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I. BENDROJI DALIS
Kelmės rajono plotas 1705 km². Patikslintais duomenimis jame 2013 m. gyveno 31 037
gyventojai. Tai 2,4 proc. mažiau negu 2012 m. 30 109 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.
2013 metais, kaip ir 2012-aisiais, Biblioteka, vykdydama savo veiklą vadovavosi Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos
Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046) ir kitais įstatymais bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.1206235) patvirtintais Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
patvirtintais Lietuvos bibliotekų fondo nuostatais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
gruodžio 23 d. Nr. ĮV-757 įsakymu „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos
dienoraščio formų patvirtinimo“ (Žin., Nr. 137-5242), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010
m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226), Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
(toliau – LNMMB) generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-134
patvirtintais Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatais (toliau vadinama –
LIBIS), LNMMB generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-133 patvirtintais
LIBIS duomenų saugos nuostatais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kelmės rajono
savivaldybės Mero potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
Biblioteka savo veikloje taip pat vadovavosi ir pagal kompetenciją vykdė kitus teisės aktus bei
nurodymus.
Biblioteka – biudžetinė įstaiga, 2013-aisiais metais prisidėjusi prie Kelmės rajono
savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimais patvirtintų Kultūros ir sporto programos (kodas 3) priemonių įgyvendinimo.
Minėta programa siekiama užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos materialaus ir dvasinio
paveldo apsaugai, informacinės visuomenės plėtrai. Programa sukurta siekiant skatinti kultūros
paslaugų plėtrą, sudaryti sąlygas kultūrinei saviraiškai, skatinti gyventojų užimtumą.
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Programa ir priemonės:
3
KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
Tikslas: Sustiprintas rajono kultūros potencialas
3.1
Uždavinys: Skatinti kultūros sektoriaus veiklą
3.1.3
Priemonė: Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas
3.1.3.4
Priemonės
Finansuojamas viešųjų bibliotekų tinklo rajone išlaikymas. Užtikrintos galimybės
aprašymas
rajono gyventojams naudotis bibliotekų paslaugomis, gauti aktualią informaciją. 22
bibliotekose suteikiama nemokama vieša interneto prieiga bei pagalba mokantis
naudotis informacinėmis paslaugomis.
Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas:
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse yra įtvirtinta, kad viešosios bibliotekos sudaro sąlygas
žmogui /.../ integruotis į bendruomenę, priimti savarankiškus sprendimus ir dalyvauti visuomenės
gyvenime. Biblioteka yra bazinė išsilavinusios ir kūrybingos visuomenės institucija, suteikianti
visuomenės nariams nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų informacinių
technologijų ir veikianti kaip atsvara komercinei pasiūlai ir vartotojiškos visuomenės vertybių
propagandai. Būtinas bibliotekų veiklos finansavimas, kad visuomenei būtų užtikrintas informacijos
prieinamumas, kad biblioteka galėtų tinkamai įgyvendinti savo misiją. Savivaldybės gyventojams, bus
sudarytos sąlygos naudotis informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir
bendravimui, ugdomi informaciniai gebėjimai. Tai leis tikėtis geresnių darbo perspektyvų, padės gauti
daugiau informacijos, stiprins socialinius ryšius, mažins e-atskirtį. Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
gyventojai bus skatinami daugiau skaityti, domėtis literatūra, prasmingai ir kultūringai leisti laisvalaikį.
Naudojimasis bibliotekos paslaugomis taps malonus ir paprastas.
Programos priemonių įgyvendinimą 2013 metais iliustruoja vertinimo kriterijai (rodikliai)
bei jų reikšmės. Toliau pateikiama informacija apie šių rodiklių reikšmių pasiekimą 2013 metais.
Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai

2013 metų vertinimo
kriterijų reikšmės
Metinis
Įvykdymo
planas
reikšmė

Nepasiektų arba viršytų vertinimo
kriterijų reikšmių priežastys

3.1.3.4 Priemonė: Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas
Iš valstybės biudžeto lėšų
skirtų didėjimas (proc.)

Fizinių ir virtualių
apsilankymų skaičiaus
viešosiose bibliotekose
didėjimas
Viešosios interneto
prieigos taškų
palaikymas

Statistinio rajono
gyventojo apsilankymas
viešojoje bibliotekoje per
metus

11,2 proc.

-1,4 proc.

2 proc.

2 proc.

100 proc.

100 proc.

4,1

4,6

Kiekvienais metais viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti
Kultūros ministro įsakymu yra skiriamos valstybės biudžeto lėšos.
Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. valstybės biudžeto lėšų
dokumentams įsigyti buvo skirta 51 proc. daugiau nei 2011 m.
(atitinkamai 71,9 tūkst. Lt ir 35,9 tūkst. Lt ), planuota, kad šios lėšos
didės sparčiau (2013 m. – 80 tūkst. Lt), tačiau jos išliko stabilios ir,
sumažėjus savivaldybės gyventojų skaičiui, nuo kurio yra
priklausomos, dar šiek tiek sumažėjo (2013 m. gauta 70,9 tūkst. Lt).
Planuotas rezultatas pasiektas. Apsilankymų skaičius 2013 m.
padidėjo 2 proc.
Tam, kad būtų išlaikyta projekto „Bibliotekos pažangai“
įgyvendinimo metu pasiekta pažanga ir projekto poveikio
tęstinumas, buvo stengtasi įsteigtuose ir modernizuotuose 22-juose
VIPT-uose užtikrinti interneto paslaugos teikimą, įrangos draudimą,
tinkamą jos apsaugą ir eksploataciją. Nors ir sudėtingai, tačiau
planuoto rezultato pavyko pasiekti. Rajono gyventojams ir 2013 m.
buvo suteikta galimybė nemokamai naudotis viešąją interneto
prieiga, jie buvo skatinami ir mokomi naudotis e. paslaugomis ir e.
informacijos šaltiniais.
Kiekviena viešoji biblioteka (įskaitant ir jos padalinius rajone)
aptarnauja tam tikrą mikrorajoną, yra potencialus teikėjas paslaugų
šio mikrorajono gyventojams. Planuotas rezultatas viršytas,
biblioteka sėkmingai dirbo pritraukdama paslaugų vartotojus.
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II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
2.1. Bibliotekų skaičius. Tinklo pokyčiai
Bibliotekos organizacinę valdymo struktūrą 2013 m. pradžioje sudarė Biblioteka (centras)
bei nutolę Bibliotekos padaliniai (toliau – padaliniai), iš jų: 2 miesto, 14 kaimo, 7 kaimo-mokyklos
ir 2 mokyklos padaliniai.
Nuo 2011 metų Bibliotekos padalinių skaičius nemažėjo.
Pagal tinklo prieinamumo koeficientą 1 rajono bibliotekai (išskyrus mokyklų bibliotekas)
teko 1254 gyventojų (2,5 proc. mažiau negu 2012 m.), o 1000 rajono gyventojų teko 0,8
bibliotekos.
2.2. Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi veikla)
Bibliotekinių punktų skaičius

2009
7

2010
4

Vartotojų aptarnavimas bibliotekiniuose punktuose:
Punkto pavadinimas
Vartotojų skaičius
Kolainių knygų išdavimo punktas
87 (45 vaikai)
Pašiaušės knygų išdavimo punktas
51 (19 vaikų)
Pašiaušės pradinio ugdymo skyrius
21 (17 vaikų)
Iš viso:
159 (81 vaikas)

2011
3
Lankytojų skaičius
458 (424 vaikai)
257 (102 vaikai)
221 (52 vaikai)
936 (578 vaikai)

2012
3

2013
3
Išduotis

2098 (1900 vaikams)

998 (320 vaikams)
362 (331 vaikams)
3458 (2551 vaikams)

Išdavimo punktuose 2013 m. buvo sutelkta 1,9 proc. (5,4 proc. mažiau negu 2012 m.) visų
Bibliotekos vartotojų, lankytojai sudarė 0,6 proc. visų Bibliotekos lankytojų, o išduota buvo 1,6
proc. visos Bibliotekos išduoties.
Knygnešių skaičius 2013 m. buvo 186 (5 daugiau negu 2012 m.).
2013 m. knygnešiai aptarnavo 301 (3,7 proc. visų vartotojų) gyventoją, kuriems į namus
buvo nunešta 7734 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 3,7 proc. visos Bibliotekos išduoties. Užventyje 21
knygnešys aptarnavo 43 žmones (nunešta 1053 fiz. vnt.), Pagryžuvyje 27 knygnešiai aptarnavo 51
(nunešta 1066 fiz. vnt.), Pašilėnuose 11 knygnešių aptarnavo 15 žmonių, kuriems nunešta 817 fiz.
vnt. dokumentų, Lykšilyje 14 knygnešių aptarnavo 17 žmonių, kuriems nunešti 473 fiz. vnt.
dokumentų. Pagrindiniai knygnešiai yra moksleiviai, nešantys dokumentus savo tėvams, seneliams.
Bibliotekininkai dokumentus į namus pristatė 72 –iems vartotojams (– 3). Šaltenių kaimomokyklos bibliotekininkė dokumentus į namus nešė 11-ai žmonių, o Žalpių darbuotoja – 9-iems.
2.3. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas
Rajone 2013 m. gyveno:
Neįgaliųjų, gaunančių neįgaliųjų pensiją: 2196 (7 proc. rajono gyventojų).
Gaunančių senatvės pensiją: 7159 (23 proc. rajono gyventojų).
Pensinio amžiaus gyventojų: ≈ 9219 (29 proc. rajono gyventojų).
Kelmės rajono demografinis senatvės koeficientas (pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių
skaičius, tenkantis 100 vaikų) yra 157 (35 mažesnis negu 2012 m.). Jis, kaip ir 2012 metais, yra
didžiausias Šiaulių apskrityje. Šis rodiklis net 33 vnt. viršija šalies vidurkį. Tokie duomenys rodo
itin spartų rajono gyventojų senėjimą.
Bibliotekoje 2013 m. skaitė:
 Pensinio amžiaus gyventojų: 723 (9 proc. visų rajono vartotojų ir 14 proc. suaugusių
vartotojų), tai yra 11,8 proc. daugiau negu 2012 m.
Daugiausia vartotojų/senatvės pensininkų skaitė:
 Bibliotekoje (centre): 111 (+1), (5,2 proc. visų Bibliotekoje (centro) vartotojų arba 8 proc.
suaugusių vartotojų)
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 Tytuvėnų miesto padalinyje: 104 (+7 ), (11,6 proc. šio visų padalinio vartotojų arba 17,7
proc. suaugusių vartotojų)
 Pašilės kaimo padalinyje: 29 (–3); (74,3 proc. visų šio padalinio vartotojų ir 82,8 proc.
suaugusių vartotojų). Šiame padalinyje yra 0,25 etato.
 Vidsodžio kaimo-mokyklos padalinyje: 35 (+18), (15,5 proc. visų šio padalinio vartotojų ir
21,8 proc. suaugusių vartotojų).
Bibliotekoje skaitė:
Neįgaliųjų (duomenys nėra tikslūs): 71 (0,8 proc. visų vartotojų). Jiems buvo išduota 2704
fiz. vnt. dokumentų (1,3 proc. visos Bibliotekos išduoties). Bibliotekoje (centre) neįgalieji, turintys
regėjimo sutrikimų, galėjo naudotis projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka įdiegta specializuota
programinė įranga regėjimo sutrikimus turintiems žmonėms. Tačiau ši Bibliotekos teikiama
paslauga ir praėjusiais metais, kaip ir 2012-aisiais, nebuvo populiari. Regėjimo negalią turintys
neįgalieji turi puikias galimybes naudotis Lietuvos aklųjų draugijos Kelmės skyriuje esančia
panašia įranga.
Bibliotekoje (centre) skaitytojo bilietas suaugusiam vartotojui kainuoja 3 Lt, o neįgaliajam –
tik 2 Lt.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo metu atnaujinta ir pritaikyta neįgaliųjų
pasiekiamumui Bibliotekos interneto svetainė.
Nemažai metų Biblioteka bendradarbiauja su Kelmės specialiąja mokykla, kurios
moksleiviai lankosi Bibliotekos renginiuose, rengia savo darbelių parodas, dalyvauja Bibliotekos
(centro) darbuotojų šioje mokykloje organizuojamuose renginiuose. 2013 m. balandžio mėnesį
specialiosios mokyklos vaikams Bibliotekoje (centre) organizuota literatūrinė valandėlė „Knygos ir
jų herojai“.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu kartu su Lietuvos aklųjų draugijos Kelmės skyriumi
Bibliotekoje (centre) buvo organizuotas medikės, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
Kauno V teritorinio skyriaus vedėjos poetės Dalios Milukaitės-Buragienės knygos „Po balta
obelim“ pristatymas. Bibliotekoje (centre) ir Tytuvėnų miesto padalinyje veikė kartu su Jurdaičių
socialinės globos namais organizuota šių namų gyventojo Vyganto Paragausko siuvinėtų paveikslų
paroda „Žvaigždėto dangaus paslaptis...“.
2.4. Bibliotekos struktūra
2013 m. Bibliotekos organizacinę valdymo struktūrą sudarė Biblioteka (centras), kurioje
buvo skyriams nepriklausantys etatai bei Metodikos, informacijos ir technologijų, Spaudinių
komplektavimo ir tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyrius (šio skyriaus veikla
apima ir vartotojų vaikų aptarnavimą), taip pat 25 nutolę Bibliotekos padaliniai (toliau – padaliniai).
Jų skaičius per metus nesikeitė: 2 miesto, 21 kaimo bei kaimo-mokyklų ir 2 mokyklų padaliniai –
Kelmės specialiosios mokyklos ir Elvyravos pagrindinės mokyklos.
III. FONDO FORMAVIMAS

Bibliotekos fonde:
Iš viso:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

3.1. Fondo būklė ir sudėtis
Fiziniai vienetai
Palyginus su
2012 m. proc.
200651
–2,8
48971
–4,7
32222
–2,1
119458
–2,1

Pavadinimai
34908
34562
17120
7518
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3.1.1.Grožinė literatūra
Bibliotekos fonde:

Fiziniai vienetai Palyginus su 2012
m. proc.
119476
-2,5
25694
-3,9
18730
-0,8
75052
-2,4

Iš viso grožinės literatūros:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

3.1.2. Šakiniai dokumentai (be periodikos)
Fiziniai vienetai
Palyginus su
2012 m. proc.
Iš viso šakinių dokumentų (be periodikos)
76625
–2,3
Biblioteka (centras)
20311
–3
Miesto padaliniai
13010
–2,1
Kaimo padaliniai
43304
–2
Iš jų:
Kiti šakiniai (garsiniai, garsiniai regimieji, elektroniniai) dokumentai
Fiziniai vienetai Palyginus su 2012
Bibliotekos fonde:
m. proc.
Iš viso kitų šakinių (garsinių, garsinių regimųjų,
599
+9,2
Bibliotekos fonde:

elektroninių) dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

215
139
245

Sudaro fondą
proc.
60
52
58
63
Sudaro fondą
proc.
38
42
40
36
Sudaro fondą
proc.
0,3

+9,8
+7,2
+9,8

0,4
0,4
0,2

3.1.4. Periodiniai leidiniai
Fiziniai vienetai
Palyginus su
Sudaro fondą
2012 m. proc.
proc.
4550
–16
2
Iš viso periodinių leidinių
Biblioteka (centras)
2966
–20,2
6
Miesto padaliniai
482
–35,3
2
Kaimo padaliniai
1102
+14
1
Periodinių leidinių fonde sumažėjo, nes buvo nurašyti praradę aktualumą periodiniai leidiniai. Iš
viso 2013 m. buvo nurašyti 1104 fiz. vnt. periodinių leidinių.
Bibliotekos fonde:

BIBLIOTEKOS FONDO SUDĖTIS
60

38
Grožinė 60

2

Šakinė 38

0,3
Periodika
Kiti

procentai
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3.2. Gyventojų aprūpinimas dokumentais
2013 m.:
1 gyventojui teko dokumentų 6,6 (tiek buvo ir 2012 m.),
iš jų: mieste: 5,8 (–0,1);
iš jų kaime: 7,4 ( +0,1).
1 gyventojui teko gautų dokumentų: 0,17 (–0,08),
iš jų mieste: 0,16 (–0,04);
iš jų kaime: 0,19 (–0,1).
1 gyventojui teko garsinių ir regimųjų, elektroninių dokumentų: 0,15 (+0,14),
iš jų mieste: 0,2;
iš jų kaime: 0,06.
1 vartotojui teko dokumentų: 25 (+0,2),
iš jų mieste: 22;
iš jų kaime: 28 (+1).
1 vartotojui įsigyta dokumentų: 0,6 (–0,3),
iš jų mieste: 0,6 (–1,1);
iš jų kaime: 0,7 (–0,3).
3.3. Dokumentų įsigijimas per 2013 m.
Fiziniai
Palyginimas su 2012
Pavadinimai
vienetai
m. proc.
5321
–32
903
Iš viso Bibliotekoje
Biblioteka (centras)
1270
–29,4
866
Miesto padaliniai
979
–8
457
Kaimo padaliniai
3072
– 38
181
Dokumentų mažiau įsigyta, nes 2013 m. Kultūros ministerija naujiems dokumentams įsigyti skyrė
1,4 proc. lėšų mažiau negu 2012 m., periodikos taip pat Bibliotekoje buvo užprenumeruota mažiau.

Įsigyta knygų:
Iš viso: ( 93 proc. visos gauties)
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai
Įsigyta grožinės literatūros:
Iš viso:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Knygų įsigijimas per metus
Fiziniai
Palyginus su
vienetai
2012 m. proc.
4988
–28,3
1199
–6,2
936
–5,1
2853
–39,2
Fiziniai
vienetai
3852
806
711
2335

Palyginus su
2012 m. proc.
–19,3
+3,6
+10,7
–30,6

Sudaro
gavimą proc.
72
63
73
76

Per metus įsigyta spausdintų šakinių dokumentų (be periodikos)
Fiziniai
Palyginus su
Sudaro gavimą
vienetai
2012 m. proc.
proc.
Įsigyta šakinių dokumentų (be periodikos)
1236
–48,7
23
Biblioteka (centras)
441
–24,3
35
Miesto padaliniai
245
–38,3
25
Kaimo padaliniai
550
–61,5
18
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Per metus įsigyta periodinių leidinių
Fiziniai
Palyginus
Sudaro
Įsigyta periodinių leidinių (kurie
vienetai
su 2012 m. gavimą proc.
įtraukti į apskaitą):
proc.
233
–63,8
5
Iš viso:
Biblioteka (centras)
23
–94,8
2
Miesto padaliniai
23
–30,4
2
Kaimo padaliniai
187
–9,1
6
Periodiniais leidiniais Biblioteką rėmė Spaudos, radijo ir televizijos fondas. Taip pat gautas
„Kultūros barų“ žurnalas. Bibliotekai kai kuriuos periodinius leidinius užprenumeravo/dovanojo
privatūs asmenys. Bibliotekai (centrui) užprenumeruota tik 8 pav. periodinių leidinių, o kaimo
padaliniams vidutiniškai užprenumeruoti 2 pav. periodikos leidiniai.
2013 m. lėšų periodikai prenumeruoti buvo skirta 9,4 tūkst. Lt., tačiau dalis jų skirta jau
2014 metų prenumeratai.
Per metus įsigyta kitų (garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių) dokumentų:
Fiziniai
Palyginus su Sudaro gavimą
Įsigyta kitų dokumentų:
vienetai
2012 m.
procentais
Iš viso įsigyta kitų (garsinių, garsinių regimųjų,
55
–63,6
1
elektroninių) dokumentų

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

21
10
24

–47,5
–72,3
–68

1,6
1
0,8

Elektroniniams, vaizdo, garso dokumentams įsigyti buvo skirta 0,7 proc. visų Kultūros
ministerijos dokumentams įsigyti skirtų lėšų.
Nupirkta 55 fiz. vnt. elektroninių, garsinių, vaizdo – regimųjų dokumentų: „Nepaprasto
orkestro koncertas“, „Mamulė Mū“, „Mes buvome kariai“, „Geltonų plytų kelias“, „Lietuvos
tūkstantmečio dainos“ ( visi CD) ir kt., DVD plokštelių: „Na, palauk!“, „Mažylis ir Karlsonas“,
„Mauglis“ ir kt. 2013 m. elektroninių dokumentų išduotis padidėjo net 33 proc.
Įsigyta dokumentų pagal kalbas:
lietuvių kalba: 5285 fiz. vnt. (99, 3 proc.),
užsienio kalba: 36 fiz. vnt., (0,7 proc.),
iš jų:
anglų kalba: 28 fiz. vnt.,
rusų kalba: 6 fiz. vnt.,
vokiečių ir kitomis kalbomis: 2 fiz. vnt.

