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BENDROJI DALIS 

 
Kelmės rajonas priklauso Šiaulių apskričiai. 2014 m. liepos mėnesio duomenimis jame 2014 

m. gyveno 29 889 gyventojai. Tai 3,7 proc. mažiau negu 2013 m. Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešoji biblioteka  ir jos struktūriniai padaliniai (toliau – Biblioteka) aptarnavo  28 961 

gyventojų mikrorajoną, o Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro biblioteka, kuri nepriklauso 

Bibliotekai,  aptarnauja 928 gyventojų mikrorajoną.  

2014 metais, kaip ir 2013-aisiais, Biblioteka, vykdydama savo veiklą, vadovavosi tiek 

specialiaisiais bibliotekų veiklą reglamentuojančiais, tiek bendraisiais, biudžetinių įstaigų veiklą 

reglamentuojančiais, teisės aktais. 

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo pakeitimai, 

įtvirtinantys platesnę viešosios bibliotekos, kaip visiems vartotojams prieinamos, kaupiančios ir 

saugančios universalų teritorijos (apskrities, savivaldybės), kurioje ji yra, bendruomenės poreikius 

tenkinantį dokumentų fondą, teikiančios informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, 

vykdančios kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir 

kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus, sąvoką.  

Šiais įstatymo pakeitimais praktiškai buvo įteisinta kryptingai pastaruosius 5-6 metus 

Lietuvos viešųjų bibliotekų, taip pat ir Bibliotekos, vykdyta veikla. Siekiant tobulinti Bibliotekos 

veiklą ir pasinaudoti įstatymo suteiktomis platesnėmis galimybėmis, 2014 m. buvo įgyvendinamos 

bendradarbiavimo sutartys su VšĮ „Kauno regioninis inovacijų centras“, asociacija „Socialinės 

integracijos centras“, prisijungta prie VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ kartu su partneriais 

Lietuvos bibliotekomis ir darbo biržomis įgyvendinamo projekto „Neformaliojo švietimo paslaugų 

plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: Bibliotekos jaunimui“. Pasirašytos ir 

įgyvendinamos kitos bendradarbiavimo sutartys ir susitarimai, tarp jų: bendradarbiavimo sutartys su 

asociacija „Langas į ateitį“, asociacija „Kelmės rajono bibliotekininkų draugija“, BĮ „Lietuvos 

neformaliojo švietimo centras“ dėl vienos iš projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas) veiklų – mokinių 

profesinio veiklinimo įgyvendinimo, bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Kelmės rajono profesinio 

rengimo centras“ bei kiti. Prie Bibliotekos padalinių veikė neformalūs vaikų laisvalaikio užimtumo 

klubai, bendradarbiaujant su savivaldybės švietimo įstaigomis buvo įgyvendinamos bendros 

skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo, sociokultūrinės edukacijos priemonės.  

2014 m., kaip ir ankstesniaisiais, atsižvelgiant į gyventojų skaičių savivaldybėje, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. ĮV-176 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, 

skirtų savivaldybių ir apskričių viešosios bibliotekoms 2014 metais dokumentams įsigyti, 

paskirstymo“, Bibliotekai buvo patvirtintos valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti. Juo 

remiantis 2014 m. kovo 20 d. Biblioteka ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija pasirašė 

Administratorius
Typewritten Text
18



 4 

70150 Lt vertės finansavimo sutartį, kuri buvo įgyvendinta taip, kaip numatyta. Už šias lėšas 

Bibliotekos fondai pasipildė  3451 vnt. naujų dokumentų.  

Ataskaitiniais metais Biblioteka savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų 

patvirtinimo“ 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“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. 

rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių 

patvirtinimo“, 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. 

Vadovautasi ir pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

bei Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymai. Bibliotekos veiklai bei darbo 

organizavimui tiesioginės įtakos turėjo ir nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, nuo 2014 m. liepos 23 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos 

euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas ir jį lydėję poįstatyminiai teisės aktai, Valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas bei jo nauja redakcija, 

įsigaliojusi nuo 2014 m. spalio 1 d.  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 

T-270 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų 

paslaugų sąrašo ir įkainių eurais patvirtinimo“ patvirtinti nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys 

naujas Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašas bei įkainiai. 

Buvo įgyvendinami Tarybos sprendimai bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymai, susiję su turto valdymu ir naudojimu. Tai Tarybos 

2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-41 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto nuomos 

konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“, Tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T-277 

„Dėl valstybės turto nurašymo“, Tarybos  2013 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-306 „Dėl sutikimo 

perimti valstybės turtą (elektronines knygų skaitykles) savivaldybės nuosavybės teise valdyti, 

naudoti ir disponuoti“, Direktoriaus 2014 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A-247 „Dėl Ievos Švarcaitės 

knygų „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta“ perdavimo“ bei 2014 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. A-

256 „Dėl knygų perdavimo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui“, 

Direktoriaus 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A-1271 „Dėl elektroninių knygų skaitiklių 

perdavimo Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešajai bibliotekai“, Direktoriaus 2014 m. spalio 

7 d. įsakymas Nr. A-1044 „Dėl leidinių perdavimo Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešajai 

bibliotekai“. Remiantis šiais teisės aktais 60 vnt. I. Švarcaitės knygos „Mano gimtoji kalba. 

Vaiguvos šnekta“ buvo perduota biudžetinėms įstaigoms: Kelmės kultūros centrui, Kelmės krašto 

muziejui, Kelmės mažajam teatrui, Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinei mokyklai, 

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centrui ir 40 vnt. Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, nurašytas pripažintas netinkamu Bibliotekos 

naudotas valstybės turtas, perimti 23 vnt. leidinių, 2 elektroninių knygų skaityklės. 

Taip pat buvo įgyvendinami Tarybos sprendimai, susiję su Bibliotekos veiklai reikalingų 

patalpų suteikimu/perdavimu. Tai Tarybos 2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-42 „Dėl Lupikų 

kaimo bendruomenės pastato perdavimo panaudos teise valdyti ir naudoti“, Tarybos 2013 m. 

lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-343 „Dėl patalpų perdavimo Kelmės rajono Žemaitės viešajai 

bibliotekai“, Tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-371 „Dėl patalpų perdavimo 

Kelmės rajono Žemaitės viešajai bibliotekai“, Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-263 

„Dėl patalpų perdavimo Kelmės rajono Žemaitės viešajai bibliotekai“. Remiantis šiais teisės aktais 

buvo pasirašytos turto panaudos sutartys dėl patalpų suteikimo Bibliotekos veiklai vykdyti 

nutolusiose Lupikų (padidėjo patalpų plotas), Pašilėnų (persikelta į naujas patalpas), Gailių, 
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Šedbarų, Vidsodžio (įteisintas patalpų naudojimas), Užvenčio (persikelta į naujas patalpas) ir 

Kiaunorių (persikelta į naujas patalpas) padaliniuose.   

2014 m. buvo įgyvendinami ar pasiruošiama įgyvendinti keičiančius teisinį 

reglamentavimą ir ateinančiuose ataskaitiniuose laikotarpiuose aktualius Tarybos sprendimus bei 

Direktoriaus įsakymus, susijusius su biudžeto planavimu, vykdymu, atskaitomybe. Tai Tarybos 

2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-32 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų 

programinio biudžeto patvirtinimo“, Tarybos 2014 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-116(E) 

„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano 

patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“, Tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-

186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano 

patikslinimo, biudžetinių lėšų paskirties pakeitimo“,  Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas 

Nr. T-316 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų 

plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo“, 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-

373 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano 

patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo, Direktoriaus 2013 m. gruodžio  31 d. įsakymas Nr. 

A-1286 „Dėl laikino rajono biudžetinių įstaigų finansavimo“, Direktoriaus 2014 m. sausio 29 d. 

įsakymas Nr. A-82 „Dėl informacijos, reikalingos Kelmės rajono savivaldybės iždo finansinėms 

ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“, Direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymas 

Nr. A-261 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise 

valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Direktoriaus 2014 m. 

balandžio 16 d. įsakymas Nr. A-356 „Dėl 2013-2014 m. šildymo sezono pabaigos“, Direktoriaus 

2014 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A-627 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigų 

vadovų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“, Direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A-

1001 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto projekto skaičiavimo formų patvirtinimo“, 

Direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A-997 „Dėl rajono biudžetinių įstaigų (išskyrus 

ugdymo įstaigas) biudžeto projekto išlaidų skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Direktoriaus 2014 

m. spalio 1 d. įsakymas Nr. A-1010 „Dėl duomenų pateikimo 2015 metų biudžetui sudaryti“, 

Direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. A-1077 „Dėl 2014-2015 metų šildymo sezono 

pradžios“, Direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-317 „Dėl Kelmės rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas naudojimo taisyklių patvirtinimo“. 

Remiantis šiais teisės aktais buvo rengiamas bei vykdomas įstaigos metinis biudžeto planas, 

teikiama finansinė atskaitomybė ir kita privaloma teikti informacija bei ataskaitos, priimami jų 

įgyvendinimui reikalingi sprendimai. 

Ateinančiuose atskaitiniuose perioduose Bibliotekos veiklą taip pat įtakos Tarybos 2014 m. 

sausio 29 d. sprendimas Nr. T-13 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (kompiuterinę įrangą) 

savivaldybės nuosavybėn“, Tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-383(E) „Dėl renginių 

organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Tarybos 

2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-38 „Dėl Žemaitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų 

naujos redakcijos patvirtinimo“ ir Tarybos 2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-37 „Dėl Reginos 

Biržinytės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ kartu su 

vėlesniais pakeitimais. 

Sėkmingai įgyvendinami buvo Tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-152 „Dėl  

Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ bei Kelmės 

rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos 

sudėties patvirtinimo“, kuriais patvirtintų Jaunimo reikalų tarybos bei Kultūros ir meno tarybos 

darbe  dalyvavo direktorė Rita Grišienė, taip pat užduotys, pavestos Direktoriaus 2014 m. balandžio 

30 d. įsakymu Nr. A-401 „Dėl tradicinės XXXIV liaudies meno šventės“ ir Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2014 m. balandžio 7 d. 

įsakymu Nr. ŠV-82 „Dėl pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Ir žodžiai turi 

sparnus“ vertinimo komisijos papildymo“, kuriuos vykdant buvo įgyvendintos vaikų užimtumo 

priemonės Tradicinės XXXIV liaudies meno šventės metu bei dalyvauta vertinimo komisijos darbe 

(dalyvavo Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Danguolė 

Garnienė).  



 6 

Biblioteka savo veikloje taip pat vadovavosi ir kitais Tarybos sprendimais, Kelmės rajono 

savivaldybės Mero potvarkiais, Direktoriaus įsakymais. Ji taip pat prisidėjo prie 2013 m. gruodžio 

19 d. sprendimu Nr. T-368 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“ patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginiame veiklos 

plane numatytų 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.  

Programa ir priemonės: 

3 KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA  

3.1 Tikslas: Sustiprintas rajono kultūros potencialas 

3.1.3                                            Uždavinys: Finansuoti kultūros įstaigų veiklą  

3.1.3.4 Priemonė: Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

Priemonės 

aprašymas 

Šia priemone siekiama informacinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo 

visoms gyventojų grupėms.  

Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas: Fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose 

bibliotekose kasmet didės 0,5 proc. 

3.1.3.9 Priemonė: Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Priemonės 

aprašymas 

Šia priemone siekiama sudaryti palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti 

skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą gyvenimą.  
Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas: Kasmet įsigyjama 4000 vnt. naujų leidinių. 

3.1.3.11 Priemonė:  Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekinant 

pritraukti visuomenę 

Priemonės 

aprašymas 

Sudarytos sąlygos vartotojams naudotis bibliotekų fondais, sukurtos priemonės gyventojų 

informacinių įgūdžių ugdymui, sumažinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir 

gyventojams suteiktos vienodos galimybės naudotis informacinėmis technologijomis 

socialinėms ir visuomeninėms reikmėms. 

Numatomas priemonių įgyvendinimo rezultatas: Statistinis rajono gyventojas pasinaudos bibliotekos 

paslaugomis 4,5 karto per metus. 

 

 

Programos priemonių įgyvendinimą 2014 metais iliustruoja vertinimo kriterijai (rodikliai) 

bei jų reikšmės. Toliau pateikiama informacija apie šių rodiklių reikšmių pasiekimą 2014 metais. 

Proceso ir/ar indėlio 

vertinimo kriterijai 

2014 metų vertinimo 

kriterijų reikšmės Nepasiektų arba viršytų vertinimo 

kriterijų reikšmių priežastys Metinis 

planas 

Įvykdymo 

reikšmė  

3.1.3.4  Priemonė:  Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 
Fizinių ir virtualių 

apsilankymų skaičiaus 

viešosiose bibliotekose 

didėjimas  

0,5 proc. -1,8 proc. 

Planuotas rezultatas nepasiektas. Apsilankymų skaičius 2014 

m. sumažėjo dėl visus metus veiklos nevykdžiusios Pašilės 

bibliotekos, Užvenčio, Kiaunorių, Pašilėnų bibliotekų 

perkėlimo į kitas patalpas darbų, darbuotojų kaitos. 

3.1.3.9 Priemonė: Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Įsigytų leidinių  

skaičius per metus 4000 vnt. 5256 vnt. 

Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas. 3451 vnt. įsigytas už 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtas lėšas, 1805 

vnt.  – tai parama ir dovanos leidiniais bei dokumentai, įsigyti 

už projektines lėšas. 

3.1.3.11 Priemonė: Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra 

siekiant pritraukti visuomenę 

Statistinio rajono 

gyventojo apsilankymas 

viešojoje bibliotekoje per 

metus 

4,5 karto 4,7 karto 

Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas. Biblioteka 

sėkmingai dirbo pritraukdama paslaugų vartotojus.  
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

      1. Bibliotekų skaičius.  

2014 metais Bibliotekos organizacinę valdymo struktūrą sudarė Biblioteka (centras), kurioje 

buvo skyriams nepriklausančios pareigybės bei Metodikos, informacijos ir technologijų, Spaudinių 

komplektavimo ir tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriai, taip pat 25 nutolę 

Bibliotekos padaliniai (toliau – bibliotekos). 

Bibliotekų skaičius 

Iš viso: 26  

iš jų: 

Viešoji biblioteka: 1 

Miesto bibliotekos: 2 

Kaimo bibliotekos: 21 

                iš jų sujungtų su mokyklomis: 7 

Mokyklų bibliotekos: 2 

2. Tinklo pokyčiai 

Nuo 2011 metų bibliotekų skaičius nemažėjo. 

Pagal tinklo prieinamumo koeficientą 1 rajono bibliotekai teko 1114 gyventojų (3,8 proc. 

mažiau negu 2013 m.), o 1000 rajono gyventojų teko 0,9 bibliotekos. 

 

3. Nestacionarus aptarnavimas (ekstensyvi veikla)  

 
Bibliotekinių punktų skaičius                           2010 2011   2012 2013 2014 

4 3             3                      3 2 

 

Vartotojų aptarnavimas bibliotekiniuose punktuose: 
Punkto pavadinimas Vartotojų skaičius Lankytojų skaičius Išduotis 

Kolainių knygų išdavimo punktas 67 (63 vaikai) 498 (467 vaikai) 1719 (1590 vaikams) 
Pašiaušės pradinio  ugdymo skyrius 18 (16 vaikų) 54 (48 vaikai) 162 (151 vaikams) 

Iš viso: 85 (79 vaikas) 552 (515 vaikai) 1881(1741 vaikams) 

            2014 metais uždarytas Pašiaušės knygų išdavimo punktas, kurį aptarnauti buvo neracionalu 

dėl  mažo gyventojų aktyvumo. Šio punkto dokumentai perduoti Kiaunorių kaimo bibliotekai.  

Išdavimo punktuose 2014 m. buvo sutelkta 1 proc. (0,9 proc. mažiau negu 2013 m.) visų 

Bibliotekos vartotojų, lankytojai sudarė 0,4 proc. visų Bibliotekos lankytojų, o išduota buvo 1,4 

proc. visos Bibliotekos išduoties. 

 

Knygnešystė 

 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 
 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Iš viso 186 152 301 254 7734 6461 
Biblioteka (centras) 4 4 4 4 48 43 
Miesto bibliotekos 31 22 53 34 1205 766 
Kaimo bibliotekos 151 126 244 216 6481 5652 

 

2014 m. knygnešių sumažėjo 34-iais.  

Knygnešiai aptarnavo 3,3 proc. visų vartotojų, kuriems į namus buvo išduota 3,4 proc. visos 

Bibliotekos išduoties. Užventyje 19 knygnešių aptarnavo 31 žmogų (išduota 696 fiz. vnt.), 

Pagryžuvyje 20 knygnešių aptarnavo 49 (išduota 726 fiz. vnt.), Lykšilyje 13 knygnešių aptarnavo 

15 žmonių, kuriems išduota 423 fiz. vnt., Vidsodyje 13 knygnešių aptarnavo 30 žmonių, jiems 

išduota 190 fiz. vnt. dokumentų. Pagrindiniai  knygnešiai yra moksleiviai, nešantys dokumentus 

savo tėvams, seneliams. 
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Bibliotekininkai dokumentus į namus pristatė 59–iems vartotojams. Šaltenių kaimo-

mokyklos bibliotekininkė dokumentus į namus nešė 11-ai žmonių, Karklėnų  – 8-iems, o Žalpių 

darbuotoja – 9-iems žmonėms. 

 

4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 

Rajone 2014 m. gyveno: 

 Neįgaliųjų, gaunančių neįgaliųjų pensiją: 2133 (7 proc. rajono gyventojų). 

 Gaunančių senatvės pensiją: 70 17 (23 proc. rajono gyventojų). 

 Pensinio amžiaus gyventojų: ≈ 7917 (26 proc. rajono gyventojų). 

Kelmės rajono demografinis senatvės koeficientas (pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių 

skaičius, tenkantis 100 vaikų) yra 163 (6 didesnis negu 2013 m.). Jis, kaip ir 2013 metais, yra 

didžiausias Šiaulių apskrityje. Šis rodiklis net 37 viršija šalies vidurkį.  

Bibliotekoje 2014 m. skaitė: 

 Pensinio amžiaus gyventojų: 641 (8 proc. visų rajono vartotojų ir 12,5 proc. suaugusių 

vartotojų), tai yra 11,4 proc. mažiau negu 2013 m. 

