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BENDROJI DALIS 

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) ataskaitiniais 

metais aptarnavo 25873 gyventojų mikrorajoną. 905 gyventojų mikrorajoną aptarnavo Bibliotekai 

nepriklausanti Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro biblioteka. Gyventojų skaičius 

savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėja. Remiantis statistiniais 2018 m. sausio 1 d. 

duomenimis (http://osp.stat.gov.lt), savivaldybėje buvo 26 778 gyventojai, tai yra 2 proc. mažiau nei 

2017 m.  

2018 m. Biblioteka, vykdydama savo veiklą, vadovavosi specialiaisiais ir bendraisiais 

bibliotekų bei biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Mero potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais. 

Bibliotekos padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos numatytos padalinių 

nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareigybių aprašymuose. Bibliotekos veiklos tikslus 

įgyvendinti  padeda įvairios partnerystės, bendradarbiavimas su įstaigomis ir (ar) organizacijomis. 

Bibliotekos atstovai dalyvauja kolegialių institucijų (Jaunimo reikalų tarybos, kai kurių 

savivaldybės komisijų ir pan.) darbe. 

Kelmės rajono savivaldybėje viešųjų bibliotekų sistemą 2018 m. sudarė Biblioteka Kelmėje, 

22 jos struktūriniai teritoriniai padaliniai (toliau – bibliotekos): 3 miestuose ir 19 kaimo vietovėse 

(Gailių bibliotekoje veikla, kuri dvejus metus buvo sustabdyta dėl neišspręsto patalpų klausimo, 

nebus atnaujinta) taip pat Kolainių knygų išdavimo punktas. Bibliotekai patvirtintas didžiausias 

leistinas pareigybių skaičius 2018 m. nepakito – 45,75. 

Biblioteka 2018 m. savo veiklą vykdė įgyvendindama Bibliotekos 2018 m. veiklos planą, 

vykdė Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2013–2020 metų ilgalaikiame 

strateginiame plėtros plane bei Savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane 

numatytas Kultūros ir sporto programos (kodas 3) priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

būtų sudarytos sąlygos materialaus ir dvasinio paveldo apsaugai, informacinės visuomenės plėtrai, 

kultūrinei saviraiškai, skatinamas gyventojų užimtumas. Biblioteka vykdė Kultūros ir sporto 

programos priemones: Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

(3.1.3.4), Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas (3.1.3.9), Kelmės rajono bibliotekų 

vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę (3.1.3.11). (Daugiau 

informacijos priede). 

Siekiant gerinti informacinių ir kultūrinių paslaugų kokybę ir prieinamumą visoms 

gyventojų grupėms (3.1.3.4), buvo stengiamasi sudaryti palankias sąlygas įvairių grupių 

gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, lavinti skaitmeninį raštingumą,  

mokytis visą gyvenimą (3.1.3.9). 2018 m. Biblioteka sutelkė 6939 vartotojus, kurie Bibliotekoje 

apsilankė 122905 kartus, virtuliai Bibliotekoje apsilankyta 22523 kartus. Pastarųjų lankytojų 

padaugėjo 9 proc. Bibliotekose lankytojai naudojasi universaliu dokumentų fondu ir jiems buvo 

išduota 153606 fiz. vnt. dokumentų. Viešąja interneto prieiga (toliau – VIP) naudojosi 3949 

vartotojai. Jų padaugėjo 6 proc. Dokumentų fondas buvo papildytas 5627 fiz. vnt. naujų dokumentų, 

iš jų 5482 fiz. vnt. knygų, garsinių, regimųjų, elektroninių dokumentų.  

2018 m. bendras lankytojų (fizinių ir virtualių) skaičius išaugo 0,18 proc. Tai lėmė 9 proc. 

padidėjęs virtualių apsilankymų skaičius. 

http://osp.stat.gov.lt/
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Bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę 

(3.1.3.11) ir užtikrinti informacijos prieinamumą, Bibliotekoje buvo vykdomas naudojant turimus 

resursus ir įgyvendinant projektus. Taip Bibliotekos Jaunimo inovatyvioje erdvėje (toliau – JIE) 

buvo įkurta  mobili inovacijų laboratorija, kurios dėka naujos technologijų (robotikos, arduino 

programavimo) paslaugos pasiekė 6 padalinių bibliotekas. Buvo sudarytos sąlygos naudotis 

informacijos ir mokymosi šaltiniais, viešąja interneto prieiga, dalyvauti Bibliotekos 

organizuojamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose. Toliau buvo tęsiami fondų 

rekatalogavimo ir LIBIS plėtros darbai (Skaitytojų aptarnavimo posistemė (toliau – SAP) įdiegta15-

oje bibliotekų)), VIP palaikoma 21 bibliotekoje. Iš viso Bibliotekos vartotojai, kaip ir 2017 metais, 

naudojosi 106, o darbuotojai 44 kompiuterizuotomis darbo vietomis. 2018 m. 612 Bibliotekos 

lankytojai mokyti, o 2889 konsultuoti informacinio ir kompiuterinio raštingumo, naudojimosi e. 

paslaugomis klausimais. Prie paslaugų plėtros prisidėjo ir Bibliotekos 2018 m. įgyvendinti projektai 

„Inovacijų virusas“ bei „Kinas be spragėsių“. Kūrybiniuose robotikos ir arduino programavimo 

užsiėmimuose dalyvavo 319 moksleivių, o Kelmės kino festivalio seansuose apsilankė 776 

žiūrovai. 2018 m. statistinis rajono gyventojas Bibliotekoje fiziškai ir virtualiai apsilankė 4,58 karto 

per metus, o tai yra 0,08 karto dažniau nei planuota. 

 

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

2.1. Bibliotekų skaičius ir tinklo pokyčiai 

  

2018 m. pabaigoje Biblioteka savo paslaugas teikė 23 viešosiose bibliotekose (Bibliotekoje),  

Iš šių 23 bibliotekų paslaugos teiktos: 

 1 bibliotekoje (centre) Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73;  

 3 miesto bibliotekose – Tytuvėnuose, Užventyje ir 1 mokyklos bibliotekoje Kelmėje 

– Kelmės specialiojoje mokykloje; 

 19 kaimų (ar miestelių) bibliotekų,  tai yra 1 biblioteka mažiau negu 2017 m. 

Apskaičiavus 2018 metų bibliotekų tinklo (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos 

biblioteką, kuri aptarnauja moksleivius su ypatingai specialiais poreikiais) prieinamumo koeficientą 

paaiškėjo, kad ataskaitiniais metais: 

 1 bibliotekai teko 1125 gyventojų, tai yra 0,1 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 1000 savivaldybės gyventojų teko 0,9 bibliotekos, tai yra 0,1 daugiau nei 2017 m. 

 

2.2. Nestacionarus aptarnavimas (ekstensyvi veikla) 

 

Bibliotekoje naudojamos dvi nestacionaraus vartotojų aptarnavimo formos: bibliotekiniai 

punktai ir knygnešystė. 

2018 m. savo veiklą tęsė bibliotekinis punktas Kolainiuose. Šį punktą vieną kartą per dvi 

savaites aptarnavo Užvenčio bibliotekos darbuotojas. Kolainiuose veikia Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos Kolainių universalus daugiafunkcis centras, kuriame mokėsi 

paruošiamoji vaikų grupė, todėl ir Kolainių bibliotekinio punkto pagrindiniai lankytojai buvo 

vaikai.  

 

Bibliotekinių punktų skaičius 
2014   2015 2016 2017 2018 

2 1 1 1 1 
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Kolainių bibliotekiniame punkte 2018 m.: 

 sutelkta 0,3 proc. visų Bibliotekos ir 5 proc. Užvenčio bibliotekos vartotojų; 

 lankytojai sudarė 0,08 proc. visų Bibliotekos ir 1 proc. Užvenčio bibliotekos 

lankytojų; 

 išduota 0,2 proc. visos Bibliotekos ir 3 proc. Užvenčio bibliotekos išduoties. 

 

Kolainių knygų išdavimo 

punktas 

Vartotojų skaičius Lankytojų skaičius Išduotis 

26 (22 vaikai) 103 (87 vaikai) 332  (226 vaikams) 

 

Knygnešių ataskaitiniais metais sumažėjo 6 proc. 

 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Iš viso: 137 129 219 201 6688 5026 

Biblioteka (centras) 7 6 7 6 46 58 

Miesto bibliotekos 21 21 24 24 247 222 

Kaimo bibliotekos 109 102 188 171 6395 4746 

 

Knygnešiai 2018 m. aptarnavo 2 proc. visų Bibliotekos vartotojų, o jų aptarnautiems 

vartotojams buvo išduota 3 proc. visos Bibliotekos išduoties. Kai kuriose vietovėse knygnešystė 

buvo populiari: 

 17 knygnešių aptarnavo 20 gyventojų, kuriems išduota 134 fiz. vnt. dokumentų 

Užventyje; 

 12 knygnešių aptarnavo 25 gyventojus, kuriems išduota 404 fiz. vnt. dokumentų 

Karklėnuose;  

 12 knygnešių aptarnavo 20 gyventojų, kuriems išduota 206 fiz. vnt. dokumentų 

Vidsodyje.  

Knygnešiai – tradiciškai dažniausiai moksleiviai, aptarnaujantys savo artimuosius. 

Bibliotekininkai dokumentus į namus pristatė 70-čiai vartotojų. Šaltenių bibliotekoje šiuo būdu 

buvo aptarnaujama 11 gyventojų, Žalpiuose – 9, Karklėnuose – 8 . 

 

2.3. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 

Kelmės rajono savivaldybės demografinis senatvės koeficientas (pagyvenusių ir senyvo 

amžiaus žmonių skaičius, tenkantis 100 vaikų) buvo 181. Šis rodiklis didžiausias Šiaulių apskrityje. 

Bibliotekoje 2018 m. skaitė 663 pensinio amžiaus gyventojai – 9,5 proc. visų Bibliotekos 

vartotojų ir 14 proc. suaugusių vartotojų, tai yra 1 proc. daugiau nei 2017 m. Daugiausia vartotojų 

(senatvės pensininkų) registruota: 

 bibliotekoje (centre) – 145 (10 daugiau nei 2017 m.), tai yra 7 proc. visų bibliotekos 

(centro) vartotojų arba 11 proc. suaugusiųjų vartotojų; 

 Tytuvėnų bibliotekoje – 92 (3 mažiau nei 2017 m.), tai yra 11 proc. visų šios 

bibliotekos vartotojų arba 16 proc. suaugusiųjų vartotojų; 

 Užvenčio bibliotekoje – 39 (4 daugiau nei 2017 m.), tai yra 8 proc. visų šios 

bibliotekos vartotojų arba 18 proc. suaugusiųjų vartotojų; 
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 Žalpių bibliotekoje – 31 (3 daugiau nei 2017 m.), tai yra 18 proc. visų šios 

bibliotekos vartotojų arba 23 proc. suaugusiųjų vartotojų. 