Bibliotekos 2013 m. dokumentų gautis (procentais)
5

1
Knygos,tęstiniai, natos
Periodika
Garsiniai, elektroniniai
94
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3.4. Bibliotekoje gautų dokumentų procentas dokumentų fonde:





Iš viso: 2,6 proc. (–1,2)
Biblioteka (centras): 2,6 proc. (–0,9)
Miesto padaliniuose: 3 proc. (–0,2)
Kaimo padaliniuose: 2,6 proc. (–1,4)

3.5. Lėšos, tenkančios 1 gyventojui dokumentams įsigyti
 Iš viso: 3,1 Lt (+0,1)
 Iš Kultūros ministerijos (toliau – KM) lėšų, skirtų leidiniams įsigyti: 2,3 Lt
(tiek buvo ir 2012 m.)
 Iš savivaldybės lėšų periodikai įsigyti: 0,3 Lt (+0,1).
 Iš kitų šaltinių: 0,5 (+0,2) Lt, iš jų:
 Parama ir projektų lėšos: 0,06 Lt (–0,14)
3.6. Inventorintų dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai
Pastaraisiais metais padidėjo valstybės biudžeto lėšos, skiriamos dokumentams įsigyti.
Atsižvelgiant į tai, ataskaitiniu laikotarpiu buvo planuota, kad šios lėšos didės sparčiau (2013 m. –
80 tūkst. Lt), tačiau jos išliko stabilios ir, sumažėjus savivaldybės gyventojų skaičiui, pagal kurį
lėšos yra skiriamos, jos dar šiek tiek sumažėjo (2013 m. gauta 70,9 tūkst. Lt). Šią tendenciją
Biblioteka kompensavo įsigydama dokumentų iš projektui „Lietuvių autoriai vaikams“ skirtų lėšų
(1,1 tūkst. Lt).
2013 m. nauji dokumentai buvo perkami vykdant viešuosius pirkimus. Daugiausia
dokumentų įsigyta:
iš UAB „Alma Littera“ – 3256 fiz. vnt., 356 pav. už 61 tūkst. Lt;
iš UAB „ Patogu pirkti“ – 105 fiz. vnt., 26 pav. už 3,2 tūkst. Lt;
iš SĮ „Kelmės knygynas“ – 52 fiz. vnt., 37 pav. už 1,3 tūkst. Lt;
iš UAB „Gimtasis žodis “ – 20 fiz. vnt., 1 pav. už 0,3 tūkst. Lt.
Įsigyjant naujus dokumentus, pirmenybė buvo teikiama originaliajai, vaikų literatūrai,
klasikai, informaciniams leidiniams.
Bibliotekos dokumentų fondus taip pat papildė neatlygintinai dovanoti leidiniai (jų vertė
14,4 tūkst. Lt).
3.7. Dokumentų nurašymas

Iš viso nurašyta dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
10944
3680
1658
5606

Palyginus su 2012
m. proc.
–18,5
+46
–27
–38,8

Nurašyta
pavadinimų
729
570
101
553

Nurašyta
knygų
9490
2744
1359
5387

Nurašymo priežastys:
 Susidėvėję, vartotojų sugadinti spaudiniai: 9707 fiz. vnt., 88,7 proc. nurašytų dokumentų.
 Praradę aktualumą: 1157 fiz. vnt., 10,5 proc. nurašytų dokumentų.
 Vartotojų prarasti: 19 fiz. vnt., 0,2 proc. nurašytų dokumentų.
 Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai: 61 fiz. vnt., 0,6 proc. nurašytų dokumentų.
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3.8. Fondo panaudojimas









Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis: 1,0 (–0,1)
Bibliotekos fondo panaudojimo koeficientas: 0,6 (+0,1)
Bibliotekos (centro) fondo apyvartos rodiklis:1,2 (toks buvo ir 2012 m.)
Bibliotekos (centro) panaudojimo koeficientas: 0,5 (+0,1)
Miesto padalinių fondo apyvartos rodiklis: 1,2 (–0,2)
Miesto padalinių fondo panaudojimo koeficientas: 0,6 (+0,1)
Kaimo padalinių fondo apyvartos rodiklis: 0,9 (–0,1)
Kaimo padalinių fondo panaudojimo koeficientas: 0,6 (toks buvo ir 2012 m.)
3.9. Mainų ir atsarginis fondai

2013 m. Bibliotekoje buvo peržiūrėta šių fondų formavimo politika. Paaiškėjo, kad fondai
jau daugelį metų nebuvo funkcionalūs, juose buvo sukaupti nepaklausūs, praradę aktualumą
dokumentai, kurie dėl Bibliotekoje vykusios renovacijos, nešildomų, drėgnų patalpų kurį laiką buvo
saugomi nepakankamai gerose sąlygose. Todėl 2013 m. šie fondai buvo išformuoti.
IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
4.1. Vartotojų telkimas
Rajono gyventojų skaičius 2013 m. buvo 31037 (758 gyventojais mažiau negu 2012 m.), t.
y. rajono gyventojų sumažėjo 2,4 proc.
Apie 928 gyventojų mikrorajoną aptarnauja buvęs Bibliotekos Kražių filialas, kuris 2008 m.
perduotas į Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro struktūrą.
Biblioteka aptarnauja 30 109 gyventojų sudarantį mikrorajoną.
Kiekvienais metais ryški ne tik rajono gyventojų mažėjimo tendencija, bet ir senėjimo demografinis rajono senatvės koeficientas (charakterizuojamas gyventojų senėjimo rodikliu
(indeksu), pagal Jungtinių Tautų Organizacijos rekomendaciją gyventojų senėjimo rodiklis - 65
metų ir vyresnių žmonių skaičių (proc.) tarp visų gyventojų) yra 157. Tai 33 indeksais daugiau
negu šalies vidurkis.
Natūrali gyventojų kaita per metus yra minus 266 (52 daugiau negu 2012 m.) gyventojų.
Rajono gyventojų sutelkimas procentais:
 Bibliotekoje: 26,5 proc. ( – 0,5);
 Bibliotekoje (centre): 22,4 proc. (+0,5);
 Miesto padaliniuose : 34,5 (–3,3);
 Kaimo padaliniuose: 26,5 (–0,5).
Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai:
 Mieste: 4696 (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos biblioteką),
 Kaime: 762 (išskyrus Elvyravos pagrindinės mokyklos biblioteką).
Gyventojų patogumui rajone 2013 m. veikė 3 knygų išdavimo punktai.
Didžiausią mikrorajono gyventojų procentą sutelkė Lykšilio (46,9 proc.), Mockaičių (42
proc.), Žalpių (42,5 proc.), Junkilų (39,5 proc.) bei Pašilėnų (39 proc.) padaliniai. Šių padalinių
mikrorajonai nėra dideli.
Mažiausią mikrorajono gyventojų procentą sutelkė Pašilės (8,8 proc.) padalinys, tačiau čia
dirbama tik 0,25 etato, o 2013 m. dėl atliekamų remonto darbų 6 mėnesius neturėjo normalių
sąlygų skaitytojams aptarnauti, Lupikų kaimo padalinys (13 proc.). Šio padalinio mikrorajone yra
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daugiau nei 900 gyventojų, bet mikrorajoną sudaro daug kaimų, nutolusių nuo pagrindinės
gyvenvietės 10-16 km atstumu; čia dirbama tik 0,5 etato.
Tik 15 proc. mikrorajono gyventojų sutelkė Grinių kaimo padalinys (0,75 etato), kurios
mikrorajonas yra 1,2 tūkst. gyventojų, tačiau kaimai išsibarstę 10-13 km atstumu, susisiekimas su
Grinių biblioteka prastas ir nepatogus.
4.2. Vartotojų skaičius
Vartotojai
Iš viso vartotojų:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

7981
2123
1606
4252

Palyginus su
2012 m.
–331 arba –4 proc.
–33 arba –1,6 proc.
–40 arba –2,5 proc.
–258 arba –5,8 proc.

Vartotojai
vaikai
2884
748
726
1410

Bibliotekoje buvo perregistruotų vartotojų: 6765, tai sudaro 84,7 proc. visų vartotojų, iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 1742
 Miesto padaliniuose: 1326
 Kaimo padaliniuose: 3697

Bibliotekoje buvo naujai užregistruotų vartotojų: 1216, tai sudaro 15,2 proc. visų vartotojų, iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 381
 Miesto padaliniuose: 280
 Kaimo padaliniuose: 555
2013 m. vartotojų sumažėjo 4 procentais. Pagrindinės sumažėjimo priežastys: 6 mėnesius
Pašilės biblioteka neturėjo normalių sąlygų aptarnauti skaitytojus (be to, nuo kovo mėnesio šiame
padalinyje beliko tik 0,25 etato, nes padalinys – neperspektyvus), sumažėjusi periodinių leidinių
prenumerata, gauta mažiau naujų knygų ir kitų dokumentų.
54 proc. padalinių dirba nepilnu etatu.
Vartotojai
8216

8063

7981
2011

2012

Vartotojai

2013

Vartotojai

4510

1606

4252
2123

1646

2156

1621

2031

4411

VB
Miesto pad.

2011

2012

2013

Kaimo pad.
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4.3. Vartotojų sudėtis
Bibliotekos vartotojus 2013 m. sudarė:
 vartotojai vaikai: 36 proc. (+0,2) visų vartotojų
 jaunimas: 20 proc. (–1,3) visų vartotojų
 vaikai ir jaunimas: 56 proc. (–1) visų vartotojų
 bedarbiai ir namų šeimininkės: 13 proc. (+0,4) visų vartotojų
 dirbantieji: 19 (+4,5) proc. visų vartotojų
 pensininkai: 9 proc. (+1,4) visų vartotojų;
 VIII - XII klasių moksleivių: 12,6 proc. (–0,9) visų vartotojų
 besimokančių kitose mokyklose: 5,6 proc. (–0,3)
 moterys: 58,3 proc. (+1,3) suaugusių vartotojų
 vartotojai su viduriniu išsilavinimu: 17 (tiek buvo ir 2012 m.) proc.
 vartotojai su nebaigtu viduriniu: 6,2 (–0,3) proc.
 vartotojai su aukštesniuoju išsilavinimu: 11,2 (0,1) proc.
 vartotojai su aukštuoju išsilavinimu: 10,9 (+0,4) proc.
 skaitė tik periodiką: 5,4 proc. (–0,3) vartotojų.
Didžiausias skaičius tik periodiką skaitančiųjų buvo:

Pašilės bibliotekoje: 33 proc.

Lykšilio bibliotekoje: 13 proc.

Bibliotekoje (centre): 11,7 proc.

Pašilėnų bibliotekoje: 11,7 proc.
Šiek tiek skiriasi vartotojų sudėtis miesto ir kaimo bibliotekose:
 jaunimas miesto bibliotekose sudarė 26,6 proc. visų vartotojų, o kaime – 14,3 proc.;
 su nebaigtu viduriniu išsilavinimu miesto bibliotekose buvo 3,3 proc. visų vartotojų, kaime
– 8,7 proc.
 su aukštuoju išsilavinimu vartotojų miesto bibliotekose buvo 13,6 proc., kaime –8,6 proc.
Bibliotekos vartotojų sudėtis (procentais)

9

13
Bedarbiai

19

vaikai ir jaunimas
Dirbantys
Pensininkai

56

4.4. Apsilankymų skaičius

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

131534
38413
22087
71034

Palyginus su
2012 m. (proc.)
–3,7
+4,4
–8,2
–6,7

Vaikų
apsilankymai
75897
21011
13673
41213
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Apsilankymų, tuo pačiu ir vartotojų, skaičiaus sumažėjimą iš dalies lėmė Bibliotekoje
mažėjanti periodinių leidinių prenumerata (padaliniuose užprenumeruota 2 pav. periodika,
Bibliotekoje (centre) – 8 pav.). Rečiau bibliotekose lankosi ir gyventojai, įsigiję asmeninius
kompiuterius bei turintys interneto prieigą savo namuose, bendras gyventojų skaičiaus rajone
mažėjimas.
Tačiau 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), lankosi socialinio tinklalapio
Facebook Bibliotekos profilyje. Virtualių apsilankymų padaugėjo net 41 proc. Tai džiugina, nes
ateityje nuotolinis lankymasis bibliotekose turėtų būti vienas iš pagrindinių bibliotekų rodiklių.
Neveltui Kelmės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų Kultūros ir sporto
programos priemonių vienas iš įgyvendinimo rodiklių yra „fizinių ir virtualių apsilankymų
skaičiaus viešosiose bibliotekose didėjimas“, kuris 2013 m. padidėjo 2 proc.
Kasmet daugėja tokių lankytojų, kurie Bibliotekoje žaidžia stalo žaidimus (tiek Bibliotekos,
tiek savo), ruošia pamokas, tiesiog ateina pabūti, pasikalbėti, susipažinti su veikiančiomis
parodomis, atbėga skenuoti ar kopijuoti dokumentų. Jiems taip pat reikia skirti dėmesio, laiko, jie
naudojasi Biblioteka. Iškyla klausimas – kaip apskaityti šiuos lankytojus?
Apsilankymai (fiziniai)

136566
132213

131534
Apsilankymai

2011

2012

2013

22087

38413

71034

76133
24059

36734

22863

35413

73937

Apsilankymai (fiziniai)

VB
Miesto p.
Kaimo p.

2011

2012

2013

Lankomumas
Bendras : 16,4 (–0,6), iš jų:
 Biblioteka (centras): 18 (–1,4);
 Miesto padaliniuose: 13,7 (–0,9);
 Kaimo padaliniuose: 16,7 (–0,1).
Sumažėjus lankytojų skaičiui, sumažėjo ir vartotojų lankomumas. Respublikos lankomumo
vidurkis yra taip pat 17.
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4.5. Dokumentų išduotis

Iš viso išduota dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
206456
59091
37333
110032

Palyginus su
2012 m. (proc.)
–13,9
–4,8
–23,6
–14,5

Išduota į
namus
138059
24913
27336
85810

Išduota
vietoje
68397
34178
9997
24222

Dokumentų išduota 13,9 proc. mažiau, nes labai sumažėjo periodinių leidinių prenumerata
Bibliotekoje. Tradicinė periodika vis dar labai populiari ir pageidautina tarp kaimo gyventojų,
senyvo amžiaus žmonių. Vietoje išduota 33 proc. dokumentų. Šis rodiklis rodo, kad Biblioteka nėra
įstaiga, kurioje tik keičiamos knygos, išduotis vietoje liudija tai, kad Biblioteka nebūna tuščia, kad
joje apsilankę žmonės čia užtrunka.
Grožinės literatūros išduotis

Iš viso išduota grožinės literatūros:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Fiziniai
vienetai
102735
22584
16646
63505

Palyginus
su 2012 m. (proc.)
–8,1
+1,8
–9,3
–10,9

Procentas nuo
visos išduoties
50
38
45
58

Bibliotekoje populiariausios ir labiausiai skaitomos buvo A. Marininos, I. Buivydaitės, N.
Roberts, V. Ažušilio, T. Gerritsen knygos. Labai skaitomos serijos „Svajonių romanai“ knygos.
Tarp populiariausių dažnai minimi W. Dirie „Dykumų gėlė“, Souad „Sudeginta gyva“ romanai.
Bibliotekoje (centre), kaip ir praėjusiais metais, populiariausia knyga tapo kraštiečio,
tytuvėniškio V. Kalvaičio novelių romanas „Sustiprinto režimo barakas“ (2011), kuris išduotas 32
kartus. 31 kartą išduota J. Moyes knyga „Aš prieš tave“ (2012). Taip pat populiari buvo R. Lupton
knyga „Sesuo“ (2012), išduota 30 kartų, „įžymioji“ E. L. James „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“
(2013) ir J. Dveraux „Aukso dienos“ (2012), išduotos 30 kartų.
Išduota šakinės literatūros
Fiziniai vienetai
Iš viso išduota šakinės literatūros:
Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

23035
6545
5674
10816

Palyginus
su 2012 m.
(proc.)
–5,1
–5,8
–9,7
–2,1

Procentas nuo visos
išduoties
11
11
15
10

Informacinio fondo dokumentais (enciklopedijomis, žinynais, žodynais ir pan.) daugiausia
naudojosi skaitytojai moksleiviai ir studentai. Populiarūs tarp skaitytojų buvo 1, 3, 8, 9 skyrių
dokumentai. Daugiausia kartų (20) išduota Č. Iškausko „Neįtikėtina, bet tikra: XX a. istorijos faktai,
mitai, įdomybės“ (2012, istorijos mokslai). Nemažo populiarumo susilaukė (išduota 16 kartų) A.
Karpio knyga „Ant uolos: dvidešimt penkeri metai Alkatrazo kalėjime: tikra lietuvio gangsterio
Alvino Karpio istorija, papasakota Robertui Livesey (2013, visuomenės mokslai), 13 kartų išduota
R. Žukaukienės knyga „Raidos psichologija“ (1996, filosofija ir psichologija), 15 skaitytojų
perskaitė E. Easwaran knygą „Meditacija: paprasta 8 dalių programa, perkelianti dvasinius idealus į
kasdieninį gyvenimą“ (2000, filosofija ir psichologija).
Mažiausiai išduodama 5 (gamtos) ir 7 (meno) skyriaus dokumentų.
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Išduota periodinių leidinių
Fiziniai
Palyginus su
Procentas nuo visos
vienetai
2012 m. (proc.)
išduoties
80686
–22
39
Iš viso išduota periodinių leidinių
Biblioteka (centras)
29962
–9
51
Miesto padaliniai
15013
–38
40
Kaimo padaliniai
35711
–23
32
Periodikos populiarumas neblėsta, jos išduodamas procentas yra didelis, tačiau 2013 m.
periodikai skiriamos lėšos buvo nepakankamos patenkinti Bibliotekos periodinių leidinių skaitytojų
lūkesčius. Nors periodinių leidinių prenumeratai buvo skirta 9,4 tūkst. Lt., tačiau dalis šių lėšų teko
jau 2014 m. prenumeratai. Kaimo bibliotekoms užsakyti tik 2 pav. periodiniai leidiniai, o
Bibliotekai (centrui) – 8 pav. Dar prieš 7 metus (2006 m.) Bibliotekoje (centre) buvo
užprenumeruojama 119 pav., miesto padaliniuose - 41 pav., kaimo padaliniuose 14 - pav. periodinių
leidinių. Taigi, vien Biblioteka (centras) per 7 metus, periodikos pavadinimų prenumerata sumažėjo
93 proc.
Suktis iš tikrai sunkios padėties padėjo rėmėjai: Spaudos, radijo ir televizijos fondas,
dovanojęs Bibliotekai keliolikos pavadinimų periodiką, keliems padaliniams kai kuriuos laikraščius
dovanojo gyventojai („Kelmiškiams“, „Šiaulių kraštas“, „Žmonės“, „Ji“ – Pašilėnams, „Bičiulį“,
„Kelmiškiams“ – Gailiams, „Kelmiškiams“ – Žalpiams ir kt.). Bibliotekos sulaukė dovanų ir iš savo
darbuotojų, ir iš skaitytojų. Įdomiai spaudos nepritekliaus problemą išsprendė Liolių biblioteka,
kuriai Liolių seniūnija tą pačią dieną perduodavo savo užprenumeruotus ir perskaitytus leidinius.
Todėl Liolių bibliotekos skaitytojai periodinių leidinių nepritekliaus nepajautė.
Periodinių leidinių prenumeratos kasmetinis mažėjimas mažina vartotojų domėjimąsi
bibliotekomis.
Išduota kitų (garsinių, regimųjų, elektroninių) dokumentų
Fiziniai vienetai
393 t. y. 0,2 proc. visos išduoties ir 33 proc. daugiau nei 2012 m.