Daugiausia vartotojų/senatvės pensininkų skaitė: 

 Bibliotekoje (centre): 139 (+28), (6 proc. visų Bibliotekos (centro)  vartotojų arba 8,6 proc. 

suaugusių vartotojų) 

 Tytuvėnų miesto bibliotekoje: 93 (–11 ), (10 proc. šios visų bibliotekos vartotojų arba 15 

proc. suaugusių vartotojų) 

 Užvenčio miesto bibliotekoje: 45 (+5), (7 proc. šios visų bibliotekos vartotojų arba 16 proc. 

suaugusių vartotojų) 

 Karklėnų kaimo-mokyklos bibliotekoje: 38 (+22), (19 proc. visų šios bibliotekos vartotojų ir 

27,5 proc. suaugusių vartotojų). 

Bibliotekoje skaitė: 

Neįgaliųjų (duomenys nėra tikslūs): 73 (0,9 proc. visų vartotojų). Jiems buvo išduota 2279 

fiz. vnt. dokumentų (1,2 proc. visos Bibliotekos išduoties). Bibliotekoje (centre) neįgalieji, turintys 

regėjimo sutrikimų, galėjo naudotis projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka įdiegta specializuota 

programine 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 kainavo 3 Lt, o neįgaliajam – 

tik 2 Lt. 

Projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo metu atnaujinta ir pritaikyta neįgaliųjų 

pasiekiamumui Bibliotekos interneto svetainė.  

Glaudžiai Biblioteka bendradarbiauja su Kelmės specialiąja mokykla, kurios moksleiviai 

lankosi Bibliotekos renginiuose, rengia savo darbelių parodas, dalyvauja Bibliotekos (centro) 

darbuotojų šioje mokykloje organizuojamuose renginiuose.  

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 tradicinės knygos „Vieną 

vakarą dviese“ bei garsinės knygos „Čiulba volungėlė“ pristatymas.  

Spalio mėnesį Kelmėje įvyko silpnaregių dienos „Susitikimai“. Silpnaregių popietė 

„Atverkime langus ir širdis“ su rajono literatais įvyko Bibliotekoje (centre), kur taip pat veikė dvi 

įdomios parodos: taktilinių knygų bei rajono moksleivių taktilinių piešinių „Nematomi regėjimai“.  

Bibliotekos lankytojai galėjo susipažinti ir su moksleivių rašinio konkurso „Tamsos šviesa“ 

nugalėtojų darbais. 

Gruodžio mėnesį Tytuvėnų miesto bibliotekoje lankėsi Liolių socialinės globos namų 

gyventojų ir Dienos globos padalinio lankytojai. Svečiai atvyko ne tuščiomis –  ne tik atvežė gausią  

savo rankdarbių (Advento vainikai, kalėdiniai atvirukai, lankstiniai iš popieriaus, siuvinėti, tapyti 

paveikslai ir kt.) parodą, bet bibliotekoje surengė gražų koncertą. 
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5. Bibliotekos struktūra 

 

2014 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 – 

bibliotekos). Jų skaičius per metus nesikeitė: 2 miesto,  21 kaimo bei kaimo-mokyklų ir 2 mokyklų 

bibliotekos – Kelmės specialiosios ir Elvyravos pagrindinės mokyklos. 

 

II. FONDO FORMAVIMAS 

 

1. Fondo būklė ir sudėtis  

 

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodika 

 Fiz. vienetai Pavadinimai Fiz. vnt. Procentai Fiz. vnt. Procentai Fiz. vnt. Procentai 

Iš viso: 183838 34742 108359 59 71648 39 3831 2 
Biblioteka (centras) 46305 33922 24193 52 20087 43 2025 5 
Miesto bibliotekos 29782 17538 16995 57 12257 41 530 2 
Kaimo bibliotekos 107751 7726 67171 62 39304 37 1276 1 

 

Iš jų: 

Knygos ir serialiniai leidiniai Fiziniai vienetai Pavadinimai 

Iš viso: 182769 34263 

Biblioteka (centras) 45802 33453 

Miesto bibliotekos 29606 17450 

Kaimo bibliotekos 107361 7614 

Bibliotekos fondas per metus sumažėjo 8,4 proc. 

Kiti dokumentai (garsiniai, garsiniai regimieji, skaitmeniniai) sudaro 0,3 proc. viso fondo. 

 

BIBLIOTEKOS FONDO SUDĖTIS 

 

 
 

2. Gyventojų aprūpinimas dokumentais  

 

1 gyventojui teko dokumentų 6,3 (–0,3): 

iš jų: mieste: 5,5 (–0,3); 

iš jų kaime: 7 (–0,4). 

1 gyventojui teko gautų dokumentų: 0,19 (+0,02): 

iš jų mieste: 0,19 (+0,03); 

iš jų kaime: 0,19 (tiek buvo ir 2013 m.). 

1 gyventojui teko garsinių ir regimųjų, elektroninių dokumentų: 0,02 (–0,13):  

procentai

59 

39 

2 

Grožinė 59

Šakinė 39

Periodika 2
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iš jų mieste: 0,02;  

iš jų kaime: 0,01. 

1 vartotojui teko dokumentų: 23,5 (–1,5): 

iš jų mieste: 20 (–2);  

 iš jų kaime: 27 (–1). 

1 vartotojui įsigyta dokumentų: 0,7 (+0,1): 

       iš jų mieste: 0,3 (–0,3); 

       iš jų kaime: 0,7 (tiek buvo ir 2013 m.) 

 

3. Dokumentų gavimas  

 

 Iš viso Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

 Fiz. vnt. Pavadinimai Fiz. vnt. Pavadinimai Fiz. vnt. Pavadinimai 

 5624 1262 3690 674 1566 585 
Biblioteka (centras) 1602 1162 979 599 593 560 
Miesto bibliotekos 1064 515 688 363 307 149 
Kaimo bibliotekos 2958 208 2023 170 666 36 

 Per metus vidutiniškai gavo miesto biblioteka 347 fiz. vnt. 

 Per metus vidutiniškai gavo kaimo biblioteka 135 fiz. vnt. 

 Dokumentų įsigyta 5,4 proc. daugiau negu 2013 m.  

 

Knygų įsigijimas per metus 

 

 

 

 

 

 

 Knygų įsigyta 2,8 proc. daugiau negu 2013 m.   

              

4. Per metus įsigyta periodinių leidinių 

 

  

  

 

 

  

 

 

Įsigyta užprenumeruotų bei dovanotų periodinių leidinių, kurie neįtraukti į Bibliotekos 

apskaitą  

 

  

 

 

 

 

 

 Per metus periodinių leidinių vidutiniškai gavo miesto biblioteka 146 fiz. vnt. 

 Per metus vidutiniškai gavo kaimo biblioteka 110 fiz. vnt. 

Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-499 

„Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ 18.11 punktu, periodiniai leidiniai 

apskaitomi specialios formos registracijos kortelėse, bet netraukiami į apskaitos knygą. 

Įsigyta knygų: Fiziniai vienetai 

Iš viso: ( 91,2 proc. visos gauties) 5129 

Biblioteka (centras) 1518 

Miesto bibliotekos 968 

Kaimo bibliotekos 2643 

Įsigyta periodinių leidinių (kurie įtraukti į 

apskaitą t.y. gauti neatlygintinai per 

Lietuvos kultūros tarybą): 

Fiziniai 

vienetai 

Pavadinimai 

Iš viso:   368 3 

Biblioteka (centras) 30 3 

Miesto bibliotekos 48 3 

Kaimo bibliotekos 290 3 

Įsigyta periodinių leidinių (kurie  neįtraukti į 

apskaitą) 
Fiziniai 

vienetai 

Pavadinimai 

Iš viso:   3623 75 

Biblioteka (centras) 1010 75 

Miesto bibliotekos 292 51 

Kaimo bibliotekos 2321 13 
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Periodiniais leidiniais Biblioteką rėmė Spaudos, radijo ir televizijos fondas. Taip pat gautas 

žurnalas „Kultūros barai“. Bibliotekai kai kuriuos periodinius leidinius užprenumeravo/dovanojo 

privatūs asmenys. Bibliotekai (centrui) užprenumeruota 23 pav. periodinių leidinių, o kaimo 

bibliotekoms vidutiniškai užprenumeruoti 4 pav. periodikos leidiniai. 

2014 m. lėšų periodikai prenumeruoti buvo skirta  22 tūkst. Lt (57 proc. daugiau negu 2013 

m.), tačiau net 13,9 tūkst. Lt jau  skirta jau 2015 metų prenumeratai. 

Per metus įsigyta kitų (garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių) dokumentų 

Elektroninių, vaizdo, garso dokumentų įsigyta už 0,7 proc. visų Kultūros ministerijos 

dokumentams įsigyti skirtų lėšų. 

Nupirkti 52 fiz. vnt. elektroninių, garsinių, vaizdo – regimųjų dokumentų, kurių didžiąją dalį 

sudarė visuomeninės organizacijos „Krašto informacija“ kraštotyros („Žemaitiška bičiulystė“, 

„Verpena“), edukaciniai-pažintiniai („Bulbiki“, „Cibuliuks“), istoriniai-etnografiniai („Rimorius“, 

„Kap žemaitele pileli būdavoj“, „Lietuvos kūlgrinda“) vaizdo projektai.  

 

Įsigyta dokumentų  pagal kalbas: 

lietuvių kalba: 5490 fiz. vnt., (97, 6 proc.), 

užsienio kalba: 134 fiz. vnt., (2,4 proc.), 

iš jų: 

anglų kalba: 48 fiz. vnt., 

rusų kalba: 81 fiz. vnt., 

vokiečių ir kitomis kalbomis: 5 fiz. vnt. 

 

 
 

5.  Gautų dokumentų procentas dokumentų fonde: 

 

 Iš viso: 3 proc. (–0,4) 

 Biblioteka (centras): 3,5 proc. (+0,9) 

 Miesto padaliniuose: 3,6 proc. (+0,6) 

     Kaimo padaliniuose: 2,7 proc. (+0,1) 

 

6. Lėšos, tenkančios 1 gyventojui dokumentams įsigyti 

 
 Gauta lėšų Lt (tūkst.) Tenka lėšų vienam 

gyventojui Lt 

LR kultūros ministerija 70,1 2,4 
Savivaldybė 22,0 0,8 
Kiti šaltiniai 30,6 1,0 

Iš viso 122,7 4,2 

 

5624 

5321 

7820 

0 

2014

2013

2012

Dokumentų gautis 

Fiziniai vnt.

Įsigyta kitų dokumentų: Fiziniai 

vienetai 

Palyginus su 

2013 m. 

Sudaro gavimą 

procentais 
Iš viso įsigyta  kitų (garsinių, garsinių regimųjų, 

elektroninių) dokumentų 
52 –3 1 

Biblioteka (centras) 14 –7 0,9 

Miesto bibliotekos 6 –4 0,6 

Kaimo bibliotekos 32 +8 1 
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Inventorintų dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai 

 

Atsižvelgiant į gyventojų skaičių savivaldybėje, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. ĮV-176 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių ir 

apskričių viešosios bibliotekoms 2014 metais dokumentams įsigyti, paskirstymo“, Bibliotekai buvo 

patvirtintos valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti. Juo remiantis 2014 m. kovo 20 d. 

Biblioteka ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija pasirašė 70150 Lt vertės finansavimo 

sutartį. Už šias lėšas Bibliotekos fondai pasipildė 3451 fiz. vnt. naujų dokumentų. Įgyvendinant 

projektą „Lietuvių autoriai vaikams“, naujų knygų nupirkta už 1118 Lt.  

Nauji dokumentai buvo perkami vykdant viešuosius pirkimus. Daugiausia dokumentų 

įsigyta: 

iš UAB „Alma Littera“ – 2470 fiz. vnt. (424 pav.) už 50,8 tūkst. Lt; 

iš UAB „ Patogu pirkti“  – 534 fiz. vnt. (108 pav.) už 13,3 tūkst. Lt; 

iš UAB „Nieko rimto“ – 275 fiz. vnt. (38 pav.) už 3,8 tūkst. Lt; 

iš SĮ „Kelmės knygynas“ –108 fiz. vnt. (63 pav.) už 1,3 tūkst. Lt. 

Įsigyjant naujus dokumentus, pirmenybė buvo teikiama originaliajai, vaikų literatūrai, 

klasikai, informaciniams leidiniams. 

Bibliotekos dokumentų fondus taip pat papildė neatlygintinai dovanoti 2173 leidiniai, kurių 

vertė 30,5 tūkst. Lt). 

 

7. Dokumentų nurašymas 

 

 

Nurašymo priežastys: 

 Susidėvėję, vartotojų sugadinti spaudiniai: 20665 fiz. vnt., t.y. 92 proc. nurašytų dokumentų. 

 Praradę aktualumą: 1565 fiz. vnt., t. y. 7 proc. nurašytų dokumentų. 

 Vartotojų prarasti: 161 fiz. vnt., t. y. 0,7 proc. nurašytų dokumentų. 

 Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai: 46 fiz. vnt., t. y. 0,3 proc. nurašytų dokumentų. 

Dokumentų nurašyta 51 proc. daugiau negu 2013 m., kadangi 5 bibliotekose buvo atlikti fondų 

patikrinimai, nurašyti susidėvėję, sugadinti spaudiniai.  

 

8. Fondo panaudojimas 

 

 Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis: 1,0 (toks buvo ir 2013 m.). 

 Bibliotekos fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas: 0,6 (toks buvo ir 2013 m.). 

 Bibliotekos (centro) fondo apyvartos rodiklis:1,3 (+0,1). 

 Bibliotekos (centro) fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas: 0,5 (toks buvo ir 2013).  

 Miesto bibliotekų fondo apyvartos rodiklis: 1 (–0,1). 

 Miesto bibliotekų fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas: 0,6 (toks buvo ir 2013 m.). 

 Kaimo bibliotekų fondo apyvartos rodiklis: 0,9 (toks buvo ir 2013 m.).  

 Kaimo bibliotekų fondo ( be periodikos) panaudojimo koeficientas: 0,7 (+0,1). 

 

9. Mainų ir atsarginis, saugyklos fondai 

 

 Fiziniai 

vienetai 

Palyginus su 2013 

m. proc. 

Nurašyta 

pavadinimų 

Nurašyta 

knygų 
Iš viso nurašyta dokumentų 22437 +51 1428 21088 

Biblioteka (centras) 4268 +14 1802 3046 

Miesto bibliotekos 3504 +53 97 3501 

Kaimo bibliotekos 14665 +61,8 1125 14541 
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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. 

Saugyklos fondas išformuotas 2003 m. 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

1. Vartotojų telkimas 

 

Oficialiosios statistikos portalo (http://osp.stat.gov.lt) 2014 m. liepos 1 d. duomenimis, 

rajono gyventojų skaičius buvo 29 889 (1148 gyventojais mažiau negu 2013 m.), t. y. rajono  

gyventojų sumažėjo 3,7 proc. 

Apie 928 gyventojų mikrorajoną aptarnauja buvęs Bibliotekos Kražių filialas, kuris 2008 m. 

perduotas į Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro struktūrą.  

Biblioteka  aptarnauja 28 961 gyventojų mikrorajoną.  
Kiekvienais metais ryški ne tik rajono gyventojų mažėjimo tendencija, bet ir senėjimo - 

demografinis rajono senatvės koeficientas (pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių skaičius, 

tenkantis 100 vaikų) yra 163 (6 didesnis negu 2013 m.). Jis, kaip ir 2013 metais, yra didžiausias 

Šiaulių apskrityje. Šis rodiklis net 37 viršija šalies vidurkį.  

Natūrali gyventojų kaita per metus yra minus 250 (16 mažiau negu 2013 m.). 

Rajono gyventojų sutelkimas procentais:  

 Iš viso: 27 proc. ( + 0,5). 

 Biblioteka (centras): 25 proc. (+3).  

 Miesto bibliotekos: 34 (–0,5). 

 Kaimo bibliotekos: 26 (–0,5). 

 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai: 

 

 Mieste: 4549 (–147) (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos biblioteką), 

 Kaime: 729 (–33) (išskyrus  Elvyravos pagrindinės mokyklos biblioteką). 

 2014 m. veikė 2 knygų išdavimo punktai, dėl mažo gyventojų lankymosi uždarytas Pašiaušės 

knygų išdavimo punktas. 

Didžiausią mikrorajono gyventojų procentą sutelkė Lykšilio (47,7 proc.), Žalpių (45 proc.), 

Pašilėnų (40 proc.), Junkilų (36 proc.) bibliotekos. Šių padalinių mikrorajonai nėra dideli.  

Mažiausią mikrorajono gyventojų procentą aptarnauja Lupikų kaimo biblioteka (13 proc.). 

Šios bibliotekos mikrorajone yra  daugiau nei 900 gyventojų, bet mikrorajoną sudaro daug kaimų, 

nutolusių nuo pagrindinės gyvenvietės 10-16 km atstumu. Čia  dirbama tik 0,5 etato. 

Tik 16 proc. mikrorajono gyventojų sutelkė Grinių kaimo biblioteka (0,75 etato), kurios 

mikrorajonas yra 1,2 tūkst. gyventojų, tačiau kaimai išsibarstę 10-13 km atstumu, susisiekimas su 

Grinių biblioteka prastas ir nepatogus. Taip pat tik 16 procentų gyventojų aptarnavo ir Gailių 

biblioteka, kur nuo 2013 m. rudens uždaryta pagrindinė mokykla. 

 

2. Vartotojų aptarnavimas 

 

Vartotojų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 Vartotojai Palyginimas 

su 2013 
Palyginimas su 

2013 proc. 

Iš viso vartotojų 7806 –175  –2,2   

Biblioteka (centras) 2229 +106  +4,8   

Miesto bibliotekos 1579 –27   –1,7  

Kaimo bibliotekos 3998 –254  –6   

http://osp.stat.gov.lt/
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Bibliotekoje buvo perregistruotų vartotojų: 6464, t. y. 83 proc. visų vartotojų, iš jų: 

 Biblioteka (centras): 1718; 

 Miesto bibliotekos: 1227; 

 Kaimo bibliotekos: 3519. 

Bibliotekoje buvo naujai užregistruotų vartotojų: 1342, tai sudaro 17 proc. visų vartotojų, iš jų: 

 Biblioteka (centras): 511; 

 Miesto bibliotekos: 352; 

 Kaimo bibliotekos: 479. 

2014 m. vartotojų sumažėjo 2,2 procentais. Pagrindinės sumažėjimo priežastys: dėl pastato 

renovacijos darbų visus metus veiklos nevykdė Pašilės biblioteka, Užvenčio, Kiaunorių, Pašilėnų 

bibliotekos buvo perkeliamos į kitas patalpas, darbuotojų kaita. 54 proc. bibliotekų dirba ne pilnu 

etatu.   

 

       
 

 
Vartotojų sudėtis 

 

Bibliotekos vartotojus 2014 m. sudarė: 

 Vartotojai vaikai: 34 proc. (–0,2).  

 Jaunimas: 21 proc. (+1).  

 Vaikai ir jaunimas: 55 proc. (–1).  

