausoje.
 Skyrius vykdė dvejus tyrimus: „Gyventojų mokymai“ (vyriaus. metodininkė N.
Kančauskienė) bei „Naujų paslaugų ir dokumentų poreikis Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje“
(vedėja J. Dinapienė). Tyrimai bus apibendrinti 2013 metais.
Įgyvendinti projektai

Dalyvauta projekte „Bibliotekos pažangai“, kurį remia M. ir B.Geitsų fondas, LR
Vyriausybė, Microsoft kompanija. Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka 4-juose rajono
padaliniuose (Lykšilio, Lupikų, Mockaičių ir Šaltenių) įvestas internetas.
 Įgyvendintas projektas „Bibliotekų svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir
mobiliesiems įrenginiams“, kurio metu atnaujinta Bibliotekos interneto svetainė ir pritaikyta
neįgaliesiems bei mobiliesiems įrenginiams.
 Parengtas projektas finansavimui iš Kultūros rėmimo fondo gauti „Lietuvių autoriai –
vaikams“. Projektą parengė ir jį koordinavo bei įgyvendino (didžiąja dalimi) vyresnioji metodininkė
N. Kančauskienė. Koofinansavimo būdu, užpildžius paraišką, šiam projektui įgyvendinti, lėšų
skyrė ir rajono savivaldybės kultūros rėmimo programa.
 Parengtas projektas finansavimui iš Kultūros rėmimo fondo gauti „Ketvirtieji
Žemaitės skaitymai“. Projektą parengė ir jį koordinavo bei įgyvendino (didžiąja dalimi) vyresnioji
metodininkė N. Kančauskienė. Koofinansavimo būdu, užpildžius paraišką, šiam projektui
įgyvendinti, lėšų skyrė ir rajono savivaldybės kultūros rėmimo programa.
Iš programinės veiklos gauta paramos už 152 tūkst. Lt: 4 tūkst. Lt – projekto „Lietuvių
autoriai – vaikams“ įgyvendinimui (3 tūkst. – iš Kultūros rėmimo fondo ir 1 tūkst. – iš
savivaldybės kultūros rėmimo programos), 4,5 tūkst. Lt – projekto „Ketvirtieji Žemaitės skaitymai“
įgyvendinimui (4 tūkst. Lt - iš iš Kultūros rėmimo fondo ir 0,5 tūkst. – iš savivaldybės kultūros
rėmimo programos), 1 tūkst. Lt iš savivaldybės kultūros rėmimo programos J. Gaupšienės ir O.
Jautakės knygoms įsigyti, iš projekto „Bibliotekos pažangai“ užpajamuota kompiuterinės
programinės įrangos – už 47,8 tūkst. Lt ir kompiuterinės technikos - už 94,7 tūkst. Lt.
IX. PERSONALAS (ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI)
9.1. Darbuotojų skaičius
Bibliotekoje (su aptarnaujančiu personalu) buvo: 52 darbuotojų (+2; pradėjo dirbti
raštvedė ir priskaičiuotas specialiosios mokyklos darbuotojas); (46,25 etato);
Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 40 (35,5 etato).
 Biblioteka (centras): 14 (14 etatų);
 Miesto padaliniuose: 5 (4,25 etatai);
 Kaimo padaliniuose: 21 (17,25 etato).
9.2. SVB profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas







Su aukštuoju Bibliotekoje: 16 (+1; 40 proc.), iš jų:
Bibliotekoje (centre): 6 (+1)
Miesto padaliniuose: 2 (tiek buvo ir 2011 m.)
Kaimo padaliniuose: 8 (tiek buvo ir 2011 m.)
Su aukštesniuoju Bibliotekoje: 21 (52,5 proc.). iš jų:
Bibliotekoje (centre): 8
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Miesto padaliniuose: 3
kaimo padaliniuose: 10.
Su kitu išsilavinimu Bibliotekoje: 3 (tiek buvo ir 2011 m.,7,5 proc.), iš jų:
Bibliotekoje (centre): 0
Miesto padaliniuose: 0
Kaimo padaliniuose: 3.