Iš viso išduota kitų dokumentų:

Biblioteka (centras)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

165
52
176

2013 m. elektroninių dokumentų išduota žymiai daugiau (33 proc.) negu 2012 m.
Dažniausiai buvo išduodami VO „Krašto informacija“ kraštotyros DVD: „Žemaitė ir Ušnėnai“
(Šalteniai, Šaukėnai), „Kražiai – iš amžių į ateitį“ (Šedbarai, Užventis), „Etnografinis Pikelių
kaimas“ (Vaiguva), „Žalpių kraštas“, „Jonas Garalevičius“ (Žalpiai), „Aš kaip maldą tariu“ (Gailiai)
ir kt., įvairūs CD ir DVD vaikams: „Kalėdiniai varpeliai“ (Maironiai, Karklėnai), „Brėmeno
muzikantai“ (Pagryžuvys, Gailiai) ir kt., mokomieji CD „Mokomasis anglų –lietuvių kalbų
žodynas“ (Pašilėnai, Vaiguva), literatūros kūrinių įrašai: „Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra“
(Tytuvėnai), „Bernardas Brazdžionis“ (Šaukėnai), Tarmių metams skirtose popietėse naudotas CD
„Centrinė šiaurės kretingiškių tarmė“ (Maironiai, Šaukėnai) ir kt.
Dokumentų išduotis
237083

239526

206456
Išduotis

2011

2012

2013

17

110032

37333

59091

128643

48856

62027

128080

45701

63302

Dokumentų išduotis

VB
Miesto p.
Kaimo p.

2011

2012

2013

Padaryta vartotojams dokumentų kopijų: 18454 (16,4 proc. mažiau negu 2012 m.), iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 2371 (–49 proc.)
 Miesto padaliniuose: 2879 (–42,3 proc.)
 Kaimo padaliniuose: 13204 (+0,6 proc.)
Skaitomumas 2013 m. Bibliotekoje buvo 25,8 (–0,3) (respublikos vidurkis 28,4), iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 27,8 ( –1,2)
 Miesto padaliniuose: 23,2 ( –6,5)
 Kaimo padaliniuose: 25,8 (–2,7)
4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
Vartotojams skirtų darbo vietų Bibliotekoje buvo: 226 (+5), tarp jų:
 Bibliotekoje (centre): 34 ( tiek buvo ir 2012 m.)
 Miesto padaliniuose: 34 (+6)
 Kaimo padaliniuose: 158 (–1)
Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius Bibliotekoje buvo 97 (tiek
buvo ir 2012 m.), iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 10 (tiek buvo ir 2012 m.);
 Miesto padaliniuose: 12 (tiek buvo ir 2012 m.);
 Kaimo padaliniuose: 75 (tiek buvo ir 2012 m.).
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekų darbuotojams Bibliotekoje buvo 42 (–
1), iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 20 (tiek buvo ir 2012 m.);
 Miesto padaliniuose: 3 (–1). (Kompiuterio neteko Kelmės
specialiosios mokyklos darbuotoja).
 Kaimo padaliniuose: 19 (tiek buvo ir 2012 m.).
V. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo valandos
 Bibliotekoje (centre) vartotojai aptarnaujami nuo 9.30 iki 18 val., iš viso 48 val. savaitę
arba 2320 val. per metus. Kitų Bibliotekos (centro) skyrių darbo valandos buvo 8.00-17.00 val.
 9 kaimo padaliniuose, kur darbuotojai dirba pilnu etatu, vartotojai buvo aptarnaujami 8
darbo val./40 val. per savaitę arba 1832 val. per metus (dažniausiai 8.30-17.00 val.).
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 9 kaimo padaliniuose, kur darbuotojai dirba 0,75 etatu, vartotojai buvo aptarnaujami 6
darbo val./30 val. per savaitę arba 1374 val. per metus (dažniausiai 9.30-16.00 val., Kukečių
padalinio bibliotekininkė tris dienas iki pietų dirbo Elvyravos pagrindinės mokyklos bibliotekoje,
po pietų – kaimo padalinyje).
 2 padaliniuose, kur dirbama 0,5 etato, vartotojai buvo aptarnaujami 5 darbo val./ 4 darbo
dienos savaitėje, t.y. 20 val. per savaitę arba 865 val. per metus.
 1 padalinyje, kur darbuotoja dirbo 0,25 etato, vartotojai buvo aptarnaujami 10 val. per
savaitę.
 Vidutiniškai Bibliotekos vartotojai aptarnaujami 8 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 2013 m. sudarė 289 darbo dienas per metus. Kiti
Bibliotekos (centro) skyriai dirbo pirmadieniais – penktadieniais.
 Miestų padaliniai dirbo pirmadieniais – penktadieniais, tai sudarė vidutiniškai 250 darbo
dienas per metus.
 Kaimų padaliniai dirbo pirmadieniais – penktadieniais, išskyrus Pašilėnų biblioteką, kuri
dirbo antradieniais – šeštadieniais. Vidutiniškai padaliniai dirbo ≈ 228 darbo dienas per metus.
 Padaliniai, kuriuose darbuotojai dirbo 0,5 etato, vartotojai buvo aptarnaujami
pirmadieniais – ketvirtadieniais. Vidutiniškai šie padaliniai dirbo ≈173 darbo dienas per metus.
5.3. Tarpbibliotekinis aptarnavimas (TBA)
Per TBA 2013 m. buvo:
 Išsiųsta užsakymų: 37 (+10);
 Gauta dokumentų: 22 (originalų: 16, kopijų: 6);
 Buvo neigiamų atsakymų: 15.
Neigiamus atsakymus lėmė tai, kad paskutinis dokumento egzempliorius buvo
neišduodamas ir/arba būtų ilgai tekę laukti dokumento.
TBA paslaugos vartotojų tarpe nėra populiarios. 2013 m. šia paslauga naudojosi 10 vartotojų
(+2). Tai lėmė dokumentų per TBA užsakymo specifika: užsakyto dokumento reikia laukti (kartais,
kai dokumentas jau laisvas, vartotojui jo jau nebereikia), nepatrauklios dokumentų persiuntimo
kainos. Turintys galimybę, reikalingą knygą stengiasi nusipirkti. Ši paslauga populiariausia studentų
tarpe. Pageidaujamų leidinių per TBA temos nesikeičia: užsakomi dokumentai teisės, psichologijos,
ekonomikos, sociologijos, vadybos temomis.

5.4. Renginiai
Renginiai
Iš viso:
Biblioteka (centras)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

869
157
171
541

Palyginus su 2012
m. (proc.)
–9,5
+13,4
–16,2
–12,5

Renginių lankytojų
skaičius
11236
5471
1513
4252

Palyginus su 2012
m. (proc.)
+12,3
+29,3
–1,8
–2
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Renginių paskirstymas
Kompleksiniai

Žodiniai

79
8
14
57

364
77
76
211

Iš viso:
Biblioteka (centras)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Iš jų: garsiniai
skaitymai
108
4
36
68

Vaizdiniai
426
72
81
273

Renginių skaičius sumažėjo 9,5 proc., tačiau jų lankytojų padaugėjo 12,3 proc.
Vidutiniškai 1 renginyje apsilankė 25 žmonės.
Buvo surengtos 426 parodos, jos sudarė 49 proc. visų renginių. Parodose panaudota 9086
eksponatų, tai yra vidutiniškai 21 eksponatas vienos parodos metu.
Pagrindinės renginių formos buvo: literatūros ir kitų dokumentų parodos, meno parodos,
popietės vaikams, knygų pristatymai, literatūros popietės, viktorinos.
Kaip ir kasmet, ganėtinai aktyviai vyko garsiniai skaitymai. Jų pravesta 108, tai sudarė 12,4
proc. visų renginių ir/arba 30 proc. visų žodinių renginių.
Su kitomis organizacijomis ar įstaigomis (kultūros centrais, mokyklomis, bendruomenėmis,
seniūnijomis) buvo organizuojami kompleksiniai renginiai. Dažniausiai tai valstybinių bei
kalendorinių švenčių paminėjimai, vakaronės, teminiai vakarai.
Pastaba. Informacija apie renginius pateikta 1 priede.
Klubai bibliotekose
 Prie Tytuvėnų miesto bibliotekos veikė „Sveiko gyvenimo klubas“, kurį lankė 19
žmonių. Klubiečiai bibliotekoje rinkosi 1 kartą į mėnesį, o jų susibūrimų metu vyko susitikimai su
įdomiais žmonėmis, literatūrinės popietės, pokalbiai apie sveikatą, apie keliones. Klubo nariai
kiekvieną vasarą keliauja. Klubiečiai - daugiausia senjorai, buvę mokytojai, tautodailininkai,
literatai. Jie labai aktyviai dalyvauja bibliotekos veikloje.
 Prie Šaltenių kaimo – mokyklos bibliotekos veikė Moterų vokalinis ansamblis (5
moterys), kurį subūrė šios bibliotekos darbuotoja.
5.5. Mokamos paslaugos
Biblioteka mokamas paslaugas teikia nuo 2002 m. Mokamos paslaugos teikiamos
Bibliotekoje (centre) ir 20 – tyje padalinių.
Pagrindinės mokamos paslaugos: elektroninio skaitytojo bilieto įsigijimas Bibliotekoje
(centre) (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. Ateityje planuojama teikti ir mokamas skenavimo paslaugas.
Už mokamas paslaugas 2013 m. iš viso gauta: 3,1 (–0,1) tūkst. Lt,
iš jų: Biblioteka (centras) gavo 1,6 tūkst. Lt, padaliniai 1,5 Lt.
Už dokumentų skolinimą iš kitų bibliotekų pašto išlaidas vartotojai susimokėjo patys.
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,
kurį
mėgsta
206
vartotojai.
http://www.facebook.com/pages/Kelm%C4%97s-r-savivaldyb%C4%97s
-%C5%BDemait%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka/219862674780590
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Įvaizdį formuoti padeda Bibliotekos 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 Bibliotekos 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 Biblioteka, taip pat informacija apie duomenų bazes, kuriomis
vartotojai gali naudotis).

Informacija apie Bibliotekos renginius kiekvieną savaitę skelbiama laikraščiuose
„Kelmiškiams “ ir „Kelmės krašte“, svetainėje www.kelmėsrajone.lt

Nuorodos į Bibliotekos interneto svetainę yra patalpintos Kelmės rajono savivaldybės
svetainėje www.kelme.lt, laikraščio „Kelmiškiams“ elektroninėje versijoje www.kelmiskiams.lt ,
tinklalapyje 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 padalinys
http://www.facebook.com/#!/pages/Pagry%C5%BEuvio-kaimo-biblioteka/480511925322686
Bibliotekos darbuotojų straipsniai (informacijos) 2013 m., kurių iš viso buvo ≈ 85, taip
pat prisideda prie Bibliotekos įvaizdžio formavimo:
 Bibliotekininkai žiniasklaidai dažniausiai pateikia žinutes ir informacijas apie
įvykusius renginius, knygų pristatymus.
 Informacija apie Biblioteką, jos veiklą, renginius skelbiama ne tik spaudoje ar
Bibliotekos interneto svetainėje (www.kelmeszemaitesvb.lt), bet ir kituose
interneto
tinklalapiuose: www.kelme.lt, www.kelmiskis.lt, www.snaujienos.lt, www.zemaitijosgidas.lt.
Įdomesni straipsniai:
 Danilavičienė R. Lykšiliškiai mokėsi kompiuterinio raštingumo//Kelmės kraštas.–
2013, rugpjūčio 31, p. 3.
 Dichavičienė V. Pagryžuvyje paminėti Tarmių metai//Kelmiškiams.-2013, kovo 5, p.4.
 Dichavičienė
V.
Poezijos,
tarmių
ir
lūpinės
armonikėlės
garsai
Pagryžuvyje//Kelmiškiams.–2013, rugsėjo 6, p.3.
(Tradicinė poezijos šventė Pagryžuvyje).
 Dichavičienė V. Susitikimas su Ilona Bumblauskiene//Bičiulis.–2013, gruodžio 7, p. 3.
 Dichavičienė V. Šiaurietiškos šviesos ir knygos šventė Pagryžuvyje//Bičiulis.–2013,
gruodžio 7, p.4.
 Dinapaitė M. „Holokaustas Lietuvoje“// Bičiulis.- 2013, spalio 9, p. 2.
(Istorijos valandėlė, skirta Žydų genocido aukų atminimo dienai paminėti).
 Dinapaitė M. „Mistika“// Bičiulis.- 2013, lapkričio 2, p. 3.
(Poezijos ir muzikos popietė bibliotekoje).
 Dinapaitė M. Pristatytas trečiasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas „Atokios
stotys“//Kelmiškiams.–2013, gruodžio 10, p.4.
 Dinapienė J. Metų bibliotekininkė//Kelmiškiams.–2013, gruodžio 31, p. 3
(2013 metų bibliotekininkė – Bibliotekos vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė).
 Galbuogienė D. Atėję iš knygų...//Kelmiškiams.–2013, gegužės 24, p.5
(Literatūros rytmetys Tytuvėnų miesto bibliotekoje).
 Galbuogienė D. Tytuvėnų bibliotekoje – tretieji Vasaros skaitymai//Kelmės kraštas.–
birželio 22, p. 4.
 Garnienė D. Eikim, tėveli, į biblioteką // Bičiulis .– 2013 m. balandžio 20.
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(Skaitytojų įrašymo dienos bibliotekoje).
 Garnienė D. Gimtosios kalbos gyvybė – tarmėse ir žmonėse // Bičiulis.– 2013, kovo 9.
(Renginys, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai).
 Garnienė D. Hobis – stalo žaidimų kūrimas // Laimiukas.– 2013, Nr. 4, p. 16-17.
(Pokalbis su Kelmės „Kražantės“ pagr. mokyklos trečioku J. Seselsku).
 Kančauskienė N. Lietuvių autoriai vaikams.//Tarp knygų.–201,Nr.2, p.37–38
(Edukacinio projekto įgyvendinimas).
 Kančauskienė N. „Garbinęs Žemaičių kraštą...“//Kelmiškiams.–2013, gruodžio 3, p. 4.
(Etnografo, tautosakininko L. A. Jucevičiaus 200-ųjų g. m. minėjimas).
 Kančauskienė N. Nacionalinė bibliotekų savaitės renginiai Kelmėje//Kelmiškiams.–
2013, gegužės 14.
 Kančauskienė N. Nepaprasti Sidabramiškio gyventojų nuotykiai//Kelmiškiams.–2013,
lapkričio 26.
(Susitikimai su rašytoja N. Vaitkute).
 Kančauskienė N. „Vaikai – patys nuoširdžiausi skaitytojai“//Kelmiškiams.–2013,
gruodžio 17, p.4
(Susitikimas su poete V. Palčinskaite ir muzikantu S. Petreikiu).
 Karpienė R. Ekskursija į Naisius//Kelmiškiams.–2013, gegužės 31, p. 5
(Užvenčio miesto padalinys tapo konkurso „Vaikų Velykėlės“ nugalėtoju).
 Karpienė
R.
Šiaurės
šalių
bibliotekų
savaitės
renginiai
Užvenčio
bibliotekoje//Kelmiškiams.–2013, lapkričio 29.
 Pelenienė N. Žemaitiška šnekta iš vaikų lūpų//Bičiulis.–2013, spalio 2, p.
(Popietė „Žemaitiška šnekta“ Karklėnuose).
 Valienė D. „Plieninio paukščio skrydis“//Kelmiškiams.–2013, spalio 11, p. 4.
(Popietė Pašilėnuose, skirta lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-osioms
metinėms).
 Daugiausia informacijų/straipsnių spaudai ir virtualiai erdvei pateikė Skaitytojų
aptarnavimo – informavimo skyriaus darbuotojos D. Garnienė bei M. Dinapaitė bei vyriaus.
metodininkė N. Kančauskienė. Aktyviai savo mintimis spaudoje dalinosi V. Dichavičienė
(Pagryžuvys), D. Valienė (Pašilėnai), R. Karpienė (Užventis), E. Laurinavičienė (Griniai), N.
Pelenienė (Karklėnai), A. Gedraitienė (Gailiai), R. Danilavičienė (Lykšilis). D. Garnienė tęsė
bendradarbiavimą su „Laimiuko“ žurnalu: rengė literatūrinius kryžiažodžius, kitokią medžiagą.
Bibliotekos (centro) darbuotojos parašė ≈ 30 informacijų, padalinių bibliotekininkai ≈ 50.
Ne bibliotekų darbuotojų straipsnių buvo 64.
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. Vaivos rykštės spalvų versmėse//Dialogas.–2013, rugpjūčio 29, nr. 31.
(Dailės mokytojos D. Žukauskienės paveikslų parodos pristatymas Tytuvėnuose).
 Dirbanauskaitė Loreta. Darbai, atspindintys menininko sielą // Bičiulis.- 2013, vasario
9, p. 4.
(G. Nauronio ir E. Godliausko tapybos darbų parodos atidarymas Bibliotekoje (centre)
 Dirbanauskaitė Loreta. Grįžimas į vaikystę su „Mažais paklydimais“ // Bičiulis.- 2013,
sausio 30, p.1
(O. Jautakės knygos vaikams „Maži paklydimai“ pristatymas).
 Geštautas Alvydas. Kada iš savo sielų išvarysime vergą? // Bičiulis.- 2013 bal. 13, p.
1-2.
(Diskusija Bibliotekoje (centre), skirta Sąjūdžio 25-čiui).
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 Karpavičienė Dalia. Nuotraukos pasakoja žmogaus istoriją // Kelmės kraštas.- 2013,
kovo 27, p. 2.
(Tauragiškio fotomenininko S. Kancevyčiaus fotografijų parodos „Homo legens“ pristatymas
Bibliotekoje (centre).