 Bedarbiai ir namų šeimininkės: 14 proc. (+1).  

 Dirbantieji: 19 proc. (tiek buvo ir 2013).  

 Pensininkai: 8 proc. (–1). 

 VIII - XII klasių moksleivių: 12 proc. (tiek buvo ir 2013).  

 Besimokančių kitose mokyklose: 7 proc. (+1,4). 

 Moterys: 60 proc. (+1,7) suaugusių vartotojų. 

 Vartotojai su viduriniu išsilavinimu: 17 proc. (tiek buvo ir 2013 m.).  

 Vartotojai su nebaigtu viduriniu: 6 proc. (–0,1).  

 Vartotojai su aukštesniuoju išsilavinimu: 11 proc. (tiek buvo ir 2013).  

 Vartotojai su aukštuoju išsilavinimu: 10 (–0,5) proc. 

2011 2012 2013 2014

8063 8216 
7981 

7806 

Vartotojai 

Vartotojai

2011 2012 2013 2014

2
0
3
1
 

2
1
5
6
 

2
1
2
3
 

2
2
2
9
 

1
6
2
1
 

1
6
4
6
 

1
6
0
6

 

1
5
7
9
 

4411 4510 4252 
3998 

Vartotojai 

VB

Miesto pad.

Kaimo pad.
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 Skaitė tik periodiką: 5,4 proc. (tiek buvo ir 2013) vartotojų. 

Šiek tiek skiriasi vartotojų sudėtis miesto ir kaimo bibliotekose: 

 Jaunimas miesto bibliotekose sudarė 29 proc. visų vartotojų, o kaime – 14,5 proc. 

 Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu miesto bibliotekose buvo 3 proc. visų vartotojų, kaime – 

8,8 proc. 

 Su aukštuoju išsilavinimu  vartotojų miesto bibliotekose buvo 12 proc., kaime –8,6 proc. 

 

 
 

3. Apsilankymų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip vartotojų, taip ir apsilankymų skaičiaus sumažėjimą iš dalies lėmė objektyvios 

priežastys: dėl pastato renovacijos darbų visus metus veiklos nevykdė Pašilės biblioteka, Užvenčio, 

Kiaunorių, Pašilėnų bibliotekos buvo  perkeliamos į kitas patalpas, darbuotojų kaita, bendras 

gyventojų skaičiaus rajone mažėjimas. 54 proc. bibliotekų dirba nepilnu etatu.   

 Rečiau bibliotekose lankosi ir gyventojai, įsigiję asmeninius kompiuterius bei turintys 

interneto prieigą savo namuose. 

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 2,3 proc. Ateityje nuotolinis 

lankymasis bibliotekose turėtų būti vienas iš pagrindinių bibliotekų rodiklių,  todėl 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“. 

 

14 

55 

19 

8 

Bibliotekos  vartotojų sudėtis (procentais) 

Bedarbiai

Vaikai ir jaunimas

Dirbantys

Pensininkai

 Apsilankymai Palyginus su  

2013 m. (proc.) 

Iš viso apsilankymų: 128629 –2,4 

Biblioteka (centras) 42392 +9,4 

Miesto bibliotekos 20965 –0,5 

Kaimo bibliotekos 65272 –8,2 
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4. Lankomumas 

  Bendras: 16,4  (toks buvo ir 2013), iš jų: 

 Biblioteka (centras): 19 (+1); 

 Miesto bibliotekos: 13,2 (–0,5); 

 Kaimo bibliotekos: 16,3 (–0,4). 

Sumažėjus lankytojų skaičiui, sumažėjo ir vartotojų lankomumas. Respublikos lankomumo 

vidurkis yra 17. 

5. Dokumentų išduotis 

 

Dokumentų išduota 8,4 proc. mažiau, nes sumažėjo tiek vartotojų, tiek jų apsilankymų 

bibliotekose. Vietoje išduota 38 proc. dokumentų. Net 62 proc. dokumentų išduota vietoje 

Bibliotekoje (centre). 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, 

kad biblioteka gyva. 

Grožinės literatūros išduotis. Šakinės literatūros išduotis: 

2011 2012 2013 2014

132213 

136566 

131534 
128629 

Apsilankymai (fiziniai) 

Apsilankymai

2011 2012 2013 2014
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Apsilankymai (fiziniai) 

VB

Miesto p.

Kaimo p.

 Iš viso Išduota į namus Išduota vietoje 
 Fiziniai 

vienetai 

Palyginimas 

su 2013 m. 

Fiziniai 

vienetai 

Procentai Fiziniai 

vienetai 

Procentai 

Iš viso išduota 

dokumentų 
189147 –8,4 117847 62 71300 38 

Biblioteka 

(centras) 
58384 –0,02 22202 38 36182 62 

Miesto bibliotekos 33058 –11,5 23547 71 9511 29 
Kaimo bibliotekos 97705 –11,3 72098 74 25607 26 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiziniai vienetai Procentai Fiziniai vienetai Procentai 

Iš viso išduota  85649 45 22023 12 

Biblioteka (centras) 20226 35 5589 9 

Miesto bibliotekos 14128 43 4419 13 

Kaimo bibliotekos 51295 

 

53 12015 12 
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Išduota periodinių leidinių: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palyginus su praėjusiais metais, grožinės literatūros išduotis sumažėjo 5 proc., šakinės 

padidėjo 1 proc., o periodikos – 4 proc. 

Bibliotekoje vėl populiariausios ir labiausiai skaitomos buvo T. Gerritsen, A. Marininos, I. 

Buivydaitės, N. Roberts, V. Ažušilio, J. Picoult knygos. Mėgstamos serijos „Svajonių romanai“ 

knygos. Tarp populiariausių, beje, kaip ir praėjusiais metais, minima W. Dirie „Dykumų gėlė“, E. 

L. James romanas „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“. Skaitomos F. Taunytės, E. Malūko knygos, 

2014 metais populiarumo sulaukė kraštiečio V. Kalvaičio nauja knyga „Stiklinė aguonų“ bei A. 

Tapino romanas „Vilko valanda“. 

Bibliotekoje (centre) nieko nepaprasto nenutiko, nes populiariausia knyga tapo 2013 m. 

išleistas pasaulinis bestseleris E. L. James „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“. Ji išduota 28 kartus. 

Nedaug atsiliko R. S. Meyres „Patogus melas“ (2013), M. H. Clark „Nepamiršk manęs“ (2012), 

kurios išduotos 27 kartus.  

Kaip ir kasmet, 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 (14) išduota L. L. Hay knyga „Dėkingumas – tai 

gyvenimo būdas“ (psichologija). Nemažo susidomėjimo susilaukė (išduota 12 kartų) kraštotyrinė 

knyga „Kelmės kraštas“ (1997) bei dar viena L. L. Hay knyga „Moters galia: sėkmingo moters 

gyvenimo vadovas“ (išduota 12 kartų). 

Mažiausiai  išduodama 5 (gamtos) ir 7 (meno) skyriaus dokumentų. 

2014-aisiais periodikos išduota 4 proc. daugiau negu 2013-aisiais. 2014 m. periodikai įsigyti 

skirta 57 proc. lėšų daugiau negu 2013-aisiais. Tačiau nemaža dalis šių lėšų jau buvo skirtos 2015-

ųjų metų pirmojo ketvirčio periodikos prenumeratai. Kaimo bibliotekoms užsakyti vidutiniškai tik 4 

pav. periodiniai leidiniai, o Bibliotekai (centrui) – 23 pav. Dar prieš 8 metus (2006 m.) Bibliotekoje 

(centre) buvo užprenumeruojama 119 pav., miesto padaliniuose - 41 pav., kaimo padaliniuose 14 - 

pav. periodinių leidinių. Taigi, vien Biblioteka (centras) per 8 metus, periodikos pavadinimų 

prenumerata sumažėjo 80 proc. 

Suktis iš tikrai sunkios padėties padėjo gana didelis būrys rėmėjų: jau treji metai Spaudos, 

radijo ir televizijos fondas Bibliotekai dovanoja keliolikos pavadinimų periodiką, kai kuriuos 

laikraščius ir/ar žurnalus dovanojo gyventojai (5 pavadinimų periodinius leidinius Bibliotekai 

(centrui) užprenumeravo skaitytojai, 9 pavadinimų periodinių leidinių dovanota Šedbarams, 8 

pavadinimų – Pašilėnams, 5 – „Prie kavos“, „Žvejys ir žuvis“, „Ji“ ir kt. – Tytuvėnams, „Šiaulių 

kraštą“, „Namie ir sode “, „Prie kavos“ – Maironiams, „Panelė“, „Cosmopolitan“, „Žmonės“ – 

Užvenčiui, „Žmonės“, „Tavo vaikas“, „Vaiko sveikata“ –Lykšiliui, „TV savaitė“, „Rankdarbiai“, 

„Prie kavos“ – Gailiams ir kt.). 

 Tik periodiką skaitančių vartotojų skaičius: 421 (5,4 proc. visų vartotojų). 

         Didžiausias skaičius tik periodiką skaitančiųjų buvo:  

 

 Lykšilio bibliotekoje: 11 proc. 

 Bibliotekoje (centre): 11 proc. 

 Pašilėnų bibliotekoje: 10 proc. 

 

 

 

 Fiziniai 

vienetai 

Procentas  

Iš viso išduota  periodinių leidinių 81475 43 

Biblioteka (centras) 32569 56 

Miesto bibliotekos 14511 44 

Kaimo bibliotekos 34395 35 
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Išduota kitų (garsinių, regimųjų, elektroninių) dokumentų 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. elektroninių dokumentų išduotis žymiai (30 proc.) sumažėjo. Dažniausiai buvo 

išduodami V.O. „Krašto informacija“ kraštotyros DVD: „Aš kaip maldą tariu“ (Gailiai, Griniai),  

„Rimorius“ (Pašilėnai), „S. Jautakio duonelė“ (Pašilėnai) ir kt., įvairūs DVD ir CD: „Saugus 

internetas“ (Pagryžuvis, Tytuvėnai), „Baltijos kelias“ (Pagryžuvis), „Lietuvių autorių lopšinės“ 

(Tytuvėnai), „R. Staliliūnaitė. Aš esu Barbora“ (Tytuvėnai) ir kt. 

Kasmet vis daugiau naudojami įvairūs stalo žaidimai, kurių bibliotekose po truputį ima 

atsirasti vis daugiau. 

 

 
 

 
 

Padaryta vartotojams dokumentų kopijų: 21023 (12,3 proc. daugiau negu 2013 m.), iš jų: 

 Biblioteka (centras): 1277. 

 Miesto bibliotekos: 4306.  

 Kaimo bibliotekos: 15440. 

 

6. Skaitomumas 

 

                         Bendras: 25,8 24,2 (–1,6) (respublikos vidurkis  28), iš jų: 

 Biblioteka (centras): 26 ( –1,8). 

 Miesto bibliotekos: 20,9 ( –2,3). 

 Kaimo bibliotekos: 24,4 (–1,4). 
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 Fiziniai vienetai 
Iš viso išduota  kitų dokumentų: 273 t. y. 0,1 proc. visos išduoties 

Biblioteka (centras) 165 

Miesto bibliotekose 52 

Kaimo bibliotekose 176 
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7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

 

 Darbo vietų skaičius vartotojams  
Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 

darbuotojams 

Iš viso 

kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 
(darbuotojams, 

vartotojams) 

 Iš viso Iš jų: kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius 

Iš viso Prijungtų 

prie tinklo 
Su interneto prieiga 

Iš viso 214 102 102 102 43 145 
Biblioteka 

(centras) 
34 10 10 10 20 30 

Miesto 

bibliotekose 
29 11 11 11 4 15 

Kaimo 

bibliotekos 
151 81 81 81 19 100 

 

8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

 Ekskursijos, apmokymai kaip 

naudotis fondu, paslaugomis, 

įranga, informaciniais ištekliais 

Apmokymai, kaip naudotis 

elektroninėmis paslaugomis 

Kompiuterinio raštingumo 

apmokymai (+konsultacijos) 

Mokymų 

trukmė/val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė/val. 
Dalyvių 

skaičius 
Mokymų 

trukmė/val. 
Dalyvių 

skaičius 
Iš viso 28 233 8 7 1104 3826 

Biblioteka 

(centras) 
1 10 3 2 421 1414 

Miesto 

bibliotekos 
5 63 2 2 139 538 

Kaimo 

bibliotekos 
22 160 3 3 545 1874 

 Karklėnų kaimo-mokyklos bibliotekoje organizuoti grupės mokymai „Interneto 

ištekliai. Bendravimas. Saugus internetas“. 

 Vidsodžio, Pašilėnų, Pagryžuvio ir Žalpių bibliotekose kartu su VMI Šiaulių apskrities 

valstybinės mokesčių inspekcijos Kelmės poskyrio specialistais organizuoti Gyventojų pajamų 

deklaravimo mokymai. 

 3501 lankytojui suteiktos 3477 įvairios konsultacijos, susijusios su naujomis 

informacinėmis technologijomis. Daugiausia konsultacijų (30 proc.) suteikta darbo kompiuteriu 

tema, 19 proc. – el. bankininkystės klausimais, 17 proc. – paieškos internetu klausimais. 

 Individualius ir grupių mokymus vedė ir bibliotekos darbuotojai. Daugiausia gyventojų 

apmokė šie Bibliotekos darbuotojai: M. Nekrašė, D. Garnienė (Biblioteka (centras)), A. Gedraitienė 

(Gailiai), L. Jasulaitienė (Kukečiai), N. Pelenienė (Karklėnai).  

 

9. Prieiga ir sąlygos 

 

Darbo valandos 

 Bibliotekoje (centre) vartotojai aptarnaujami nuo 9.30 iki 18 val., iš viso 48 val. savaitę 

arba 2320 val. per metus.  

 9 kaimo bibliotekose, kur darbuotojai dirba pilnu etatu, vartotojai buvo aptarnaujami 40 

val. per savaitę arba 1832 val. per metus (dažniausiai 8.30-17.00 val.).  

 8 kaimo bibliotekose, kur darbuotojai dirba 0,75 etatu, vartotojai buvo aptarnaujami 30 

val. per savaitę arba 1374 val. per metus (dažniausiai 9.30-16.00 val.). 

 3 bibliotekose, kur dirbama 0,5 etato, vartotojai buvo aptarnaujami 20 val. per savaitę 

arba 865 val. per metus.  

 1 bibliotekoje, kur darbuotoja dirbo 0,25 etato, vartotojai buvo aptarnaujami 10 val. per 

savaitę. 
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 Vidutiniškai Bibliotekos vartotojai aptarnaujami 8 val. per dieną (6 dienos per savaitę) 

arba 7 val. per dieną (jei 5 dienos per savaitę). 

 

Darbo dienos 

 Bibliotekos (centro) vartotojai aptarnaujami pirmadieniais-šeštadieniais (vasaros metu 

šeštadieniais vartotojai neaptarnaujami), tai 2014 m. sudarė 276 dienas per metus.  

 Miestų bibliotekos dirbo pirmadieniais-penktadieniais; vidutiniškai vartotojai buvo 

aptarnaujami 224 dienas per metus. 

 Kaimų bibliotekos dirbo pirmadieniais-penktadieniais, išskyrus Pašilėnų biblioteką, kuri 

dirbo antradieniais-šeštadieniais. Vidutiniškai bibliotekos vartotojus aptarnavo  ≈ 208 dienas per 

metus.  

10.  Tarpbibliotekinis aptarnavimas (TBA) 

 

Per TBA 2014 m. buvo: 

 Išsiųsta užsakymų: 10 (–17); 

 Gauta dokumentų: 8 (6 originalai, 2 kopijos); 

 Buvo neigiamų atsakymų: 2. 

TBA paslaugos vartotojų tarpe nėra populiarios. Jomis naudojosi 6 (-4) Bibliotekos (centro) 

vartotojai. 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 

reikalingiausia studentams. Pageidaujamų leidinių temos: teisė, psichologija, įmonių ekonomika, 

vadyba. 

11. Renginiai  

 

 

Renginių skaičius sumažėjo 4,7 proc., tačiau  jų lankytojų padaugėjo 21 proc.  

Vidutiniškai 1 renginyje apsilankė 26 žmonės. 

Buvo surengtos 332 parodos, jos sudarė 40 proc. visų renginių. Parodose panaudota 7676 

eksponatų, tai yra vidutiniškai 23 eksponatai vienos parodos metu. 

Pagrindinės renginių formos buvo: literatūros ir kitų dokumentų parodos, meno parodos, 

popietės vaikams, knygų pristatymai, literatūros popietės, viktorinos, edukaciniai užsiėmimai.  

Populiarūs garsiniai skaitymai, kurie organizuoti ne tik vaikams, bet ir suaugusiems: Žalpių 

bibliotekoje skaityta tytuvėniškio V. Kalvaičio epigramų knyga „Kolega įsiūlė“, Šalteniuose 

garsiniai skaitymai vadinosi „Gražiausios eilės“. Jų pravesta 76, tai sudarė 9 proc. visų renginių 

ir/arba 18 proc. visų žodinių renginių.  

Daugėja edukacinių renginių (užsiėmimų, pamokėlių ir kt.) skaičius. 2014 m. Bibliotekoje 

įvyko 56 (7 proc. visų renginių ir/arba 13 proc. žodinių renginių) edukaciniai renginiai, kuriuose 

dalyvavo net 844 žmonės (6 proc. renginių lankytojų). 

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. 

 

 

 

 Renginiai 
Lankytojai 

Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

Iš viso: 829 65 432 332 14178 
Biblioteka (centras)  177 9 104 64 9040 
Miesto bibliotekos 153 13 79 61 1370 
Kaimo bibliotekos 499 43 249 207 3768 
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Klubai bibliotekose 

 

 Prie Tytuvėnų miesto bibliotekos veikė „Sveiko gyvenimo klubas“, kurį lankė 19 

žmonių. Klubiečiai bibliotekoje rinkosi 1 kartą per mėnesį, o jų susibūrimų metu vyko susitikimai 

su įdomiais žmonėmis, literatūrinės popietės, pokalbiai apie sveikatą, keliones. Klubo nariai 

kiekvieną vasarą keliauja. Klubiečiai - daugiausia senjorai, buvę mokytojai, tautodailininkai, 

literatai, miestelio šviesuoliai. Jie itin  aktyviai dalyvauja bibliotekos veikloje.  

 Prie Šaltenių kaimo-mokyklos bibliotekos veikė Moterų vokalinis ansamblis (5 

moterys), kurį subūrė šios bibliotekos darbuotoja. Moterys dalyvauja tiek savo bibliotekos, tiek kitų 

bibliotekų renginiuose. 

Pastaba. Informacija apie vaikų klubus pateikta IV skyriuje „Darbas su skaitytojais 

vaikais“. 