Bibliotekoje (centre) vietoje aukštesnįjį išsilavinimą turėjusios V. Zonienės, pradėjo
dirbti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (Kauno Vytauto Didžiojo universitetas) turinti M.
Dinapaitė.
Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas

21

16

3

Aukštasis

Aukštesnysis

Vidurinis

9.3. Darbuotojų kaitos problemos
Darbuotojų kaita nedidelė. 2012 m. vietoj Bibliotekos (centro) skaitytojų aptarnavimo
– informavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkės V. Zonienės, palikusios biblioteką, pradėjo dirbti
M. Dinapaitė. Bibliotekininkų amžiaus vidurkis yra 48 metai, o darbo stažo vidurkis 18 metų.
Kolektyvas sparčiai sensta.
9.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas už Bibliotekos ribų
Iš viso kvalifikaciją kėlė 25 Bibliotekos darbuotojai, iš jų: 21 bibliotekininkas.
 Vasario mėn. Bibliotekos direktorė R. Grišienė dalyvavo seminare „E- įtrauktis ir
bibliotekų vaidmuo ir perspektyvos“.
 Kovo mėn. Bibliotekos darbuotojai: R. Grišienė, N. Kančauskienė ir E. Laurinavičienė
dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ baigiamajame renginyje.
 Kovo mėn. aljanso „Langas į ateitį“ konferencijoje dalyvavo Bibliotekos (centro)
vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė.
 Balandžio mėn. Lietuvos bibliotekininkų draugijos metinėje konferencijoje dalyvavo
Bibliotekos direktorė R. Grišienė ir Pagryžuvio kaimo padalinio vyresn. bibliotekininkė V.
Dichavičienė.
 Gegužės mėn. kasmetiniame apskrities direktorių, jų pavaduotojų ir metodininkų
pasitarime Šiauliuose dalyvavo Bibliotekos direktorė R. Grišienė, metodininkės J. Dinapienė ir N.
Kančauskienė.
 Birželio mėnesį Bibliotekos direktorė dalyvavo Vilniuje vykusioje Tarptautinėje
konferencijoje „Pokyčiai bibliotekose – pokyčiams visuomenėje“.
 Birželio mėn. 17 Bibliotekos darbuotojų dalyvavo dalykinėje kelionėje į Šilutės F.
Bajoraičio VB ir jos filialus.
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 Spalio mėn. Bibliotekos direktorė dalyvavo 5 val. diskusijoje „Jaunimo problemų
sprendimo plano pristatymas“.
 Rugsėjo mėn. dalykiniame susitikime su Skuodo bibliotekininkais dalyvavo 7
Bibliotekos darbuotojai.
 Kovo mėn. Bibliotekos (centro) vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė baigė 8 val.
mokymus „Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo stiprinimas“.
 Balandžio mėn. Tytuvėnų miesto padalinio vyresn. bibliotekininkė D. Galbuogienė
dalyvavo 4 val. apvalaus stalo diskusijoje Šiauliuose „Vaikų literatūros kritikai ir skaitytojai:
dialogas ir priešprieša“.
 Liepos mėn. Tytuvėnų miesto padalinio vyresn. bibliotekininkė Z. Deikutė dalyvavo 8
val. seminare „Meninė raiška versle, vadyboje, marketinge, gamyboje, namų ūkyje“.
 Rugsėjo mėn. Bibliotekos direktorė dalyvavo 16 val. bibliotekų vadovų seminare
Druskininkuose „Efektyvus vadovavimas“.
 Rugsėjo mėn. Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja J. Dinapienė