Karpavičienė Dalia. Popierinės knygos skaitmeninė dar nepakeis// Kelmės kraštas .–
2013, sausio 5 d.
( Lupikų kaimo bibliotekos kasdienybė).
 Karpavičienė D. tautosaka atskleidžia lietuvišką erotiką//Šiaulių kraštas.–2013,
balandžio 20, p. 8.
(D. Šeškauskaitės knygos „Erotika tautosakoje“ pristatymas Tytuvėnuose).
 Karpavičienė D. Visoje seniūnijoje – viena biblioteka//Kelmės kraštas.–2013, vasario
9.
(Vaiguvos kaimo biblioteka).
 Klimašauskas Bronislavas. „Vaikai moko mus pažinti save“// Bičiulis.– 2013, gegužės
18, p. 6.
(Tradicinis Poezijos pavasarėlis ir R. Biržinytės premijos įteikimas I. Bumblauskienei).
 Klimašauskas B. „Užrašiau savo gimtąją kalbą“,- taip, pristatydama knygą apie
Vaiguvos šnektą, sakė gamtos mokslų daktarė/ Bronislavas Klimašauskas// Bičiulis.– 2013,
gruodžio 28, p. 4.
 Musneckienė R. Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis// Kelmės kraštas. –
2013, gegužės 8, p. 3-4.
(Knygos „Žmogus laiko taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“ pristatymas
Bibliotekoje (centre).
 Skeberdienė J. Kūryba, nepavaldi provincijos sindromui“//Kelmiškiams.–2013,
rugsėjo 17, p.5.
(Dailininko A. Seselsko iliustruotos knygos „Vilniaus padavimai“ pristatymas Bibliotekoje
(centre)).
 Skeberdienė J. Laimingas žmogus dovanojo gitaros muziką// Kelmiškiams.– 2013,
rugsėjo 27, p. 8.
(Amerikiečių muzikanto K. Parhurst koncertas Bibliotekoje (centre).
 Žukauskaitė M. Metų bibliotekininke tapo tytuvėniškė//Kelmiškiams.–2013, sausio 5,
p. 5.
(2012 Metų bibliotekininkė Z. Deikutė).
 Žukauskaitė M. Poetas Jonas Jakštaitis: „Nenoriu būti žvaigžde“//Kelmiškiams.–2013,
vasario 15, p. 9
(Susitikimas su poetu J. Jakštaičiu Tytuvėnuose).
Vietos televizijos parodyti reportažai, vaizdo medžiagos sklaida virtualioje erdvėje
Per Šiaulių televiziją laidoje „Labas iš Kelmės“ parodyti reportažai iš Poezijos pavasarėlio,
I. Švarcaitės knygos „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta“ pristatymo, iš dailininko A. Seselsko
iliustruotos knygos „Vilniaus padavimai“ pristatymo, iš apvalaus stalo diskusijos „Kultūros žmonės
ir Lietuvos valstybė: kodėl lieka svarbi Sąjūdžio patirtis?“, skirtos Sąjūdžio 25-čiui. Laidoje
„Kelmiškiams“ parodyti 4 reportažai: trys iš edukacinio projekto „Lietuvių autoriai vaikams“
renginių ir iš amerikiečių muzikanto K. Parkhurst koncerto. Pastarosios vaizdo medžiagos buvo
patalpintos virtualioje erdvėje, prieiga per tinklalapius: www.kelmeszemaitesvb.lt,
www.labasiskelmes.lt , www.youtube.com.
VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS
6.1. Aptarnavimas
Rajone patikslintais duomenimis gyvena 4210 vaikai (0 - 14 m.), tai 7,9 proc. mažiau negu
2012 m.
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Rajono vaikų sutelkimo procentas: 68 proc., tai yra 3 proc. daugiau negu 2012 m., iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 89 proc. (+12)
 Miesto padaliniuose: 82,5 proc. (+11)
 Kaimo padaliniuose: 56,5 proc. (–1,5)
Vartotojų vaikų skaičius

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Vartotojai
vaikai

Palyginimas su 2012 m.

Palyginimas su 2012 m.
proc.

2884
748
726
1410

–95
–17
+17
–95

–3,2
–2,3
+24
–6,4

Vaikų apsilankymų skaičius

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Lankomumas






Vartotojų vaikų
apsilankymai

Palyginimas su 2012 m.

Palyginimas su 2012
m. proc.

75897
21011
13673
41213

–2258
+321
+838
–3417

–3
+1,6
+6,2
–7,7

Bibliotekoje: 26 (toks buvo ir 2012 m.);
Bibliotekoje (centre): 28 (+1);
Miesto padaliniuose:18,8 (+0,8);
Kaimo padaliniuose: 29,2 (–0,4).

Dokumentų vaikams išduotis

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Išduota vaikams fiz.
vnt.

Palyginimas su 2012 m.

Palyginimas su 2012 m.
proc.

89197
22968
19096
47133

–9407
+2882
–4468
–7821

–9,6
+12,6
–19
–14,3

Išduota grožinės literatūros

Iš viso

Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Išduota grožinės lit. vaikams
fiz. vnt.

Palyginimas su
2012 m. proc.

Procentas nuo visos
išduoties

56420
9574
9175
37671

–9,3
+10,3
–13,7
–12,4

63
42
48
80

Išduota šakinės literatūros (be periodikos)

Iš viso
Bibliotekoje (centre)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Išduota šakinės lit. vaikams
fiz. vnt.

Palyginimas su 2012 m.
proc.

Procentas nuo visos
išduoties

11574
3058
3870
4646

–9,4
–15
–10,8
–4,1

13
13
20
10
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Išduota periodinių leidinių

Iš viso
Bibliotekoje (centre)

Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Išduota periodikos
vaikams fiz. vnt.

Palyginimas su 2012 m.
proc.

Procentas
išduoties

21203
10336
6051
4816

–10,3
–23,6
–29,7
–32,5

24
45
32
10

nuo

visos

Periodikos išduoties 10 proc. sumažėjimą lėmė daug mažesnė periodinių leidinių
prenumerata.
Išduota dokumentų kitose laikmenose: 0,36 (+0,17) proc.
Skaitomumas






Bibliotekoje: 31 (–2);
Bibliotekoje (centre): 31 (+5);
Miesto padaliniuose: 26 (–7);
Kaimo padaliniuose: 33 (–3).
6.2. Renginiai vaikams

Organizuota renginių vaikams

Iš viso
Bibliotekoje
(centre)
Miesto
padaliniai
Kaimo
padaliniai

Renginiai

Palyginimas
su 2012 m.

Palyginimas su
2012 m. proc.

Renginių
lankytojų
skaičius

Palyginimas su
2012 m.

Palyginimas
su 2012 m.
proc.

475
82

–32
–2

–6,4
–2,6

7048
2973

–372
+215

–5,3
+7,3

103

+14

+13,6

1182

+134

+11,4

290

–44

–13,2

2893

+23

+0,8

Renginių paskirstymas

Iš viso:
Bibliotekoje (centre)
Miesto padaliniai
Kaimo padaliniai

Kompleksiniai

Žodiniai

38 (8 proc.)
5
9
24

284 (60 proc.)
45
66
173

Iš jų: garsiniai
skaitymai
106
4
36
66

Vaizdiniai
153 (32 proc.)
32
28
93

Daugiausia surengta žodinių renginių (60 proc. visų renginių). Dažni bibliotekose garsiniai
skaitymai (22 proc. visų renginių vaikams ir 37 proc. žodinių renginių). Parodos sudarė 32 proc.
Pastaba. Informacija apie renginius vaikams pateikta 2 priede.
6.3. Informacija apie vaikų klubus
 Bibliotekoje (centre) veikia pasakų klubas „Drevinukas“. Pastaruoju metu jį lanko 15
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.
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 Vaikų seklytėlė „Daigelis“ Šedbarų kaimo bibliotekoje veikia nuo 2000-ųjų metų. Jį
lanko 16 vaikų. Jie piešia, tvarko ir patys kuria knygeles, rengia renginius, išvykas į kitas
bibliotekas.
 Vaikų laisvalaikio užimtumo klubas „Krapštukas“ veikia Pagryžuvio kaimo
bibliotekoje. Klubą lanko 7 nariai. Vaikai piešia, kuria, organizuoja renginius, įvairius teminius
užsiėmimus, padeda darbuotojai.
 Vaikų klubas „Bitutė“ veikia Kukečių bibliotekoje. Klubą lanko 12 vaikų. Vaikai
siuva lėles, kuriomis ir vaidina, piešia, inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, aktyviai skaito.
 Mažųjų skaitytojų būrelis, kurį lanko 9 vaikai, veikia Šaltenių kaimo–mokyklos
bibliotekoje. Vaikai bibliotekoje tvarko knygeles, skaito, vaidina, piešia.
6.4. Informacinis darbas
Pravesta bibliografinių pamokėlių:
 Bibliotekoje: 58 (–11) t.y. 51 val.
 vidutiniškai 1 bibliotekoje įvyko 2 bibliografinės pamokėlės.
Bibliografinių pamokėlių populiarumas 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 padalinių.
Likusiuose padaliniuose C-D grupių bibliografinių aprašų kortelėmis pildomi pagrindiniai
sisteminiai katalogai.
Užklausos
Bibliotekoje atsakyta į 1507 (–203) vaikų užklausas (–12 proc.), iš jų:
 Bibliotekoje (centre): 321 (–10);
 Miesto filialuose: 340 (–27);
 Kaimo filialuose: 846 (–166).
Atsakytos užklausos vaikams sudaro 41 proc. visų atsakytų užklausų.
Moksleiviai, kaip ir kasmet, dažniausiai pateikia temines užklausas gamtos, literatūros
mokslo, istorijos, meno, etnografijos, socialinėmis temomis. Populiarios užklausos apie įvairias
pasaulio šalis, įžymius pasaulio žmones, gamtos pažinimą, astronomiją, Lietuvos kunigaikščius,
mūsų kraštiečių rašytojų kūrybą. Populiarėja sporto tematika. Skaitytojai nemažai pateikė užklausų
iš tautosakos srities. Šiais metais padaugėjo užklausų kraštotyros tema. Bibliotekoje (centre)
populiarėja užklausos telefonu. Tai daugiausiai patikslinamosios ir faktografinės užklausos.
Užklausų registravimas ir atsakymų į jas paieška yra viena iš pagrindinių bibliotekos veiklų,
kuriai bibliotekininkai turėtų skirti daugiau dėmesio.
6.5. Prieiga prie interneto
Prieigą prie interneto turėjo 22 (tiek buvo ir 2012 m.) bibliotekos.
Interneto vartotojų/vaikų skaičius Bibliotekoje 2013 m. buvo: 1578 (–54), t.y. 50 proc.
visų interneto vartotojų. Šių vartotojų/vaikų skaičius sumažėjo 14 proc.:
 Bibliotekoje (centre): 455(+4), tai sudaro 61 proc. visų Bibliotekos (centro) interneto
vartotojų;
 Miesto padaliniuose: 304 (–9), tai sudaro 54,5 proc. visų miesto padalinių interneto
vartotojų;
 Kaimo padaliniuose: 819 (–49), tai sudaro 44 proc. visų kaimo padalinių interneto
vartotojų.
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Interneto seansų skaičius (lankytojų/vaikų) Bibliotekoje 2013 m. buvo: 40232 (+1178),
t.y. 65 proc. visų interneto lankytojų. Seansų padaugėjo 3 proc.:
 Bibliotekoje (centre): 5600 (–1354), tai sudaro 47 proc. visų Bibliotekos (centro)
interneto lankytojų;
 Miesto padaliniuose: 8557 (+1266), tai sudaro 79 proc. visų miesto padalinių interneto
lankytojų;
 Kaimo padaliniuose: 26075 (+1266), tai sudaro 66 proc. visų kaimo padalinių interneto
lankytojų.
Mažėjant interneto vartotojų skaičiui, stebima interneto seansų didėjimo tendencija. Išvada –
vartotojai daugiau laiko praleidžia „nardydami“ interneto ištekliuose.
6.6. Fondo formavimas
Iš viso įsigyta: 1875 (–411) fiz. vnt. naujų dokumentų vaikams ir moksleiviams.
Iš viso A (ikimokyklinio amžiaus) grupės naujų dokumentų: 481 (–221).
Iš jų:

 Biblioteka (centras): 68 fiz. vnt.;
 Miesto padaliniuose: 72 fiz. vnt.;
 Kaimo padaliniuose: 341 fiz. vnt.
Vidutiniškai 1 miesto padaliniui užsakyta 5 pav. (–1) periodinių leidinių vaikams.
Vidutiniškai 1 kaimo padaliniui užsakyta 1 pav. (–1) periodinių leidinių vaikams.
Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekai užsakyta 8 (–2) 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. 2008 m. įdiegta skaitytojų aptarnavimo posistemė.
Bibliotekoje (centre) rekataloguojamas fondas. Rekataloguota 32976 fiz. vnt. knygų fondo
dokumentų. Per metus rekataloguota 3003 fiz. vnt. Rekataloguotas miesto padalinių fondas, tačiau
dėl lėšų trūkumo LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė neįdiegta nė viename padalinyje.
Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge: 62256 (+ 4456).
Biblioteka 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. Analizinių įrašų padaryta 2066.
7.2. Informacinis fondas
Bibliotekos informacinį fondą sudarė: 1709 fiz. vnt. (+19).
Vidutinis informacinio fondo dydis buvo:
 Miesto padalinyje: 436 fiz. vnt. (–32) (Kelmės specialiosios mokyklos biblioteka
informacinio fondo neturi).
 Kaimo padalinyje: 153 fiz. vnt. (+44), vidutiniškai fondas papildytas 3 fiz. vnt.
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: „Prancūzų–lietuvių kalbų sinonimų žodynas“ (Mintis, 1999), V. Bitinaitė,
D. Snapkauskaitė. „Aiškinamasis anglų–lietuvių kalbų teisės ir verslo žodynas“ (Registrų centras,
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2013), V. Vaitkevičius, D. Vaitkevičienė. „Lietuva. 101 legendinė vieta“ (Alma litera, 2013),
„Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. Lietuvių–anglų–vokiečių kalbomis“ (Viešoji įstaiga
Grunto valdymo technoligijos, 2008), Lunde P. „Kodai“ (MEDIA INCOGNITO, 2012) ir kt.
Vaikų bibliotekoje informacinių leidinių fondas papildytas šiais spaudiniais: Frith A.
„Atverk ir pažink dinozaurų pasaulį“ (Alma littera, 2012), Meno pinklėse (Naujoji Rosma, 2013),
Kalėdinės dekoracijos (Alma littera, 2013).
7.3. Katalogų ir kartotekų sistema
Bibliotekoje (centre) esantys katalogai ir kartotekos:
 Elektroninis katalogas
 Korteliniai: abėcėlinis, antraščių katalogai
 Kraštotyros kartoteka
Bibliotekoje atsisakyta kortelinės sisteminės straipsnių kartotekos, nes formuojamas
elektroninis analizinių įrašų katalogas, 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 mokyklų) yra kraštotyros kartotekos.
 Mikrorajono kartotekos yra 85 proc. padalinių.
 Bendroji straipsnių kartoteka yra 11 proc. padalinių. Kitos bibliotekos šios straipsnių
kartotekos atsisakė.
7.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas
Gauta užklausų 2013 m.: 4214 (–526) (užklausų sumažėjo 10 proc.).
 Atsakytų užklausų: 4186 (atsakyta į 99 proc. pateiktų užklausų).
 Atsakyta Bibliotekoje (centre): 1487 (–131).
 Atsakyta miesto padaliniuose: 842 (–53).
 Atsakyta kaimo padaliniuose: 1857 (–370).
 Vidutiniškai 1 padaliniui tenka 167 (–21) atsakytų užklausų.
Teminės užklausos sudaro 78 proc., adresinės – 19 proc., faktografinės – 2 proc.
tikslinamosios – 1 proc. visų atsakytų užklausų.
Sumažėjus vartotojų skaičiui, sumažėjo ir pateiktų bei atsakytų užklausų skaičius. Tačiau
užklausų fiksavimo problema vis dar aktuali.
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. Tačiau atsakyti į visas
užklausas nepavyko. Be to, darbuotojos dažnai fiksuoja tik atsakytas užklausas. Užklausos kartais
pateikiamos telefonu, retai – e. paštu.
Į daugiausia užklausų kaimo padaliniuose atsakė Pašilėnų (181) ir Šedbarų (160) bibliotekų
darbuotojai, mažiausia – Lupikų bibliotekos darbuotoja –19. 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, ypatingai kuomet jas pateikia mokiniai, besirengdami įskaitoms ir/ar
egzaminams.
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7.5. Gyventojų mokymai
2013-ieji, kaip ir 2012-ieji, buvo aktyvūs gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymo
metai. Iš viso gyventojų mokymai truko 2038 (25 proc. daugiau nei 2012 m.) valandas. Iš jų:
 807 val. buvo skirtos gyventojų konsultacijoms (suteiktos 3387 konsultacijos),
susijusioms su informacinėmis technologijomis.
 148 val. skirtos individualiems gyventojų mokymams dirbti kompiuteriu ir atlikti
paieškas internete, naudotis jo kitomis galimybėmis, (apmokyti 143 žmonės).
 1033 val. vyko mokymai grupėse. Apmokyta 295 gyventojų. 7 –iems žmonėms
mokymus vedė ir patys bibliotekininkai, 288–iems – kiti dėstytojai.
 50 val. skirtos bibliografinėms pamokėlėms.
 Iš viso Bibliotekoje apmokyta 438 žmonės (31 proc. daugiau negu 2012 m.).
 Gyventojai aktyviai dalyvavo Kauno technologijos universiteto kompiuterinio
raštingumo mokymuose (101 gyventojas, mokymai vyko Pagryžuvio, Šaukėnų, Junkilų, Lykšilio,
Gailių padaliniuose), VšĮ „Baltijos edukacinių technologijų instituto“ kompiuterinio raštingumo
mokymuose e-Citizen, kuriuos vykdė UAB „Minties vingiai“ (92 žmonės, mokymai vyko
Tytuvėnų, Užvenčio, Šedbarų, Grinių, Vaiguvos, Liolių, Grinių padaliniuose), Kauno ryšininkų
mokyklos „Kompiuterinio raštingumo mokymuose“ dalyvavo 84 žmonės (mokymai vyko
Mockaičių, Šedbarų, Kukečių, Lupikų padaliniuose). Pastaruosiuose mokymuose dalyvavę
gyventojai išlaikė egzaminus ir gavo EDL Starto pažymėjimus. Be to, 3387 lankytojams suteiktos
įvairios konsultacijos, susijusios su naujomis informacinėmis technologijomis. Daugiausia
konsultacijų (27 proc.) suteikta darbo kompiuteriu tema, 24 proc. – paieškos internete klausimais,
14,5 proc. – bendravimo internetu klausimais.
 Individualius ir grupių mokymus vedė ir bibliotekininkės. Daugiausia gyventojų mokė
M. Dinapaitė, D. Garnienė (Biblioteka (centras), A. Gedraitienė (Gailiai), L. Jasulaitienė
(Kukečiai), N. Pelenienė (Karklėnai), A. Žalandauskienė (Žalpiai).
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 bei katalogais:
 INFOLEX. Praktika su integruota teisės aktų paieška (469 (–125 atsisiųsti įrašai).
Bibliotekai suteikti 5 (2 bibliotekai (centrui), Tytuvėnų, Užvenčio ir Pašilėnų padaliniams)
prisijungimo prie sistemos duomenys.
 EBSCO Publishing (34 (+3) atsisiųsti įrašai; 70 (+47) 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).
 Bibliotekos elektroninis katalogas (2005 atsisiųsti įrašai).
 Iš viso atsisiųstų įrašų skaičius: 2508.
 Bibliotekos interneto tinklalapyje (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 – 2013 m. buvo tik 4 užklausos.
Atsakydami į užklausas, bibliotekininkai dažnai naudojasi Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos periodinių leidinių bibliografine straipsnių baze.
 Vartotojai gali per Bibliotekos tinklalapį gali užsisakyti reikiamą dokumentą iš TBA.
Tačiau šia paslauga kol kas vartotojai nesinaudojo. Per TBA dokumentus vartotojai užsisako atėję į

29
Biblioteką. Apie pastarąsias dvi el. paslaugas („Klausk bibliotekininko“ ir TBA internetu)
vartotojams trūksta informacijos, nes tai yra vienos iš naujausių Bibliotekos paslaugų.
 Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius 2013 m.: 22 (tiek buvo ir 2012 m.);
t.y. 85 proc.
 Interneto prieiga yra: Bibliotekoje (centre), 2 miesto padaliniuose, 19 kaimo padalinių.
 Prieigos prie interneto nėra 2 kaimo padaliniuose ir 2 Bibliotekai priklausančiuose
mokyklų padaliniuose.
 Interneto vartotojų skaičius: 3348 (+30), tai 39 proc. visų Bibliotekos vartotojų.
 Interneto seansų skaičius: 61884 (–950), tai 1,5 proc. mažiau negu 2012 m.
Interneto vartotojų padaugėjo 0,9 proc., tačiau seansų skaičius sumažėjo, nes Bibliotekos
(centro) vaikų biblioteka anksčiau dirbo 6 dienas per savaitę, o 2013 –aisiais –5; daugėja žmonių,
turinčių kompiuterius ir interneto prieigą namuose.
Interneto vartotojai/lankytojai
62834

60552

3318

2910

2011

61884

3348

2012

Interneto vartotojai

2013

Interneto lankytojai


Kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų vartotojams su prieiga prie interneto buvo: 97 (tiek
buvo ir 2012 m.). Iš jų: 10 – Bibliotekoje (centre), iš jų: 6 – suaugusiųjų aptarnavimo skyriuje ir 4 Vaikų bibliotekoje, 12- miesto 75 – kaimo padaliniuose.