  

12. Mokamos paslaugos 

 

Biblioteka mokamas paslaugas teikia nuo 2002 m. Mokamos paslaugos teikiamos 

Bibliotekoje (centre) ir 20-yje miesto ir kaimo bibliotekų. 

Pagrindinės mokamos paslaugos: elektroninio skaitytojo bilieto įsigijimas Bibliotekoje 

(centre) (3 Lt suaugusiems, 2 Lt – vaikams pensininkams, neįgaliesiems), 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 2014 m. iš viso gauta: 4,7 (+1,6) tūkst. Lt, 

iš jų: Biblioteka (centras) gavo 2,4 tūkst. Lt, miesto ir kaimo bibliotekos – 2,3 Lt. 

 

13. Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

 

Įvaizdžiui formuoti Biblioteka naudoja įvairias priemones. 

 Bibliotekos interneto svetainė, pritaikyta neįgaliesiems bei mobiliesiems įrenginiams  

(www.kelmeszemaitesvb.lt). 

 Sukurtas Bibliotekos facebook profilis, kurį mėgsta 718 žmonių 

http://www.facebook.com/pages/Kelm%C4%97s-r-savivaldyb%C4%97s  

-%C5%BDemait%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka/219862674780590. 

 Savo profilį socialiniame tinklalapyje Facebook turi ne tik Biblioteka (centras), bet 

Karklėnų kaimo – mokyklos biblioteka 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002302959381 bei Pagryžuvio kaimo biblioteka  

http://www.facebook.com/#!/pages/Pagry%C5%BEuvio-kaimo-biblioteka/480511925322686. 

Įvaizdį formuoti padeda Bibliotekos informaciniai leidiniai: 

 laikraštis „Bibliotekų žinios“ (2 k./per 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 kraštas“,  svetainėje www.kelmesrajone.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, kituose portaluose. 

 

 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
http://www.facebook.com/pages/Kelm%C4%97s-r-savivaldyb%C4%97s-%C5%BDemait%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka/219862674780590
http://www.facebook.com/pages/Kelm%C4%97s-r-savivaldyb%C4%97s-%C5%BDemait%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka/219862674780590
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002302959381
http://www.facebook.com/#!/pages/Pagry%C5%BEuvio-kaimo-biblioteka/480511925322686
http://www.kelmesrajone.lt/
http://www.kelme.lt/
http://www.kelmiskiams.lt/
http://www.labasiskelmes.lt/
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 Iš 

viso 

Publikuoti bibliotekos darbuotojų 

straipsniai 

Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai Radijo, 

TV 

reportažai 

 
 Iš viso Respublikinė 

spauda 

Vietinė 

spauda 

Internete Iš viso Respublikinė 

spauda 
Vietinė 

spauda 

Internete 

Iš viso 331 231 4 88 139 86 1 72 13 14 
Biblioteka (centras) 182 116 4 35 77 52 1 45 6 14 
Miesto bibliotekos 52 27 0 14 13 25 0 18 7 0 
Kaimo bibliotekos 97 88 0 39 49 9 0 9 0 0 

 

 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.kelmesrajone.lt, www.biciulis.net, www.kelmiskis.lt, 

www.snaujienos.lt, www.zemaitijosgidas.lt.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Įdomesni bibliotekos darbuotojų straipsniai: 

 Dichavičienė V. Vaikų knygos diena Pagryžuvyje//Kelmiškiams. – 2014, balandžio 8, p. 7.  

 Dichavičienė V. Vasaros palydos su poezija Pagryžuvyje//Kelmiškiams. – 2014, rugsėjo 5, p. 

8. (Tradicinė poezijos šventė Pagryžuvyje). 

 Dinapaitė M. „Atrask Europą Kelmės rajone“//Kelmiškiams. – 2014, gegužės 16, p.4. 

 Dinapaitė M. Bibliotekoje pristatyta tarptautinį pripažinimą pelniusi pašto ženklų 

kolekcija//Bičiulis. – 2014, vasario 18, p. 4. 

(Kelmiškio J. Stabingio pašto ženklų kolekcija „Lietuva 1918-1940“). 

 Dinapaitė M., Garnienė D. Saugesnio interneto savaitė Kelmės Žemaitės viešojoje 

bibliotekoje//Bičiulis. – 2014, vasario 22, p. 3. 

 Galbuogienė D. Knygų herojų eitynės Tytuvėnuose//Kelmiškiams. – 2014, balandžio 11, p. 5. 

 Garnienė D. „Akmuo prakalbėjo...“//Tarp knygų. – 2014.-Nr. 4, p. 37. 

(Akmentašio J. Liaudanskio 110-osios g. m.) 

 Garnienė D. Atrask vaikystės biblioteką//Bičiulis. – 2014, rugsėjo 13, p. 3. 

(Akcijos „Atrask vaikystės biblioteką“ Kelmės Žemaitės VB globėja – dailininkė L. Eitmantytė-

Valužienė). 

 Garnienė D. Gimtosios kalbos diena// Bičiulis. – 2014, kovo 8, p. 4.  

  (Renginys, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai). 

 Garnienė D. Skaitykime, draugaukime, būkime kartu...bibliotekoje!// Bičiulis. – 2014 

balandžio 23, p. 3. (Skaitytojų įrašymo dienos bibliotekoje). 

 Garnienė D. Skaitome Donelaitį//Tarp knygų. – 2014. Nr. 1, p. 37. 

 Gedraitienė A. „Sveika bendruomenė – aktyvi bendruomenė“//Bičiulis. – 2014, lapkr. 5, p. 3 

(Popietė Gailių kaimo bibliotekoje). 

 Kančauskienė N. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai Kelmėje//Kelmiškiams. – 2014, 

gegužės 6, p. 4.  

 Kančauskienė N. „Nuosavos“ istorijos ir iliustracijos: Kęstutis Kasparavičius//Bičiulis.-2014, 

spalio 25, p.4. 

 Kančauskienė N. Pavasario „Europrotų“ turnyro finišas//Kelmiškiams. – 2014, kovo 25, p. 3. 

 Kančauskienė N. Su Žemaitės vardu//Tarp knygų. – 2014, Nr. 6, p. 36. 

(Penktieji Žemaitės skaitymai ir Žemaitės literatūrinės premijos įteikimas). 

 Navikienė V. Senieji palydėti Metų bibliotekininko rinkimais//Bičiulis. – 2014, sausio 11, p. 

3. 

 Nekrašė M. „Atokios stotys“//Kelmiškiams. – 2014, lapkričio 18, p. 4. 

(Aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanacho pristatymas). 

 Rimeikienė R. Poezijos ir dainos popietė Vaiguvos bibliotekoje//Kelmiškiams. – 2014, 

balandžio 1, p. 4. 

http://www.kelme.lt/
http://www.kelmesrajone.lt/
http://www.biciulis.net/
http://www.kelmiskis.lt/
http://www.snaujienos.lt/
http://www.zemaitijosgidas.lt/
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 Daugiausia informacijų/straipsnių spaudai ir virtualiai erdvei pateikė Skaitytojų aptarnavimo-

informavimo skyriaus darbuotojos D. Garnienė, M. Dinapaitė bei vyr. 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. 

 

Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai:  

         Respublikinėje spaudoje: 

 Biblioteką savo širdyje galime turėti kiekvienas [pokalbis su Kelmės rajono savivaldybės  

Žemaitės viešosios bibliotekos vyr. metodininke N. Kančauskiene/užrašė S. 

Aksomaitis]//Respublikos priedas Gyvenimas. – 2014, balandžio 26. 

 

         Rajoninėje spaudoje: 

„Šiaulių krašto“ priede „Kelmės kraštas“ ir rajoniniuose laikraščiuose „Bičiulis“ bei 

„Kelmiškiams“ išspausdinti straipsniai apie Biblioteką, jos veiklą, renginius, darbuotojus. 

 

Iš jų aktualesni: 

  Buchienė B. Kelionė į viduramžius//Bičiulis. – 2014, kovo 22, p. 4. 

(Edukacinė programa „Atsigręžus į viduramžius“ Tytuvėnuose). 

 Buchienė B. Donelaičio skaitymai//Bičiulis. – 2014, lapkričio 22, p. 3. 

(Popietė Tytuvėnų bibliotekoje). 

 Karpavičienė D. Baltas vakaras Salomėjai Nėriai//Kelmės kraštas. – 2014, gruodžio 27, p. 4. 

 Karpavičienė D. Bibliotekai dovanoja  perskaitytus leidinius//Kelmės kraštas. – 2014, kovo 8, 

p.1-2 (Pagryžuvio kaimo biblioteka). 

 Karpavičienė D. Kelmės policijos istorija sugulė į knygą//Kelmės kraštas. – 2014, balandžio 

26, p. 1 (B. Morkaičio knygos „Kelmės krašto policija“ pristatymas). 

 Karpavičienė D. Medikė ir poetė pristatė knygą//Kelmės kraštas. – 2014, balandžio 26, p. 4. 

(D. Milukaitės-Buragienės knygos „Vieną vakarą dviese“ ir garso knygos „Čiulba volungėlė“ 

pristatymas). 

 Karpavičienė D. Prisiminė poetę Reginą Biržinytę // Kelmės kraštas. – 2014, sausio 25, p. 2. 

 Karpavičienė D. Užvenčio biblioteka persikėlė į naujas patalpas//Kelmės kraštas. – 2014, 

birželio 21, p.1, 3. 

 Karpavičienė D. Žemaitė – ir kaimo boba, ir ponia//Šiaulių kraštas. – 2014, birželio 7, p. 4 

 (Penktieji Žemaitės skaitymai). 

 Klimašauskas B. Apie Atlantidą ir pirmąją nuodėmę...// Bičiulis. – 2014, kovo 22, p. 1 

(St. Gliaudžio knygos „Žmonijos kilmės paslaptys“ pristatymas). 

 Klimašauskas B. Padėka už išsaugotą Lietuvos gabalėlį nuskambėjo 43-iajam Žemaitės 

literatūrinės premijos laureatui [R. Sadauskui]//Bičiulis. – 2014, birželio 7, p. 1. 

 Klimašauskas B. Svajonė, gimus prie Dratvinio// Bičiulis.– 2014, kovo 29, p. 3. 

(I. Jacevičienės-Žukauskaitės knygos „Žemaičių sakalų giesmė“ pristatymas). 

 Maziliauskienė S. Pasaulis išgyvena moralinę krizę//Kelmiškiams.-2014, rugsėjo 5, p. 5. 

(P. Correa de Oliveiro knygos „Revoliucija ir Kontrrevoliucija“ pristatymas). 

 „Literatūra plaukia paviršiais“ [pokalbis su Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktore 

R. Grišiene/užrašė S. Maziliauskienė]//Kelmiškiams. – 2014, rugsėjo 23, p. 5. 

 Musneckienė R. Kaimo rašytoja pristatė dvi savo knygas// Kelmės kraštas. – 2014, gegužės 3.  

(J. Šimkienės knygų „Žemės ir žmogaus švytėjimas“ bei „Pėdsakai“ pristatymas). 

 Petravičienė O. Dvasios turtų sergėtoja//Bičiulis. – 2014, liepos 30, p. 60. 

(Šaukėnų kaimo bibliotekininkė G. Barzinskienė). 

 Žukauskaitė M. Įteikta Reginos Biržinytės premija//Kelmiškiams.–2014, gegužės 20, p. 2 

      Žukauskaitė M. Vl. Kalvaičio knygoje – tytuvėniškių portretai//Kelmiškiams.–2014, vasario 

21, p. 4. 
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(V. Kalvaičio knygos „Stiklinė aguonų“ pristatymas Tytuvėnų bibliotekoje). 

 

Vietos televizijos parodyti reportažai, vaizdo medžiagos sklaida virtualioje erdvėje 

Per Šiaulių televiziją laidoje „Labas iš Kelmės“ parodyti šie reportažai: 

 iš Poezijos pavasarėlio, 

 iš D. Garnienės ir L. Vaičiulytės sukurtų papuošalų parodos „Iš papuošalų skrynelės“ 

pristatymo,  

 iš S. Gliaudžio knygos „Žmonijos kilmės paslaptys“ pristatymo, 

 iš D. Milukaitės-Buragienės knygos „Vieną vakarą dviese“ pristatymo,  

 iš L. Leščiauskaitės fotografijų parodos „Kitu kampu“ atidarymo, 

 iš Žemaitės literatūrinė premijos įteikimo šventės. 

Reportažai virtualioje (www.kelmeszemaitesvb.lt, www.youtube.com) erdvėje:  

 iš projekto „Lietuvių autoriai vaikams“ (Vasaros skaitymai-2014, susitikimas su kūrėju K. 

Kasparavičiumi, susitikimas su dailininke L. Eitmantyte-Valužiene), 

 iš Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventės,  

 iš Penktųjų Žemaitės skaitymų, 

 iš Europos dienos šventės, 

 iš Vidudienio skaitymų, skirtų K. Donelaičio 300-osioms g. m., 

 Bibliotekos vyriausioji metodininkė N. Kančauskienė buvo kalbinta „Žinių radijo“ laidos 

jaunimui „Radioaktyvūs“ rubrikoje „Ilgoji pertrauka“.  

 

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

Aptarnavimas 

Oficialiosios statistikos portalo (http://osp.stat.gov.lt) 2014 m. liepos 1d. duomenimis rajone 

gyvena 4075 vaikai  (0 - 14 m.), tai 3,3 proc. mažiau negu 2013 m.  

Rajono vaikų sutelkimo procentas: 66 proc., tai yra 2 proc. mažiau negu 2013 m. 

 

1.Vartotojų vaikų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vartotojų vaikų apsilankymų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lankomumas 

 Bendras: 26  (toks buvo ir 2013 m.). 

 Biblioteka (centras): 31 (+5). 

 Miesto bibliotekos:18 (–0,8).  

 Kaimo bibliotekos: 27 (–0,2). 

 

 Vartotojai 

vaikai 
Palyginimas su 2013 m. 

proc. 
Iš viso  2707 –6,2 

Biblioteka (centras)  701 –6,3 
Miesto bibliotekos 679 –6,5 
Kaimo bibliotekos  1327 –6 

 Apsilankymai Palyginus su  

2013 m. (proc.) 

Iš viso apsilankymų: 70541 –7 

Biblioteka (centras) 22041 +4,7 

Miesto bibliotekos 12285 –10,2 

Kaimo bibliotekos 36215 –12 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
http://www.youtube.com/
http://osp.stat.gov.lt/
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4. Dokumentų vaikams išduotis 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentų vaikams išduotis. Grožinės literatūros išduotis. Šakinės literatūros išduotis  

 

 

Vaikų mėgstamos H. Webb knygutės „Išgelbėtas šuniukas“, „Pasiklydusi sniege“, „Bėglė 

rudutė“, populiarumo nepraranda Knister knygos apie raganą Lilę, mėgstami lietuvių autorių V. 

Račicko, L. Žutautės, K. Gudonytės kūriniai. 

 

Išduota periodinių leidinių 

 

 

 

 

 

 

 

Periodikos išduota 19 proc. daugiau negu 2013 m.  

Išduota dokumentų kitose laikmenose: 0,25 (–0,11) proc.  

 

5. Skaitomumas 

 

 Iš viso: 30 (–1). 

 Biblioteka (centras): 35 (+4). 

 Miesto bibliotekos: 24,5 (–0,5). 

 Kaimo bibliotekos: 30 (–3). 

 

6. Renginiai vaikams 

 

 

Daugiausia surengta žodinių renginių (71 proc. visų renginių). Bibliotekose 28 proc. 

sumažėjo garsinių  skaitymų. Jie sudarė 17 proc. visų renginių vaikams ir 24 proc. žodinių renginių. 

Parodos sudarė 22  proc.  

Pastaba. Informacija apie renginius vaikams pateikta 2 priede. 

 Fiziniai 

vienetai 

Palyginus su  

2013 m. (proc.) 

Iš viso išduota   80774 –9,5 

Biblioteka (centras) 24481 +6,2 

Miesto bibliotekos 16684 –12,7 

Kaimo bibliotekos 39609 –16 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiziniai vienetai Procentai Fiziniai vienetai Procentai 

Iš viso išduota  44590 55,2 9981 12,4 

Biblioteka (centras) 7271 30 2044 8 

Miesto bibliotekos 7625 46 2939 17 

Kaimo bibliotekos 29694 75 4998 13 

 Išduota periodikos 

vaikams fiz. vnt. 

Procentas nuo visos 

išduoties 

Iš viso  26203 32,4 

Bibliotekoje (centre) 15166 62 

Miesto bibliotekos 6120 37 

Kaimo bibliotekos 4917 12 

 Renginiai 
Lankytojai 

Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

Iš viso: 440 33 311 97 7128 
Biblioteka (centras)  100 5 70 25 3601 
Miesto bibliotekos 93 8 63 15 934 
Kaimo bibliotekos 247 20 178 50 2593 
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Informacija apie vaikų klubus 

 

 Bibliotekoje (centre) veikia pasakų klubas „Drevinukas“. Pastaruoju metu jį lanko 10 

vaikų. Jie rengia knygų pristatymus, pasakų popietes, vaidina su lėlėmis, tvarko Pasakų skrynią, 

kurioje sudėtos įdomiausios, naujausios, gražiausios ir mėgiamiausios vaikų pasakų knygos, moko 

mažuosius naudotis kompiuteriu, praveda akių mankštą, aktyviai dalyvauja kūrybinių dirbtuvių 

veikloje. 

 Vaikų seklytėlė „Daigelis“ Šedbarų kaimo bibliotekoje veikia nuo 2000-ųjų metų. Jį 

lanko 16 vaikų. Jie piešia, tvarko ir patys kuria knygeles, rengia renginius, yra tarsi bibliotekos 

savanoriai, dalyvauja išvykose į kitas bibliotekas. 

 Vaikų laisvalaikio užimtumo klubas „Krapštukai“ veikia Pagryžuvio kaimo 

bibliotekoje. Klubą lanko 6 nariai. Vaikai piešia, kuria, organizuoja renginius, padeda darbuotojai.  

 Vaikų klubas „Bitutė“ veikia Kukečių bibliotekoje. Klubą lanko 14 vaikų. Vaikai 

siuva lėles, kuriomis ir vaidina, tvarko knygutes, piešia, inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, 

aktyviai skaito. Vaikai parengė ir suvaidino šiuos spektaklius: „Karaliaus nykštukas“ (Vaikų knygos 

dienai), „Kiškis gudruolis“ (Teatro dienai), „Kiaušinio svajonė“ (Šv. Velykoms), „Ežio namai“ 

(Tarptautinei vaikų gynimo dienai), „Rudenėlio kelionė“, „Kalėdų pasaka“, „Zukis Puikis“ (E. 