Bibliotekos lankytojams neįgaliesiems bei senatvės pensininkams Bibliotekoje buvo 

sudarytos sąlygos pigiau įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą.  

Biblioteka glaudžiai bendradarbiavo su pagyvenusius asmenis ir neįgaliuosius 

vienijančiomis organizacijomis: Kelmės rajono senjorų bendruomene „Artimi“, Tytuvėnų sveiko 

gyvenimo klubu, Liolių socialinės globos namais, Kelmės specialiąja mokykla, Paprūdžių  grupinio 

gyvenimo namais, Aukštelkės socialinės globos namų grupinio gyvenimo namais ir kitomis, 

organizavo jiems įvairias priemones, įtraukė į projektines veiklas. 

 

2.4. Struktūros pokyčiai 

 

2018 m. Bibliotekos organizacinę valdymo struktūrą sudarė biblioteka (centras) Kelmėje, 

kurioje buvo trys skyriai – Metodikos, informacijos ir technologijų, Spaudinių komplektavimo ir 

tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo-informavimo, o taip pat skyriams nepriklausančios pareigybės, 

skirtos bendrosioms ir ūkinėms funkcijoms įgyvendinti, bei 22 struktūriniai teritoriniai padaliniai.  
 

III. FONDO FORMAVIMAS 
 

3.1. Fondo būklė ir sudėtis 

 

Bibliotekos fondą organizuoja Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius. 

Komplektuojant dokumentų fondą siekiama užtikrinti optimalų vartotojų informacijos poreikių 

aprūpinimą, atsižvelgiama į savivaldybės gyventojų poreikius, darbo technologijas, kitas reikmes. 

Biblioteka turi pagrindinį fondą, kuriame ataskaitinių metų pabaigoje buvo 143021 fiz. vnt. 

dokumentų, o fondo vertė – 394 553,87 Eur.  
 

 
Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Bibliotekoje iš viso: 143021 32887 86632 61 54856 38 1533 1 

Biblioteka (centras) 39615 32495 20630 52 18685 47 300 1 

Miesto bibliotekos 26185 15866 15510 59 10200 39 475 2 

Kaimo bibliotekos 77221 7314 50492 65 25971 34 758 1 

 

 
 
 

61 

38 

1 

Procentais

Grožinė

Šakinė

Periodika
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Per metus Bibliotekos fondas sumažėjo 1 proc. Visas bibliotekos fondas yra atviras, prieiga 

yra patogi, suteikianti galimybę dokumentus rinktis patiems lankytojams. 

2018 m. Bibliotekos fonde buvo 61 proc. grožinės, 38 proc. šakinės literatūros bei 1 proc. 

periodinių leidinių, o didžiausią dalį sudarė knygos ir seraliniai leidiniai.  

Garsiniai, garsiniai regimieji ir skaitmeniniai dokumentai sudarė 0,5 proc. viso fondo. 

  
 

 Knygos ir serialiniai leidiniai 

Fiz. vnt. Pav. 

Bibliotekoje iš viso: 141783 32272 

Biblioteka (centras) 38992 31906 

Miesto bibliotekos 25987 15760 

Kaimo bibliotekos 76804 7179 

 

Bibliotekos fondo sudarymas, jo atnaujinimas – nuolatinis ir nesibaigiantis procesas, 

priklausantis nuo finansavimo ir pokyčių knygų, kitų bibliotekos dokumentų rinkoje bei skaitytojų 

poreikių. Finansavimas dokumentams įsigyti didėja nežymiai – lėšos iš Kultūros ministerijos 2018 

m. padidėjo 0,5 proc., tačiau  dokumentai brangsta sparčiau. Fondo formavimui taip pat daro įtaką ir 

Bibliotekoje diegiamos informacinės technologijos. Nespausdinti dokumentai sudaro 0,5 proc. viso 

fondo. Bibliotekos fondas nuolat peržiūrimas, atrenkami ir iš fondo šalinami susidėvėję, 

nebeaktualūs dokumentai. Įsigyjant naujus dokumentus, stengiamasi, kad jie ne tik atitiktų 

bendruomenės reikmes,  bet ir fonde būtų kaupiami kraštotyros, informaciniai bei kiti išliekamąją 

vertę turintys dokumentai.  

 

3.2. Gyventojų aprūpinimas dokumentais 

 

2018 m. bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojai vidutiniškai dokumentais buvo 

aprūpinti taip: 

 1 gyventojui teko dokumentų: 5,5, tai yra tiek, kiek 2017 m., iš jų: 

mieste: 5,4, tai yra 0,1 daugiau nei  2017 m.; 

kaime: 6, tai yra tiek, kiek 2017 m.; 

 1 gyventojui teko gautų dokumentų: 0,2, tai yra tiek, kiek ir 2017 m., iš jų: 

mieste: 0,1, tai yra 0,1 mažiau nei 2017 m.; 

kaime: 0,26, tai yra tiek, kiek ir 2017 m.; 

 1 vartotojui teko dokumentų: 20, tai yra tiek, kiek 2017 m., iš jų: 

 mieste: 19, tai yra tiek, kiek 2017 m.;  

 kaime: 21, tai yra tiek, kiek 2017 m.; 

 1 vartotojui įsigyta dokumentų: 0,8, tai yra tiek, kiek 2017 m, iš jų: 

 mieste: 0,7, tai yra tiek, kiek 2017 m.;  

 kaime: 0,9, tai yra tiek, kiek 2017 m. 

 

3.3. Dokumentų gavimas 

 

2018 m. miesto biblioteka vidutiniškai gavo 578 (-20) fiz. vnt., o kaimo biblioteka – 174 (-

10) fiz. vnt. dokumentų. Daugiausiai ataskaitiniais metais Biblioteka įsigijo knygų, tai yra 96 proc. 

visos dokumentų gauties. Iš viso 2018 m. naujų dokumentų gauta 5 proc. mažiau nei 2017 m. 
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2018 m. periodinių leidinių prenumeratai buvo skirta 4 tūkst. Eur: bibliotekai (centrui) – 

923,46 Eur, miesto bibliotekoms – 939,32 Eur, kaimo bibliotekoms – 22,1 tūkst. Eur. Periodiniais 

leidiniais Biblioteką rėmė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, kai kurie leidėjai, 

organizacijos, privatūs asmenys. Iš viso 2018 m. bibliotekai (centrui) buvo užprenumeruota 35 (-7) 

pav., o kaimo bibliotekoms – vidutiniškai 5 pav. periodiniai leidiniai. Jie Bibliotekoje perkami 

atsižvelgus į bibliotekų veiklos rodiklius, darbuotojų nuomonę, paremtą situacijos bei vartotojų 

poreikių analize, finansines Bibliotekos galimybes. Kiekvienai bibliotekai yra sudaromas 

individualus prenumeruojamų leidinių sąrašas.  
 

 

Garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių dokumentų ataskaitiniais metais Biblioteka įsigijo 

40 (+15) fiz. vnt.,  tai yra 0,7 proc. visos dokumentų gauties. Jiems įsigyti Biblioteka skyrė 3 (+ 0,5) 

proc. visų iš LR kultūros ministerijos dokumentams įsigyti gautų lėšų. 
 

 
 

Didžioji dalis garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių dokumentų buvo skirti jaunimo 

inovatyvios erdvės lankytojams. 

Pagal kalbas 2018-aisiais Biblioteka įsigijo dokumentų: 

 lietuvių kalba – 5551 fiz. vnt., tai yra 99 proc. visų įsigytų dokumentų; 

  užsienio kalba – 76 fiz. vnt., tai yra 1 proc. visų įsigytų dokumentų, iš jų: anglų kalba 

– 41 fiz. vnt., kitomis – 35 fiz. vnt. 
 

 Visi dokumentai Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

Biblioteka iš viso: 5627 1123 3962 585 1665 538 

Biblioteka (centras) 1366 1021 710 565 656 456 

Miesto bibliotekos 948 423 704 306 244 117 

Kaimo bibliotekos 3313 495 2548 156 765 339 

 Dokumentų įsigijimas per metus 

Knygos 
Periodiniai leidiniai, 

įtraukti į apskaitą  

Periodiniai leidiniai, neįtraukti į 

apskaitą (užprenumeruoti ir 

dovanoti, apskaitomi specialios 

formos kortelėse, Nuostatų 18.11 p.)  

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Komplektai Pav. 

Biblioteka iš viso: 5419 1074 144 1 183 183 

Biblioteka (centras) 1288 974 27 1 37 37 

Miesto bibliotekos 930 422 16 0 37 37 

Kaimo bibliotekos 3201 489 101 0 109 109 

 Garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių 

dokumentų įsigijimas per metus 

2018 
Palyginimas 

Gavimas proc. 
2016 

Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. 

Biblioteka iš viso: 40 +15  0,7 

Biblioteka (centras) 36 +12 2,6 

Miesto bibliotekos 0 -1 0 

Kaimo bibliotekos 4 +4 0,1 
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Gautų dokumentų procentas dokumentų fonde iš viso 2018 m. sudarė 4 proc., tai yra tiek, 

kiek  2017 m., iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 3,4 proc., tai yra tiek, kiek  2017 m.; 

 miesto bibliotekose – 3,6 proc., tai yra 0,4 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 kaimo bibliotekose – 4,3 proc., tai yra 0,1 proc. mažiau nei 2017 m. 
 

Lėšos, tenkančios 1 gyventojui dokumentams įsigyti  

Šaltinis 
Gauta lėšų 

(Eur) 

Vienam 

bibliotekos 

aptarnaujamo 

mikrorajono 

gyventojui teko 

(Eur) 

Pastabos 

LR kultūros ministerija 23103 0,9  

Savivaldybė 3994,44 0,2 Tik 2018 m. lėšos (be 2017 

m. dalies, skirtos 2018 m.) 

Kiti šaltiniai  0 0  

Iš viso: 27097,44 1,1  

 

Inventorintų dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai. Pagrindinis šaltinis – kasmet 

dokumentams įsigyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos (LR kultūros ministro 2018 m. vasario 23 

d. įsakymas Nr. ĮV-200). 2018 m. už šias lėšas – 23103 Eur – buvo įsigyta 3326 fiz. vnt. 472 pav. 

dokumentų.  

Pagrindiniai naujų dokumentų komplektavimo šaltiniai buvo šie: UAB „Alma littera 

sprendimai“ – įsigyta už 16,3 tūkst. Eur (2180 fiz. vnt.), UAB „Patogu pirkti“ –  įsigyta už 1,7 tūkst. 