dalyvavo mokymuose Šiauliuose „Bibliotekų veiklos tyrimo ir vertinimo metodai“.
 Rugsėjo mėn. Bibliotekos (centro) darbuotojos: D. Raubienė, D. Garnienė, M.
Dinapaitė dalyvavo 5 val. seminare Šiauliuose „Atstovavimo bibliotekoms gebėjimų stiprinimas“.
 Rugsėjo mėn. Bibliotekos vyriaus. finansininkė D. Štabokienė dalyvavo 6 val.
kursuose „Inventorizacijos atlikimas ir turto vertinimas pagal VSAFAS“.
 Spalio mėn. Bibliotekos (centro) vyresn. bibliotekininkė M. Dinapaitė dalyvavo 6 val.
seminare Vilniuje „Dėstančių ekspertų (bibliotekos darbuotojų) parengimas.
 Spalio mėn. Bibliotekos (centro) darbuotojai: L. Šaltmirienė, J. Dinapienė, J.
Averlingienė, A. Guntarskis dalyvavo 5 val. mokymuose „Viešųjų pirkimų bibliotekoje
organizavimas, vykdymas“.
 Spalio mėn. Bibliotekos (centro) Skaitytojų aptarnavimo – informavimo skyriaus
darbuotojos D. Raubienė ir M. Dinapaitė dalyvavo 8 val. seminare Šiauliuose „E-paslaugų
užsakymų aptarnavimas“.
 Spalio mėn. Bibliotekos raštvedė V. Navikienė išklausė 6 val. mokymus „Įstaigos
dokumentų rengimas ir įforminimas 2012 metais“.
 Lapkričio mėn. Bibliotekos (centro) Skaitytojų aptarnavimo – informavimo skyriaus
darbuotojos A. Butkienė ir N. Stamburienė dalyvavavo seminare „Lietuvos viešųjų bibliotekų
darbuotojų, dirbančių su „ES lentynomis“ gebėjimų stiprinimas, mokymų ciklas ir fondų
atnaujinimas“, o gruodžio mėn. šiame seminare dalyvavo ir skyriaus vedėja D. Raubienė.
 Lapkričio mėn. Bibliotekos darbuotojos M. Dinapaitė (centras) ir R. Rimeikienė
(Vaiguva) išklausė 5 val. kursus „Projektų valdymas“.
 Lapkričio mėn. Bibliotekos (centro) Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus
vedėja L. Šaltmirienė dalyvavo 8 val. mokymuose Šiauliuose „Komplektavimo ir katalogavimo
ypatumai: metodiniai, programiniai ir organizaciniai sprendimai“.
 Lapkričio mėn. Bibliotekos darbuotojos: direktorė R. Grišienė, Spaudinių
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja L. Šaltmirienė, Metodikos, informacijos ir technologijų
skyriaus vedėja J. Dinapienė dalyvavo 8 val. kursuose „Bibliotekos veiklos apskaita“.
 Lapkričio mėn. Bibliotekos (centro) Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus
vyresn. bibliotekininkė A. Kibirkštienė dalyvavo 8 val. seminare „Elektroninių išteklių ir
skaitmenintų objektų katalogavimas“, o šio skyriaus vyresn. metodininkė J. Kuorienė išklausė 6 val.
mokymus „Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame žinią“.
 Gruodžio mėn. Bibliotekos vyriaus. finansininkė D. Štabokienė dalyvavo 8 val.
kursuose „Informacijos atskleidimas finansinių ataskaitų rinkinyje pagal VSAFAS ir ataskaitų
loginiai ryšiai“.
 Lapkričio ir gruodžio mėn. Lietuvos kultūros darbuotojų profesinių sąjungų
organizuotuose 16 val. mokymuose „Darbo teisės pagrindai“ dalyvavo 4 Bibliotekos padalinių
darbuotojos: D. Valienė, D. Gružauskaitė, R. Karpienė, A. Žalandauskienė.
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9.5. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai





Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui: 207 (+1); 0,5 proc. daugiau negu 2011 m.
Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui: 3555 (+165); 0,5 proc. daugiau negu 2011 m.
Išduotis 1 bibliotekininkui: 5988 (-91); 1,5 proc. mažiau negu 2011 m.
Apsilankymų skaičius per dieną: Bibliotekoje (centre):144 (+22); miesto padaliniuose: 94,
kaimo padaliniuose, kuriuose dirbama pilnu etatu: 223; padaliniuose, kuriuose dirbama
0,75 etatu: 129, padaliniuose, kuriuose dirbama 0,5 etatu: 8.
X. MATERIALINĖ BAZĖ
10.1. Bendros žinios

Patalpų būklė 2011 m.:
 Avarinės patalpos: nėra
 Remontuotinos patalpos: 4.
Bloga padėtis Tytuvėnų miesto padalinyje: pastatas senas, jo stogas kiauras, tačiau pastato
remontui lėšų nėra. Nedideli remontai atlikti Gailių, Mockaičių, Vaiguvos, Tytuvėnų patalpose.
Patalpų plotas
 Bendras bibliotekų patalpų plotas: 2554 m².
 Naudingas patalpų plotas: 2283 m².
Lentynų apskaita
 Viso fondo lentynų metrų skaičius: 3261 m.
 Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 3259 m.
Fiksuoto ryšio telefonus turi tik 4 rajono bibliotekos, t.y. 15 proc. visų rajono
bibliotekų.
Patalpų apšildymas
Labai šalta Pašilės kaimo padalinyje, kuris šildomas tik vienu elektros šildytuvu.
Padaliniai, kurie šildomi krosnimis, aprūpinami kuru. Elektra šildomi 5 kaimo padaliniai. Šis
šildymas būtų patogus, jei nereikėtų taupyti lėšų, nes būtent šildymas elektra yra pakankamai
brangus.
Transportas. Biblioteka naudojasi 1991 m. gamybos lengvuoju automobiliu
Volksvagen Passat.
10.2. Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
 Bibliotekoje yra kompiuterių: 140, iš jų skirtų:
 vartotojams: 97
 darbuotojams: 43
 Daugiafunkcinių aparatų, skirtų vartotojams: 24
 Bibliotekoje (centre) yra kompiuterių: 30, iš jų skirtų:
 vartotojams: 10;
 darbuotojams: 20
 Serverių: 3.
 Miesto filialuose yra kompiuterių: 16, iš jų skirtų:
 darbuotojams: 4
 vartotojams: 12
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Kaimo filialuose yra kompiuterių: 94, iš jų:
vartotojams: 75
darbuotojams: 19
XI. FINANSAVIMAS
11.1. Einamosios (paprastos) išlaidos









Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta: 738,5 tūkst. Lt (4,4 proc. mažiau).
Įsigyta iš viso dokumentų už 101,7 tūkst. Lt (3 proc. daugiau negu 2011 m.).
Įsigyta knygų už 92,6 tūkst. Lt (25 proc. daugiau negu 2011 m.).
KM dokumentams įsigyti skyrė 71,9 tūkst. Lt (50 proc. daugiau negu 2011 m.).
Iš paramos/projektų įsigyta dokumentų už 7,3 tūkst. Lt
Periodikai skirta: 6,7 tūkst. Lt (76,4 proc. mažiau negu 2011 m.).
Bibliotekos kitos išlaidos sudarė: 312 tūkst. Lt (0,4 proc. mažiau negu 2011 m.).
11.2. Nepaprastosios išlaidos



Išlaidos automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, palaikymui: 27,8 tūkst.

Lt
11.3. Pajamos ir finansavimas


Iš viso gauta lėšų iš visų finansavimo šaltinių: 1180 tūkst. Lt (11 proc. mažiau negu
2011 m.).

Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos sudarė: 1146,9 tūkst., Lt (1,8 proc.
mažiau negu 2011 m.).