Mieželaičio 95-osioms g. m.). Su spektakliukais lankytasi Elvyravos pagrindinėje mokykloje. 

 Mažųjų skaitytojų būrelis, kurį lanko 5 vaikai, veikia Šaltenių kaimo–mokyklos 

bibliotekoje. Vaikai bibliotekoje tvarko knygeles, skaito, vaidina, piešia. 

  

7. Informacinis darbas 

 

Pravesta bibliografinių pamokėlių: 

 Iš viso: 31 (–27) t. y. 27 val. 

 vidutiniškai 1 bibliotekoje  įvyko 2 bibliografinė pamokėlė. 

Bibliografinių pamokėlių populiarumas mažėja, tačiau daugėja konsultacijų ir mokymų, 

susijusių su naujomis informacinėmis technologijomis (informaciniai užsiėmimai/pamokėlės). 

Visi korteliniai katalogai nuo 2014 m. sausio mėnesio – užkonservuoti. 

 

Užklausos 

 

Iš viso atsakyta į  1465 (–42) vaikų užklausas (–3 proc.), iš jų: 

 Biblioteka (centras): 350 (+29); 

 Miesto bibliotekos: 378 (+37); 

 Kaimo bibliotekos: 737 (–109). 

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. Skaitytojai  nemažai pateikė užklausų iš tautosakos srities. Kasmet  

daugėja 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. 

 

8. Prieiga prie interneto 

 

Prieigą prie interneto turėjo 22 (tiek buvo ir 2013 m.) bibliotekos. 

 

 

Interneto vartotojų vaikų skaičius 
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Interneto vartotojų vaikų sumažėjo 0,5 proc. 

 

Vaikų interneto seansų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaikų interneto seansų skaičius per metus sumažėjo 13 proc. 

 

9. Fondo formavimas 

 

Iš viso įsigyta: 1819 (–3 proc.) fiz. vnt.  naujų dokumentų vaikams ir moksleiviams. 

 

Įsigyta A (ikimokyklinio amžiaus) grupės naujų dokumentų  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutiniškai 1 miesto bibliotekai užsakyta 5 pav. (tiek buvo užprenumeruota ir 2013 m.) 

periodinių leidinių vaikams. 

Vidutiniškai 1 kaimo bibliotekai užsakyta 1 pav. (tiek buvo užprenumeruota ir 2013 m.) 

periodinių leidinių vaikams. 

Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekai užsakyta 7 (–1) pav. periodinių leidinių. 

 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

1. LIBIS  programinės įrango 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), Tytuvėnų ir Užvenčio miesto bei Maironių ir Vaiguvos kaimo 

bibliotekose  fondas rekataloguotas. Rekataloguota 40083 fiz. vnt.  knygų  fondo dokumentų. Per 

metus rekataloguota 7107 fiz. vnt. 2014 m. LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta 

Tytuvėnų miesto bibliotekoje. Kol kas tai vienintelė nutolusi biblioteka, kurioje įdiegta SAP. 

            Elektroninis katalogas pildomas nuo 2003 m. Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame 

kataloge 2014 m. buvo 66807 (+ 4551). 

 Interneto vartotojų 

vaikų skaičius 
Procentas nuo visų 

interneto vartotojų 

Iš viso  1571 43 

Biblioteka (centras) 482 50 

Miesto bibliotekos 272 45 

Kaimo bibliotekos 817 41 

 Vaikų interneto seansų 

skaičius 
Procentas nuo visų 

interneto seansų 

skaičiaus 

Iš viso  34833 61 

Biblioteka (centras) 5704 48 

Miesto bibliotekos 6800 69 

Kaimo bibliotekos 22329 63 

 A grupės nauji 

dokumentai 
Palyginus su  

2013 m. (proc.) 

Iš viso  440 –8,6 

Biblioteka (centras) 83 +8 

Miesto bibliotekos 101 +28 

Kaimo bibliotekos 256 –25 
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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 2189. 

Darbuotojai beveik kasmet gilina darbo su LIBIS sistema kompetencijas, tačiau 2014 m. 

jokiuose mokymuose nedalyvavo. Bibliotekos (centro) specialistai keletą kartų vyko į Tytuvėnų 

miesto biblioteką, kur šios bibliotekos  darbuotojus mokė dirbti su LIBIS. 

 

2. Informacinis fondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinis informacinio fondo dydis buvo: 

 Miesto bibliotekoje: 424 fiz. vnt. (Kelmės specialiosios mokyklos biblioteka 

informacinio fondo neturi).  

 Kaimo bibliotekoje: 154 fiz. vnt. vidutiniškai fondas papildytas 1 fiz. vnt.  

 Informacinis fondas sudaro 3 proc. viso dokumentų fondo (rekomenduojama 10 

proc.). 

 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: „Lietuvos dailininkų žodynas“, T. 2 ir 3 

(Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013), K. Vosylytė. „Palyginimų žodynas“ (Lietuvių kalbos 

institutas, 2014), „Didysis rusų-lietuvių kalbų žodynas“, T. 2 (Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras, 2013), „Išsamus naujojo iPad vadovas“ (Alma littera,  2012). 

 Vaikų bibliotekoje informacinių leidinių fondas papildytas šiais spaudiniais: S. 

Paltanavičius. „Lietuvos gyvūnai“ (Alma littera, 2014), Kessel C. von. „Kaime“ (Alma littera, 

2012). 

 

3. Katalogų ir kartotekų sistema 

 

Bibliotekoje (centre) esantys katalogai ir kartotekos:  

 Elektroninis katalogas. 

 Korteliniai abėcėlinis ir antraščių katalogai užkonservuoti nuo 2014 m. pradžios. 

 Bibliotekoje atsisakyta kortelinės sisteminės straipsnių kartotekos, nes formuojamas 

elektroninis analizinių įrašų katalogas, atsisakyta bibliotekininkystės kartotekos, užkonservuotas 

kortelinis sisteminis katalogas bei kraštotyros kartoteka. 

 Miesto ir kaimo bibliotekose katalogai užkonservuoti nuo 2014 m. sausio mėn. 

Bibliotekose yra mikrorajono ir kraštotyros kartotekos. Pastarosios papildytos 500 įrašų. 

 

4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

Gauta užklausų 3986 (–228) (užklausų sumažėjo 5,5 proc.). 

 Užklausų, gautų elektroniniais kanalais: 49. 

 Atsakytų užklausų: 3965 (atsakyta į 99 proc. pateiktų užklausų).  

 Atsakyta Bibliotekoje (centre): 1256 (–231). 

 Atsakyta miesto bibliotekose: 892 (+50). 

 Informacinis fondas (fiz. 

vnt.) 
Iš viso  5413 

Biblioteka (centras) 1063 

Miesto bibliotekos 848 

Kaimo bibliotekos 3232 
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 Atsakyta kaimo bibliotekose: 1817 (–40). 

 Vidutiniškai 1 nutolusiai bibliotekai tenka 118 (–49) atsakytų užklausų. 

Teminės užklausos sudaro 85 proc., adresinės – 11 proc., faktografinės – 3 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, kultūros, ekonomikos, 

rinkodaros, sociologijos, vadybos, teisės ir kt. temomis. Atsakant į užklausas dažniausiai 

naudojamasi internetu, informacinių leidinių fondu, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 

DB. Tačiau atsakyti į visas užklausas nepavyko. Be to, darbuotojos dažnai fiksuoja tik atsakytas 

užklausas. Užklausos kartais pateikiamos telefonu, rečiau – e. paštu.  

Į daugiausiai užklausų kaimo bibliotekose atsakė Pašilėnų (222) ir Kukečių (179) bibliotekų 

darbuotojai, mažiausiai – Mockaičių bibliotekos darbuotoja – 9. Augant informaciniam gyventojų 

raštingumui, beje, ir bibliotekininkų dėka, vartotojai geba savarankiškai rasti atsakymus, todėl 

matoma užklausų mažėjimo tendencija. 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. 

 

 
 

 Informacinės pamokos pravestos Kelmės rajono J. Graičiūno dimnazijos gimnazistams. 

 

5. Internetas 

 

 Bibliotekų, turinčių prieigą prie interneto, skaičius: 22 (85 proc.). 

  Prieigos prie interneto nėra 2 kaimo bibliotekose ir 2 Bibliotekai priklausančiose 

mokyklų bibliotekose. 

 Interneto vartotojų skaičius: 3665 (+8,7 proc.), iš jų: 

 Bibliotekoje (centre): 1073;  

 Miesto bibliotekose: 603; 

 Kaimo bibliotekose: 1989; 

 43 proc. interneto vartotojų yra vaikai; 

Kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų vartotojams su prieiga prie interneto, skaičius: 102. 

 

6.  Elektroninės paslaugos 

 

 Seansų skaičius: 9945 (DB ir OPAC); 

 Seansų trukmė: 6234 val. (DB ir OPAC); 

 Atsisiųstų dokumentų skaičius: 105 (DB); 

 Virtualių apsilankymų skaičius: 14155; 

 Paieškų skaičius: 25201(DB ir OPAC). 
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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. Bibliotekai suteikti 5 (2 

Bibliotekai (centrui), Tytuvėnų, Užvenčio ir Pašilėnų bibliotekoms) prisijungimo prie sistemos 

duomenys. 

 EBSCO Publishing. 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. 

 Bibliotekos interneto tinklalapyje (svetainėje) skelbiama informacija (tarp jų ir 

elektroniniai kraštotyros dabai). Vartotojų patogumui svetainėje yra paslauga „Klausk 

bibliotekininko“, tačiau ji kol kas nėra populiari – 2014 m. buvo tik 6 (+2) užklausos. 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 Biblioteką. Apie 

pastarąsias dvi e. paslaugas („Klausk bibliotekininko“ ir TBA internetu) vartotojams trūksta 

informacijos, nes tai yra vienos iš naujausių Bibliotekos paslaugų. 

Interneto vartotojų padaugėjo 8,7 proc., tačiau seansų skaičius sumažėjo, nes daugėja 

žmonių, turinčių kompiuterius ir interneto prieigą namuose. 

 Interneto seansų skaičius: 56760 (–5124), tai 8  proc. mažiau negu 2013 m. 

 Interneto seansų trukmė: 44409 val. 

 

Interneto vartotojai/seansai 

 
 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, e. pašto paslaugomis. 

 Bibliotekos tinklalapis (interneto svetainė) pritaikytas naudotis neįgaliesiems ir 

mobiliesiems įrenginiams. 

7. 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. 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 

2011 2012 2013 2014
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Bibliotekos (centro) kraštotyros fondas papildytas 42 fiz. vnt., o padalinių –  vidutiniškai po 3 fiz. 

vnt.). Kraštotyrine medžiaga pildomi tęstiniai ar ruošiami nauji teminiai bei personaliniai aplankai.  

Per metus Bibliotekoje (centre) paruošti 2 kraštotyros darbai: „Kelmiškiai Baltijos kelyje“ ir 

„Nepriklausomybės akto signataras Antanas Račas“. 

Bibliotekos interneto svetainėje yra 18 visateksčių kraštotyros darbų. 

Atsakyta į 132 (+13) kraštotyros  užklausas. 

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui (NBDB) pateikti 2189 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. 

 

 Kraštotyros 

fondas (fiz. 

vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso Parengta 2014 

m. 

Iš viso Parengta 2014 

m. 

Iš viso 3728 33568 2689  24 
Biblioteka 

(centras) 
1248 18249* 2189 156 2 

Miesto 

bibliotekos 
318 7691 232 80 3 

Kaimo 

bibliotekos 
2162 7628 268 401 19 

*  įrašai, pateikti  NBDB (nuo 2003 m.). 

 Vidutiniškai miesto bibliotekose kraštotyros fonde yra 159 fiz. vnt. 

 Vidutiniškai kaimo padaliniuose kraštotyros fonde yra 102 fiz. vnt. (išskyrus 

mokyklų bibliotekas, kuriose kraštotyros fondo nėra). 

          Parengti bibliotekų metraščiai. Tytuvėnų miesto bibliotekos darbuotoja Z. Deikutė 

parengė vaizdinį aplanką „Tytuvėnų architektūros ansamblis 1961 m. fotonuotraukose“. 

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, 

kruopštumo, bendravimo įgūdžių su vietos bendruomene.   

 

VI. METODINĖ VEIKLA 

 

1. Metodinės veiklos  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. 

 

2. Bibliotekos veiklos planavimas, analizė ir atskaitomybė  

 

 Išanalizuota 2013 m. Bibliotekos veikla ir parengta 2013 metų tekstinė Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos ataskaita. 
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 Kas mėnesį Lietuvos M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai teikta ataskaita apie 

gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus ir konsultacijas Bibliotekoje. 

 Surinktos, sutikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį Bibliotekos 

statistinės ataskaitos bei surinkti ir patikrinti Bibliotekos padalinių darbo planai 2015 metams.  

 Parengta Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus (toliau – MITS) 2013 m. 

veiklos ataskaita,  MITS 2015 m. veiklos bei bendras Bibliotekos 2015 m. veiklos planas. 

 Dalyvauta Metų bibliotekininko komisijos darbe (MITS vyr. metodininkė N. 

Kančauskienė). 

 Teikta reikalinga informacija apie bibliotekos veiklą rajono Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui, kitoms institucijoms ir įstaigoms. 

 Surinkti Bibliotekos padalinių, skyrių 2013 m. metraščiai ir parengtas bendras 2013 

m. Bibliotekos metraštis.  

 

3. Metodinių medžiagų ruošimas. Fondų ir kartotekų tvarkymas 

 

 Parengtos edukacinės pamokėlės Tarptautinei vaikų knygos dienai, „Aukime sveiki“ 

(vyr. metodininkė N. Kančauskienė kartu su Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriaus vyr. 

bibliotekininke D. Garniene).  

 Parengta metodinė medžiaga „Ant ko laikosi pasaulis“ (kraštiečio rašytojo I. Mero 80 

-osiosms g. m.; vyr. metodininkė N. Kančauskienė). Metodinėmis rekomendacijomis dažniausiai 

naudojasi Tytuvėnų, Užvenčio, Grinių, Karklėnų, Kiaunorių, Lupikų, Lykšilio, Maironių, 

Pagryžuvio, Pašilės, Pašilėnų, Šedbarų, Vidsodžio, Žalpių bibliotekų bibliotekininkai. 

 Pildytos  išvykų ir faktinės kartotekos, tvarkytas bibliotekininkystės fondas. 

 

4. Praktinės pagalbos teikimas 

 

 Skatinti vartotojų mokymai Bibliotekoje, 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 „2015 metų žymių datų kalendorius“.  

 Lankantis bibliotekose teikta praktinė pagalba vietoje, vykdyta padalinių veiklos 

kontrolė, teiktos bibliotekų darbuotojams konsultacijos bibliotekų veiklos, darbo su kompiuteriais 

klausimais. Bibliotekose apsilankyta 79 kartus (vidutiniškai biblioteka aplankyta 3 kartus). 

 Vykdyta kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos bei tarnybinių stočių 

priežiūra, šalinami nustatyti gedimai. Buvo vykdomas kompiuterių programinės įrangos 

atnaujinimas. Tytuvėnų miesto bibliotekoje įdiegta LIBIS PĮ. MITS bibliotekinių procesų 

automatizavimo inžinierė (toliau – BPAI) padalinius aplankė 45 kartus. Gedimai, esant techninėms 

galimybėms, buvo šalinami ir nuotoliniu būdu.  

 Padėtas atlikti fondo patikrinimas Kiaunorių, Liolių, Mockaičių, Šaukėnų, Pašilės, 

Užvenčio bibliotekose bei uždarant Pašiaušės knygų išdavimo punktą. 

 Padėti sutvarkyti fondai Kiaunorių bibliotekoje (persikėlus į naujas patalpas) bei 

Mockaičių bibliotekoje (pasikeitus darbuotojai). 

 Vykta į Tytuvėnų biblioteką, kur darbuotojoms praktiškai padėta dirbti su įdiegta 

LIBIS  PĮ. 

 

5. Bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas  

 

Pagal poreikį padalinių bibliotekininkams buvo teikiamos darbo kompiuteriu, naudojimosi 

MS LYNC programa ir kt. konsultacijos.  

Surengti 6 planuoti Bibliotekos darbuotojų pasitarimai, iš jų: 

 organizuotas 1 planuotas Bibliotekos darbuotojų pasitarimas MS LYNC pagalba.  
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Surengti 2 planuoti seminarai Bibliotekos darbuotojams: 

 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos  2013 metų veikla“. 

Seminaro metu perskaityti šie pranešimai: „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios 

bibliotekos veikla 2013 metais“ (vyr. metodininkė N. Kančauskienė), „Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešosios bibliotekos rodikliai Respublikos bibliotekų tarpe“ (MITS vedėja J. Dinapienė); 

„Kūrybinės iniciatyvos ir biblioteka“. Seminaro metu perskaityti šie pranešimai: „Kūrybiškumas 

bibliotekoje“ (vyr. metodininkė N. Kančauskienė), „Kūrybiškumo ugdymas ir skatinimas 

Pagryžuvio kaimo bibliotekoje“ (vyresn. bibliotekininkė V. Dichavičienė),  „Prezentavimo technika 

„Pecha Kucha, „IT kūrybinės iniciatyvos bibliotekose“ (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio (toliau 

– ŠAVB) regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja E. Prakapene), „Karjeros 

portfelio sudarymo metodika“ (ŠAVB meno ir muzikos  skyriaus vedėja L. Naujokienė). 

 

 Parengti pranešimai: 

 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos veikla 2013 metais“ (vyr. 

metodininkė N. Kančauskienė),  

 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos rodikliai respublikos 

bibliotekų tarpe“ (MITS vedėja J. Dinapienė), 

 „Kūrybiškumas bibliotekoje“ (vyr. metodininkė N. Kančauskienė), 

 „Edukacinė veikla bibliotekoje“ (vyr. metodininkė N. Kančauskienė, perskaitytas 

bibliotekininkų seminare „Gerosios patirties sklaida – nauda, realybė ir perspektyvos“ 

Radviliškyje). 

 Bendradarbiauta su ŠAVB regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriumi: ŠAVB 

specialistės skaitė pranešimus Bibliotekos darbuotojams, konsultuotasi dėl pranešimų bei kai kuriais 

bibliotekų veiklos klausimais, skyriui rengtos informacijos ir kt.). 

 Užtikrintas darbuotojų dalyvavimas įvairiuose mokymuose, seminaruose: iš viso 

kvalifikaciją kėlė 19 bibliotekininkų, 4 kiti darbuotojai. 

 

VII. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 

 

Dalyvauta respublikiniuose tyrimuose: 

 „BIX (bibliotheksindex) tinkamumas vertinant Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų veiklą“ (pateikti 2013 metų Bibliotekos veiklos duomenys; tyrimą vykdė Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centras). 