Eur (311 fiz. vnt.). 

Bibliotekos dokumentų fondą taip pat papildė iš įvairių šaltinių neatlygintinai gautų 

2301 fiz. vnt. dokumentų, iš jų: 648 fiz. vnt. – iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, 355 

fiz. vnt.  iš Kelmės rajono Garbės piliečio A. Šleževičiaus ir kt. 

Iš viso Biblioteka įsigijo 5627 fiz. vnt. naujų dokumentų, iš jų 5482 fiz. vnt. knygų, garsinių, 

regimųjų, elektroninių dokumentų (planuota 4000 vnt.). Įsigyjant naujus dokumentus, pirmenybė 

teikiama originaliajai, vaikų literatūrai, klasikai, informaciniams leidiniams. 
 

3.4. Dokumentų nurašymas 

 

 Iš Bibliotekos fondo 2018 m. toliau buvo atrenkami ir šalinami susidėvėję, vartotojų 

sugadinti, dokumentai. Ataskaitiniais metais dokumentų nurašyta 55 proc. mažiau. 

Pagrindinės nurašymo priežastys buvo šios: 

 susidėvėję, vartotojų sugadinti spaudiniai – 7254 fiz. vnt., tai yra 99 proc. visų nurašytų 

dokumentų; 

5896 

5585 
5627 

2016 2017 2018

Dokumentų gautis (fiz. vnt.)  
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 vartotojų prarasti – 35 fiz. vnt., tai yra 0,47 proc. visų nurašytų dokumentų; 

 dėl kitų priežasčių prarasti – 17 fiz. vnt., tai yra 0,2 proc. visų nurašytų dokumentų. 
 

 

 3.5. Fondo panaudojimas 

 

 Bibliotekos fondo apyvartos rodiklis – 1, tai yra toks, koks  2017 m.; 

 Bibliotekos fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,5 (toks ir 2017 m.); 

 bibliotekos (centro) fondo apyvartos rodiklis – 1,3 tai yra 0,3 didesnis nei 2017 m.; 

 bibliotekos (centro) fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,5 (+0,1); 

 miesto bibliotekų fondo apyvartos rodiklis – 0,9 (-0,1); 

 miesto bibliotekų fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,6 (toks ir 2017 

m.); 

 kaimo bibliotekų fondo apyvartos rodiklis – 1 (-0,1); 

 kaimo bibliotekų fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas – 0,6 (+0,1). 
 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

4.1. Vartotojų telkimas 

 

Remiantis statistiniais (http://osp.stat.gov.lt) 2018 m. sausio 1 d. duomenimis, 

savivaldybėje buvo 26 778 gyventojai, tai yra 421 gyventojais arba 2 proc. mažiau nei 2017 m. 

sausio 1 d. duomenimis. 

Biblioteka ir jos struktūriniai teritoriniai padaliniai 2018 m. aptarnavo 25 873 gyventojų 

mikrorajoną, 905 gyventojų mikrorajoną aptarnavo Bibliotekai nepriklausanti Kražių M. K. 

Sarbievijaus kultūros centro biblioteka.  

Iš viso Biblioteka rajono gyventojų sutelkė 26,8 proc., tai yra 0,2 proc. mažiau nei 2017 m., 

iš jų: 

 biblioteka (centras) – 23 proc., tai yra 2 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 miesto bibliotekos – 30 proc., tai 1 proc. daugiau nei  2017 m.; 

 kaimo bibliotekos – 28 proc., tai yra tiek, kiek  2017 m. 

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai, 2017 m. metais buvo: 

 mieste – 4427 (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos biblioteką); 

 kaime – 671. 

Bibliotekos aptarnauja ne tik joms priskirto mikrorajono gyventojus, tačiau ir kitų bibliotekų 

mikrorajonams priklausančius gyventojus, jei pastariesiems dėl įvairių priežasčių patogiau lankytis 

ne „savo“ mikrorajono bibliotekoje. Didžiausią mikrorajono gyventojų procentą 2018 m. sutelkė tos 

 
Dokumentų nurašymas 

Nurašyta knygų ir serialinių 

leidinių 

2018 
Palyginimas 

2018 2018 
2017 

Fiz. vnt. Sumažėjo (padidėjo) (proc.) pav. Fiz. vnt. 

Biblioteka iš viso: 7306 -55 873 7296 

Biblioteka (centras) 1254 -60 673 1245 

Miesto bibliotekos 875 -50 552 875 

Kaimo bibliotekos 5177 -54 497 5176 

http://osp.stat.gov.lt/


12 

 

bibliotekos, kurių mikrorajonai yra maži ir (ar) jose lankėsi kitų bibliotekų mikrorajonų gyventojai: 

52 proc. mikrorajono gyventojų sutelkė Žalpių (mikrorajono gyventojų skaičius yra 329), 43 proc. – 

Pašilėnų (mikrorajono gyventojų skaičius yra 446), 39 proc. – Mockaičių (mikrorajono gyventojų 

skaičius yra 418) bibliotekos.   

Mažiausią mikrorajono gyventojų procentą sutelkė Lupikų biblioteka, kuriai priskirtas 762 

gyventojų mikrorajonas, sutelkta 17 proc. gyventojų. Prie vartotojų telkimo prisideda nestacionarus 

(dažniausiai tai – knygnešystė) jų aptarnavimas. 

Statistinis rajono gyventojas 2018 m. Bibliotekoje apsilankė 4,58 kartus per metus, tai yra 

0,08 karto dažniau nei buvo planuota. 

 

4.2. Vartotojų skaičius 

 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos vartotojų (fizinių) sumažėjo 3 proc. 

 

 Vartotojai (fiziniai) 

Vartotojai Perregistruoti Naujai užregistruoti 

2018 

Palyginimas 

2018 

Tai yra visų 

vartotojų 

(proc.) 

2018 

Tai yra visų 

vartotojų 

(proc.) 

2018 (padidėjo/ 

sumažėjo) 

2017 

(proc.) 

Bibliotekoje iš viso: 6939 -188 -3 5923 

85 

1016 

15 
Bibliotekoje (centre) 2026 -62 -3 1642 384 

Miesto bibliotekose 1328 -7 -0,5 1060 268 

Kaimo bibliotekose 3585 -119 -3 3221 364 

 

Pagrindinės vartotojų (fizinių) mažėjimo priežastys – didėjantis Bibliotekos pasiekiamumas 

virtualiai, mažėjantis gyventojų skaičius savivaldybėje, didėjanti informacinių ir ryšių priemonių 

(toliau – IRT) plėtra namų ūkiuose, objektyvios (ligos, darbuotojų kaita) padalinių vartotojų 

neaptarnavimo priežastys.  

Vartotojų sudėtis. Bibliotekos vartotojų (fizinių) sudėtis 2018 m. buvo tokia: 

 32 proc. – vartotojai vaikai, tai yra 1 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 18 proc. – jaunimas, tai yra 3 proc. mažiau nei 2017 m.;  

 50 proc. – vaikai ir jaunimas, tai yra 1 proc. mažiau nei 2017 m.;   

 16 proc. – bedarbiai ir namų šeimininkės, tai yra 1 proc. daugiau nei 2017 m.; 

 21 proc. – dirbantieji, tai yra 1 proc. daugiau nei 2017 m.;  

 9 proc. – pensininkai, tai yra 1 proc. daugiau nei 2017 m.; 

 11 proc. – VIII–XII klasių moksleivių, tai yra 1 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 46 proc. – moterys (suaugusiųjų vartotojų), tai yra 1 proc. daugiau nei 2017 m.; 

 17 proc. – vartotojai su viduriniu išsilavinimu, tai yra 1 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 5 proc. – vartotojai su nebaigtu viduriniu, tai yra tiek, kiek  2017 m.; 

 10 proc. – vartotojai su aukštesniuoju išsilavinimu, tai yra 1 proc. daugiau nei 2017 

m.; 

 11 proc. – vartotojai su aukštuoju išsilavinimu, tai yra tiek, kiek 2017 m.; 
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Didžiausia Bibliotekos vartotojų dalis buvo vaikai ir jaunimas – 50 proc., 21 proc. sudarė 

dirbantieji, 16 proc. – bedarbiai, 9 proc. – pensininkai, 4 proc. – kiti. 
 

 
 

4.3. Apsilankymų skaičius 
 

Bendras apsilankymų (fizinių ir virtualių) skaičius Bibliotekoje 2018 m. padidėjo 0,2 proc.: 

fizinių apsilankymų sumažėjo 1,5 proc., tačiau 9 proc. padaugėjo virtualių lankytojų apsilankymų 

skaičius.  

Bibliotekoje (centre) fizinių apsilankymų padidėjo 0,3 proc. Kaimo bibliotekose 

apsilankymų sumažėjo 3 proc. Viena šio rodiklio sumažėjimo priežasčių – dėl darbuotojų ligų bei 

kaitos kurį laiką neaptarnauti vartotojai Kiaunorių ir Lykšilio bibliotekose. 

7319 

7448 

6939 

2016 2017 2018

Vartotojai (fiziniai)  

2037 
2088 

2026 
1442 1335 

1328 

3840 
3704 

3585 

2016 2017 2018

Vartotojai (fiziniai) 
VB

Miesto pad.

Kaimo pad.

16 

50 

21 

9 

Bedarbiai Vaikai ir jaunimas Dirbantys Pensininkai

Bibliotekos  vartotojų sudėtis (procentais) 
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Miesto bibliotekose apsilankymų sumažėjo tik 0,1 proc. Tytuvėnuose apsilankymų 

padaugėjo 0,7 proc., tačiau 0,4 proc. sumažėjo Užventyje. 
 

 

 
 

Apsilankymų mažėjimą lėmė tokios priežastys, kaip demografinė rajono gyventojų padėtis, 

dėl objektyvių priežasčių (darbuotojų ligos ir kaita) neįvykdyta planuota veikla Kiaunorių bei 

Lykšilio bibliotekose. Taip pat pastebėta, kad tikrai rečiau bibliotekose lankosi dirbantieji, 

gyventojai, įsigiję asmeninius kompiuterius, turintys interneto prieigą savo namuose ir (ar) turintys 

mobilius įrenginius, kuriuos naudoja ir naršymui internete, prisijungdami prie jo ir Bibliotekos 

erdvėse.  

Atsižvelgiant į tai, jau treji metai, kai  atrankiniu būdu fiksuojamas gyventojų, besilankančių 

Bibliotekos erdvėje ir pasinaudojančių Bibliotekos bevielio interneto galimybėmis per asmeninius 

kompiuterius ir mobiliuosius įrenginius, skaičius. 