Bibliotekos steigėjo lėšos sudarė 1075 tūkst. Lt (1,2 proc. mažiau negu 2011 m.).
Lėšos iš privačių šaltinių (įskaitant paramą): 20,3 tūkst. Lt (31,7 proc. mažiau negu 2011
m.).

Lėšos, gautos per projektus sudarė: 9,5 tūkst. Lt iš jų:

7 tūkst. iš Kultūros rėmimo fondo.

2,5 tūkst. Lt iš savivaldybės kultūros rėmimo programos.

iš projekto „Bibliotekos pažangai“ buvo gauta kompiuterinės technikos bei
programinės įrangos už 142,5 tūkst. Lt

Gautos pajamos už mokamas paslaugas sudarė: 3,3 tūkst. Lt (8,4 proc. mažiau).
2012 m. Bibliotekos lėšos (procentais) sudarė
2012 m. Bibliotekos lėšos (procentais)
150
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100
50
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0,3

0
Parama, projektai

Steigėjo ir valstybės

Finansiniai rodikliai


Išlaidos1 vartotojui: 138 Lt ( -26 Lt).

Mokamos paslaugos
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Išlaidos 1 lankytojui: 8 Lt (-2)
Išlaidos 1 išduočiai: 4,7 Lt (-0,1)
Kuo aukštesnis bibliotekininkų išsilavinimas, tuo didesnės išlaidos.
XII. IŠVADOS
12.1. Teigiami poslinkiai

 4 bibliotekose (Mockaičių, Šaltenių, Lupikų, Lykšilio) pajungtas internetas (projekto
„Bibliotekos pažangai“ dėka).
 Padidėjo visi pagrindiniai Bibliotekos veiklos rodikliai: vartotojų skaičius, dokumentų
išduotis, vartotojų apsilankymai, interneto seansų skaičius, virtualių apsilankymų skaičius.
 Įvyko tradiciniai renginiai: Poezijos pavasarėlis, poezijos šventės Pagryžuvyje ir
Šedbaruose.
 Įvyko ketvirtieji Žemaitės skaitymai.
 Sėkmingai įgyvendintas projektas „Lietuvių autoriai –vaikams“.
 Kultūros ministerija skyrė 50 proc. daugiau lėšų naujiems dokumentams įsigyti.
 Pagerėjo Bibliotekos veiklos viešinimas virtualioje erdvėje (atnaujinta interneto svetainė,
sukurtas Bibliotekos facebook profilis).
12.2. Trūkumai ir problemos








Neskirtas pakankamas (planuotas) finansavimas.
Neaiški Bibliotekos perspektyva (tinklas, vieta besikuriančių naujų darinių (daugiafunkcių
centrų) kontekste ir kt.
Dėl nepakankamo Bibliotekos biudžeto, periodikai užsakyti skirta net 76,4 proc. lėšų
mažiau.
Darbuotojams didėjantis darbo krūvis, tačiau nedidėjantis atlygis.
Šaltos bibliotekų patalpos (bibliotekos, kurios šildomos elektra, ypatingai taupo šilumą, nes
šildymas elektra – labai brangus).
Mažas elektroninių duomenų bazių naudojimas.
Nepradėtas LIBIS diegimas padaliniuose.
12.3. Perspektyvos

 Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų tęstinumas.
 Bendradarbiavimo tarp NVO, bendruomenių, kitų kultūros ir švietimo įstaigų, neformalių
grupių, savanorių stiprinimas.
 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
 Potencialių bibliotekos lankytojų pritraukimas, skatinant juos naudotis tiek naujomis, tiek
tradicinėmis bibliotekos paslaugomis.
 Papildomų finansavimo šaltinių paieška.
 Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) plėtra.
 Viešųjų interneto prieigos taškų palaikymas.
 Bibliotekos atstovavimo stiprinimas.

Ataskaitą parengė vyriaus. metodininkė Nijolė Kančauskienė, 8-427-61033,
metod@kelmeszemaitesvb.lt