Tarp interneto vartotojų yra 50 (+ 2) proc. vaikų, 50 (–2) proc. suaugusiųjų.

Populiariausia paieškos sistema buvo www.google.lt ir www.google.com

Gaila, tačiau VRSS nebeformuoja populiariausių tinklalapių ataskaitų, pastebėta, kad
populiariausi tinklalapiai yra šie: www.delfi.lt, www.yuotube.com. Žinoma, vartotojai mėgsta
įvairius socialinius tinklalapius.
Daugelis lankytojų naudojasi internetinės telefonijos Skype, el. pašto paslaugomis.

Virtualių apsilankymų skaičius buvo: 13840 (–8194), 41 proc. daugiau.

Bibliotekos tinklalapis (interneto svetainė) pritaikytas naudotis 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 17 fiz. vnt., o padalinių – vidutiniškai po 1 fiz. vnt.). Kraštotyrine medžiaga
pildomi tęstiniai ar ruošiami nauji teminiai bei personaliniai aplankai.
Kasmet Biblioteka (centras) rašo praėjusių metų Bibliotekos metraštį, papildo segtuvus apie
žymius savo mikrorajono žmones, kitus, anksčiau pradėtus darbus. Toliau pildo kraštotyrinius
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segtuvus: „Kelmės rajono ežerai ir upės“, „Tautodailininkai“, „Dvarai“, „Rašome mes, rašo apie
mus“, „Mūsiškių knygos“, „Tradicijos“ ir t. t. Iš viso pildomi 35 aplankai. 2013 m. Bibliotekoje
(centre) parengti šie kraštotyros darbai: „Archeologijos profesorius“ (apie kraštietį archeologą
Mykolą Michelbertą, aplanką parengė vyr. bibliotekininkė A. Butkienė), renkama kraštotyros
medžiaga apie Tytuvėnų Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno architektūrinį ansamblį.
Bibliotekos interneto svetainėje yra 14 visateksčių kraštotyros darbų.
Atsakyta į 119 kraštotyros užklausų.
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB) pateikti 2066 analiziniai įrašai (iš trijų
rajono laikraščių).
Bibliotekoje rengiamos kraštotyros parodos: dokumentų bei kraštiečių ir/arba vietos
gyventojų meno (fotografijos, tautodailės) darbų parodos, vietos rašytojų, literatų kūrybos
pristatymai.

Bibliotekoje kraštotyros fonde yra 3639 fiz. vnt.

Bibliotekos (centro) kraštotyros fonde yra 1106 fiz. vnt. (per metus papildytas 9
fiz. vnt.).

Vidutiniškai miesto padaliniuose kraštotyros fonde yra 156 fiz. vnt.

Vidutiniškai kaimo padaliniuose kraštotyros fonde yra 96 fiz. vnt. (išskyrus
mokyklų bibliotekas, kuriose kraštotyros fondo nėra).
Per 2013 m. iš viso Bibliotekos buvo parengta kraštotyros darbų: 28 (tiek buvo ir
2012 m.):
 Bibliotekoje (centre): 2 (–2);
 Miesto padaliniuose: 4 (+1);
 Kaimo padaliniuose: 22 (+1).
Parengti bibliotekų metraščiai, Tytuvėnų miesto bibliotekos darbuotoja D. Galbuogienė
parengė vaizdinį aplanką „Akimirkos iš vaikų renginių“, kita šio padalinio darbuotoja Z. Deikutė
surinko medžiagą „1831, 1863 metų suskilimai Tytuvėnuose“. Bibliotekoje yra kraštotyros darbų,
kurie yra tęstiniai ir pildomi kasmet: konkrečios bibliotekos mikrorajonas spaudoje, informacija
apie klubų veiklą, tradicinius renginius ir kt.
Kraštotyros veikla – ypatinga. Ji iš darbuotojo reikalauja daug kantrybės, laiko, pastangų.
Bibliotekininkai, šiuo metu daugiau laiko ir energijos skiriantys gyventojų kompiuterinio
raštingumo mokymams, tiesiog fiziškai negali atlikti didelių ir prasmingų darbų kraštotyros srityje.
VIII. METODINĖ VEIKLA
8.1. Skyriaus uždaviniai:
 Stebėti, analizuoti Bibliotekos veiklos pokyčius, siekiant išsiaiškinti situaciją ir priimti
teisingus sprendimus, reikalingus veiklai tobulinti,
 užtikrinti kokybišką bibliotekos veiklos planavimo ir atskaitomybės už veiklos
rezultatus proceso organizavimą ir kontrolę,
 vykdyti bibliotekos politiką naujų technologijų (VIPT ir kt.), bibliotekinių procesų
automatizavimo (LIBIS ir kt. ) srityje,
 tenkinti Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, sudaryti sąlygas
dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skatinti įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti
praktinėje veikloje,
 plėtoti profesinį bendradarbiavimą, gerosios darbo patirties sklaidą, teikti metodinę
pagalbą kitų savivaldybėje veikiančių bibliotekų darbuotojams.
8.2. Bibliotekų veiklos analizė
 Išanalizuota 2012 m. Bibliotekos veikla ir parengta 2012 metų tekstinė Kelmės rajono
savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos ataskaita.

31
 Kas mėnesį Lietuvos M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai teikta ataskaita apie
gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus Bibliotekoje.
 Surinktos, sutikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį Bibliotekos
statistinės ataskaitos bei surinkti ir patikrinti Bibliotekos padalinių darbo planai 2014 metams.
 Parengta Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus (toliau – MITS) 2012 m.
veiklos ataskaita, MITS 2014 m. veiklos bei bendras Bibliotekos 2014 m. veiklos planas.
 Dalyvauta Metų bibliotekininko komisijos darbe (MITS vedėja J. Dinapienė).
 Teikta reikalinga informacija apie bibliotekos veiklą rajono Švietimo, kultūros ir
sporto skyriui, kitoms įstaigoms.
 Surinkti Bibliotekos padalinių, skyrių 2012 m. metraščiai ir parengtas bendras 2012
m. Bibliotekos metraštis.
8.3. Praktinės pagalbos teikimas
 Skatinti vartotojų mokymai Bibliotekoje ir jos padaliniuose, kontroliuotas jų
vykdymas, surinkta ir apibendrinta informacija apie mokymus, pagal poreikius, teiktos
konsultacijos.
 Padėta suvesti rajono mokyklų bibliotekų statistines ataskaitas į LIBIS bibliotekos
statistikos modulį.
 Parengtas „2014 metų žymių datų kalendorius“.
 Lankyti Bibliotekos padaliniai: teikta praktinė pagalba vietoje, vykdyta padalinių
veiklos kontrolė, teiktos padalinių bei kitų bibliotekų darbuotojams konsultacijos bibliotekų veiklos,
darbo su kompiuteriais klausimais. Padaliniuose apsilankyta 63 kartus (vidutiniškai padalinys
aplankytas 2 kartus).
 Vykdyta kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos bei tarnybinių stočių
priežiūra, šalinami nustatyti gedimai. Buvo vykdomas kompiuterių programinės įrangos
atnaujinimas. MITS bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierė (toliau – BPAI) padalinius
aplankė 33 kartus. Gedimai, esant techninėms galimybėms, buvo šalinami ir nuotoliniu būdu.
 Prisidėta prie Bibliotekos renginių organizavimo:
 suorganizuotas Andriaus Tapino knygos „Vilko valanda“ pristatymas (vyriaus.
metodininkė N. Kančauskienė),
 suorganizuotas amerikiečių dainininko Kelly Parkhurst koncertas (vyriaus.
metodininkė N. Kančauskienė),
 pravestas renginys „Baltas žiemos ilgesys“ (vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė),
 parengta dokumentų paroda „Liudvikas Adomas Jucevičius: nuo etninės kultūros iki
„Mokytų žemaičių“. Paroda pristatyta Kelmės krašto muziejuje vykusiame etnografo 200-osioms g.
m. skirtame renginyje „Garbinęs žemaičių kraštą“ (vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė),
 vaikų auditorijai pravesta 10 edukacinių pamokėlių (vyriaus. metodininkė N.
Kančauskienė kartu su Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriaus vyriaus. bibliotekininke D.
Garniene),
 edukacinė pamokėlė apie Violetą Palčinskaitę pravesta vaikų stovyklos „Šypsenėlė – 6
vaikams, pokalbis-diskusija „Literatūra paauglėms“ – vaikų stovyklos „Saulutė –13“ mergaitėms
(vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė),
 suorganizuoti susitikimai su rašytoja Neringa Vaitkute (Kelmėje ir Elvyravoje),
rašytoja ir leidėja Ilona Bumblauskiene (Pagryžuvyje), dailininku ir kūrėju Pauliumi Juodišiumi
(Kelmėje), poete Violeta Palčinskaite ir muzikantu Sauliumi Petreikiu (Kelmėje) (projektas
„Lietuvių autoriai vaikams“),

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu pravesti Prano Mašioto skaitymai (kartu su
Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriaus vyr. bibliotekininke M. Dinapaite).
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8.4. Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas
 Pagal poreikį padalinių bibliotekininkams buvo teikiamos darbo kompiuteriu,
naudojimosi MS LYNC programa ir kt. konsultacijos.
 Surengti 6 planuoti Bibliotekos darbuotojų pasitarimai.
 Organizuotas 1 planuotas Bibliotekos darbuotojų pasitarimas MS LYNC pagalba.
 Surengti 2 planuoti seminarai Bibliotekos darbuotojams:
 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių 2012
metų veiklos analizė“. Seminaro metu perskaityti šie pranešimai: „Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos analizė“ (vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė),
„Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos rodikliai
respublikos bibliotekų tarpe“ (MITS vedėja J. Dinapienė), „Naujos IFLA viešosios bibliotekos
paslaugų gairės (pagal L. Vancevičienės straipsnį („Šiandien aktualu.-2012 ,II pusm., 9-25 p.;
vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė),
 „Bibliotekos veiklos efektyvumas ir tobulinimas“. Seminaro metu perskaityti šie
pranešimai: „I-biblioteka. Kuo ji naudinga vartotojui ir kaip ją valdyti“ (Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio (toliau – ŠAVB) regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina
Prakapene), „Parodos bibliotekoje: atgyvena ar būtinybė?“ (ŠAVB vaikų literatūros skyriaus
vedėja Aldona Šiaulienė), „Danijos viešųjų bibliotekų darbo organizavimo naujovės“ (ŠAVB
regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene, „Gyventojų
kompiuteriniai mokymai bibliotekose: tyrimo apibendrinimas“ (vyriaus. metodininkė N.
Kančauskienė).
 Parengti pranešimai:
 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos
analizė“ (vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė),
 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2012 metų veiklos
rodikliai respublikos bibliotekų tarpe“ (MITS vedėja J. Dinapienė),
 „Gyventojų kompiuteriniai mokymai bibliotekose: tyrinimo apibendrinimas“ (vyriaus.
metodininkė N. Kančauskienė).
 „Vartotojų poreikių tyrimo „Naujų paslaugų ir dokumentų poreikis Žemaitės viešojoje
bibliotekoje“ (MITS vedėja J. Dinapienė).
 Bendradarbiauta su ŠAVB regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriumi: ŠAVB
specialistės skaitė pranešimus Bibliotekos darbuotojams, konsultuotasi kai kuriais bibliotekų
veiklos klausimais ir pan., skyriui rengtos informacijos ir pan.).
 Užtikrintas darbuotojų dalyvavimas įvairiuose mokymuose, seminaruose: iš viso
kvalifikaciją kėlė 33 bibliotekininkai, 6 kiti darbuotojai.
8.5. Metodinių medžiagų ruošimas. Fondų ir kartotekų tvarkymas
Parengtos edukacinės pamokėlės vaikų rašytojams A. Matučiui ir K. Kubilinskui bei
Sveikatingumo metams (vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė kartu su Skaitytojų aptarnavimoinformavimo skyriaus vyriaus. bibliotekininke D. Garniene).
 Parengta metodinė medžiaga „Liudvikas iš Pakėvio“ (istoriko, folkloristo L.
Jucevičiaus 200-osioms g.m.; vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė). Metodinėmis
rekomendacijomis dažniausiai naudojasi Tytuvėnų, Užvenčio, Gailių, Grinių, Karklėnų, Kiaunorių,
Lupikų, Lykšilio, Maironių, Pagryžuvio, Pašilės, Pašilėnų, Šedbarų, Vidsodžio, Žalpių bibliotekų
bibliotekininkai.
 Pildytos išvykų ir faktinės kartotekos, tvarkytas bibliotekininkystės fondas.
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8.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas
 Parengti ir išleisti 2 profesinio laikraščio „Bibliotekų žinios“ numeriai.
 Kiekvieną mėnesį parengti ir išleisti lankstinukai „Bibliotekos kviečia“ (apie
Bibliotekoje vykstančius renginius).
 Parengtos 7 informacijos Bibliotekos interneto svetainei.
 Parašyti ir rajono periodikoje išspausdinti 7 straipsniai apie Bibliotekos veiklą.
 Įvykdytas edukacinis projektas „Lietuvių autoriai vaikams“ (pagrindinis rėmėjas –
Lietuvos kultūros rėmimo fondas) bei „Vaiguvos šnektos žodynas“ (rėmėjas – Kultūros
ministerijos Etninės kultūros plėtros programa).
 Parengti 5 projektai: „Lietuvių autoriai vaikams“, „Vaiguvos šnektos žodynas“,
„Tegyvuoja knyga! Seminarai skaitymo vadovams“, „(Ne)tikėti skaitymai“, „Vaikų sveikatos
raštingumas“, taip pat užpildyta projekto „Lietuvių autoriai vaikams“ koofinansavimo paraiška
savivaldybei (vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė). Projektai „Lietuvių autoriai vaikams“ ir
„Vaiguvos šnektos žodynas“ gavo dalinį rėmimą.
 Apipavidalintos dokumentų parodos, daryti lentynų užrašai, sumaketuoti Bibliotekos
renginiams skirti skelbimai, lankstinukai, kvietimai/skrajutės, apipavidalinti kraštotyros darbai.
 Vykdyta Bibliotekos interneto svetainės bei Facebook profilio socialiniame
tinklalapyje www.facebook.com priežiūra.
8.7. Kiti darbai
 Pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, atostogų grafikai, dalyvauta viešųjų pirkimų
komisijos darbe.
 Parengta 18 viešųjų pirkimų paraiškų ir 23 viešųjų pirkimų pažymos.
 Dalyvauta Bibliotekos inventorizacijos komisijos darbe (MITS vedėja J. Dinapienė ir
dailininkė-bibliotekininkė B. Špukienė), Turto pripažinimo netinkamu arba nereikalingu (negalimu)
naudoti bei turto nurašymo komisijos darbe (MITS vedėja J. Dinapienė), Bibliotekos dokumentų
nurašymo komisijos veikloje.
 Vykdyti programinės įrangos atnaujinimo darbai, kompiuterizuotų darbo vietų
antivirusinė profilaktika, parengti pranešimai kompiuterinei technikai nurašyti (BPAI J.
Averlingienė). Pagal šį pranešimą nurašyti 27 nusidėvėję ir nepataisomai sugedę kompiuteriai bei
kita kompiuterinė technika. Suinstaliuoti ir paruošti darbui 2 nauji kompiuteriai, vykdytas LIBIS
administravimas/ palaikymas.
 Parengtas 2013 m. civilinės saugos prevencinių priemonių planas, mokomoji
medžiaga „Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje“ (MITS
vedėja J. Dinapienė). Šia tema organizuoti civilinės saugos mokymai bei atlikta darbuotojų žinių
patikra. Pravestas periodinis darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas.
 Dalyvauta Kiaunorių kaimo-mokyklos ir Skaitytojų aptarnavimo-informavimo
skyriaus (vaikų dokumentų) fondo patikrinimuose.
IX. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
9.1. Darbuotojų skaičius
Bibliotekoje (su aptarnaujančiu personalu) buvo: 52 darbuotojų (tiek buvo ir 2012
m.), (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)
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9.2. Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas













Su aukštuoju Bibliotekoje: 16 (tiek buvo ir 2012 m., 40 proc.), iš jų:
Bibliotekoje (centre): 6
Miesto padaliniuose: 2
Kaimo padaliniuose: 8
Su aukštesniuoju Bibliotekoje: 21 (52,5 proc.). iš jų:
Bibliotekoje (centre): 8
Miesto padaliniuose: 3
kaimo padaliniuose: 10
Su kitu išsilavinimu: 3 (tiek buvo ir 2011 m.,7,5 proc.), iš jų:
Bibliotekoje (centre): 0
Miesto padaliniuose: 0
Kaimo padaliniuose: 3
Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas

21

16

3

Aukštasis

Aukštesnysis

Vidurinis

9.3. Darbuotojų kaitos problemos
2013 m. darbuotojai nesikeitė. Bibliotekininkų amžiaus vidurkis buvo 49 metai, o darbo
stažo vidurkis 19 metų. Kolektyvas kasmet sparčiai sensta, tačiau patirtis didėja (!)
9.4. Darbuotojų mokymai/kompetencijų tobulinimas už Bibliotekos ribų
Iš viso kvalifikaciją kėlė 39 Bibliotekos darbuotojai, iš jų: 33 bibliotekininkai.
Bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją mokydamiesi kompiuterinio raštingumo, darbo teisės
pagrindų, darbo su e. duomenų bazėmis, bendravimo kultūros psichologijos, edukacinių programų
rengimo, netgi lėlių teatro kūrimo bei darbo su savanoriais principų.
Pastaba. Informacija apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pateikta 3 priede.
9.5. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
 Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui: 199 (–8); 0,4 proc. mažiau negu 2012 m.
 Lankytojų skaičius 1 bibliotekininkui: 3288 (–267); 7,6 proc. mažiau negu 2012 m.
 Išduotis 1 bibliotekininkui: 5161 (–897); 14 proc. mažiau negu 2012 m.
 Gyventojų mokymų 1 bibliotekininkui valandų skaičius: 51 (+13); 22,5 proc. daugiau negu
2012 m.
 Renginių lankytojų 1 bibliotekininkui skaičius: 281(+35); 12 proc. daugiau negu 2012 m.
 Apsilankymų skaičius per dieną: Bibliotekoje (centre): 133 (–11); miesto padaliniuose:
88 (–6), kaimo padaliniuose: 17; padaliniuose, kuriuose dirbama 0,5 etatu: 5; kur dirbama 0,25
etatu: 1,4.
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X. MATERIALINĖ BAZĖ
10.1. Bendros žinios
Tarybos sprendimais nuo 2011 metų Bibliotekai yra perduodamos valdyti jos naudojamos
patalpos. Šis procesas tęsėsi ir 2013 metais. Tarybos 2013-02-26 sprendimu Nr. T-43 „Dėl Kelmės
rajono kultūros įstaigų valdomo turto perdavimo“ kultūros įstaigų, tame tarpe ir daugumos
Bibliotekai priklausančių padalinių patalpų patikėtiniais tapo didžiąją pastatų dalį naudojančios
savivaldybės biudžetinės įstaigos arba seniūnijos, o kultūros įstaigos tapo savo veiklai naudojamų
patalpų panaudos gavėjais. Biblioteka turi dengti pagal statinių patikėtinių pateiktas sąskaitas su
perduoto turto eksploatacija susijusias išlaidas, kurios kasmet auga. Valdomų patalpų
eksploatacines išlaidas Biblioteka pradėjo dengti 2012 metais, kuriais jai, kaip ir daugumai įstaigų,
finansavimas buvo sumažintas.
Patalpų būklė 2013 m.
 Avarinės patalpos: nėra
 Remontuotinos patalpos: 3
Nedideli remontai atlikti Tytuvėnų, Grinių, Junkilų, Liolių, Lykšilio, Maironių bibliotekų
patalpose. Tytuvėnų, Gailių ir Šedbrų bibliotekose sutvarkyta elektros instaliacija, o Pagryžuvyje –
šildymo sistema. Į naujas renovuotas patalpas 2013 m. pavasarį persikėlė Lupikų kaimo biblioteka.
Patalpų plotas
 Bendras bibliotekų patalpų plotas: 2574 m².
 Naudingas patalpų plotas: 2307 m².
Lentynų apskaita
 Viso fondo lentynų metrų skaičius: 3196 m.
 Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 3194 m.
Fiksuoto ryšio telefonus turi tik 4 rajono bibliotekos (15 proc.).
Patalpų apšildymas
Biblioteka ir jos padaliniai sunkiai išgyvena šildymo sezoną. Bibliotekoje (centre) yra
įrengtas centrinis šildymas, todėl čia pastaraisiais metais ypatingų problemų nekyla, tačiau
krosnimis kūrenamos bibliotekos (Mockaičių, Pašilėnų, Tytuvėnų) kuru aprūpinamos minimaliai,
Žalpių bibliotekos kuru pasirūpina seniūnija. 32 proc. Bibliotekos padalinių šildomi tik elektra,
tačiau toks šildymas nėra pakankamas, kad darbuotojui būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos ir
nepakenkta kompiuterinei įrangai. Ypač sudėtingoje situacijoje atsiduria tie padaliniai, kurie lieka
veikti uždarytose mokyklose. 2012 m. uždarius Mockaičių pagrindinės mokyklos Kiaunorių
pradinio ugdymo skyrių ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Junkilų pradinio ugdymo skyrių
(Tarybos 2012-08-28 sprendimas Nr. T-254), be šildymo liko Junkilų ir Kiaunorių padaliniai. Jie
šildomi elektra, nes kitų alternatyvų, kaip minimaliai apšildyti šiuos padalinius, nepavyko rasti,
todėl elektros suvartojimo sąnaudos šiuose padaliniuose išaugo.
2013 m. likvidavus Šaltenių pradinę mokyklą-daugiafunkcį centrą (Tarybos 2013-03-29
sprendimas Nr. T-63), kuris buvo šildomas kūrenant krosnis, turėjo kūrikų etatus, be šildymo liko
šio centro patalpose įsikūręs Šaltenių padalinys, kuriame steigiant VIP, buvo papildomai įrengtas
tik minimalus šildymas elektra.
2013 m. buvo reorganizuota Karklėnų pagrindinė mokykla (Tarybos 2013-03-29
sprendimas T-66). Ši mokykla, kurios pastate įsikūręs Karklėnų padalinys, po reorganizacijos tapo
Kražių gimnazijos skyriumi. Patalpų šildymu rūpinasi Kražių gimnazija. Taip pat 2013 m. buvo
likviduota Gailių pagrindinė mokykla (Tarybos 2013-03-29 sprendimas T-62), kurios patalpose yra
įsikūręs Gailių kaimo padalinys. Iki mokyklos likvidavimo, visas išlaidas, tarp jų ir susijusias su
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padalinio patalpų eksploatacija, dengė mokykla, Biblioteka neturėjo jokių eksploatacinių išlaidų,
išskyrus išlaidas už interneto ryšio paslaugas. Patalpos šaldomos elektra, nes kitų šildymo
alternatyvų nėra.
Transportas. Biblioteka naudojasi 1991 m. gamybos lengvuoju automobiliu Volksvagen
Passat, kuriuo važinėjama tik rajone.
10.2. Techninis aprūpinimas
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius:
 Bibliotekoje yra kompiuterių: 139 (–1), iš jų skirtų:
 vartotojams: 97
 darbuotojams: 42
 Daugiafunkcinių aparatų, skirtų vartotojams: 24
 Bibliotekoje (centre) yra kompiuterių: 30, iš jų skirtų:
 vartotojams: 10
 darbuotojams: 20
 Serverių: 3 (naudojamas 1)
 Miesto filialuose yra kompiuterių: 15 (–1), iš jų skirtų:
 darbuotojams: 3
 vartotojams: 12
 Kaimo filialuose yra kompiuterių: 94, iš jų:
 vartotojams: 75
 darbuotojams: 19

XI. FINANSAVIMAS
11.1. Einamosios (paprastos) išlaidos
 Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta: 761,2 tūkst. Lt (3 proc. daugiau)
 Įsigyta iš viso dokumentų už 95,7 tūkst. Lt (5,9 proc. mažiau negu 2012 m.)
 Įsigyta knygų už 85,8 tūkst. Lt (7,4 proc. mažiau negu 2012 m.)
 KM dokumentams įsigyti skyrė 70,9 tūkst. Lt (1,4 proc. mažiau negu 2012 m.).
 Iš paramos/projektų įsigyta dokumentų už 2,7 tūkst. Lt
 Periodikai skirta: 9,4 tūkst. Lt (28,8 proc. daugiau negu 2012 m., tačiau net 5 tūkst. Lt
(t.y. 42,6 proc.) biudžetą papildė IV-ame ketvirtyje, todėl šios lėšos skirtos jau 2014 metų
prenumeratai.
 Bibliotekos kitos išlaidos sudarė: 375,2 tūkst. Lt (17 proc. daugiau negu 2012 m.).
11.2. Nepaprastosios išlaidos


Išlaidos automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai, palaikymui: 115,4 tūkst.

Lt
11.3. Pajamos ir finansavimas
 Iš viso gauta lėšų iš visų finansavimo šaltinių: 1347,5 tūkst. Lt (12,5 proc. daugiau
negu 2012 m.).
 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos sudarė: 1210,4 tūkst. Lt (5,3 proc.
daugiau negu 2012 m.).
 Bibliotekos steigėjo lėšos sudarė 1139,5 tūkst. Lt (5,7 proc. daugiau negu 2012 m.).
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 Lėšos iš privačių šaltinių (įskaitant paramą): 13,7 tūkst. Lt (32 proc. mažiau negu
2012 m.).
 Lėšos, gautos įgyvendinant projektus, sudarė: 120,3 tūkst. Lt iš jų:

26 tūkst. iš Kultūros rėmimo fondo ir Kultūros ministerijos Etninės kultūros plėtros
programos;
 iš projekto „Bibliotekos pažangai“ buvo gauta kompiuterinės technikos bei
programinės įrangos už 92,8 tūkst. Lt.
 Gautos pajamos už mokamas paslaugas sudarė: 3,1 tūkst. Lt (0,2 proc. mažiau negu
2012 m.).
Per pastaruosius metus Biblioteka, patirdama padidėjusias išlaidas ryšio paslaugoms,
komunalinėms reikmėms, iki minimumo sumažino išlaidas spaudiniams, darbo užmokesčiui,
kitoms svarbioms reikmėms. Bibliotekai skiriamo mažesnio finansavimo laikotarpiu buvo
įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“, kurio dėka trigubai išaugo kompiuterizuotų darbo
vietų skaičius Bibliotekoje ir jos padaliniuose, tačiau atsirado didelis techninės priežiūros poreikis ir
kt.
Biblioteka, atsisakydama tokių svarbių veiklai priemonių, kaip periodinių leidinių
prenumerata (2009 m. tam buvo skirta 43,3 tūkst. Lt, 2013 m. – 9,4 tūkst. Lt), lėšas skyrė
komunalinėms ir kitoms išaugusioms išlaidoms dengti.
2013 m. Bibliotekos lėšos (procentais) sudarė
2013 m. Bibliotekos lėšos (procentais)
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Išlaidos 1 vartotojui: 168 Lt ( +30 Lt)
Išlaidos 1 lankytojui: 10 Lt (+2)
Išlaidos 1 išduočiai: 6,5 Lt (+1,8)
Paradoksas: kuo aukštesnis bibliotekininkų išsilavinimas, tuo didesnės išlaidos vartotojų
aptarnavimui.
XII. IŠVADOS
Keletą pastarųjų metų Biblioteka, kaip ir dauguma respublikos viešųjų bibliotekų, išgyveno
labai prieštaringą būseną. Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka, įgijus šiuolaikinę kompiuterinę bei
skaitmeninę įrangą, kaimiškuose, nuo miestų centrų nutolusiuose padaliniuose, gerokai padaugėjo
interneto prieigos taškų. Biblioteka ir jos padaliniai sėkmingai dalyvavo projekto „Bibliotekos
pažangai“ įgyvendinime. Naujausia kompiuterine ir programine įranga buvo aprūpintos visos
planuotos 22 bibliotekos. Iš viso bibliotekos vartotojams sukurtos 96 kompiuterizuotos darbo
vietos. 2013 metais Bibliotekai toliau buvo neatlygintinai perduodamas turtas (kompiuterinė
technika, programinė įranga, interneto svetainė, pritaikyta neįgaliųjų pasiekiamumui ir
mobiliesiems įrenginiams), kurio vertė – 92,8 tūkst. Lt. Projekto veiklos buvo tęsiamos, vykdomi
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gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, teikiamos konsultacijos, teikiama viešos interneto
prieigos bibliotekose paslauga. Iš viso bibliotekose individualiai ir grupėse darbo kompiuteriu bei
internetu pagrindų 2013 metais mokėsi 438 rajono gyventojai.
Pastaraisiais metais padidėjo ir valstybės biudžeto lėšos, skiriamos dokumentams įsigyti.
Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti buvo skirta 51 proc.
daugiau nei 2011 m. (atitinkamai 71,9 tūkst. Lt ir 35,9 tūkst. Lt ), ataskaitiniu laikotarpiu planuota,
kad skiriamos lėšos didės sparčiau (2013 m. – 80 tūkst. Lt), tačiau jos išliko stabilios ir, sumažėjus
savivaldybės gyventojų skaičiui, pagal kurį skiriamos lėšos, jos dar šiek tiek sumažėjo (2013 m.
gauta 70,9 tūkst. Lt). Šią tendenciją Biblioteka kompensavo įsigydama dokumentų iš projektui
„Lietuvių autoriai vaikams“ skirtų lėšų (1,1 tūkst. Lt). Bibliotekos dokumentų fondus taip pat
papildė rėmėjų neatlygintinai dovanoti leidiniai (jų vertė 14,4 tūkst. Lt).
Biblioteka sėkmingai dirbo pritraukdama paslaugų vartotojus, siūlydama jiems įvairesnes
paslaugas, kiekvienas darbuotojas stengėsi kūrybiškai ir lanksčiai reaguoti į besikeičiančius
gyventojų poreikius bei lūkesčius. 2013 metais Bibliotekoje statistiškai (stacionariai ir virtualiai)
kiekvienas rajono gyventojas apsilankė 4,6 karto, o tai yra daugiau nei 2012 metais (4,1 karto).
Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose bibliotekose 2013 metais padidėjo kaip ir
planuota – 2 proc., ypač padidėjo virtualių apsilankymų skaičius – 59 proc.
Bibliotekoje buvo organizuojami tradiciniai renginiai, knygų pristatymai, kitos priemonės.
Džiugina tai, kad 2013 metais bibliotekos renginiai sulaukė 12 proc. lankytojų daugiau nei 2012
metais.
Sėkmingai pavyko įgyvendinti projektus „Lietuvių autoriai vaikams“ bei „Vaiguvos šnektos
žodynas“, plėtoti Bibliotekos edukacinę veiklą, įgaunančią vis didesnę reikšmę, tęsti
bendradarbiavimą su mokyklomis, bendruomenėmis, kitomis kultūros įstaigomis, Lietuvos
moksleivių sąjungos Kelmės rajono mokinių savivaldos centru, seniūnijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kt.
Kita vertus, nesibaigiantis sunkmetis, lėmęs palaipsnį Bibliotekos finansavimo mažinimą,
įtraukė Biblioteką į bandymo išgyventi šį laikotarpį, situaciją. Pasiekti rezultatai – tai kompromisų
ir didelio Bibliotekos darbuotojų geranoriškumo, kūrybiškumo, veiklumo pasekmė. Tačiau visų
problemų ataskaitiniais metais nepavyko išspręsti.
Savivaldybėje pradėti steigti universalūs daugiafunkciniai centrai (UDC), kurių teisinis
statusas nėra aiškus. Respublikoje ir savivaldybėje modeliuojami įvairūs tokių darinių variantai,
tačiau aiškaus reglamentavimo ir vieningos vizijos nėra. Vis dar vyksta diskusija, koks būtų
viešosios bibliotekos padalinio, tapusio UDC padaliniu, statusas. Kaip būtų komplektuojamas
tokios bibliotekos fondas, iš kokių lėšų tai turėtų būti daroma, nes Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija lėšas dokumentams įsigyti skiria tik viešosioms bibliotekoms. Dėl pakitusios sistemos
būtų neįmanoma ir LIBIS, kurios darbe dalyvauja ir biblioteka, priežiūra bei plėtra. Neaišku, kokių
ir kiek funkcijų bibliotekoms dar būtų priskirta, ar šios bibliotekos įgyvendintų švietimo ir ugdymo
įstaigos funkcijas ar kultūros įstaigos funkcijas, kuriai ministerijai – švietimo ar kultūros būtų
pavesta kuruoti tokios bibliotekos veiklą, kam būtų atsiskaitoma už veiklos rezultatus.
Bibliotekos fondų atnaujinimo procesas vis dar lėtas. Patirdama padidėjusias išlaidas ryšio
paslaugoms, komunalinėms reikmėms, Biblioteka iki minimumo sumažino išlaidas spaudiniams,
(kurie mūsų kaimiško rajono gyventojų vis dar yra labai pageidaujami, ir tai neišvengiamai turėjo
įtakos stacionarių apsilankymų Bibliotekoje mažėjimui (sumažėjo 3,7 proc.)), darbo užmokesčiui
(nors darbuotojų darbo krūvis dėl bibliotekų modernizavimo, technologijų diegimo, jų priežiūros ir
kt., didėja), kitoms svarbioms reikmėms. Nepakanka finansavimo LIBIS plėtrai (LIBIS
posistemėms diegti ir reikiamai įrangai įsigyti kaimo bibliotekose). Projekto „Bibliotekos pažangai“
tęstinumas tampa problemišku: interneto ryšio apmokėjimas, šilumos režimo palaikymas,
kompiuterinės technikos atnaujinimas, visa tai kelia didelį susirūpinimą.
Bibliotekos padaliniai sunkiai išgyvena šildymo sezoną. Krosnimis kūrenamos bibliotekos
kuru aprūpinamos minimaliai, nemaža dalis bibliotekų šildomos tik elektra, tačiau toks šildymas
nėra pakankamas, kad darbuotojui būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos ir nepakenkta
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kompiuterinei įrangai. Ypač sudėtingoje situacijoje atsiduria tos bibliotekos, kurios lieka veikti
uždarytose mokyklose.
Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimais nuo 2011 metų Bibliotekai yra
perduodamos valdyti jos naudojamos patalpos. Šis procesas tęsėsi ir 2013 metais. Biblioteka turi
dengti su perduoto turto eksploatacija susijusias išlaidas, kurios kasmet auga.
Esant tokiai situacijai ir nepakankamam finansavimui (2011 m. Bibliotekai buvo skirta
1140,3 tūkst. Lt, 2012 m. – 1075 tūkst. Lt, o 2013 m. – 1133 tūkst. Lt), Biblioteka neišvengia skolų
dėl kasmet didėjančių įsipareigojimų.
Nestabili ekonominė situacija savivaldybėje, sumažėjusios savivaldybės biudžeto
galimybės finansuoti kultūrą, riboja ir Bibliotekos galimybes sėkmingai įgyvendinti numatytus
uždavinius, sudaro sunkumų planuojant ir organizuojant veiklą, numatant perspektyvą ir paslaugų
plėtrą. Nuolatinis lėšų taupymas, nekuriant bibliotekose jaukios, šiuolaikiškos aplinkos, neprisideda
prie bibliotekos paslaugų kokybės gerinimo, bibliotekos misijos įgyvendinimo.