 „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ 

pirmajame etape „Kraštotyros ištekliai (fondai) rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose“ 

(anketinė apklausa; tyrimą vykdė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

Bibliotekininkystės centras). 

Dalyvauta įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose: 

 Buvo įgyvendinamos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ „Kauno regioninis inovacijų 

centras“, asociacija „Socialinės integracijos centras“, prisijungta prie VšĮ „Užsienio kalbų mokymo 

centras“ kartu su partneriais Lietuvos bibliotekomis ir darbo biržomis įgyvendinamo projekto 

„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: 

Bibliotekos jaunimui“.  

 Pasirašytos ir įgyvendinamos kitos bendradarbiavimo sutartys ir susitarimai, tarp jų: 

bendradarbiavimo sutartys su asociacija „Langas į ateitį“, asociacija „Kelmės rajono bibliotekininkų 

draugija“, BĮ „Lietuvos neformaliojo švietimo centras“ dėl vienos iš projekto „Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas) 

veiklų – mokinių profesinio veiklinimo įgyvendinimo, bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Kelmės 

rajono profesinio rengimo centras“ bei kiti.  

 

Projektų rengimas: 

 Parengti 5 projektai: „Skaitymas: istorijos, interpretacijos, ieškojimai, inspiracijos“, 

„Lietuvių autoriai vaikams“, „Penktieji Žemaitės skaitymai ir Žemaitės literatūrinės premijos 
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įteikimas“, „E. ištekliai + mobilūs įrenginiai = sumani visuomenė“, taip pat užpildyta projekto 

„Lietuvių autoriai vaikams“ koofinansavimo paraiška savivaldybei (vyr. metodininkė N. 

Kančauskienė), „Atrask Europą Kelmėje“ (vyresn. bibliotekininkė M. Nekrašė). Projektai „Lietuvių 

autoriai vaikams“, „Penktieji Žemaitės skaitymai ir Žemaitės literatūrinės premijos įteikimas“ 

(projektų pagrindinė rėmėja Lietuvos kultūros taryba) bei „Atrask Europą Kelmėje“ (rėmėja 

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje) gavo dalinį rėmimą. 

    

VIII.  ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

1. Darbuotojų skaičius 

Iš viso: (su aptarnaujančiu personalu) buvo: 51 darbuotojai (46,25 etato): 

 Biblioteka (centras): 24 (23,75 etato); 

 Miesto bibliotekos: 7 (5,25 etato); 

 Kaimo bibliotekos: 20 (17,25 etato). 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 39 (35,5 etato): 

 Biblioteka (centras): 14 (14 etatų); 

 Miesto bibliotekos: 5 (4,25 etatai); 

 Kaimo bibliotekos: 20 (17,25 etato); 

 Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną: 12 

                  

 2. Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

 

 Su aukštuoju Bibliotekoje: 18 (46  proc.), iš jų: 

 Biblioteka (centras): 7;  

 Miesto bibliotekos: 2; 

 Kaimo bibliotekos: 9.  

 Su aukštesniuoju Bibliotekoje: 18 (46 proc.). iš jų: 

 Biblioteka (centras): 7;  

 Miesto bibliotekos: 3; 

 kaimo bibliotekos: 8. 

 Su kitu išsilavinimu: 3 (7 proc.), iš jų: 

 Biblioteka (centras): 0; 

 Miesto bibliotekos: 0; 

 Kaimo bibliotekos: 3. 

 

Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 
 

 
  

3. Darbuotojų kaita 

 

 2014 m. keitėsi darbuotojos Bibliotekos (centro) Skaitytojų aptarnavimo-informavimo 

skyriuje, Liolių ir Mockaičių bibliotekose, taip pat paliko darbą Pašilės kaimo darbuotoja. Visos 

18 

18 

3 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis
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šios  darbuotojos buvo sulaukusios garbingo amžiaus. 2014 m. bibliotekininkų amžiaus vidurkis 

buvo 49 metai, o darbo stažo vidurkis 20 metų.  

 

4. Darbuotojų mokymai/kompetencijų tobulinimas už bibliotekos  ribų 

 

Iš viso kvalifikaciją kėlė 23 Bibliotekos darbuotojai, iš jų 19 buvo bibliotekininkai. 

Prasidėjus projektui „Bibliotekos pažangai 2“, bibliotekininkams buvo sudarytos galimybės  

kelti kvalifikaciją projektų inicijavimo, valdymo, poveikio vertinimo, fondoieškos, viešinimo 

temomis.   

 

Pastaba. Informacija apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pateikta 3 priede. 

 

5. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

 Vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui: 200 (+1). 

 Apsilankymų skaičius 1 bibliotekininkui: 3298 (+10). 

 Išduotis 1 bibliotekininkui: 4849 (–312). 

 Gyventojų mokymų 1 bibliotekininkui valandų skaičius: 28 (–23).  

 Renginių lankytojų 1 bibliotekininkui skaičius: 364 (+83). 

 Apsilankymų skaičius per dieną: Bibliotekoje (centre) – 153, vidutiniškai miesto 

bibliotekose – 47, vidutiniškai kaimo bibliotekose – 14,  bibliotekose, kuriose dirbama 0,5 etatu – 5; 

kur dirbama 0,25 etatu – 1,4. 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

1. Patalpų būklė 

 

Tarybos sprendimais nuo 2011 metų Bibliotekai yra perduodamos valdyti jos naudojamos 

patalpos. Šis procesas tęsėsi ir 2014 metais: Tarybos 2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-42 

„Dėl Lupikų kaimo bendruomenės pastato perdavimo panaudos teise valdyti ir naudoti“, Tarybos 

2013 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-343 „Dėl patalpų perdavimo Kelmės rajono Žemaitės 

viešajai bibliotekai“, Tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-371 „Dėl patalpų 

perdavimo Kelmės rajono Žemaitės viešajai bibliotekai“, Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas 

Nr. T-263 „Dėl patalpų perdavimo Kelmės rajono Žemaitės viešajai bibliotekai“. Remiantis šiais 

teisės aktais buvo pasirašytos turto panaudos sutartys dėl patalpų suteikimo Bibliotekos veiklai 

vykdyti nutolusiose Lupikų (padidėjo patalpų plotas), Pašilėnų (persikelta į naujas patalpas), Gailių, 

Šedbarų, Vidsodžio (įteisintas patalpų naudojimas), Užvenčio (persikelta į naujas patalpas) ir 

Kiaunorių (persikelta į naujas patalpas) bibliotekose.   

 

Patalpų būklė  

 Avarinės patalpos Remontuojamos 

patalpos 

Per metus atlikta 

remontų 

Iš viso 0 1 11 

Biblioteka (centras) 0 0 0 

Miesto bibliotekos 0 0 2 

Kaimo bibliotekos 0 1 9 

 

  Smulkūs remontai atlikti Tytuvėnų, Junkilų, Kukečių, Lykšilio, Mockaičių bibliotekų 

patalpose. Užvenčio, Gailių, Grinių, Junkilų, Šedbarų, Žalpių bibliotekose sutvarkyta elektros 

instaliacija, o Pagryžuvyje – pakeista signalizacijos lauko sistema. Užvenčio miesto biblioteka 

perkelta į kitas patalpas, o Kiaunorių ir Pašilėnų kaimo bibliotekos – į naujas renovuotas patalpas.  

Pakeistas Pagryžuvio bibliotekos stogas, apšiltintos Grinių bibliotekos sienos. 
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                      Patalpų apšildymas 

Bibliotekoje (centre) yra įrengtas centrinis šildymas, todėl čia pastaraisiais metais ypatingų 

problemų nekyla. Mažėja patalpų, kurios apšildomos krosnimis, tačiau Mockaičių, Tytuvėnų 

bibliotekos 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 tos bibliotekos, kurios lieka veikti uždarytų mokyklų pastatuose. Taip atsitiko 

Junkilų (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Junkilų pradinio ugdymo skyrius uždarytas 2012 

m.), Šaltenių (Šaltenių pradinė mokykla-daugiafunkcinis centras uždarytas 2013 m.), Gailių    

(Gailių pagrindinė mokykla uždaryta 2013 m.) bibliotekoms. Jos šildomos elektra, nes kitų 

alternatyvų, kaip minimaliai apšildyti šiuos padalinius, nėra. 

2013 m. buvo reorganizuota Karklėnų pagrindinė mokykla. Ši mokykla, kurios pastate 

įsikūrusi Karklėnų biblioteka, po reorganizacijos tapo Kražių gimnazijos skyriumi. Patalpų šildymu 

rūpinasi Kražių gimnazija.  

 

2. Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius 

 

 Kompiuterių skaičius Kompiuterių naudojimas Kopijavimo 

aparatai 

vartotojams  
Darbuotojams  Vartotojams 

Iš viso 145 43 102 24 
Biblioteka (centras) 30 20 10 2 
Miesto bibliotekos 15 4 11 3 
Kaimo bibliotekos  100 19 81 19 

 

3. Patalpų plotas 

 

 Bendras bibliotekų patalpų plotas: 2337 m². 

 Naudingas patalpų plotas: 2092 m². 

 

           Transportas. Biblioteka naudojasi 1991 m. gamybos lengvuoju automobiliu Volksvagen 

Passat, kuriuo važinėjama tik rajone. 

             Fiksuoto ryšio telefonus turi 7 rajono bibliotekos (26 proc.). 

 

4. Lentynų apskaita 

 

 Viso fondo lentynų metrų skaičius: 2933 m. 

 Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 2931 m.  

 

X. FINANSAVIMAS 

 

1. Einamosios (paprastos) išlaidos 

 

 Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 870,2 tūkst. Lt (12,6 proc. daugiau 

negu 2013 m.). 

 Įsigyta iš viso dokumentų už 122,7 tūkst. Lt (22 proc. daugiau negu 2013 m.). 

 Įsigyta knygų už 100,7 tūkst. Lt (14,8 proc. daugiau negu 2013 m.). 

 KM dokumentams įsigyti skyrė 70,1 tūkst. Lt (1,2 proc. mažiau negu 2013 m.). 

 Iš paramos/projektų įsigyta dokumentų už 30,5 tūkst. Lt. 

 Periodikai skirta 22,0 tūkst. Lt (57 proc. daugiau negu 2013 m., tačiau dalis lėšų 

biudžetą papildė IV-ame ketvirtyje, todėl šios lėšos skirtos jau 2015 metų prenumeratai). 

 Bibliotekos kitos išlaidos sudarė 399,1 tūkst. Lt (6 proc. daugiau negu 2013 m.). 
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2. Nepaprastosios išlaidos 

 

 Išlaidos automatizacijai, kompiuterinei, programinei įrangai, palaikymui: 22,5 tūkst. 

Lt.  

3. Pajamos ir finansavimas 

 

Iš viso 

Biudžeto lėšos 
Už 

mokamas 

paslaugas 

Fizinių ir 

juridinių 

asmenų 

parama 

Projektų, 

programų 

lėšos 

  Iš savivaldybės 

Iš viso Iš KM Iš viso Knygoms 

ir kt. dok. 
Periodikai 

1414,5 1355,5 70,1 1140,0 0 22,0 4,7 29,4 24,9 

 

2014 m. Bibliotekos lėšos (procentais) 

 

 
4. Finansiniai rodikliai 

 

 Išlaidos 1 vartotojui: 181  Lt ( +19 Lt); 

 Išlaidos 1 apsilankymui: 11 Lt (+1); 

 Išlaidos 1 išduočiai: 7,4 Lt (+0,9). 

 

XI. IŠVADOS 

 

2014 m. Biblioteka savo veikloje vadovavosi tiek specialiaisiais, bibliotekų veiklą 

reglamentuojančiais, tiek bendraisiais, biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir 

pagal kompetenciją juos vykdė. Ji taip pat prisidėjo prie 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-

368 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginiame veiklos plane numatytų 

Kultūros ir sporto programos (kodas 3) priemonių įgyvendinimo. 

Kelmės rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų sistemą 2014 m. sudarė ir gyventojus 

aptarnavo Biblioteka (centras), 2 miesto ir 21 kaimo bei kaimo-mokyklų ir 2 mokyklų bibliotekos. 

2014 m. Bibliotekoje buvo patvirtintos 46,25 pareigybės. Jose dirbo 52 darbuotojai. 

Bibliotekos reikmėms taip pat pasitarnavo ir praktiką Bibliotekoje atlikę aukštųjų mokyklų 

studentai, savanoriai. Vešiesiems darbams atlikti ataskaitiniais metais buvo pasitelkti darbo biržos 

siųsti darbuotojai.  

Biblioteka 2014 m. stengėsi sudaryti kuo palankesnes sąlygas įvairių grupių gyventojams 

ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą gyvenimą. Tačiau tam būtinas 

nuolatinis Bibliotekoje turimų literatūros, informacijos ir kitų šaltinių atsinaujinimas. Pastaraisiais 

metais padidėjusioms valstybės biudžeto lėšoms, skiriamoms dokumentams įsigyti, įtaką darė 

mažėjantis savivaldybės gyventojų skaičius. Tad šios lėšos, nors ir nedaug, tačiau kasmet vis 

mažėja. 2014 m. jų buvo skirta 70,1 tūkst. Lt, o tai yra 0,8 tūkst. Lt mažiau nei 2013 m. Šią 

tendenciją Biblioteka kompensavo įsigydama dokumentų iš projektui „Lietuvių autoriai vaikams“ 

skirtų lėšų (1,1 tūkst. Lt), dokumentų fondus taip pat papildė neatlygintinai gauti ir rėmėjų dovanoti 

leidiniai, kurių vertė 2014 m. buvo 29,4 tūkst. Lt, o tai yra dvigubai daugiau nei 2013 m.  

3,8 
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0,3 
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2014 m. Bibliotekos lėšos (procentais)  
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Vis dėlto Bibliotekos fondų atsinaujinimas pakankamai lėtas. Tai atspindi ir mažėjanti 

dokumentų išduotis. Tačiau 2014 m. Bibliotekos vartotojai aktyviau naudojosi kitomis paslaugomis. 

2 proc. augo virtualių apsilankymų skaičius, kurio didėjimas byloja apie skaitmeninio turinio 

dokumentų, tekstų bei informacijos populiarėjimą vartotojų tarpe, jų informacinio raštingumo 

augimą, tuo pačiu ir socialinės atskirties mažėjimą.  

Džiugina ir tai, kad 2014 m. Bibliotekos renginiuose lankytojų sulaukta 21 proc. daugiau nei 

2013 m. Daug lankytojų dėmesio susilaukė tradiciniai renginiai. Tai Kelmėje vykę Poezijos 

pavasarėlis ir Reginos Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventė, kurių metu ši premija buvo 

įteikta mokslininkei I. Švarcaitei už knygą „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta: žemaičių 

dūnininkų tarmė“, Žemaitės literatūrinės premijos įteikimas Ušnėnuose šios premijos laureatui 

rašytojui R. Sadauskui už eseistinį romaną „Gyvenimas prie vieškeluko“ ir Penktieji Žemaitės 

skaitymai Kelmėje, kurių metu buvo perskaityti 4 Žemaitės gyvenimą, kūrybą bei veiklą 

aktualizuojantys pranešimai. Biblioteka tęsė „Europrotų“ organizavimo tradiciją. Kelmėje įvyko 

Pavasario ir Rudens „Europrotų“ turnyrai. Įgyvendinant edukacinio projekto „Lietuvių autoriai 

vaikams“ priemones, įsigyta naujų knygų, organizuotos Vasaros skaitymų uždarymo šventės 

Kelmėje, Tytuvėnuose, Užventyje, Pagryžuvyje ir Pašilėnuose, skaitytojų išvyka į Katinų muziejų, 

Kelmėje įvyko susitikimai su dailininke L. Eitmatyte-Valužiene, dailininku ir rašytoju K. 

Kasparavičiumi, aktore A. Sunklodaite spektaklyje-žaidime „Aplink pasaulį“, vaikų auditorijai 

suvaidintas Kelmės mažojo teatro spektaklis „Vabalų pyragas“. Biblioteka projektu „Atrask Europą 

Kelmėje“ prisidėjo prie pirmą kartą Kelmės mieste rengtos Europos dienos šventės. Projekto metu 

Biblioteka organizavo vaikų piešinių konkursą ,,Graži mūsų Europa“, jaunimo ir suaugusiųjų 

fotografijų konkursą ,,Mano namai – Europa“, renginį-viktoriną dešimtmečiams ,,Aš, Kelmė ir 

Europa“, jaunimo muzikinių grupių koncertą bei ekskursiją senjorams ,,Atrask Europą Kelmės 

rajone“. Renginiai, skirti Kristijono Donelaičio metams paminėti, vyko Kelmės, Tytuvėnų, 

Užvenčio,  Gailių, Grinių, Karklėnų, Kiaunorių, Liolių, Maironių, Šaukėnų, Pašilėnų bibliotekose. 

Kelmėje veikė dailininkės, Bibliotekos globėjos, L. Eitmantytės-Valužienės iliustracijų knygoms 

paroda. Lankytojų dėmesio sulaukė kelmiškio filatelisto J. Stabingio pašto ženklų kolekcija 

„Lietuva 1918-1940 metais“ bei taktilinių knygų ir  piešinių  paroda „Nematomi regėjimai“. 

Organizuoti knygų pristatymai, susitikimai, įvairiausios parodos, edukaciniai užsiėmimai ir kitų 

formų renginiai. 

Teatro metai paminėti atgaivinant liaudies teatro vardą pelniusio lėlių teatro „Gyliukas“ 

istoriją. Įvairiais renginiais paminėtas Kelmės 530-ųjų metų jubiliejus. Prisijungta prie Baltijos 

kelio 25-mečiui skirtų renginių – organizuota akcija „Kelmės krašto žmonių palinkėjimai Lietuvai 

iš kartos į kartą“. 

Bibliotekos, bendradarbiaudamos su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis 

minėjo valstybines bei kalendorines šventes. Buvo organizuoti renginiai, skirti tarptautinei Vaikų 

knygos dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, vyko garsiniai skaitymai.  

Bibliotekose populiarėja edukacinė veikla. Bibliotekininkai edukacinėmis pamokėlėmis, 

proto mūšiais ir kitais renginiais džiugino vaikus be tik bibliotekose, bet ir  mokyklose, darželiuose, 

vasaros stovyklose.  