Virtualūs lankytojai naudojosi Bibliotekos e. paslaugomis: e. katalogais, duomenų bazėmis, 

virtualiomis paslaugomis, domėjosi Bibliotekos interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt, 

Bibliotekos ir JIE  socialiniame tinkle facebook pateikta informacija, įvykiais, naujienomis. 

Bibliotekoje virtualių apsilankymų skaičius nuo 2011 metų  kasmet didėja.  

 

4.4. Lankomumas 

 

Bendras lankomumas ataskaitiniais metais buvo 17,7 tai yra 0,2 didesnis nei 2017-aisiais, 

tame tarpe: 

 bibliotekos (centro) – 21, tai yra 0,1 didesnis nei 2017 m.; 

 miesto bibliotekų – 13,8, tai yra toks, koks buvo 2017 m.; 

 kaimo bibliotekų – 17,3 tai yra 0,1 didesnis nei 2017 m. 

Šis Bibliotekos veiklos rodiklis 0,6 viršijo šalies vidurkį, kuris yra 17,1. 

43595 42182 42306 

18327 18540 18352 

64355 

64023 62247 

2016 2017 2018

Apsilankymai (fiziniai) 

VB

Miesto p.

Kaimo p.

 Apsilankymai 

Fiziniai Virtualūs 

Palyginimas   Palyginimas 

2018 Padidėjo (sumažėjo) (proc.) 2018  Padidėjo (sumažėjo) (proc.) 

Bibliotekoje iš viso: 122905 -1,5 

22523 +9 
Bibliotekoje (centre) 42306 +0,3 

Miesto bibliotekose 18352 -0,1 

Kaimo bibliotekose 62247 -3 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
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4.5. Dokumentų išduotis 

 

Dokumentų ataskaitiniais metais buvo išduota 8 proc. mažiau nei 2017 m. Kaip ir 2017-

aisiais, Bibliotekoje vietoje buvo išduota 37 proc. dokumentų, daugiausiai – 65 proc. – Vidsodžio 

bibliotekoje, mažiausiai – 2 proc. – Kiaunorių bibliotekoje.  
  

 

 
 

 
 

2018 m., palyginus su 2017-aisiais, 2 proc. padidėjo periodinių leidinių išduotis, 2 proc. 

sumažėjo grožinės literatūros, šakinės literatūros išduota 9 proc. t. y. tiek pat, kiek 2017 m.  

Bibliotekos padaliniuose populiariausia buvo R. Sepetys knyga „Tarp pilkų debesų“. Tarp 

skaitomiausių J. Picoult, K. Hannah, M. H. Clark, L. Kleypas, S. Brown, kitų užsienio autorių 

172310 

167396 

153606 

2016 2017 2018

Dokumentų išduotis 

53614 
53557 52756 

29337 

27689 25464 

89359 

86141 

75386 

2016 2017 2018

Dokumentų išduotis 
VB

Miesto p.

Kaimo p.

 Dokumentų išduotis 
Iš viso Išduota į namus Išduota vietoje 

Fiz. vnt. Palyginimas su 2016 m. (fiz. vnt.) Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Bibliotekoje iš viso: 153606 -13790 89278 58 64328 42 

Bibliotekoje (centre) 52756 -801 19425 37 33331 63 

Miesto bibliotekose 25464 -2234 18184 51 7280 29 

Kaimo bibliotekose 75386 -10755 51669 68 23717 32 

 

 

 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Bibliotekoje iš viso: 63949 42 14603 9 75054 49 

Bibliotekoje (centre) 16538 31 4154 8 32064 61 

Miesto bibliotekose 11837 46 3070 12 10557 42 

Kaimo bibliotekose 35574 47 7379 10 32433 43 
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knygos.  Iš lietuvių autorių, be minėtos R. Sepetys, skaitomos buvo R. Šerelytės „Raganos širdis“, I. 

Buivydaitės „Rožių dvaras“, E. Malūko „Vytauto žemė“ ir kt. Bibliotekoje tarp populiariausių 

knygų buvo J. Moyes romanas „Šokanti su žirgais“ (2015) ir B. Sruogos  knyga „Dievų miškas“ 

(1976), kurios išduotos po 30 kartų, o K. Hughes romanas „Laiškas“ (2016) išduota 29 kartus. 

Iš šakinės literatūros populiariausios buvo šios knygos: Y. N. Harari „Sapiens: glausta 

žmonijos istorija“ (9 skyrius) išduota 14 kartų, E. Račiaus „Musulmonai ir jų islamai“ (2 skyrius), 

išduota 11 kartų, Z. Nauckūnaitės „Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai“ (8 

skyrius) ir A. Černausko „Pragaro ambulatorija: dienos ir naktys Skubios pagalbos skyriuje“ (6 

skyrius) išduotos 8 kartus. 

2018 m. periodinių leidinių išduotis sudarė net 49 proc., tai yra 2 proc. daugiau nei 2017 m. 

Ataskaitiniais metais periodikos prenumeratai įsigyti buvo skirta 44 proc. lėšų mažiau nei 2017-

aisiais. Tiesa, dalis lėšų periodikai įsigyti buvo skirta iš 2017 metų. Taip pat keliolikos pavadinimų 

periodinius leidinius Biblioteka gavo iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, kitų 

organizacijų, skaitytojų, kurie sudarė galimybę bibliotekų lankytojams skaityti savo 

užprenumeruotus periodinius ledinius. Itin dosnūs buvo pašilėniškiai savo bibliotekai dovanoję 5 

pav. periodiką.  

Vien tik periodinius leidinius 2018 m. skaitė 303 vartotojų, tai yra 4 proc. visų Bibliotekos 

vartotojų. Tokių daugiausiai buvo Stulgių bibliotekoje – 17 proc., Lykšilio ir Kukečių bibliotekose 

– 9 proc. 

Kitų (garsinių, garsinių regimųjų, elektroninių) dokumentų išduotis 2018 m. sudarė 

0,47 (+0,7) proc. visos dokumentų išduoties.  

Bibliotekoje jų buvo išduota 724 fiz. vnt., iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 587 fiz. vnt.; 

 miesto bibliotekose – 31 fiz. vnt.; 

 kaimo bibliotekose – 106 fiz. vnt. 

51 proc. visų elektroninių dokumentų Bibliotekoje (centre) išduota  JIE.  

Kasmet vis labiau populiarėja įvairūs stalo žaidimai, ypatingai jie buvo populiarūs Tytuvėnų 

ir Pagryžuvio bibliotekose. 

Kitos paslaugos. Ataskaitiniais metais Bibliotekos vartotojams buvo padarytos 

21876  dokumentų kopijos, tai yra 3,5 proc. daugiau nei 2017 m., o iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 441 vnt.;  

 miesto bibliotekos – 3738 vnt.; 

 kaimo bibliotekos – 17697 vnt. 

Kaip ir 2017 metais, dažniausiai tai buvo e. bankininkystėje, e. deklaravimo sistemose 

sukurti įvairūs dokumentai, moksleivių, studentų rašto darbai, asmeninių dokumentų, straipsnių iš 

periodikos kopijos ir pan.  

 

4.6. Skaitomumas 

 

Bendras skaitomumas 2018 m. buvo 22 (-1,5) ir šalies vidurkio – 27,2 nesiekė. 

Ataskaitiniais metais buvo: 

 bibliotekoje (centre) – 26, tai yra toks, koks buvo 2017 m.; 

 miesto bibliotekose – 19 (-1); 

 kaimo bibliotekose – 21(-2). 
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4.7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

 

2018 m. Bibliotekoje vartotojams buvo skirtos 222 darbo vietos, iš kurių 

106 kompiuterizuotos. 
 

 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: 222 106 106 106 44 150 

Biblioteka (centras) 44 15 15 15 21 36 

Miesto bibliotekose 23 11 11 11 5 16 

Kaimo bibliotekos 155 80 80 80 18 98 

 

4.8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

2018 m. Bibliotekoje įvairiuose mokymuose (ekskursijos, bibliografijos ir informacijos 

pamokėlės, skaitmeninio raštingumo ir naudojimosi e. paslaugomis mokymai, konsultacijos) 

dalyvavo 7043 gyventojai. Individuliai ir grupėse mokyti  612 gyventojų (4 proc. daugiau nei 2017 

m.) mokyti dirbti kompiuteriu bei įvairia programine įranga, naudotis e. paslaugomis. Bibliotekoje 

(centre), Lioliuose, Pagryžuvyje, Pašilėnuose, Tytuvėnuose, Užventyje, Vidsodyje ir Žalpiuose 

vaikams ir jaunimui organizuoti robotikos mokymai. Bibliotekoje (centre) kompiuteriniai grafinio 

dizaino („Publisher“ ir „Gimp“ programomis) mokymai vyko suaugusiems, dalyvaujant Suaugusių 

mokymosi savaitėje „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. Šioje savaitėje taip pat dalyvavo Junkilų, 

Žalpių, Liolių ir Šaltenių bibliotekos, organizavusios gyventojams įvairius edukacinius užsiėmimus. 

Vidsodžio ir Pašilėnų bibliotekose kartu su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 

Kelmės poskyrio specialistais organizuoti „Gyventojų pajamų ir turto deklaravimo“, o Pagryžuvio ir 

Žalpių bibliotekose – mokymai „E. paslaugos patogesniam gyvenimui“.  

Bibliotekoje buvo sudarytos sąlygos stebėti aktualijų (tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka, 

2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas ir kt.), taip pat akcijos „Senjorų dienos 

internete“ (senjorams – apie e. paslaugas, skaitmeninės erdvės galimybes bei grėsmes ir pan.) 

tiesiogines transliacijas  iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos. Pastarojoje akcijoje 

dalyvavo 240 senjorų, tai – ketvirtas rezultatas tarp šalies bibliotekų.  

Ataskaitiniais metais 3116 Bibliotekos lankytojų buvo suteiktos 2482 įvairios konsultacijos, 

susijusios su informacinėmis technologijomis. Daugiausia konsultacijų – 31 proc. suteikta e. 

bankininkystės klausimais,  darbo kompiuteriu tema – 26 proc., 11 proc. – paieškos internete 

klausimais.  

Biblioteka Kelmės rajono suaugusių švietėjų mugėje „Patirties skrynią atvėrus...“ 

pristatė programą „Biblioteka – informacija, žinios, laisvalaikis“, kurios metu veikė mobili 

skaitykla, mugės dalyviai galėjo susipažinti su 3D modeliavimo kompiuterine programa bei 3D 

spausdintuvo galimybėmis, pristatyta kita Bibliotekos edukacinė veikla. 