Ataskaitą parengė vyriaus. metodininkė Nijolė Kančauskienė, 8-427-61033,
metod@kelmeszemaitesvb.lt
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1 priedas
Informacija apie renginius
 Tradicinis „Poezijos pavasarėlis“ ir R. Biržinytės literatūrinės premijos
įteikimas. Gegužės 16 d. Biblioteka organizavo tradicinį poezijos pavasarėlį, kurio metu įteikta
septynioliktoji poetės R. Biržinytės literatūrinė premija. Poezijos pavasarėlis vyko Kelmės Žemaitės
viešojoje bibliotekoje. Poezijos pavasarėlio metu prisiminta ir pagerbta šio renginio įkūrėja poetė
Regina Biržinytė. Jos vardo premija įteikta Kražiuose gyvenančiai literatei, vaikiškų žurnalų
„Kutis“ ir „Nykštukas“ redaktorei, vaikiškų knygelių autorei Ilonai Bumblauskienei.
 Tradicinė (dvyliktoji ) Poezijos šventė „Poezija – tai kelias iš vienos širdies į kitą“
rugpjūčio 24 d. įvyko Pagryžuvio padalinyje. Tai kompleksinis renginys, suvienijantis kaimo
kultūros įstaigas, tačiau šventės idėja priklauso bibliotekai. Dalyvavo didžiulis būrys Kelmės,
Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Raseinių ir kitų rajonų literatų. Šį kartą poezijos skaitymai buvo skirti
Tarmių metams.
 Tradicinis (aštuonioliktasis) literatų susitikimas – poezijos vakaras „Poezija – tai
jausmas, mintis, muzika“ lapkričio 24 d. įvyko Šedbaruose. Dalyvavo literatai iš Kelmės, Pakruojo,
Šiaulių, Tauragės, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Tytuvėnų, Šedbarų.
Knygų pristatymai
 Sausio 24 d. Kelmės Žemaitės VB (centro vaikų bibliotekoje) pristatyta kelmiškės
rašytojos Onos Jautakės poezijos knygelė „Maži paklydimai“. Dalyvavo autorė ir knygos
dailininkė Rasuolė Jautakytė.
 Vasario 12 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) įvyko poezijos ir muzikos vakaras „Apie
meilę su Viktoru Rudžiansku“, kurio metu pristatyta V. Rudžiansko knyga „Ponia Klara“.
 Kovo 15 d. Užventyje pristatyta literatūros tyrinėtojos Dalios Striogaitės knyga
„Povilas Višinskis: idėjos ir darbai“.
 Balandžio 12 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) pristatyta žurnalisto Viliaus
Kavaliausko sudaryta atsiminimų knyga apie Prezidentą A. Brazauską „Žmogus laiko taikinyje.
Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“.
 Balandžio 16 d. Tytuvėnų miesto bibliotekoje pristatyta humanitarinių mokslų
daktarės Daivos Šeškauskaitės knyga „Erotika tautosakoje“.
 Balandžio 25 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) Nacionalinės bibliotekų savaitės metu
pristatyta medikės Dalios Milukaitės– Buragienės poezijos knyga „Po balta obelim“.
 Gegužės 11 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) pristatyta žurnalisto, įvairių TV laidų
vedėjo, vertėjo Andriaus Tapino pirmoji knyga „Vilko valanda“.
 Birželio 18 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) pristatytas albumas „Laisvės
paženklinti“, kurio sudarytojas dailininkas ir fotografas Rimantas Dichavičius dalyvavo albumo
pristatyme.
 Rugsėjo 19 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) pristatyta kelmiškio dailininko Andriaus
Seselsko iliustruota knyga „Vilniaus padavimai“.
 Spalio 29 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) pristatyta šiauliškių autorių Žilvino
Skačkausko ir Bronislovo Sauliaus Tarabildos knygos „Legendinį „Vairą“ mačiau iš arti: klubo
vedėjo užrašai“.
 Gruodžio 4 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) pristatytas jau trečiasis aukštaičių ir
žemaičių poezijos almanachas „Atokios stotys“. Pristatyme dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos
narės Ona Jautakė, Regina Katinaitė–Lumpickienė, tytuvėniškis poetas Vytautas Šimkūnas ir
almanacho sudarytojas Vytautas Kaziela.
 Gruodžio 11 d. Kelmės Žemaitės VB (centre) ir pristatyta šiauliškės medikės
Andželos Bubelytės–Angel romano „Juodojo mėnulio vaikai“ antroji dalis.
 Gruodžio 19 d., baigiantis Tarmių metams, Kelmės Žemaitės VB (centre) ir Vaiguvos
kaimo padalinyje pristatyta kraštietės mokslininkės Ievos Švarcaitės knyga–žodynas „Mano gimtoji
kalba. Vaiguvos šnektos žodynas“.
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Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai
 Tryliktoji Nacionalinė bibliotekų savaitė „Nežinai? Pėdink į biblioteką“ buvo turtinga
renginiais. Bibliotekoje (centre) veikė naujų knygų parodos: „Jaunieji autoriai – jauniems
skaitytojams“, naujų knygų paroda „Nauja. Įdomu. Gražu“, senų leidinių ekspozicija „Knyga –
kultūros paveldas, savos epochos paminklas“ , bibliotekininkų fotografijų paroda „Ieškojimai“ bei
šiauliškio Sergėjaus Peršino fotografijų paroda „Paminklai knygų herojams“.
 Kukečių kaimo padalinyje įvyko kūrybinis knygų skirtukų konkursas
 Balandžio 23 d. Bibliotekoje (centre), Tytuvėnų, Užvenčio padliniuose vyko Prano
Mašioto vidurdienio skaitymai.
 Balandžio 23 d. Vaiguvos kaimo padalinyje įvyko valandėlė „Biblioteka –
paaugusiems vaikams“
 Balandžio 23 d. Bibliotekoje (centre) įvyko popietė „Tarmė – tai simbolis tautos, tėvų
ir protėvių dvasia“. Programą parengė Kražių gimnazijos moksleiviai.
 Balandžio 24 d. Šaukėnų kaimo padalinyje pristatyta fotomenininko Augenijaus
Ambrozo fotografijų paroda „Laikas bėga“ ir pristatyta menininko tėvų užrašytų dainų knyga.
 Balandžio 24 d. Šedbarų kaimo padalinyje įvyko valandėlė vaikams „Bibliotekoje
kartu su knyga“.
 Balandžio 24 d. Grinių kaimo-mokyklos padalinyje įvyko pasakų popietė vaikams.
 Balandžio 25 d. Lykšilio kaimo-mokyklos padalinyje įvyko diskusija su bendruomene
„Biblioteka – bendruomenei“.
 Balandžio 25 d. Bibliotekoje (centre) pristatyta medikės Dalios Milukaitės–
Buragienės poezijos knyga „Po balta obelim“. Dalyvavo autorė, eiles skaitė aktorė V.
Kochanskytė.
 Balandžio 26 d. Užvenčio miesto padalinyje įvyko rajono bibliotekininkų susitikimas,
bibliotekos pristatymas bendruomenei.
 Balandžio 26 d. Gailių kaimo-mokyklos padalinyje įvyko popietė vaikams
„Perskaitytą knygą siūlau perskaityti draugui“.
 Balandžio 26 d. Žalpių kaimo padalinyje įvyko popietė vaikams „Laiškas knygai“.
 Balandžio 27 d. Bibliotekoje (centro vaikų bibliotekoje) įvyko vidurdienio skaitymai
„Krašto padavimai ir legendos“.
 Balandžio 29 d. Vidsodžio kaimo-mokyklos padalinyje įvyko valandėlė „Bibliotekos
ištekliai – jaunimui“.
 Padaliniuose veikė dokumentų parodos, skirtos Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Renginiai, skirti Tarmių metams
 Bibliotekoje (centre) įvyko popietė „Tarmė – tai simbolis tautos, tėvų ir protėvių
dvasia“. Programą parengė Kražių gimnazijos moksleiviai, o jų mokytoja E. Kvietkuvienė perskaitė
pranešimą, supažindino su nacionalinio tyrimo rezultatais.
 Bibliotekoje (centre) ir Vaiguvos kaimo padalinyje pristatyta kraštietės mokslininkės
I. Švarcaitės knyga–žodynas „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta“.
 Tytuvėnų miesto padalinyje organizuotos kūrybinės dirbtuvės (pynimas iš šiaudų,
sodų darymas), vyko netradicinė pamoka „Lietuvių tautinis kostiumas“. Kostiumų autorė mokytoja
D. Pranaitienė supažindino mokinius su Lietuvos regionų moterų tautinių kostiumų modeliais.
Pastaba. Kiti tarmių metams skirti renginiai žr. 2 priede (Renginiai vaikams).
Renginiai, skirti Sveikatingumo metams
 Bibliotekoje (centre) įvyko pažintinė–informacinė paskaita, kurią vedė šiauliškis S.
Rimkevičius.
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 Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko popietė „Pagyvenusių žmonių sveikatos
stiprinimas“. Dalyvavo Kelmės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės specialistė
A. Palubinskienė.
 Liolių kaimo padalinyje įvyko popietė „Pasaulinė sveikatos diena“, kurioje dalyvavo
vaistininkė.
 Maironių kaimo–mokyklos padalinyje įvyko popietė/susitikimas su sveikatos
konsultante L. Urboniene ir popietė „Moters grožis ir sveikata“.
 Sveikatingumo valandėlės įvyko Stulgių ir Pašilės, Žalpių kaimo padaliniuose.
 Šedbarų kaimo padalinyje įvyko susitikimas su sveikatos specialiste L. Kelpšiene.
1863 metų sukilimo jubiliejui skirti renginiai
 Grinių kaimo padalinyje įvyko popietė vaikams, skirta 1863 metų sukilimui.
 Bibliotekos (centro) vyr. bibliotekininkė M. Dinapaitė paruošė kilnojamą dokumentų
parodą „1863 metų sukilimas“, kuri buvo eksponuota Bibliotekoje (centre), Maironių, Tytuvėnų,
Užvenčio, Vaiguvos padaliniuose.
 Dokumentų paroda, skirta 1863 m. sukilimo jubiliejui, parengta Šedbarų kaimo
padalinyje.
Kiti renginiai
 Biblioteka (centras) glaudžiai ir gražiai bendradarbiavo su jaunimo (mokinių)
mokomąja bendrove „BASA“. Kartu su jais organizuoti trys poezijos ir muzikos vakarai (vasario,
gegužės ir spalio mėn.), kurių metu jauni žmonės, moksleiviai skaitė savo ir žinomų poetų eiles,
grojo, dainavo, pristatė savo kūrybos parodas.
 Liepos 12 d. Bibliotekoje (centre) įvyko susitikimas su nacionalinės premijos laureatu,
žurnalo „Miškai“ vyr. redaktoriumi Albertu Žostautu.
 Rugsėjo 24 d. Bibliotekoje (centre) įvyko nuostabus amerikiečių gitaristo Kelly
Parkhurst koncertas, kuriame muzikantas atliko kantri, folk, roko kūrinius.
 Lapkričio 28 d. Kelmės krašto muziejuje įvyko popietė „Garbinęs Žemaičių kraštą...“,
skirta etnografo, istoriko L. A. Jucevičiaus 200-osioms g. m. paminėti. Popietę organizavo Kelmės
krašto muziejus, Biblioteka ir senjorų klubas „Artimi“.
 Gruodžio 18 d. Bibliotekoje (centre) įvyko tradicinis poezijos ir muzikos vakaras
„Baltas žiemos ilgesys“. Skambėjo dainos, atliekamos senjorų klubo „Artimi“ mišraus vokalinio
ansamblio dainos bei eilės, kurias skaitė vakaro dalyviai.
 Vasario 22 d. Bibliotekoje (centre) įvyko mokinių susitikimas su Lietuvos sporto
universiteto atstovais.
 Rugsėjo 24 d. Bibliotekoje (centre) surengta istorijos valandėlė mokiniams
„Holokaustas Lietuvoje“.
 J. Graičiūno gimnazijos mokiniams pravestos dvi profesinės pamokos.
 Bibliotekoje (centre) ir Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko apvalaus stalo diskusija
„Kultūros žmonės ir Lietuvos valstybė: kodėl lieka svarbi Sąjūdžio patirtis“, skirta Sąjūdžio 25-čiui
ir kurioje dalyvavo rašytojas L. Jakimavičius, žurnalistė I. Vasinauskaitė, kultūros istorijos
tyrinėtojas D. Kuolys, LR seimo narys N. Puteikis, kiti Sąjūdžio veikėjai.
 Žalpių kaimo bibliotekoje įvyko popietė „Neblėstantis atminimas“, skirta vargonų
meistro J. Garalevičiaus 70-osioms mirties metinėms paminėti. Šioje bibliotekoje paminėta ir
Muziejų diena.
 Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko popietė „Kai kalba širdis“, kurioje svečiavosi ir
savo programą surengė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro moterų ansamblis, įvyko popietė
„Poetas Bernardas Brazdžionis“ bei „Advento popietė“.
 Advento popietė įvyko Gailių kaimo–mokyklos padalinyje.
 Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko popietė „Indijos žmonės, tradicijos, papročiai“,
kuriame įspūdžiais iš šios egzotiškos šalies dalijosi žurnalistė N. Petrošiutė, o Grinių kaimo
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padalinyje įspūdžiais apie Australiją dalijosi
Pakražančio kultūros centro darbuotoja G.
Kazlauskaitė.
 Įvyko 2 garsiniai skaitymai suaugusiems: Žalpiuose skaityta kraštiečio I. Viržinto
knyga „Gaidžio lauko trobelė“ ir „Skaitome poeziją“ Grinių kaimo padalinyje.
 Užvenčio miesto padalinyje įvyko popietė–filmų peržiūra „Ar viską žinai apie savo
kraštą?“, kurios metu žiūrėtos vaizdo medžiagos ir bibliotekos fondo (sukurtos v. o. „Krašto
informacija“).
Kalendorinės, valstybinės šventės minimos bendradarbiaujant su seniūnijomis,
kultūros centrais, mokyklomis, bendruomenėmis. Taip minėta Laisvės gynėjų diena (Griniuose),
Vasario 16-oji (Lupikuose, Maironiuose) Kovo 11-oji (Lupikuose, Pagryžuvyje), Užgavėnės
(Pagryžuvyje, Maironiuose, Pašilėnuose, Šalteniuose) ir kt. Žalpių Pašilėnų, Mockaičių kaimo
padaliniai prisidėjo organizuojant Rudens darbų pabaigimo šventę, Mockaičių –Vasaros „Po kaimo
liepom“) šventę, Karklėnai –- Onines, Žalpiai – Kalėdų, Šalteniai – pagrindinės mokyklos 90-ies
metų jubiliejaus šventę ir kt.
Parodų pristatymai
 Vasario 6 d. Bibliotekoje (centre) įvyko kelmiškio Gintauto Nauronio ir joniškiečio
Egidijaus Gadliausko tapybos darbų parodos „Abstrakti vizija“ pristatymas.
 Kovo 5 d. Bibliotekoje (centre) įvyko tauragiškio fotomenininko Sigito Kancevyčiaus
fotografijų „Homo legens“ pristatymas.
 Kovo 20 d. įvyko fotografijų parodos „Gyvybė kampuose“, skirtos Žemės dienai
paminėti, pristatymas (parodos organizatoriai jaunimo (mokinių) mokomoji bendrovė „BASA“).
 Gegužės 17 d. Bibliotekoje (centre) įvyko architektės Eglės Každailytės akvarelės
darbų paroda „Autoportretas“ pristatymas.
 Rugsėjo 19 d. Bibliotekoje (centre) įvyko kelmiškio dailininko Andriaus Seselsko
grafikos darbų paroda.
 Spalio 26 d. Bibliotekoje (centre) įvyko Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos
moksleivės Gabijos Venckutės grafikos darbų „Miesto veidas“ pristatymas.
 Tytuvėnų miesto padalinyje veikė dokumentų, tautinių juostų, riešinių ir tautinių
kostiumų paroda.
 Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko mokytojos Bronislavos Buchienės fotografijų
parodos „Tas įprastas paprastas nuostabus pasaulis“.
 Lapkričio 28 d. įvyko dokumentų parodos „Liudvikas Adomas Jucevičius: nuo etninės
kultūros iki „Mokytų žemaičių“, skirtos etnografo, tautosakininko 200-osioms g. m. paminėti,
pristatymas.
Dokumentų parodos
 Dokumentų parodos, skirtos Nacionalinei bibliotekų savaitei.
 Dokumentų parodos, skirtos Valstybinėms, tautinėms ir kalendorinėms šventėms,
(Bibliotekoje (centre), Gailių, Grinių, Karklėnų, Kukečių, Lykšilio, Lupikų, Maironių, Mockaičių,
Pašilės, Pagryžuvio, Pašilėnų, Stulgių, Šaukėnų, Šedbarų, Tytuvėnų, Užvenčio, Vaiguvos, Žalpių ir
kt. padaliniuose).
 Rašytojų ir poetų D. Kajoko, V. Mykolaičio–Putino, P. Treinio, J. Degutytės,
kraštiečio I. Viržinto, M. Sluckio, V. Kudirkos, J. Erlicko, A. Bieliausko, S. Gedos, O.
Baliukonytės, K. Binkio, L. Gutausko, A. Mickevičiaus, L. Tolstojaus, Ž. Verno ir kt. jubiliejams
paminėti.
 Dokumentų parodos, skirtos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metams
(Lupikuose, Šalteniuose, Šedbaruose, Užventyje, Pagryžuvyje), Sveikatingumo metams –
Bibliotekoje (centre), Griniuose, Šalteniuose, Vaiguvoje, Lykšilyje),
Europos kalbų dienai –
Bibliotekoje (centre), Europos dienai – Bibliotekoje (centre), Junkiluose, Lioliuose, Pašilėnuose,
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Vidsodyje, Kovos su AIDS dienai – Bibliotekoje (centre), Junkiluose, Lupikuose, Vaiguvoje,
Vidsodyje, Knygnešių dienai – Bibliotekoje (centre), Gailiuose, Junkiluose, Kukečiuose, Lykšilyje,
Maironiuose, Pagryžuvyje, Vaiguvoje, Žalpiuose.