Biblioteka sėkmingai dirbo pritraukdama paslaugų vartotojus, siūlydama jiems įvairesnes 

paslaugas, darbuotojai stengėsi kūrybiškai ir lanksčiai reaguoti į besikeičiančius gyventojų 

poreikius bei lūkesčius. Bibliotekos lankytojai vis dar noriai naudojosi projekto „Bibliotekos 

pažangai“ įgyvendinimo metu sukurta modernia, naujausiomis informacinėmis technologijomis 

paremta bibliotekų infrastruktūra, vartotojams sudarytomis pakankamai geromis sąlygomis naudotis 

bibliotekų fondais, sukurtomis priemonėmis informacinių įgūdžių ugdymui. Sumažinti 

informacinės infrastruktūros netolygumai ir gyventojams suteiktos vienodos galimybės naudotis 

informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms padėjo pasiekti laukiamų 

rezultatų: Bibliotekoje 2014 m. statistiškai kiekvienas rajono gyventojas apsilankė (fiziškai ir 

virtualiai) 4,7 karto, o tai yra 0,2 karto dažniau nei 2013 m.  

Bibliotekose buvo sudarytos sąlygos stebėti iš LNMMB ministudijos transliuojamą laidų ciklą 

„Euro panorama“, kurio metu lankytojai internetu galėjo užduoti klausimus laidų dalyviams. 2014 

m. spalio – gruodžio mėnesiais įvyko keturios šio ciklo transliacijos. Gyventojams, negalėjusiems 
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dalyvauti tiesioginėse transliacijose, bet norintiems daugiau sužinoti apie eurą, sudaryta galimybė 

LNMMB Youtube paskyroje (http://youtu.be/in8Q2rSNfMg) pamatyti „Euro panoramos“ 

transliacijų įrašus. Pasinaudojus VIP artimiausioje bibliotekoje arba net neišėjus iš namų buvo 

galima aplankyti įvairiausios tematikos virtualias LNMMB parodas, taip pat ir Bibliotekos 

darbuotojų parengtą, Kelmės miesto 530-osiosms metinėms skirtą, virtualią parodą „Kelmei – 530“, 

susipažinti su Bibliotekos interneto svetainėje patalpintais kompiuteriniais kraštotyros leidiniais, 

vaizdo reportažų iš įvairių renginių, susitikimų su rašytojais, menininkais archyvu. 

Tačiau bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę 

2014 m. buvo įgyvendinama pasitelkiant jau turimus resursus. Paspartinti Bibliotekos fondų 

rekatalogavimo darbai nutolusiuose padaliniuose. Tytuvėnų bibliotekoje pradėtas LIBIS skaitytojų 

aptarnavimo posistemio modulio diegimas. Įgyvendinant LNMMB projektą „Lietuvių literatūros 

klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“, Bibliotekai buvo perduotos 2 elektroninės knygų 

skaityklės už 1,8 tūkst. Lt. Vieša interneto prieiga vis dar buvo palaikoma visuose 22 VIP taškuose, 

esančiuose bibliotekose. Bibliotekos vartotojai galėjo naudotis 102, o darbuotojai 43 

kompiuterizuotomis darbo vietomis. Toliau buvo vykdomi gyventojų kompiuterinio raštingumo 

mokymai, teikiamos konsultacijos. Iš viso 2014 m. kompiuterinio raštingumo buvo mokyti 325 

Bibliotekos vartotojai, suteiktos 3477 individualios konsultacijos. 

Bibliotekos veiklai teigiamos įtakos turėjo pritrauktos papildomos lėšos bei užmegztos 

partnerystės. Sėkmingai buvo įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos ir Kelmės rajono savivaldybės 

iš dalies finansuoti projektai: „Lietuvių autoriai – vaikams“ bei „Penktieji Žemaitės skaitymai ir 

Žemaitės literatūrinės premijos įteikimas“. Šiems projektams įgyvendinti Lietuvos kultūros taryba 

skyrė 10 tūkst. Lt, Kelmės rajono savivaldybė 1 tūkst. Lt. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 

3,5 tūkst. Lt buvo paremtas Europos dienos šventei organizuoti skirtas projektas „Atrask Europą 

Kelmėje“. 

2014 m. padidėjo ir Bibliotekos finansavimas. Tai leido kultūros ir meno darbuotojams 

padidinti darbo užmokestį, papildomai užprenumeruoti periodinių leidinių, įsigyti kuro bibliotekų 

šildymui, kompiuterinės technikos bei būtinų priemonių jos remontui, visiškai sumažinti 

Bibliotekos įsiskolinimus. Keletas kaimo bibliotekų šventė įkurtuves naujose patalpose. 2014 m. 

vasario mėnesį Pašilėnų biblioteka pagaliau išsikraustė iš privatizuotų Pašilės mokyklos patalpų ir 

persikėlė į naujas Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Pašilėnų daugiafunkcio centro patalpas. Į 

naujai suremontuotas patalpas persikėlė ir Kiaunorių biblioteka. Šios bibliotekos patalpų remontui 

iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta beveik 17 tūkst. Lt. Nuolat problemų kėlę 

pastato, kuriame įsikūrusi Šaltenių biblioteka, lietvamzdžiai buvo suremontuoti, sutvarkyta ir 

drėgmės sugadinta šios bibliotekos siena. Apšiltinus Pakražančio kultūros centro, kuriame įsikūrusi 

Grinių biblioteka, pastato sienas, bei suremontavus buvusio Pagryžuvio kultūros centro pastato 

stogą, didesnį komfortą bei jaukumą pajuto Grinių bei Pagryžuvio bibliotekos. Užvenčio biblioteka 

persikraustė į tvarkingas ir neseniai remontuotas patalpas, esančias šalia Užvenčio seniūnijos. 

Tačiau daugelis problemų išlieka vis tos pačios. Tarybos sprendimais nuo 2011 m. 

Bibliotekai yra perduodamos valdyti jos naudojamos patalpos. Šis procesas tęsėsi ir 2014 m. 

Biblioteka turi dengti su perduoto turto eksploatacija susijusias išlaidas. Vis dar susirūpinimą kelia 

Tytuvėnų bibliotekos pastato būklė. Visgi 2014 m. parengta galimybių studija „Tytuvėnų miesto 

kultūros įstaigų optimizavimas bei kultūros paslaugų prieinamumo didinimas“ bei savivaldybės 

strateginiuose dokumentuose atsiradusi Tytuvėnų bibliotekos pastato rekonstrukcija suteikia 

tikėjimo, kad šios problemos ateityje bus sprendžiamos. Ypač greitai sensta kompiuterinė ir 

programinė įranga. Bibliotekos turima transporto priemonė yra sena, ja sudėtinga aptarnauti visos 

savivaldybės teritorijoje išsidėsčiusias bibliotekas. 

Pastebėtina, kad Bibliotekos vis labiau tampa aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, 

verslo, vietos valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančiu naujas, gyventojų poreikius 

tenkinančias paslaugas. Daugeliu atveju ji yra palanki erdvė, kurioje bendruomenių nariai gali 

realizuoti savišvietos, saviraiškos ir kasdienio bendravimo poreikius.  

 

 

 



 40 

1 priedas  

Informacija apie renginius 

 Tradicinis „Poezijos pavasarėlis“ (skirtas Kelmės miesto 530-ajam jubiliejui) ir R. 

Biržinytės literatūrinės premijos įteikimas. Kelmėje įvyko Poezijos pavasarėlis ir 

Reginos Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventė, kurių metu ši premija buvo įteikta 

mokslininkei Ievai Švarcaitei už knygą „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta: žemaičių dūnininkų 

tarmė“.  

 Tradicinis Žemaitės literatūrinės premijos įteikimas įvyko Ušnėnuose. 43-iuoju 

šios premijos laureatu tapo rašytojas Romas Sadauskas už eseistinį romaną „Gyvenimas prie 

vieškeluko“. 

 Tradiciniai, jau Penktieji Žemaitės skaitymai įvyko Kelmėje. Jų metu buvo 

perskaityti 4 Žemaitės gyvenimą, kūrybą bei veiklą aktualizuojantys pranešimai: „Žemaitė ir kitos 

moterys“ (pranešimą skaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja R. 

Bleizgienė), „Populiariausios Žemaitės komedijos“ (pranešimą skaitė Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto darbuotoja, doktorantė B. Avižinienė), „Žemaitės personažas lietuvių 

dramaturgijoje“ (pranešimą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto docentė A. Mykolaitytė), 

„Žemaitė, žengianti į XXI amžių“ (pranešimą skaitė rašytoja, 36-oji Žemaitės literatūrinės premijos 

laureatė V. Šoblinskaitė). 

 Tradicinė (tryliktoji ) Poezijos šventė „Poezija – tai kelias iš vienos širdies į kitą“ 

įvyko Pagryžuvio bibliotekoje. Tai kompleksinis renginys, suvienijantis kaimo kultūros įstaigas, 

tačiau šventės idėja priklauso bibliotekai. Dalyvavo didžiulis būrys Kelmės, Šiaulių, Kauno, 

Klaipėdos,  Raseinių ir kitų rajonų literatų.  

 Pašilėnuose į Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtą renginį „Mūsų metai – 

mūsų turtas“ tradiciškai buvo pakviesti šio krašto senjorai; 

 Kelmėje 2014-ieji palydėti tradiciniu, šįkart skirtu poetės S. Nėries 110-osioms 

gimimo metinėms paminėti, poezijos ir muzikos vakaru „Baltas žiemos ilgesys“.  

                  

Knygų pristatymai 

 S. Gliaudžio knyga „Žmonijos kilmės paslaptys“, kurią pristatė pats autorius. 

 D. Buragienės-Milukaitės poezijos knyga „Vieną vakarą dviese...“, kurią pristatė 

knygos autorė kartu su aktore V. Kochanskyte. 

 „Atokios stotys“, aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas, kurią pristatė rašytojai 

O. Jautakė, V. Kaziela, V. Šimkūnas, R. Katinaitė-Lumpickienė, V. Gulbinas. 

 I. Jucevičienės-Žukauskaitės knyga „Žemaičių sakalų giesmė“, kurią pristatė autorė ir 

kunigas bei poetas J. Čičirka. 

 P. Correa de Oliveira knyga „Revoliucija ir Kontrrevoliucija“, kurią pristatė renginyje 

dalyvavę VšĮ „Krikščioniškosios kultūros  institutas“ generalinis direktorius Renato Murta de 

Vasconcelos, Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacijos Lietuvoje direktorius Jorge Vicente 

Saidl, Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacijos Vokietijoje direktorius Benno Hofshulte, kiti 

tarptautinės Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos (TFP) delegacijos nariai, 

talkinant Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojui A. Krutkevičiui bei vertėjaujant 

V. Truncienei. 

 B. Morkaičio knyga „Kelmės krašto policija“,  kurią pristatė autorius. 

 J. Šimkienės poezijos knygos „Žemės ir žmogaus švytėjimas“ bei „Pėdsakai“. 

 Tytuvėnuose romaną „Juodojo mėnulio vaikai“ pristatė jos autorė A. Bubelytė 

(Angel), o apsakymų rinkinį „Stiklinė aguonų“ – šios knygos autorius  Vl. Kalvaitis. 

 

Renginiai, skirti Kristijono Donelaičio metams paminėti, vyko Kelmės, Tytuvėnų, 

Užvenčio,  Gailių, Grinių, Karklėnų, Kiaunorių, Liolių, Maironių, Šaukėnų, Pašilėnų bibliotekose. 

 

            Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai 
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 Bibliotekų savaitės renginius pradėjo  jau tradiciniais tapę vidurdienio skaitymai. 

2014-ieji paskelbti literatūros klasiko Kristijono Donelaičio (1714-1780) metais, todėl vidurdienio 

skaitymai ir buvo skirti šio rašytojo, lietuvių literatūros pradininko kūrybos skaitymui. Kelmės 

Žemaitės viešojoje bibliotekoje netradiciniuose  Donelaičio kūrybos skaitymuose dalyvavo  

,,Kražantės“ progimnazijos septintokai, atlydėti mokytojos Almos Paulauskienės, o  

į skaitymus susirinkę moksleiviai bibliotekos kieme, drauge su bibliotekininkėmis, skaitė ištrauką iš 

Justino Marcinkevičiaus poemos ,,Donelaitis“ bei pristatė pagal K. Donelaičio poemą ,,Metai“ 

parengtą meninę kompoziciją ,,Žaidžiame Donelaitį“ (vadovė Asta Žičkienė). 

 Kristijono Donelaičio vidudienio skaitymai  taip pat vyko, Užvenčio, Junkilų, 

Karklėnų, Maironių, Pašilėnų bibliotekose.  

 Kelmės Žemaitės viešojoje ir Tytuvėnų miesto  bibliotekose veikė autografuotų ir 

bibliotekai dedikuotų knygų (lietuvių dainiaus P. Širvio, rašytojų  J. Baltušio, V. Bubnio, P. 

Raščiaus, V. Juknaitės, V. Šoblinskaitės, V. Girdzijausko, B. Jonuškaitės, M. Martinaičio, aktoriaus 

ir buvusio kultūros ministro R. Vilkaičio, kraštiečių: rašytojo V. Kalvaičio, tautodailininkės J. 

Daniliauskienės, dailininkų R. Dichavičiaus, A. Seselsko, archeologo M. Michelberto,  kitų žymių 

žmonių autografų), Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje parengta naujausios literatūros paroda 

jaunimui „Beveik suaugę...“, kraštotyros dokumentų paroda „Viešosios bibliotekos istorija ir 

dabartis“, netikėta ir nostalgiška fotografijų paroda „Bibliotekininkai vaikystėje“, A. Ambrozo 

fotografijų paroda „Skaitymo malonumas“ (Šaukėnuose).  

 Didelius ir mažus bibliotekos lankytojus sudomino ir pradžiugino vaikų bibliotekoje 

vykusios kūrybinės dirbtuvės, kuriose lankstymo technikos subtilybių pamokyti sutiko Kelmės 

profesinio rengimo centro moksleivis Justinas Norkus. Vaikinui padėjo jo sesės Aušra ir Dovilė.  

 Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje 

pristatyta keletas knygų: kelmiškio, buvusio policijos darbuotojos Benedikto Morkaičio „Kelmės 

krašto policija“,  medikės, poetės D. Milukaitės-Buragienės knyga „Vieną vakarą dviese...“  (poetės 

eilėraščius skaitė aktorė V. Kochanskytė), kelmiškės literatės Jadvygos Šimkienės poezijos knygos  

„Pėdsakai“ bei „Žemės ir žmogaus švytėjimas“. 

 Nestigo  renginių buvo ir kitose bibliotekose: Tytuvėnų miesto bibliotekoje vyko 

Vaikų ir tėvų valanda, kurios metu pristatyta biblioteka ir  naujos knygelės, Užventyje vyko piešimo 

popietė „Biblioteka. Knyga. Aš“, Griniuose – garsiniai skaitymai „Knyga – geriausias mūsų 

draugas“, Kukečiuose – literatūros popietė vaikams „Knygele, būkime kartu“, Maironiuose – 

„Pasikalbėjimas su knyga“, Šedbaruose – valandėlė mažiesiems skaitytojams „Kas įdomaus slypi 

bibliotekoje“, Vidsodyje – popietė jaunimui „Aš lankausi bibliotekoje“, Vaiguvoje – informacijos 

valandėlė „Susipažinkime – aš biblioteka“, Gailiuose – literatūros popietė „Žodžiai apie knygą“, 

Žalpiuose suaugusieji skaitytojai kalbėjo apie skaitymo pomėgius, o Pagryžuvyje vyko diskusija 

„Bibliotekos įvaizdis vietos bendruomenėje“,  Pašilėnuose išrinktas geriausia skaitovė, kuria tapo 

šeštokė  Akvilė Šimkutė, konkurse deklamavusi didžiojo lietuvių lyriko Maironio eilėraštį „Trakų 

pilis“. 

 Gražia Nacionalinės bibliotekų savaitės tradicija tapo bibliotekininkų susitikimai, 

pasidalijimai gerąja patirtimi, susipažinimas su vietos gyvenviete. Šiemet bibliotekininkai aplankė 

Šaukėnus, kur susipažino su miestelio istorija, muziejumi,  biblioteka ir joje veikusia A. Ambrozo    

fotografijų paroda „Skaitymo malonumas“.   

 

Kiti renginiai 

 Įvairiais renginiais (dokumentų, fotografijos parodos, virtuali paroda,  edukaciniai 

užsiėmimai) paminėtas Kelmės 530-asis jubiliejus. 

 Poezijos ir muzikos popietė (Gailiai, Vaiguva, Žalpiai). 

 Popietė-viktorina „Jas skaitė kelios kartos“ Kiaunoriuose. 

 Trijų kartų vakaronė „Rudens žiedų apsupty“, skirta Šeimos metams  bei popietė 

„Metų knygos rinkimai“ Žalpiuose. 

 Kelmės aklųjų ir silpnaregių organizacijos narių ir rajono literatų susitikimas 

„Atverkime langus ir širdis“ Kelmėje. 
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 Literatūros vakaras „Pokalbiai su... apie Reginą“ Kelmėje, skirtas poetės R. Biržinytės 

65-osioms gimimo metinėms paminėti. 

 Susitikimas su žolininke J. Balvočiūte Kelmėje, kuris buvo Šiaulių apskrities P. 

Višinskio viešosios bibliotekos įgyvendinto projekto ,,Kūrybiniai susitikimai. Moterys kūrėjos 

Šiaulių regiono bibliotekose“ dalis. 

 R. Tagorės kūrybos vakaras „Širdies dangus“ Kelmėje (programą atliko aktorė N. 

Sabulytė). 

 Popietė „Dūzgiantis kiemas – atgaiva sielai“ Tytuvėnuose. 

 Biblioteka tęsė „Europrotų“ organizavimo tradiciją. Kelmėje įvyko Pavasario ir 

Rudens „Europrotų“ turnyrai, sulaukę didelio kelmiškių susidomėjimo. 

 Popietė „Diemedžiu žydėsiu“ (S. Nėries 110-osioms g.m., Pagryžuvis, Žalpiai). 

 Sveikatos popietės (Gailiai, Pašilėnai, Maironiai). 

 Europos kalbų dienos popietė (Vidsodis). 

 Edukacinės popietės suaugusiems (Pagryžuvis, Tytuvėnai). 

 Adventinis vakaras (Tytuvėnai).  

 

Parodų  pristatymai 

 Kelmiškio J. Stabingio pašto ženklų kolekcija „Lietuva 1918-1940 metais“ (Biblioteka 

(centras), vasario mėn.). 

 Kelmiškių kūrėjų D. Garnienės ir L. Vaičiulytės kurtų papuošalų paroda „Iš papuošalų 

skrynelės“ (Biblioteka (centras), kovo mėn.). 

 Kelmiškės U. Kazakevičienės fotografijų paroda „Impresijų krūvelė“ (Biblioteka 

(centras), kovo mėn.). 

 Bibliotekos darbuotojų ir skaitytojų margučių paroda „Velykinių margučių paslaptys“ 

(Bibliotekoje (centre) balandžio mėn.). 

 R. Maziliausko fotografijų paroda „Kelmė iš toli“ (530 m. miesto jubiliejui, Biblioteka 

(centras), rugsėjo mėn.). 