 

 

 



18 

 

 Ekskursijos, mokymai 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: 328 1198 129 323 929 3040 

Biblioteka (centras) 292 959 4 4 269 867 

Miesto bibliotekos 8 32 4 7 193 783 

Kaimo bibliotekos 28 207 121 312 467 1390 
 

Bibliotekos darbuotojai gyventojus mokė ne tik grupėse, bet ir individualiai. Daugiausiai 

individualiai gyventojų mokyta bibliotekoje (centre), Liolių, Mockaičių, Pagryžuvio, Pašilėnų ir 

Žalpių bibliotekose. 

4.9. Prieiga ir sąlygos 
 

Biblioteka, siekdama sudaryti optimalias prieinamumo prie jos išteklių sąlygas, vykdė 

vartotojų stacionarų aptarnavimą ir ekstensyvią veiklą, teikė nuotolines informacines paslaugas 

išnaudodama Bibliotekos interneto svetainės ir socialinių tinklų facebook, instagram,  el. pašto bei 

kitų susisiekimo priemonių galimybes, o Kelmėje sudarytos sąlygos dokumentus Bibliotekai 

grąžinti visą parą. 

Vidutiniškai stacionariai Bibliotekos vartotojai buvo aptarnaujami 8 val. per dieną (6 darbo 

dienos per savaitę) arba 7 val. per dieną (5 darbo dienos per savaitę): 

 Bibliotekos (centro) vartotojai 2018 m. buvo aptarnaujami pirmadieniais–šeštadieniais, 

išskyrus vasarą, kai šeštadieniais vartotojai neaptarnaujami, iš viso 289 dienos per metus; 

 miestų bibliotekos dirbo pirmadieniais–penktadieniais ir vidutiniškai vartotojus aptarnavo 

242 dienas per metus; 

 kaimų bibliotekos dirbo pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus Pašilėnų biblioteką, kuri 

dirbo antradieniais–šeštadieniais, ir vidutiniškai vartotojus aptarnavo apie 220 dienų per 

metus.  

Ekstensyvią veiklą Biblioteka vykdė pasitelkdama knygnešius bei bibliotekinių paslaugų 

punktą Kolainiuose. Nuotolinių informacinių paslaugų teikimui ir jų pristatymui Biblioteka 

išnaudojo savo interneto svetainės, socialinio tinklo facebook, e. pašto bei telefono galimybes.  

 

4.10. Tarpbibliotekinis aptarnavimas 

 

Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (toliau – TBA) sutartis nebuvo sudaryta, todėl 

TBA vartotojai nesinaudojo. 

Pagrindinės TBA paslaugos nepopuliarumo priežastys: informacijos prieinamumas 

internetu, didelis pašto paslaugų mokestis bei santykinai ilgas laiko tarpas iki reikalingo dokumento 

gavimo. Dažniausiai vartotojui dokumentas reikalingas „čia ir dabar“, o ir Bibliotekos fondas, 

matyt, tenkina vartotojus.  

 

4.11. Renginiai 

 

Siekdama gerinti informacinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumą, sudaryti palankesnes 

sąlygas įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, 

populiarinti krašto kūrėjų kūrybą,  mokytis visą gyvenimą, Biblioteka organizavo įvairius renginius, 
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kurie buvo susiję su profesionalaus meno sklaida, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, 

Vydūno, Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-

Vanago, Tėvo Stanislovo metams, atskleidžiantys Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, 

reprezentuojantys rajoną, pristatantys įvairią Bibliotekos edukacinę veiklą. 

 

Ataskaitiniais metais 1 renginyje vidutiniškai apsilankė 22 žmonės. Renginių lankytojai 

sudarė 14 proc. visų Bibliotekos lankytojų. 

  Pagrindinės renginių formos buvo: popietės, knygų pristatymai, viktorinos, literatūros ir 

kitų dokumentų parodos, meno parodos. Ypač populiarėja edukaciniai renginiai ir užsiėmimai: 

įvairios kūrybinės dirbtuvės, pamokėlės, protų mūšiai, edukacijos, susijusios su naujausiomis 

technologijomis. Populiarūs ir garsiniai skaitymai, kurių buvo pravesta 170. Jie sudarė 21 proc. visų 

renginių ir (arba) 34 proc. visų žodinių renginių. Įvyko 81 edukacinis renginys, 193  edukaciniai 

užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 2273 žmonės. 

Su kitomis organizacijomis ar įstaigomis (kultūros centrais, mokyklomis, bendruomenėmis, 

seniūnijomis, asociacijomis) buvo organizuojami kompleksiniai renginiai – valstybinių bei 

kalendorinių švenčių paminėjimai, teminės vakaronės ar literatūros vakarai. Tai yra 11 proc. visų 

renginių. Buvo surengta 200 parodų, kuriose buvo panaudoti 3622 eksponatai, tai yra vidutiniškai 

18 eksponatų vienos parodos metu. Parodos sudarė 25 proc. visų renginių. Bibliotekoje surengtos 

88 kitos (meno darbų, tautodailės, rankdarbių ir pan.) parodos. Jos sudarė 44 proc. visų parodų. 

JIE organizuoti ir jaunimo tarpe populiarūs buvo elektroninio sporto turnyrai, kuriuose 

dalyvavo 63 jauni žmonės. 

Įsijungta į įvairias skaitymo skatinimo, lietuvių kalbos puoselėjimo ir pan. akcijas: 

„Skaitymo iššūkyje“ (organizatorė – Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka) dalyvavo 

biblioteka (centras) ir 10 padalinių, dalyvauta Nacionalinėje Lietuvos bibliotekų savaitėje 

(organizuoja Lietuvos bibliotekininkų draugija), Metų knygų rinkimuose (knygų pristatymai vyko 

Liolių ir Žalpių bibliotekose) ir kt. 

Tarp renginių, susijusių su profesionalaus meno sklaida, ar veiklų, populiarinančių lietuvių 

rašytojų kūrybą, menininkų darbų pristatymus, paminėtinos bibliotekoje (centre): knygos 

„Maironis. Laiškai. Atsiminimai“ (2016, dalyvavo sudarytojas E. Žmuida),  rašytojo V. Kalvaičio 

knygos „Vakarai, kurių nebuvo“ (2017), poeto J. Žitkausko tarmiškos kūrybos knygos „Sakyciniai 

ir pilniavociniai. Ailėraščiai dzūkų tarmi“ (2018), istoriko, publicisto A. Anušausko knygos 

„Prezidento žvalgas. Du gyvenimai“ (2018), „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“, Seimo narės 

A. Monkauskaitės knygos „Mano kadencija“ (2016), knygos apie kelmiškį Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarą A. Račą (dalyvavo autorė B. Žymantienė), rašytojos V. 

Stančiauskaitės knygos „Stebuklo galia“ (2018) sutiktuvės, susitikimai su poeto K. Bradūno dukra 

E. Bradūnaite-Aglinskiene, su populiaria rašytoja I. Buivydaite, vyko garsaus fotomeninko M. 

Jovaišos fotografijų paroda „Neregėta Lietuva“, A. Pacevičiaus, J. Jereckienės, A. Indrašiaus 

tapybos darbų parodos. Tytuvėnų bibliotekoje taip pat pristatyta knyga „Maironis. Laiškai. 

 Renginiai 
Lankytojai 

Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

Iš viso: 785 88 497 200 17057 

Biblioteka (centras)  193 16 124 53 9049 

Miesto bibliotekos 217 11 156 50 2206 

Kaimo bibliotekos 375 61 217 97 5802 
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Atsiminimai“, įvyko susitikimas su rašytoju V. Almaniu. Pakražantyje pristatyta vietos šviesuolio 

A. Banio knyga „Gimtinėj įmintos pėdos“, Lioliuose – A. Juozaičio knyga „Tėvynės tuštėjimo 

metas“, o Šaukėnuose paminėtas kraštiečio poeto, žurnalisto G. Griškevičiaus 70-metis. 

Iš gausaus renginių skaičiaus būtų galima išskirti spalio 12–25 d. Bibliotekoje vykusį ir 

didelio lankytojų susidomėjimo sulaukusį nekomercinio kino festivalį „Be spragėsių“. Beveik dvi 

savaites trukusio festivalio programą sudarė 11 pasaulinio kino panoramoje ryškų pėdsaką palikusių 

ir pripažinimą pelniusių filmų iš Lietuvos, Izraelio, Prancūzijos, JAV, Vokietijos, Švedijos, 

Norvegijos, Šveicarijos, skirtų įvairaus amžiaus žiūrovams. Ypač didelio žiūrovų susidomėjimo 

sulaukė A. Matelio dokumentinis filmas „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“, scenarijaus autorės ir 

režisierės E. Vertelytės tragikomedija „Stebuklas“, prancūzų kūrėjų animacinis filmas „Moliūgėlio 

gyvenimas“. Žiūrovų laukė ne tik įsimintini filmai, bet ir susitikimai-diskusijos su festivalio 

svečiais – teatro ir kino aktoriumi, režisieriumi B. Latėnu, trumpametražių filmų kūrėjais 

R. Oičenka ir A. Antanavičiumi, teatro aktoriumi, režisieriumi, muzikos atlikėju V. Bareikiu.  

2018-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, 

Vydūno, Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-

Vanago, Tėvo Stanislovo metais, todėl Biblioteka nemažai renginių skyrė jiems paminėti: 

vidudienio skaitymai „Skaitome Lietuvai“ vyko Spaudos atgavimo, kalbos ir  knygos dieną,  

popietės „Aš tikrai myliu Lietuvą“ (Užventis), „Istoriją nešam savy...“ (Žalpiai), „Laisva šalis 

mana“ (Pašilėnai), „Dainuoju Lietuvai“ (Karklėnai), istorijos ir pilietiškumo pamoka „Įžymūs 

Užvenčio krašto žmonės – nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“ (Užventis), konferencija „Žodis, kaip 

žiedas, tesiskleidžia laisvai“ ir kalbininko J. Pabrėžos knygos „Žemaičių kalba ir rašyba“ 

pristatymas (Kelmė), bibliotekoje (centre) ir Karklėnuose vyko Nacionalinė viktorina (organizatorė 

Lietuvių kalbos draugija), popietės „Vienybė težydi“ (Pakražantis), „Laisva šalis mana“ (Pašilėnai), 

fotografijų paroda „Tytuvėnai senose fotografijose“ (Tytuvėnai)  – Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui,  A. Indrašiaus trijų ciklų tapybos darbų paroda „... tai rūpi ne tik man“ (Kelmė) – 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado 

Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms g. m., Bibliotekos darbuotojai ženkliai prisidėjo rengiant 

vaizdo projektą „Trys Sąjūdžio dešimtmečiai Kelmės krašte“, jis pristatytas konferencijoje, skirtoje 

Sąjūdžio 30-mečiui Kelmės krašto muziejuje bei bibliotekoje – Sąjūdžio metams. 