Fotografijų, piešinių, rankdarbių parodos
 Bibliotekoje (centre) veikė šiauliškio S. Peršino fotografijų paroda „Paminklai knygų
herojams“, Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponatų parodos: „Žydų gyvenimo pėdsakai Šiauliuose“,
„Dingęs sinagogų pasaulis“, „Frenkelių paveldas Šiauliuose: Šiaulių žydų ligoninė“.
 Šaukėnų kaimo padalinyje veikė A. Ambrozo fotografijų parodos: „Žiemos peizažai“,
„Įvairiais gyvenimo rakursais“, „Laikas bėga“.
 Lykšilio kaimo–mokyklos padalinyje veikė rankdarbių paroda „Auskit, riškit mano
rankos“.
 Pagryžuvio kaimo padalinyje veikė moksleivės V. Vasiliauskaitės piešinių paroda,
bibliotekininkų fotografijų paroda „Ieškojimai“, fotografijų paroda, skirta Žemės dienai paminėti
„Gyvybė kampuose“, I. Bumblauskienės fotografijų paroda „Balutės“.
 Šedbarų kaimo padalinyje veikė tautodailininkės J. Butkienės audimo pavyzdžių
paroda „Audimo prabos iš močiutės skrynios“.
 Tytuvėnų miesto padalinyje buvo parengtos šios fotografijų parodos: I.
Bumblauskienės „Vandens paveikslai“ , K. Buivydaitės ir A. Mikalčiutės projektinis darbas
„Fotografija“, B. Buchienės „Gabrielė ir Jurgis“ (skirta tytuvėniškiams G. J. Určinskiams), L.
Krencienės „Langai“; rankdarbių parodos: D. Pranaitienės „Papuošalai iš modelino“, D. Banienės
„Karpinių simfonija“, Z. Lebedevos dekupažo darbų ir I. Ambrozienės riešinių ir papuošalų, L.
Vaičiulytės ir D. Garnienės papuošalų, V. Mozerienės „Sodai“ ir riešinių parodos, R. Krencienės
papuošalų ir atvirukų „Malonios smulkmenos“, J. Jankauskaitės – servetėlių, P. Zakarao medžio
kaukių, I. Ambrozienės kalėdinių papuošalų ir kt. ; paveikslų, piešinių: Tytuvėnų gimnazistų darbų,
M. Petrauskaitės paveikslų, D. Žukauskienės paveikslų ir kt.
 Žalpių kaimo padalinyje veikė fotografijų paroda „Žalpiškių veikla 2013 metais“.
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2 priedas
Informacija apie renginius vaikams
 Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje pristatyta nauja kelmiškės rašytojos Onos
Jautakės knyga vaikams „Maži paklydimai“. Dalyvavo ne tik knygos autorė, bet ir dailininkė
Rasuolė Jautakytė.
 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.
Bibliotekoje lankėsi Kelmės „Kūlverstuko“ darželio, „Kražantės“ pagrindinės mokyklos pradinukai,
Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio–pradinio ugdymo skyriaus moksleiviai.
 Tradiciškai Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje vyko Saugaus interneto diena
bibliotekoje. Tą dieną Vaikų bibliotekos skaitytojai susipažino su dokumentų paroda „Būk atsargus
internete“, atliko saugaus interneto testą.
 Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Prano Mašioto vidurdienio skaitymai vyko
Kelmės Bibliotekoje (centre), Tytuvėnų, Gailių, Maironio, Pagryžuvio padaliniuose.
 Tytuvėnų miesto padalinyje įvyko susitikimas su poetu Jonu Jakštaičiu.
 Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje vyko Užgavėnių kaukių darymo kūrybinės
dirbtuvės.
 Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje vyko popietė „Tinklinio abėcėlė“, kurioje
vaikai dalyvavo susitikime su Kelmės sporto mokyklos tinklinio treneriu Robertu Nekrašu.
 Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje buvo minima Tarptautinė raštingumo diena.
Net dvi dienas dideli ir maži rašė įvairias mintis ant popieriaus lapo. Daugumai iš pradžių gražiai
parašyti sakinį pasirodė labai paprasta ir lengva užduotėlė, bet pradėję dailiai raityti raides, ne
vienas didžiai nustebo – dailyraštis tikrai sunkus darbas. Daugelis prisipažino, kad retai rašo laiškus,
vis rečiau į rankas paima rašalinį parkerį.
 Tarptautinei Vaikų gynimo dienai skirtos popietės vyko Kukečių, Užvenčio, Grinių,
Lykšilio, Mockaičių, Pagryžuvio, Pašilėnų, Stulgių ir Žalpių padaliniuose.
 Rašytojų, poetų jubiliejinės popietės: J. Degutytei (Griniai, Pašilėnai),
V.
Palčinskaitei (Griniai, Užventis, Kukečiai, Lykšilis, Lioliai, Lupikai), A. Matučiui (Junkilai,
Lupikai, Maironiai, Pagryžuvis), M. Vainilaičiui (Junkilai, Lykšilis, Lupikai, Mockaičiai,
Pagryžuvis, Pašilė), P.Mašiotui (Junkilai, Lupikai, Pašilė), K. Kubilinskui (Lupikai, Pašilė,
Šalteniai) ir kt.
 Su mokyklomis, kultūros centrais, bendruomenėmis suorganizuoti tradiciniai
renginiai: Kaziuko mugė (Mockaičiai), „Kalėdinis laiškas seneliui“ (Vaiguva), kultūringiausio
moksleivio konkursas (Pagryžuvis), Motinos diena (Vidsodis) ir kt.
 Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje „Šiaurės šalys iš arti“ dalyvavo Pašilėnų (jau dešimtą
kartą), Užvenčio, Pagryžuvio ir Šaukėnų padalinių skaitytojai. Savaitės metu suorganizuotas 21
renginys, kuriuose dalyvavo 280 dalyvių.
 Bibliotekoje daugėja edukacinių renginių, kūrybos dirbtuvių, integruotų pamokų, kitų
netradicinių renginių: 10 edukacinių pamokėlių apie lietuvių rašytojus ir vieną, skirtą
Sveikatingumo metams pravedė Bibliotekos (centro) darbuotojos D. Garnienė ir N. Kančauskienė;
Tytuvėnuose vyko integruota muzikos ir piešimo pamoka „Aš noriu muziką nupiešti“, Karklėnuose
– kūrybos užsiėmimas „Šventų Velykų laukimas“, rankadrabių valandėlė – Šalteniuose, integruotos
chemijos, pasaulio pažinimo, geografijos, lietuvių kalbos pamokos – Karklėnuose, raiškaus
skaitymo konkursai organizuoti Pagryžuvyje, Karklėnuose, buvo rašomas Laiškas knygai –
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Šalteniuose, internetinė viktorina – Karklėnuose, filmų peržiūra – Maironiuose, skirtukų gaminimo
dirbtuvėlės – Šaukėnuose.
 Tytuvėnų miesto vaikų biblioteka bendradarbiavo su Vaikų radijumi, rengė laideles.
 Užvenčio miesto vaikų bibliotekos darbuotoja suorganizavo vaikų dalyvavimą Naisių
bendruomenės skelbiamame „Vaikų Velykėlių“ konkurse. Biblioteka tapo konkurso nugalėtoja ir
buvo apdovanota ekskursija į Naisius, kurioje dalyvavo net 208 vaikai.
 Bibliotekos (centro) ir 12 padalinių 136 skaitytojai dalyvavo leidyklos „Alma littera“
vasaros skaitymų akcijoje „Augu skaitydamas.
 Bibliotekose veikia ne tik dokumentų, bet ir vaikų piešinių, kitų darbelių, fotografijų
parodos.
Renginiai, skirti Tarmių metams
 Bibliotekos (centro) vaikų biblioteka jau trečius metus paminėjo Tarptautinės
gimtosios kalbos dieną. Buvo parengta etnoprograma „Gimtosios kalbos gyvybė – tarmėse ir
žmonėse“, kurios metu vaikai susipažino su dokumentų paroda, lietuvių tautos tarmėmis, skaitytos
ištraukos iš K. Donelaičio „Metų“, klausytasi lietuvių liaudies dainų, vyko susitikimas su
lietuviškos naminės duonos kepėju S. Jautakiu, peržiūrėtas filmas apie duonos kepimą, vaišintasi
namine duona, vyko viktorina „Lietuviškos duonos keliu: nuo grūdo iki riekės ant stalo“.
 Tytuvėnų miesto padalinyje vyko popietė „Atverkim tarmių skrynią“, kurioje vaikai
ne tik kalbėjo įvairiomis tarmėmis, koncertavo Tytuvėnų gimnazijos folkloro ansamblis
„Radastėlė“, bet visi paragavo žemaitiškos „Ubagynės“.
 Grinių kaimo padalinyje organizuota viktorina „Tarmių įvairovė“.
 Popietės įvyko: Karklėnuose („Žemaičių šnekta“), Kukečiuose („Tarmiškai šneku –
bagotas esu“), Lykšilyje („Lietuvių kalbos tarmės“), Maironiuose („Rokoukimės žemaitiška“),
Mockaičiuose („Gimtoji, tu mūsų kalba“), Šedbaruose („Kokia vingri tarmės gaida“), Pagryžuvyje
(edukacinė pamokėlė „Tarmiška kalba – kalbos grožis“).
Edukacinis projektas „Lietuvių autoriai - vaikams“
Biblioteka jį vykdė jau šeštus metus (projekto pagrindinis rėmėjas - Kultūros rėmimo
fondas, dalinai projektą rėmė R. Gliaudienė, V. Kivylienės individuali įmonė, rajono
bibliotekininkų draugija, VO „Krašto informacija“ , rajono savivaldybė ir kt. Projekto vadovė –
vyriaus. metodininkė N. Kančauskienė), kurio metu įvyko 19 įvairiausių renginių, populiarinančių
lietuvių autorių kūrybą. Renginiuose apsilankė 549 dalyviai. Projekto metu įvykę renginiai:
 Vasaros skaitymai, kurie vyko birželio – rugpjūčio mėnesiais, skirti aktyvinti vaikų
skaitymą vasaros metu. Šioje akcijoje tradiciškai 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. Vasaros skaitymų atidarymo
šventės įvyko Tytuvėnuose ir Pagryžuvyje. Rugsėjo 5 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,
apdovanojo nugalėtojus. Šventėje dalyvavusios
Pagryžuvio bibliotekos vasaros skaitymų
nugalėtojos. Linksmai nusiteikę šventės dalyvavo išsiruošė į D. Poškos muziejų (Baublius).
Išvykoje dalyvavo ir Pašilėnų Vasaros skaitymų nugalėtojai. Vasaros skaitymų uždarymo šventės
įvyko Pašilėnuose, Tytuvėnuose ir Užventyje.
 Rugsėjo 24 d. Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje lankėsi dailininkas ir gražių
knygelių autorius Paulius Juodišius. Renginyje dalyvavę trečiokai ir ketvirtokai drąsiai įsijungė į
bendrai kuriamą istoriją apie vabalus, kurie gyveno prie Kražantės. Čia pat dailininkas piešė vaikų
sukurtus herojus. Vaikai ne tik kūrė pasaką, bet ir dainavo, muzikavo Pauliaus Juodišiaus
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pagamintais instrumentais: barškučiais, įvairiais būgnais, kontrabosu, skardinėmis, žvangučiais...
Buvo puikus orkestras ir nuostabi kūrybiškumo pamoka!
 Lapkričio 12 d. Kelmėje ir Elvyravoje įvyko susitikimai su rašytoja Neringa Vaitkute.
Ji rašė scenarijus mokyklos teatrui, eilėraščius, trumpučius apsakymus, o didelės apimties kūrinį
pradėjo rašyti... kažkada seniai... Augindama vaikus, būdama namuose, netikėtai kompiuteryje
aptiko savo pradėtą rašyti knygą. Kilo noras ją tęsti, todėl sąžiningai rašė kasdien. Tai, ką parašė
parodė artimiesiems, draugei, kuri ir paskatino rankraštį nusiųsti į leidyklą „Nieko rimto“. Ši
rankraščiu susidomėjo. Taip pasaulį išvydo pirmoji trilogijos knyga „Vaivorykščių arkos“.
„Vaivorykščių arkos“ – knyga ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tuo įsitikino autorė, sulaukusi
daug pagiriamųjų žodžių iš įvairaus amžiaus skaitytojų. Įdomu tai, kad knygą iliustravo kraštietė
dailininkė
Lina
Eitmantytė–Valužienė.
Susitikimuose su jaunaisiais skaitytojais Neringa Vaitkutė atvertė didžiulį Vidurio terasos žemėlapį,
vaikai prieina prie jo, baksteli į bet kurią vietą žemėlapyje, o autorė įdomiai, su smulkmenomis
papasakoja kas toje vietoje yra, kokios būtybės ten gyvena, kaip jos atrodo, ką veikia... Beje,
pagrindiniai veikėjai gyvena Vidurio terasoje, bet dar yra Aukštutinė Didžiųjų Miglų ir Sniegynų
terasos...Todėl
labai
sunku
pasakoti
apie
šią
knygą,
ją
reikia
skaityti.
Vaikai turėjo daug klausimų rašytojai, į kuriuos ji išsamiai atsakė. Rašytoja džiaugėsi smalsiais
skaitytojais, jų dovanotais piešiniais ir kitais suvenyrais. Autorei labai patiko mūsų Kelmė, nes ji
švari ir Elvyravos mokykla, kurią supa nuostabus kraštovaizdis.
 Lapkričio 20 d. Pagryžuvyje vaikus aplankė žurnaliukų „Kutis“ ir „Nykštukas“
redaktorė, knygučių vaikams autorė Ilona Bumblauskienė, kuri įtraukė vaikus į kūrybinį žaidimą
„Knygos atsiradimo istorija“. Bibliotekoje veikė I. Bumblauskienės fotografijų parodos „Vandens
paveikslai“ ir „Medžių abėcėlė“.
 Gruodžio 10 d. Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje lankėsi poetė Violeta
Palčinskaitė. Ji vaikams papasakojo, kad rašyti pradėjo dar mokykloje, gal kokių devynerių metų,
kad jos vaikystės namuose buvo daug knygų, kad nuo mažens su tėveliais lankydavosi koncertuose,
spektakliuose. Vaikams buvo įdomu išgirsti, kad užaugusi Violeta norėjo tapti ... liūtų dresuotoja,
nes žavėjosi cirku, o didžiausią įspūdį mažajai Violetai padarė numeris, kuomet dresuotoja įkišo
galvą į pražiotus liūto nasrus. „Deja, tapti dresuotoja, matyt, neužteko drąsos“, - prisipažino poetė.
Tačiau jeigu jau praradome bebaimę liūtų dresuotoją, tai turime talentingą poetę, rašytoją, vertėją,
filmų scenarijų autorę. Violeta Palčinskaitė vaikams paskaitė savo eilėraščių iš įvairių knygų:
„Karalius pamiršo raidyną“, „Namai namučiai“, „Senamiesčio lėlės“, papasakojo apie knygos
„Muzika troliui“ (kurią iliustravo iš Kelmės kilusi dailininkė Lina Eitmantytė –Valužienė) gimimą.
Tai – prozos knygelė, kurioje, kaip sako autorė, „aprašyti įspūdžiai, patirti ne sykį viešint
Norvegijoje, trolių šalyje“. Poetė vaikus supažindino su dar viena įdomia knyga „Motulės žąsies
pasakos“. Tai – Violetos Palčinskaitės išversta britų vaikų tautosaka, kuri nepaprastai įdomi,
linksma, netikėta. Taip pat poetė supažindino ir su naujausia knyga – eilėraščių rinkiniu „Vaikų
kambarys“,
kurią
iliustravo
kita
žymi
ir
savita
dailininkė
Sigutė
Ach.
Žinoma, poetė atsakė į gausybę vaikų klausimų, dalijo autografus ir džiaugėsi vaikų aktyvumu.
Į susitikimą su vaikais rašytoja atvyko ne viena, o su menininku, muzikantu Sauliumi Petreikiu,
kurio muzikavimas įvairiausiais pučiamaisiais instrumentais, labai pagyvino renginį. Saulius groja
net 35 instrumentais: ne tik lietuviškais skudučiais, birbyne, lumzdeliais, ragais, bet
vietnamietiškais, tailandietiškais, armėniškais ar iranietiškais pučiamaisiais instrumentais. Vaikams
parūpo – ar Saulius groja gitara ar pianinu, ir turbūt nenustebo išgirdę, kad svečias gali groti ir šiais
instrumentais. Tačiau, mieliausias Sauliui – trimitas. Beje, Saulius Petreikis parašė muziką naujam
Kelmės mažojo teatro spektakliui „Burbognomai“. Susitikimo pabaigoje žemaitišką dainą Sauliui
dainuoti padėjo visi susitikimo dalyviai.
 Viena iš populiariausių projekto dalių – edukacinės pamokėlės apie lietuvių rašytojus
bei jų kūrybą. Šiemet pravestos 6 pamokėlės: apie poetą K. Kubilinską – Bibliotekos (centro) vaikų
bibliotekoje, Šaukėnuose, Elvyravos moksleiviams, Vaiguvoje; apie poetą A. Matutį – Bibliotekos
(centro) vaikų bibliotekoje; apie poetę V. Palčinskaitę –Tytuvėnuose.
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Projekto metu mažieji skaitytojai iš Kelmės, Tytuvėnų ir Pagryžuvio lankėsi Šiaulių
dramos teatro spektaklyje „Kukučio kelionė“ pagal M. Martinaičio kūrybą.
 Visuomeninė organizacija „Krašto informacija“ parengė tris reportažus ( iš vasaros
skaitymų užbaigimo šventės ir kelionės į Baublius, iš susitikimų su P. Juodišiumi bei N. Vaitkute)
iš projektinių renginių. Juos galima pamatyti bibliotekos svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt bei
svetainėje www.labasiskelmes.lt
Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai
 Tradicinės įrašymo į skaitytojus dienos „Eikim, tėveli, į biblioteką“ – Bibliotekos
(centro) vaikų bibliotekoje.
 Literatūros popietės – Tytuvėnų, Gailių, Grinių, Junkilų, Karklėnų, Kukečių,
Elvyravos, Stulgių, 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 4 garsiniai skaitymai. Iš viso jų buvo surengta
106 tai sudarė 22 proc. visų renginių vaikams ir 37 proc. visų žodinių renginių vaikams. Garsinių
skaitymų lyderiai – Kelmės specialiosios mokyklos biblioteka. Čia organizuotas net 29 garsinių
skaitymų popietės. 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, apie mamą 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. Daukantas, K. Binkis, P. Mašiotas, K. Kubilinskas ir kt.), šiandieniniai autoriai (M. Vainilaitis,
O. Jautakė, R. Skučaitė, J. Nekrošius, J. Erlickas, J. Degutytė, V. Palčinskaitė, A. Matutis, Just.
Marcinkevičius ir kt.). Skaityti ir užsienio autorių (G. Proisleris, Š. Pero ir kt.) kūriniai. Daugiausia
garsinių skaitymų pravedė jau minėta Kelmės specialioji mokykla – 29, Kukečių kaimo padalinys –
11, Gailių ir Karklėnų kaimo – mokyklos padaliniai– 7.
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3 priedas
Informacija apie Bibliotekos darbuotojų Mokymai/kompetencijų tobulinimą už Bibliotekos
ribų
Priemonės pavadinimas
Darbas su programa MS Excel
2010

Susipažinkime su programa MS
PowerPoint 2010

Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai
visapusiškam tobulėjimui
Oxford
duomenų
bazių
mokymai
ECDL Start

Bibliotekininkystės pagrindai

Darbuotojas
E. Andrulienė, J.Dinapienė, A. Kibirkštienė , J.
Kuorienė, L. Šaltmirienė (Biblioteka (centras)), G.
Barzinskienė (Šaukėnai), A. Gedraitienė (Gailiai), D.
Gružauskaitė , R. Karpienė (Užventis), R. Railienė
(Šalteniai)
M. Dinapaitė, D. Raubienė (Biblioteka (centras)), G.
Barzinskienė (Šaukėnai), D. Galbuogienė (Šedbarai),
A. Gedraitienė (Gailiai), E. Laurinavičienė (Griniai),
N. Pelenienė (Karklėnai), R. Railienė (Šalteniai), D.
Valienė (Pašilėnai), A. Zaleckienė (Lupikai), A.
Žalandauskienė (Žalpiai)
Z. Deikutė (Tytuvėnai)
M. Dinapaitė, J. Averlingienė (Biblioteka (centras))
L. Jasulaitienė (Kukečiai), D. Šimkienė (Mockaičiai),
A. Zaleckienė (Lupikai)

M. Dinapaitė (Biblioteka (centras)), V. Dichavičienė
(Pagryžuvis)
Bendravimo
kultūros A. Butkienė, I. Bružienė , M. Dinapaitė, J. Dinapienė,
psichologija
D. Garnienė, V. Navikienė, D. Raubienė (Biblioteka
centras)), Barzinskienė (Šaukėnai), R. Danilavičienė
(Lykšilis), V. Dichavičienė (Pagryžuvis), D.
Dunaukienė (Junkilai), D. Galbuogienė ir Z. Deikutė
(Tytuvėnai), A. Galbuogis (Šedbarai), A. Gedraitienė
(Gailiai), D. Gružauskaitė ir R. Karpienė (Užventis),
L. Jasulaitienė (Kukečiai), E. Laurinavičienė, B.
Paliulienė (Maironiai), N. Pelenienė (Karklėnai), R.
Railienė (Šalteniai), R. Rimeikienė (Vaiguva), D.
Valienė (Pašilėnai), A. Zaleckienė (Lupikai)
Specialiosios pedagogikos ir D. Kačinskienė (Kelmės specialioji mokykla)
psichologijos kursai
Renginių organizavimas ir A. Butkienė, M. Dinapaitė, N. Kančauskienė
parodų rengimas
(Biblioteka (centras)), G. Barzinskienė (Šaukėnai),
Edukacinių programų rengimas D. Garnienė, N. Kančauskienė (Biblioteka (centras)),
Lėlių teatro kūrimo pagrindai
D. Garnienė (Biblioteka (centras)), V. Dichavičienė
(Pagryžuvis), D. Galbuogienė (Tytuvėnai), R.
Karpienė (Užventis), E. Laurinavičienė (Griniai)
Projekto
„Bibliotekos M. Dinapaitė (Biblioteka (centras))
jaunimui“ mentorių mokymai
Projekto
„Bibliotekos M. Dinapaitė (Biblioteka (centras))
jaunimui“ savanoriškos veiklos
praktikos programos parengimo
mokymai
Darbo teisės pagrindai
M. Dinapaitė, J. Dinapienė (Biblioteka (centras)),
Barzinskienė (Šaukėnai), R. Danilavičienė (Lykšilis),
V. Dichavičienė (Pagryžuvis), D. Dunaukienė
(Junkilai), D. Galbuogienė (Tytuvėnai), R. Rimeikienė
(Vaiguva)
Kolektyvinių
sutarčių D. Valienė (Pašilėnai)
sudarymas,
priežiūra
ir
konfliktų reguliavimas
Elgesys
konfliktinėje R. Grišienė (Biblioteka (centras))

Data
2013-10-01,04

Valandos
16

2013-10-08

8

2013-03-21

24

2013-03-06

8

2013 m. 9 mėn.
(Kukečiai,
Lupikai) 2013
m.
8
mėn.
(Mockaičiai)

60

2013-0930/10-03
2013-10-25

8

2013-11-18/26

60

2013-11-17

8

2013-10-17
2013-09-10

8
6

2013-10-14/17

28

2013-11-26/29

32

2013-02-27/28
2013-01-10/11

16

2013-10-09/10

16

2013-10-07/08

16
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situacijoje, situacijos valdymas
Privalomasis darbo saugos
būklės įmonėje elektroninis
deklaravimas
Socialinė
partnerystė
ir
konfliktų valdymas
Praktiniai VSAFAS taikymo
klausimai
Asmens, atsakingo už vartotojo
elektros ūkį, mokymai
LBD
narių
konferencija
„Bendraujančios
bibliotekos:
patirtys, technologijos“
Pasirenkamojo vaikų švietimo
finansavimo modelio sukūrimas
ir išbandymas savivaldybėse
Kasmetinis regiono viešųjų
bibliotekų
direktorių,
jų
pavaduotojų ir metodininkų
pasitarimas
Diskusija, skirta savivaldybių
viešosioms
bibliotekoms
iškylančioms
LIBIS
problemoms bei jų sprendimo
galimybėms aptarti
ES
tinklo
Lietuvoje
koordinacinis
susitikimas,
skirtas apžvelgti 2013 m.
Europos dienos komunikaciją

J. Dinapienė, A. Guntarskis (Biblioteka (centras))
R. Karpienė (Užventis), D. Valienė (Pašilėnai)
A. Stonaitienė, D. Štabokienė (Biblioteka (centras))
S. Radavičius

2013-11-11

3

2013-05-21/22

16

2013-10-09

8

2013-11-18/26

55

M. Dinapaitė, L. Šaltmirienė (Biblioteka (centras))

2013-04-30

J. Dinapienė (Biblioteka (centras))

2013-09-23

N. Kančauskienė, J. Dinapienė (Biblioteka (centras))

2013-04-03

R. Grišienė (Biblioteka (centras))

2013-01-24

N. Kančauskienė (Biblioteka (centras))

2013-03-13