 L. Leščiauskaitės fotografijų paroda „Kitu kampu“ (Bibliotekoje (centre, rugsėjo 

mėn.). 

 S. Stelmokovaitės kryželiu siuvinėtų darbų paroda. (Biblioteka (centras), spalio mėn.). 

 J. ir G. Knyzelyčių fotografijų parodos „Brangus Užventi“ paroda (Biblioteka 

(centras), spalio mėn.). 

 

Dokumentų parodos 

 

 Dokumentų parodos, skirtos Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

 Taktilinių piešinių ir knygų paroda „Nematomi regėjimai“. 

 Virtuali paroda „Kelmei – 530“. 

 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). 

 Rašytojų ir poetų K. Donelaičio, V. Misevičiaus, J. Paukštelio, M. Karčiausko, A. 

Bernoto, J. Biliūno, V. Šekspyro, G. Kanovičiaus, V. Ažušilio, J.V. Getės, J. Tumo-Vaižganto, I. 

Mero, S. Nėries, V. Juknaitės, ir kt. jubiliejams paminėti. 

 

Fotografijų, piešinių, rankdarbių parodos 

 Bibliotekoje (centre) ir Pagryžuvyje  veikė A. Kazakauskaitės atviručių kolekcijų 

paroda, Šiaulių „Aušros“ muziejaus kilnojamoji paroda „Šiauliečiai – parlamentizmo puoselėtojai“, 

V. Lukono fotografijų paroda „Gimtasis miestas – Kelmė“ (miesto 530 m. jubiliejui), kelmiškių 

gimnazistų menų ir technologijų brandos egzaminų kūrybinių darbų, fotografijų „Graži mūsų 

Europa“, rankadrabių parodos (Pašilėnai, Vaiguva, Šedbarai, Tytuvėnai), fotografijų (Tytuvėnai, 

Pagryžuvis, Užventis, Šaukėnai).  
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2 priedas  

Informacija apie renginius vaikams 

 

 Susitikimas su dailininku A. Seselsku Tytuvėnuose, pristačiusiu savo paties iliustruotą 

knygą „Vilniaus padavimai“. 

  Susitikimas su kūrėja, knygų vaikams autore, žurnalų vaikams leidėja  I. 

Bumblauskiene Užventyje. 

 Gimtosios kalbos dienos renginiai Kelmėje ir Pagryžuvyje. 

 Popietė „Akmuo prakalbėjo“, skirta kelmiškio akmentašio  J. Liaudanskio 110-osioms 

g. m.  

 Balandžio 1-15 d. Bibliotekoje (centre) 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.  

Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje, Karklėnų bibliotekose vyko Saugaus interneto diena 

bibliotekoje. Tą dieną Vaikų bibliotekos skaitytojai susipažino su dokumentų parodomis „Būk 

atsargus internete“, atliko saugaus interneto testą. 

 Viktorina „Atrask Europą Kelmėje“ (Biblioteka (centras)). 

 Tarptautinei Vaikų gynimo dienai skirtos popietės vyko Junkilų, Grinių, Vaiguvos, 

Pašilėnų, Stulgių ir Žalpių bibliotekose.   

 Rašytojų, poetų jubiliejinės popietės: S. Nėriai (Griniai, Pašilėnai),  V. Misevičiui 

(Pašilėnai), E. Mieželaičiui (Pašilėnai), V. Kukului (Šaukėnai), J. Biliūnui (Šalteniai). 

 Su mokyklomis, kultūros centrais, bendruomenėmis suorganizuoti tradiciniai 

renginiai: Kaziuko mugė (Mockaičiai), „Kalėdinis laiškas seneliui“ (Vaiguva), Motinos diena 

(Vidsodis) ir kt.  

 Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje „Šiaurės šalys iš arti“ dalyvavo Pašilėnų (jau 

vienuoliktą kartą), Užvenčio, Pagryžuvio bibliotekų skaitytojai.  Savaitės metu suorganizuotas 11 

renginių. 

 Bibliotekoje daugėja edukacinių renginių, kūrybos dirbtuvių, integruotų pamokų, kitų 

netradicinių renginių: 8 edukacines pamokėles (3 apie lietuvių rašytojus, 3 apie Tarptautinę vaikų 

knygos dieną, 2 apie sveikatinimą) pravedė Bibliotekos (centro) darbuotojos D. Garnienė ir N. 

Kančauskienė. Edukacinės pamokėlės pravestos ne tik kaimo ir/ar miesto bibliotekose, bet ir 

darželyje „Kūlverstukas“, vaikų stovykloje „Šypsenėlė“, o „Protų mūšiai“ – kapitono Flinto vasaros 

stovykloje.   Tytuvėnuose parodyta edukacinė programa  „Atsigręžus į viduramžius“ (dalyvavo 

Kauno technologijų universiteto meno kolektyvas „Saltus Gladii“, poetas J. Kulnys) , Karklėnuose, 

Pagryžuvje – integruotos pamokos, kūrybinės dirbtuvės – Bibliotekoje (centre),  Šalteniuose, 

Karklėnuose, Pagryžuvyje, Užventyje, filmų peržiūra – Maironiuose. Bibliotekoje (centre) vyksta 

edukaciniai stalo žaidimo „Kelmės įkūrimas“ užsiėmimai. Iš viso įvyko 56 edukaciniai renginiai, 

kuriuose dalyvavo 844 žmonės. 

 Tytuvėnų miesto vaikų biblioteka bendradarbiavo su Vaikų radijumi, parengė 8 

laideles.  

 Užvenčio miesto vaikų bibliotekos darbuotoja suorganizavo vaikų dalyvavimą Naisių 

bendruomenės skelbiamame „Vaikų Velykėlių“ konkurse. 

 Bibliotekose veikia ne tik dokumentų, bet ir vaikų piešinių, kitų darbelių, fotografijų 

parodos. Viena iš įdomesnių parodų buvo organizuota Bibliotekoje (centre) – „Lėlių teatrą 

„Gyliukas“ prismenant: fotografijos, marionetės, scenografija“ (Teatro metams). 

 

Edukacinis  projektas „Lietuvių autoriai - vaikams“  

 

 Biblioteka jį vykdė jau šeštus metus (projekto pagrindinis rėmėjas -  Lietuvos kultūros 

taryba, dalinai projektą rėmė rajono savivaldybė, VO „Krašto informacija“, privatūs rėmėjai, rajono 
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bibliotekininkų draugija, ir kt. Projekto vadovė – vyriaus.  metodininkė N. Kančauskienė), kurio 

metu įvyko 15 įvairiausių renginių, populiarinančių lietuvių autorių kūrybą. Renginiuose apsilankė 

680 dalyvių. 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 šventė 

įvyko Tytuvėnuose. Rugsėjo pradžioje būrys aktyviausių Bibliotekos (centro) Vasaros skaitymų 

skaitytojų susirinko į šios akcijos baigimo šventę, kur buvo apžvelgti rezultatai,  apdovanoti 

nugalėtojai. Šventėje dalyvavusios  Pagryžuvio ir Pašilėnų bibliotekų vasaros skaitymų nugalėtojai. 

Linksmai nusiteikę šventės dalyvavo išsiruošė į Šiauliuose esantį Katinų muziejų. Vasaros skaitymų 

uždarymo šventės įvyko Pašilėnuose, Tytuvėnuose ir Užventyje. 

 Spalio mėn. Bibliotekos (centro) vaikų bibliotekoje lankėsi dailininkas ir gražių 

knygelių autorius Kęstutis Kasparavičius.   

 Spalio mėn. Bibliotekoje (centre) vaikai dalyvavo žaismingoje kelionėje aplink 

pasaulį kartu su aktore Agne Sunklodaite. 

 Lapkričio mėn. gausus būrys mažųjų skaitytojų iš viso rajono Kelmės mažajame teatre 

stebėjo spektaklį „Vabalų pyragas“ pagal P. Juodišiaus knygą „Amarėlio pyragas“.   

 Lapkričio mėn.  Bibliotekoje  (centre) vaikų bibliotekoje  įvyko susitikimas su 

kraštiete dailininke Lina Eitmantyte-Valužiene, o kitą dieną bibliotekoje buvo atidaryta jos 

piešinių paroda. 

 Viena iš populiariausių projekto dalių – edukacinės pamokėlės apie lietuvių rašytojus 

bei jų kūrybą. Šiemet pravestos 3 pamokėlės: apie poetę S. Nėrį – Bibliotekoje  (centre) ir 

Šedbaruose, apie Žemaitę – Maironiuose. Bibliotekoje (centre) organizuota popietė „Paparčio žiedo 

užburti“. 

 Visuomeninė organizacija „Krašto informacija“ parengė tris reportažus iš projektinių 

renginių (iš vasaros skaitymų užbaigimo šventės ir kelionės į Katinų muziejų, iš susitikimų su K. 

Kasparavičiumi   bei L. Eitmantyte-Valužiene). 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“ – Bibliotekoje 

(centre). 

 Literatūros popietės – Gailių, Grinių, Karklėnų, Kukečių, Stulgių, Pagryžuvio, 

Šaukėnų bibliotekose, o  Tytuvėnuose surengtos įspūdingos knygų herojų eitynės per miestą. 

 Žemaitės VB darbuotojos D. Garnienė ir N. Kančauskienė bibliotekų lankytojams 

pravedė 3 edukacines pamokėles, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai. Pamokėlės tampa labai 

populiariais renginiais – jų rengėjos yra kviečiamos dažnai pravesti pamokėles bibliotekoje, 

mokykloje, darželyje ar net vasaros stovyklose. 

   

Garsiniai  skaitymai  

 

 Vidutiniškai Bibliotekoje buvo pravesti 3 garsiniai skaitymai. Iš viso jų buvo surengta 

76 tai sudarė 16 proc. visų renginių vaikams ir 22 proc. visų žodinių renginių vaikams. Garsinių 

skaitymų lyderiai – Kelmės specialiosios mokyklos biblioteka.  Čia organizuotas  17 garsinių  

skaitymų popiečių.  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 bibliotekose, kaip ir kasmet,  buvo 

vykdomi pasirenkant įvairias formas: vienur vaikai patys skaitė pamėgtas knygeles, kitur knygas 

vaikams skaitė suaugusieji: mokytojos, mamos, seneliai. Vienose bibliotekose knygos buvo 

skaitomos pasirenkant žanrą, temą (pasakos, gamta, eilėraščiai, naujos knygelės, metų laikai, apie 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
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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 (J. Biliūnas, P. Cvirka, S. Nėris, Vaižgantas ir kt.), šiandieniniai autoriai (R. 

Biržinytė, E. Mieželaitis ir kt.). Skaityti ir užsienio autorių (V. Sutejevas, broliai Grimai ir kt.) 

kūriniai. Daugiausia garsinių skaitymų pravedė jau minėta Kelmės specialioji mokykla – 17,  

Kukečių kaimo biblioteka – 7, Gailių ir Karklėnų  kaimo – mokyklos biblioteka– 5. 
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3 priedas  

 

Informacija apie Bibliotekos darbuotojų Mokymai/kompetencijų tobulinimą 

 už Bibliotekos ribų 

 
Priemonės pavadinimas Darbuotojas Data Valandos 

Centralizuotų viešųjų pirkimų ypatumai 

ir galimybės 

J. Averlingienė (Biblioteka (centras)) 2014-04-17 6 

Darbas su MS Windows 8.1 aplinkoje  J. Averlingienė  (Biblioteka (centras)) 2014-10-07 8 

Viešieji pirkimai J. Averlingienė  (Biblioteka (centras)) 2014-10-15/16 16 

Šiuolaikiškų IT priemonių pristatymas J. Averlingienė (Biblioteka (centras)), A. 

Butkienė 

2014-11-28 8 

Kūrybinis teksto rašymas I. Bružienė, R. Grišienė (Biblioteka 

(centras)) 

2014-09-29  8 

Lietuviškos teisinės duomenų bazės 

Infolex paieškos galimybės. Teisinių 

žinių gilinimas. Mokymai bibliotekų 

darbuotojams 

I. Bružienė, A. Butkienė (Biblioteka 

(centras)) 

2014-10-09 4 

Vartotojų ir partnerių poreikių analizė ir 

inovacijų diegimas 

R. Grišienė, J. Dinapienė  (Biblioteka 

(centras)) 

2014-07-08/09 16 

Kas laukia Lietuvos įsivedus eurą R. Grišienė (Biblioteka (centras)) 2014-09-12  

Tarptautinė konferencija „Bibliotekos 

socialiniams pokyčiams 2014: 

bibliotekos Europos Sąjungos 

informacijos, mokslo ir kultūros 

politikoje“ 

R. Grišienė (Biblioteka (centras)), D. Valienė 

(Pašilėnai) 

2014-11-05  

Pokyčių kokybės valdymas R. Grišienė (Biblioteka (centras)), 2014-11-10/11 16 

Šiaulių regiono bibliotekų tarybos 

posėdis („Bibliotekos pažangai 2“) 

R. Grišienė, N. Kančauskienė (Biblioteka 

(centras)) 

2014-12-03 6 

Klientų konsultavimas teikiant pirminę 

konsultaciją asmens duomenų apsaugos 

klausimais 

J. Dinapienė, N. Stamburienė (Biblioteka 

(centras)),  

2014-03-17/21 40 

Seminaras darbų saugos specialistų 

kvalifikacijai kelti 

J. Dinapienė, A. Guntarskis (Biblioteka 

(centras)) 

2014-04-15 4 

Darbo teisė. Darbo sutarčių sudarymas J. Dinapienė, A. Guntarskis (Biblioteka 

(centras)) 

2014-06-03 4 

Tarptautinio bibliotekų statistikos 

standarto (ISO 2789 : 2013) taikymas 

vertinant savivaldybių viešųjų bibliotekų 

veiklą pagal BIX metodiką“ 

J. Dinapienė, N. Kančauskienė (Biblioteka 

(centras)) (Biblioteka (centras)) 

2014-09-09  

Savivaldybių pasirenkamojo švietimo 

teikėjų vadybinių kompetencijų 

pagilinimas 

D. Garnienė, (Biblioteka (centras)), D. 

Galbuogienė (Tytuvėnai), R. Karpienė 

(Užventis) 

2014-01-

20,21,28; 

2014-02-06,07 

40 

Įtraukiantis skaitymas su mirioramomis D. Garnienė (Biblioteka (centras)) 2014-04-25 2 

Gerosios patirties sklaida – nauda, 

realybė ir perspektyvos 

 D. Garnienė, N. Kančauskienė (Biblioteka 

(centras)), Z. Deikutė (Tytuvėnai), E. 

Laurinavičienė (Griniai) 

2014-09-16 6 

Viešinimas D. Garnienė, N. Kančauskienė (Biblioteka 

(centras)) 

2014-10-13/14 16 

Lietuvių literatūros klasikos perkėlimas į 

elektroninę erdvę (konferencija) 

N. Kančauskienė (Biblioteka (centras)) 2014-04-15 6 

LBD ir Valstybinės duomenų 

inspekcijos vykdomo projekto 

„Valstybinės duomenų apsaugos ir LBD 

bendradarbiavimo didinimas 

įgyvendinant asmens duomenų apsaugos 

politiką“ renginys-konferencija 

N. Kančauskienė (Biblioteka (centras)) 2014-04-29  

Darbo teisė  V. Navikienė, N. Kančauskienė (Biblioteka 

(centras))  

2014-05-12 8 

Projektų inicijavimo teoriniai ir 

praktiniai mokymai 

 N. Kančauskienė, M. Nekrašė (Biblioteka 

(centras)) 

2014-07-01/02 16 

Poveikio vertinimas N. Kančauskienė (Biblioteka (centras)) 2014-09-22/23 16 
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Projektų valdymas N. Kančauskienė (Biblioteka (centras)) 2014-10-15/16 16 

2015 m. Kultūros rėmimo fondo 

finansavimo modelio pristatymas 

N. Kančauskienė (Biblioteka (centras)) 2014-11-10 2 

Personalo dokumentų rengimas, 

tvarkymas, apskaita ir saugojimas 

V. Navikienė (Biblioteka (centras)) 2014-09-24 6 

Skaitmeninimo stebėsenos sistemos 

diegimas viešosiose bibliotekose 

V. Navikienė, M. Nekrašė (Biblioteka 

(centras)) 

2014-10-22 8 

EK atstovybės Lietuvoje koordinacinis 

susitikimas, skirtas apžvelgti 2014 m. 

komunikacijos veiklas ir kampanijas bei 

aptarti Europos dienos renginius 

Lietuvoje 

M. Nekrašė (Biblioteka (centras)) 2014-02-06/07  

Atstovavimas ir fondoieška  V. Dichavičienė (Pagryžuvis), M. Nekrašė 

(Biblioteka (centras)) 

2014-08-28/29 16 

E. klasikos kūrinių užsakymas ir 

išdavimas elektroninių knygų 

skaityklėse – LIBIS ir VEPS sistemų 

galimybės 

D. Raubienė (Biblioteka (centras)) 2014-03-28  

Informacijos šaltiniai mokslui ir 

studijoms 

N. Stamburienė (Biblioteka (centras)) 2014-10-15 8 

Duomenų pateikimas viešojo sektoriaus 

apskaitos konsolidavimo informacinėje 

sistemoje (VSAKIS) 

D. Štabokienė (Biblioteka (centras)) 2014-09-24 5 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

suvažiavimas 

Z. Deikutė (Tytuvėnai), D. Gružauskaitė 

(Užventis) 

2014-02-04 6 

Saugesnis internetas bibliotekų 

darbuotojams (Nuotoliniai bibliotekų 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

kursai) 

V. Dichavičienė (Pagryžuvis), D. 

Galbuogienė (Tytuvėnai), L. Jasulaitienė 

(Kukečiai), R. Karpienė (Užventis), E. 

Laurinavičienė (Griniai), A. Gedraitienė 

(Gailiai) 

2014-10-16 12 

Viešieji ryšiai D. Gružauskaitė (Užventis) 2014-10-06 8 

Savęs pristatymas internete R. Rimeikienė (Vaiguva)   

Mokymosi visą gyvenimą galimybių 

plėtra kaimo vietovėse (II etapas) (skirti 

daugiafunkcių centrų kuratoriams ir 

koordinacinių grupių atstovams) 

D. Valienė (Pašilėnai) 2014-12-01/03  

Ne pelno siekiančių organizacijų 

buhalterinės apskaitos tvarkymas 

A. Žalandauskienė (Žalpiai) 2014-01-29 8 

Bendrinės anglų kalbos kursas (A2 

lygis) 

A. Žalandauskienė (Žalpiai) 2014 m. 

sausis-vasaris 

80 

Kaimo vietovių socialinio ir ekonominio 

konkurencingumo stiprinimas 

A. Žalandauskienė (Žalpiai) 2014-03-04 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