45-oji Žemaitės literatūrinė premija buvo įteikta rašytojui M. J. Urbonui už novelių rinkinį 

„Dvasių urna“, o 22-oji R. Biržinytės literatūrinė premija paskirta (po mirties) buvusiai 

parlamentarei, gydytojai, visuomenininkei A. Monkauskaitei už publicistikos knygą „Mano 

kadencija“. Bibliotekoje (centre) vyko tradicinis „Poezijos pavasarėlis“, Pagryžuvyje, Šedbaruose, 

Vaiguvoje – taip pat tradicinės poezijos šventės. 

Organizuoti etninei kultūrai puoselėti skirti renginiai: Užgavėnių šventė – Junkiluose, 

Maironiuose, Pašilėnuose, Vidsodyje, advento vakarai – Lykšilyje, Junkiluose, Vaiguvoje ir 

Tytuvėnuose, Velykų renginiai – Junkiluose, Šalteniuose, Užventyje, Tytuvėnuose. 

2018 m. ypač aktyviai buvo vykdoma Bibliotekos edukacinė veikla. Organizuoti įvairūs 

renginiai ir užsiėmimai: pamokėlės, kūrybinės dirbtuvės, protų mūšiai, edukacijos, susijusios su 

naujausiomis technologijomis, kiti užsiėmimai. Juos lanko ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Iš viso 

Bibliotekoje suorganizuotas 81 edukacinis renginys ir 193 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose 

dalyvavo 2273 lankytojai. Susidomėjimo sulaukė protų mūšis suaugusiems „Auksinis protas“, 

kuriame dalyvavo 6 komandos. Protų mūšis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui vyko 

ne tik Bibliotekoje, bet ir kapitono Flinto stovykloje, protų lyga jaunimui – Šedbaruose. 
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Bibliotekose organizuoti edukaciniai užsiėmimai, skirti kūrybiškam, įdomiam laisvalaikiui: 

dekupažo – Junkiluose ir Pašilėnuose, karpinių – Šalteniuose,  žvakių gamybos ir jų dekoravimo – 

Kukečiuose,  muilo gamybos – Šaukėnuose ir Žalpiuose, makiažo – Kelmėje, margučių dažymo 

vašku – Tytuvėnuose, kalėdinių vainikų pynimo, kalėdinių dekoracijų gaminimo – Junkiluose, 

Lykšilyje, Vaiguvoje, Užventyje ir kt.   

Populiarios inovatyvios edukacijos: piešimas 3D pieštukais, smėliu, skrebinimas, 

„Žaidžiame televiziją“, „Interaktyvių grindų edukacija“, robotika.  

Kasmet vis labiau populiarėja Bibliotekoje rengiamos įvairios parodos: tapybos, grafikos 

darbų, piešinių, fotografijų, karpinių, rankdarbių, keramikos, medžio darbų ir pan. Jų Bibliotekoje 

surengta 88. Lankytojų dėmesio susilaukė bibliotekoje (centre) veikusios parodos: kelmiškių E. 

Palubinskytės, J. Liubino, V. Liubino, V. Sutkienės, vilniečio K. Jakštonio bei M. Jovaišos 

fotografijų, R. Masiulienės veltinių, A. Pacevičiaus ir A. Indrašiaus tapybos, E. Šeputaitės karpinių, 

B. Šeputienės pintų juostų, Aukštelkės socialinės globos namų gyventojų akvarelės ir monotipo 

technika atliktų darbų, Maironių, Pašilėnų, Užvenčio bibliotekose – tautodailininkų A. 

Filipavičiaus, M. Šikšnio, B. Banienės  darbų iš molio ir medžio, Tytuvėnų bibliotekoje – Liolių 

socialinės globos namų gyventojų tapybos ant vandens darbų, gimnazistų piešinių, Kelmės A. 

Lipeikos menų mokyklos ekslibrisų parodos. Daugelyje bibliotekų veikė įvairios fotografijų, vietos 

tautodailininkų rankdarbių parodos, o Junkiuose organizuotas fotografijų konkursas „Gražiausi 

Junkilų kraštovaizdžiai“. 

Ciklas renginių buvo organizuotas projekto „Šimtmečių istorijos“, skirto Europos dienai 

Kelmės mieste paminėti, įgyvendinimo metu. 

Kaip partnerė, Biblioteka prisidėjo prie tradicinio konkurso „Prozos aruodai–2018“ veiklų 

įgyvendinimo, antrą kartą Šiaulių knygų mugėje pristatytos Bibliotekos edukacijos. 

Suaugusiųjų klubai bibliotekose. 2018 m. prie Tytuvėnų bibliotekos veikė „Sveiko 

gyvenimo klubas“ (19 narių), prie Šaltenių bibliotekos – dainuojančių moterų klubas „Lendrė“ 

(5 nariai). 

Išsamiau apie renginius vaikams žr. skyriuje 5.4 „Renginiai vaikams“. 

 

4.12. Mokamos paslaugos 

 

Bibliotekoje (centre) ir 20-yje struktūrinių padalinių buvo teikiamos mokamos paslaugos. 

Dažniausiai Bibliotekos lankytojai pageidavo pasidaryti dokumentų kopijas, padauginti ar 

nuskenuoti dokumentus, įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą.  

Už mokamas paslaugas 2018 m. Biblioteka gavo 1000 Eur, iš jų: 

 biblioteka (centras) – 381,45 Eur; 

 miesto ir kaimo bibliotekos – 618,55 Eur. 

 

4.13. Visuomenės informavimas ir komunikacija 

 

Bibliotekai rūpinasi tinkama informacijos sklaida. Viena iš pagrindinių sklaidos priemonių – 

Bibliotekos interneto svetainė www.kelmeszemaitesvb.lt. Joje pateikiama informacija apie Biblioteką, 

išnaudojamos interneto svetainės galimybės tobulinant ir plečiant vartotojų aptarnavimą bei 

informavimą. Tai – skaitmeninių paslaugų teikimo vartotojams priemonė. Interneto svetainėje buvo 

talpinamos Bibliotekos naujienos, renginių akimirkos, kraštotyros informacija, vaizdo reportažai ir 

visa, kas padeda atskleisti Bibliotekos savitumą, jos paslaugas, organizuojamas priemones.  

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
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Nuorodos į Bibliotekos interneto svetainę yra patalpintos Bibliotekos steigėjo interneto 

svetainėje www.kelme.lt, tinklalapyje www.labasiskelmes.lt ir kitur. 

Kita populiari informavimo bei komunikavimo su esamais ir potencialiais vartotojais 

priemonė,  kuria naudojasi Biblioteka – socialiniai tinklai. Bibliotekos facebook profilį 

https://www.facebook.com/Kelmės-r-savivaldybės-Žemaitės-viešoji-biblioteka-219862674780590/  

2018 m. mėgo 1503 lankytojai. Individualų facebook profilį turi Jaunimo inovatyvi erdvė (419 

mėgsta) https://www.facebook.com/JIE-974110906009430/ 

Facebook profilį taip pat turi: Karklėnų biblioteka – https://www.facebook.com/Karklėnų-

biblioteka-460785630785656/; 

Tytuvėnų bibliotekos vaikų erdvė – https://www.facebook.com/Tytuvėnų-Biblioteka-Vaikų-

skyrius –402348956551103/?fref=ts; 

 Pagryžuvio biblioteka – https://www.facebook.com/pagryzuvio.kaimobiblioteka; 

 Šaltenių biblioteka – https://www.facebook.com/salteniubibliotekininke.r.railiene; 

 Mockaičių biblioteka – https://www.facebook.com/mockaiciu.biblioteka.3; 

 Instagram  –  (292 sekėjai) https://www.instagram.com/kelmeszemaitesvb/; 

Socialinius tinklus Biblioteka naudoja palaikyti abipusiai naudingiems kontaktams su 

esamais Bibliotekos vartotojais bei naujų paieškai, operatyviam informacijos pateikimui. 

Prie visuomenės informavimo prisidėjo Bibliotekos informaciniai leidiniai, kurie vis dar yra 

patrauklūs kai kurioms vartotojų grupėms. Tai laikraštis „Bibliotekų žinios“ (periodiškumas – 2 k. 

per metus), taip pat kvietimai, proginiai lankstinukai, įvairios skrajutės ir pan. 

Informacija apie Bibliotekos renginius, veiklą periodiškai buvo skelbiama žurnale „Savaitė“, 

rajono laikraščiuose, interneto svetainėje www.kelmesrajone.lt, taip pat ir kituose interneto 

tinklalapiuose: www.kelme.lt, www.manokelme.lt, www.biciulis.net, www.snaujienos.lt, 

www.zemaitijosgidas.lt, www.evensi.com, bibliotekiniuose portaluose: 

http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/, per Lietuvos radiją ir kt. 

Žiniasklaidai Bibliotekos darbuotojai pateikė 155 (+10) informacines žinutes ar straipsnius. 

Apie Bibliotekos veiklą rašė rajono laikraščiai „Bičiulis“, „Kelmiškiams“, „Kelmės kraštas“.  
 

 
Iš 

viso 

Bibliotekos darbuotojų straipsniai Ne Bibliotekos darbuotojų straipsniai Radijo, 

TV 

reportažai 

 

Iš 

viso 

Respublikinė 

spauda 

Vietinė 

spauda 
Internetas 

Iš 

viso 

Respublikinė 

spauda 

Vietinė 

spauda 
Internetas 

Iš viso: 243 133 5 55 136 110 2 47 68 10 

Biblioteka (centras) 65 36 3 10 52 29 0 12 17 7 
Miesto bibliotekos 69 21 2 18 23 48 1 14 36 1 
Kaimo bibliotekos 109 76 0 27 61 33 3 21 15 1 

 

Per LRT parodytas vaizdo reportažas iš Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventės. 

Informacija apie Bibliotekoje vykstančius literatūrinius renginius (knygų pristatymas, 

susitikimus su knygų autoriais), Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventę buvo skelbiama LRT 

televizijos laidoje „Labas rytas, Lietuva“ ir LRT radijo laidoje „Ryto garsai“. 

LRT kultūros gruodžio mėnesio „Stop juosta“ laidoje apie Žalpių miestelį ir jo istoriją 

pasakojo bibliotekininkė A. Žalandauskienė. 

Bibliotekos darbuotojo R. Kančausko nufilmuota Pašiaušės kaimo vaizdo medžiaga naudota 

LNK TV laidoje „Brydės“. 

Per Šiaulių televiziją laidoje „Labas iš Kelmės“ parodyti 6 vaizdo reportažai: 

 iš A. Monkauskaitės knygos „Mano kadencija“ pristatymo; 

http://www.kelme.lt/
http://www.labasiskelmes.lt/
https://www.facebook.com/Kelmės-r-savivaldybės-Žemaitės-viešoji-biblioteka-219862674780590/
https://www.facebook.com/JIE-974110906009430/
https://www.facebook.com/Karklėnų-biblioteka-460785630785656/
https://www.facebook.com/Karklėnų-biblioteka-460785630785656/
https://www.facebook.com/Tytuvėnų-Biblioteka-Vaikų-skyrius%20–402348956551103/?fref=ts
https://www.facebook.com/Tytuvėnų-Biblioteka-Vaikų-skyrius%20–402348956551103/?fref=ts
https://www.facebook.com/pagryzuvio.kaimobiblioteka
https://www.facebook.com/salteniubibliotekininke.r.railiene
https://www.facebook.com/mockaiciu.biblioteka.3
https://www.instagram.com/kelmeszemaitesvb/
http://www.kelmesrajone.lt/
http://www.kelme.lt/
http://www.manokelme.lt/
http://www.biciulis.net/
http://www.snaujienos.lt/
http://www.zemaitijosgidas.lt/
http://www.evensi.com/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/
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 iš knygos „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“ pristatymo; 

 iš B. Žymantienės knygos „Antanas Račas“ pristatymo; 

 iš konferencijos „Žodis, kaip žiedas, tesiskleidžia laisvai“, skirtos Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai; 

 iš R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventės; 

 iš Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo šventės. 

Virtualioje erdvėje (http://kelmeszemaitesvb.lt/lt/lankytojams1/vaizdo-medziaga3, 

www.youtube.com) buvo pasiekiami Bibliotekos darbuotojų ir (ar) rėmėjų parengti reportažai: 

 Knygos „Vakarai, kurių nebuvo“ pristatymas;  

 Europos dienos paminėjimas;  

 Tradicinis poezijos pavasarėlis ir R. Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo šventė; 

 Projektas „Inovacijų laboratorija“; 

 Kino festivalis „Be spragėsių“; 

 Projektas „Inovacijų virusas“. 

2 vaizdo siužetai (sukurti JIE darbuotojo Rolando Kančausko) įkelti į socialinį tinklą 

Youtube: 

 Poezijos ir muzikos valanda „Suokalbis“;  

 Poezijos ir muzikos vakaras „Baltas žiemos ilgesys“. 

 

         V. DARBAS SU LANKYTOJAIS VAIKAIS 

 

5.1. Vartotojų vaikų, jų apsilankymų skaičius ir lankomumas 

 

Remiantis statistiniais (http://osp.stat.gov.lt) 2018 m. sausio 1 d. duomenimis 

savivaldybėje gyveno 3311 vaikai (0–14 m. amžiaus). Tai 5 proc. mažiau nei 2017 m.  
 

 Vartotojai vaikai (fiziniai) 

Vartotojai Apsilankymai Lankomumas 

2018 
2017  

(padidėjo/sumažėjo) 

(proc.) 

2018 
2017  

(padidėjo/sumažėjo) 

(proc.) 

2018 
2017  

(padidėjo/sumažėjo)  

Bibliotekoje iš viso: 2258 -5 66372 -3 29 Toks pat 

Bibliotekoje (centre) 715 +0,1 23514 -5 33 -2 

Miesto bibliotekose 534 -2 10607 -4 20 Toks pat 

Kaimo bibliotekose 1009 -10 32251 -2 32 +3 

 

Biblioteka vaikams yra  puiki kultūros ir informacijos, laisvalaikio praleidimo ir įvairių 

medijų naudojimo vieta, taip pat – vieta savišvietai, susitikimams, bendravimui. Bibliotekoje 

vaikams sudarytos sąlygos skaityti tradicines knygas, periodiką, naudotis skaitmenine informacija, 

klausytis muzikos, dalyvauti įvairiuose renginiuose ir susitikimuose, edukaciniuose užsiėmimuose, 

kitose veiklose. 

Bibliotekose buvo sutelkta 68 proc. vaikų, tai yra toks pat procentas, kaip ir 2017 m. 

Pagrindinės 2018 m. darbo su vaikais veiklos kryptys buvo vartotojų vaikų telkimas, 

skaitymo populiarinimas, vaikų informacinių įgūdžių ugdymas ir kūrybiško laisvalaikio 

organizavimas.  

 

 

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

 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos lankytojams vaikams buvo išduota 64035 fiz. vnt. 

dokumentų, tai yra 9 proc. mažiau nei 2017 m.  

47 proc. visų išduotų dokumentų buvo grožinė literatūra, 12 proc. – šakinė ir 41 proc. – 

periodiniai leidiniai. Kitose laikmenose vaikams buvo išduota 281 fiz. vnt. dokumentų, tai yra 

0,4 proc. visos išduoties vaikams ir 17 proc. mažiau nei 2017 m. 

 

Daugiausiai skaitoma grožinės literatūros knyga buvo R. Rene Russell „Prietrankos 

dienoraštis“, populiarios L. Žutautės knygos apie Kakę Makę, H. Webb knygutės („Išgelbėtas 

šuniukas“, „Pasiklydusi sniege“, „Bėglė rudutė“, „Kačiukas, kurio niekam nereikėjo“ ir kt.), tačiau 

daugiausiai kartų išduota pižamorama „Paryž“ (119 kartų), 46 kartus išduota enciklopedija visai 

šeimai „Geras! : neįtikėtini faktai ir rekordai“, 43 kartus – knyga „50 dalykų, kuriuos turėtum 

išbandyti iki 13 metų“. 

5.3. Skaitomumas 

 

Vaikų skaitomumas 2018 m. buvo 28, tai yra 2 mažiau nei 2017 m., tačiau 4 viršytas šalies 

vidurkis (24); tame tarpe: 

 bibliotekoje (centre) – 36, tai yra 1 daugiau nei 2017 m.; 

 miesto bibliotekose – 20, tai yra 2 mažiau nei 2017 m.; 

 kaimo bibliotekose – 28 tai yra 2 mažiau nei 2017 m. 

 

5.4. Renginiai vaikams 

 

Vaikams ataskaitiniais metais daugiausiai buvo suorganizuota žodinių renginių. Jie sudarė 

75 proc. visų renginių, iš kurių 42 proc. – garsiniai skaitymai, 10 proc. – įvairūs edukaciniai 

renginiai, o parodos sudarė 15 proc. visų renginių vaikams. Vaikų renginių lankytojai sudarė 

45 proc. (12 proc. mažiau nei 2017 m.) visų Bibliotekos renginių dalyvių. 

Bibliotekos renginių vaikams kryptys buvo panašios kaip ir suaugusiesiems. Tai renginiai, 

organizuoti įgyvendinant projektinę veiklą, profesionalaus meno sklaida, etninę kultūrą 

puoselėjantys renginiai, literatūrinė ir edukacinė veikla, taip pat įsijungta į įvairias respublikines 

akcijas. 

 

 

 

 
 

 Dokumentų išduotis 

  Fiz. vnt. 

Palyginimas 

2015 

(padidėjo/suma

žėjo) (proc.) 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. proc. Fiz. vnt. proc. 
 

Fiz. vnt. 

nuo visos 

išduoties 

(proc.) 

Iš viso: 64035 -9 30369 47 7355 12 26311 41 

Biblioteka (centras) 25686 +2 6109 24 1662 6 17915 70 

Miesto bibliotekos 10444 -14 5793 55 1994 19 2657 26 

Kaimo bibliotekos 27905 -16 18467 66 3699 13 5739 21 
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Organizuoti įvairūs, vaikus su profesionaliais rašytojais ir menininkais supažindinantys 

renginiai: Užvenčio bibliotekoje svečiavosi vaikų mėgstama dailininkė ir rašytoja L. Žutautė, 

Tytuvėnuose lankėsi rašytojas, poetas D. Rekys, Kelmėje vyko kraštietės dalininkės L. Eitmantytės-

Valužienės iliustracijų ir jos sūnaus Vykinto fotografijų parodos, Pašilėnuose „Varlytės“ teatras 

mažiesiems skaitytojams parodė spektaklį „Vienaragės istorija“. 

Tradiciškai Tytuvėnų, Užvenčio, Liolių, Pagryžuvio ir Pašilėnų bibliotekos dalyvavo 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje „Šiaurės herojai“, kurios metu suorganizuota 16 renginių, o juose 

dalyvavo 255 dalyviai. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame tradiciniame XXII 

Knygų pristatymo konkurse dalyvavo kelmiškės A. ir G. Bankovskaitės bei Liolių bibliotekos 

skaitytoja I. Samuilytė. 

Dalyvauta respublikiniuose projektuose „Skaitymo IŠŠŪKIS – 2018“, Vokiečių kalbos 

dienose „Ő kaip vokiškai?“, asociacijos „Langas į ateitį“ iniciatyvoje „Saugesnio interneto savaitė“, 

akcijose „Lietuva skaito“, „Knygų Kalėdos“. Užvenčio biblioteka dalyvavo UAB „Naisių vasara“ 

inicijuotuose tradiciniuose konkursuose „Gandrus pasitinkant“ ir „Vaikų velykėlės – 2018“. 

Biblioteka (centras) organizavo tradicines Skaitytojų įrašymo dienas, Saugaus eismo 

mėnesį. 

Nemažai įvairių priemonių vaikams organizuota minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

metį: Pagryžuvio, Tytuvėnų ir Šedbarų bibliotekų renginys „Gražiausių žodžių vėrinys – Lietuvos 

šimtmečiui“ vyko etnografinėje J. A. Krikščiūnų sodyboje  Šedbaruose, viktorina „Ką aš žinau apie 

Lietuvą“ – Šedbaruose, Tytuvėnuose – viktorina „Nepriklausomai Lietuvai – 100 metų“ ir 

edukacinė popietė „Lietuviški simboliai vaikų kūryboje“, Užventyje – popietė „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“ ir kompiuterinių piešinių paroda „Lietuvai – 100“, Lioliuose – viktorina „Šalis ta Lietuva 

vadinas“, protų mūšis „Tėvynė Lietuva“ pravestas kapitono Flinto stovykloje, Karklėnuose, 

Maironiuose, Pagryžuvyje – vyko kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu pagaminti įvairūs darbeliai, 

skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir pan.  

 Bibliotekoje (centre) minėta Gimtosios kalbos diena, veikė respublikinės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų parodos-konkurso „Mažoj širdelėj Lietuva“ darbų paroda, ekslibrisų 

paroda „Su Lietuva širdy“ (Kelmės profesinio rengimo centro klubo „Be rėmų“ projektas „Veikime 

kartu“). 

Tytuvėnuose pirmąkart organizuota jaunųjų skaitytojų konferencija „Vaikai vaikams – apie 

knygas“, o Vaiguvoje – taip pat pirmą kartą įvyko akcija „Saugi vasara 2018“. Žalpių bibliotekoje 

įvyko įdomi popietė „Pažintis su knyga kitaip“, kurią pravedė VGTU studentė V. Kavaliauskaitė. 

Projekto „Šimtmečių istorijos“ įgyvendinimo metu organizuota Europos dienos šventė, 

plakatų konkursas,  Europos egzaminas, rytmetys vaikams ir kitos veiklos. 

Prie vaikų skaitymo skatinimo ir skaitymo įgūdžių lavinimo prisideda Bibliotekoje 

vykstantys garsiniai skaitymai, kurių suorganizuota 182 (42 proc. nuo visų renginių vaikams), 

popietės, skirtos Tarptautinei vaikų knygos dienai, rašytojų jubiliejams paminėti, užsiėmimai, 

 
2018 

Renginiai 
Lankytojai 

Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai 

Iš viso: 432 46 322 64 7715 

Biblioteka (centras)  71 10 44 17 3556 

Miesto bibliotekos 165 9 138 18 1549 

Kaimo bibliotekos 196 27 140 29 2610 
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populiarinantys etininę kultūrą ir papročius (Šv. Velykoms, Kalėdoms, Motinos, Tėvo dienoms ir 

pan.). 

Kasmet įvairėja ir gausėja Bibliotekos edukacinė veikla. Bibliotekoje vyko edukaciniai 

renginiai, o ypatingai buvo populiarūs įvairūs kūrybiniai užsiėmimai: atvirukų, kalėdinių dekoracijų 

gaminimas, pynimas, margučių dažymas, daiktų dekoravimas, rudeninių puokščių kūrimas, 

kūrybinis braižymas (skrebinimas), piešimas smėliu, žolynų mandalos, kūryba iš kinetinio smėlio, 

piešimas 3D pieštukais, robotikos užsiėmimai   ir kt. Bibliotekoje (centre) nemažo susidomėjimo 

sulaukė pasaulio vaikų haiku „Gyvosios būtybės. JAAL FOUNDATIC“ XV konkursas. Jaunieji 

lankytojai vis dar džiaugėsi įgyvendinant projektą „Inovatyvios bibliotekos paslaugos vaikams“ 

įrengtomis interaktyviomis grindimis. Į interaktyvių grindų ir kitus vaikų erdvėje rengiamus 

edukacinius užsėmimus atvykdavo ne tik Kelmės miesto, bet ir rajono švietimo įstaigų moksleiviai. 

Daugiausia edukacinių užsiėmimų organizuota bibliotekoje (centre), Užventyje, Karklėnuose, 

Vidsodyje, Pašilėnuose, Šedbaruose, Lioliuose, Maironiuose, Pagryžuvyje.  

Daugėja integralių pamokų bibliotekoje, o lyderė yra Karklėnų biblioteka, kurioje vyko net 

48 integruotos dailės, muzikos, matematikos, gamtos, anglų kalbos ir kitų dalykų pamokos. 

Bibliotekos (centro) darbuotojai edukacines pamokėles ir kitus edukacinius užsiėmimus 

pravedė 11-oje bibliotekų. 

Bibliotekoje daugėja įvairių kūrybinių, meno parodų: bibliotekoje (centre) veikė skuodiškės 

tautodailininkės B. Šeputienės pintų juostų, Kelmės specialiosios mokyklos mokinių kūrybos darbų 

parodos „Mano Kalėdos“ ir „Draugystės spalvos“, Aukštelkės socialinės globos namų gyventojų 

darbų „Rudens spalvos“ parodos, Užvenčio bibliotekoje – mokinių piešinių, fotografijų, o parodoje 

„Emigrantų laiškai tėviškei“ buvo pristatyta XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės iš užsienio 

parvežtų atvirukų paroda. 

Iš viso Bibliotekoje vaikams buvo suorganizuoti 432 renginiai (55 proc. visų Bibliotekos 

renginių). 

Informacija apie vaikų klubus. Bibliotekoje (centre) veikė ilgalaikes tradicijas turintis 

pasakų klubas „Drevinukas“, kurį lankė 6 vaikai, o 2018-aisiais pradėjo veikti Robotikos būrelis, 

kurio nuolatiniais lankytojais tapo 12 jaunųjų bibliotekos lankytojų. Nuo 2000 m. Šedbarų 

bibliotekoje veikia vaikų seklytėlė „Daigelis“. 2018 m. jį lankė 16 vaikų. Vaikų laisvalaikio 

užimtumo klubas „Krapštukai“ veikė Pagryžuvio bibliotekoje. Klubą lankė 9 vaikai. Vaikų klubas 

„Bitutė“, kurį 2018 m. lankė 11 vaikų, veikė Kukečių bibliotekoje.  

 

5.5. Informacinis darbas, užklausos 

 

Vaikams buvo vedamos bibliografinės ir (ar) informacinės valandėlės, kurių: 

 iš viso buvo 37 (36 val.), tai yra 3 daugiau nei 2017 m.; 

 vidutiniškai 1 bibliotekoje įvyko 1,6 bibliografinės ir/ar informacinės valandėlės. 

Mokymai. 2018 m., įgyvendinant projektą „Inovacijų virusas“ robotikos (Lego Mindstorms 

rinkiniai) ir arduino (Micro: bit programa) mokymai pravesti Tytuvėnų, Užvenčio, Liolių, 

Maironių, Pagryžuvio, Pašilėnų, Vidsodžio, Žalpių bibliotekų bei Kelmės rajono vaiko ir šeimos 

gerovės centro lankytojams.  Mokymuose lankytojai ne tik įgijo teorinių žinių apie robotiką, bet 

lavino kūrybinius, techninius robotų konstravimo ir programavimo įgūdžius. Iš viso šiuose 

užsiėmimuose ir baigiamojoje „RoboFiestos“ šventėje dalyvavo 319 mokinių. 



27 

 

Užklausos. Vaikų užklausų 2018 m. buvo mažiau. Iš viso atsakyta į 1032 užklausas, tai yra 8 

proc. mažiau nei 2017 m. 

Kaip ir kasmet, dažniausiai buvo pateikiamos teminės užklausos gamtos, literatūros mokslo, 

istorijos, etnografijos temomis.  

Bibliotekininkai suteikė vartotojams vaikams 803 konsultacijas skaitmeninio raštingumo 

temomis. 

5.6. Prieiga prie interneto 

 

Prieigą prie interneto turėjo 22 bibliotekos, tai yra tiek pat, kiek ir 2017 m. 
 

Interneto vartotojų vaikų 2018 m. sumažėjo 14 proc., o interneto seansų sumažėjo 13 proc. 

Kasmet vis dažniau bibliotekose naudojamasi bevieliu internetu, o tai daro įtaką interneto seansų, 

apskaitomų VRSS, skaičiui – lemia jo mažėjimą. VRSS apskaita nebuvo organizuota JIE 

kompiuterizuotose darbo vietose. 

 

5.7. Fondo formavimas 

 

Naujų dokumentų vaikams ir moksleiviams 2018 m. iš viso buvo įsigyta 2552 fiz. vnt., tai 

yra 1 proc. mažiau nei 2017 m.  

 

 

 

 

 

 

 
 

25 proc. knygų vaikams ir moksleiviams gauties sudarė Paramos ir labdaros fondo 

„Švieskime vaikus“ dovanotos knygos. 

Vidutiniškai 1 miesto (be Kelmės specialiosios mokyklos bibliotekos) bibliotekai buvo 

užprenumeruota 7 pav. (1 pav. daugiau nei 2016 m.) periodiniai leidiniai vaikams. 

Vidutiniškai 1 kaimo bibliotekai buvo užprenumeruota 2 pav. (tiek pat, kiek ir 2017 m.) 

periodiniai leidiniai.  

Bibliotekos (centro) vaikų erdvėje lankytojai galėjo skaityti 8 pav. (1 pav. daugiau nei 2017 

m.) periodinius leidinius.  

 

VI. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

6.1. LIBIS programinės įrangos diegimas 
 

 Interneto vartotojų vaikų skaičius Vaikų interneto seansų skaičius 

2018 
  Dalis nuo visų interneto vartotojų 

(proc.) 2018 
Dalis nuo visų interneto seansų 

skaičiaus (proc.) 

Iš viso: 1408 36 24915 57 

Biblioteka (centras) 440 32 4036 34 

Miesto bibliotekos 250 42 4646 72 

Kaimo bibliotekos 718 36 16233 52 

 Įsigyta naujų A (ikimokyklinio amžiaus) 

grupės dokumentų 

2018 Palyginus su 2017 m. (proc.) 

Iš viso: 528 +11 

Biblioteka (centras) 54 -14 

Miesto bibliotekos 83 +6 

Kaimo bibliotekos 391 +15 
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LIBIS programinė įranga Bibliotekoje (centre) buvo įdiegta 2003 m. ir pradėta dirbti 

katalogavimo ir komplektavimo posistemyje, atliekamas analizinis katalogavimas bei periodinių 

leidinių dokumentų registravimas. 2008 m. įdiegtas skaitytojų aptarnavimo posistemis (toliau – 

LIBIS SAP).   

Bibliotekoje (centre), Tytuvėnų, Užvenčio, Grinių, Junkilų, Karklėnų, Kukečių, Lykšikio, 

Liolių, Lupikų, Maironių, Pašilėnų Vaiguvos, Vidsodžio, Žalpių (68 proc. bibliotekų) fondas 

rekataloguotas. Per 2018 m. metus rekataloguota 6769 fiz. vnt. dokumentų. 

LIBIS SAP 2018 m. buvo įdiegta Junkilų, Šaltenių ir Vidsodžio bibliotekose. Iš viso ši PĮ 

įdiegta 15-oje bibliotekų, o tai yra 68 proc. visų potencialių šios PĮ bibliotekų-naudotojų (išskyrus 

Kelmės specialiosios mokyklos biblioteką ir Stulgių biblioteką, kurioje nėra prieigos prie interneto). 

Bibliotekos elektroninis katalogas pildomas nuo 2003 m., o bibliografinių įrašų šiame 

kataloge 2018 m. buvo 81930. Per metus elektroninis katalogas papildytas 3068 įrašu. 

Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui, kurį tvarko LNMMB (toliau – NBDB), 

sukurtas 931 analizinis bibliografinis įrašas (toliau – BĮ).  

  

6.2. Informacinis fondas 
 

Informacinis fondas 2017 m. sudarė 3,4 proc. viso Bibliotekos dokumentų fondo, o vidutinis 

informacinio fondo dydis buvo: 

 miesto bibliotekoje (padaliniuose) – 478 fiz. vnt. dokumentų (Kelmės specialiojoje 

mokykloje toks fondas neformuojamas); vidutiniškai šis fondas papildytas 2 fiz. vnt. 

 kaimo bibliotekose – 150 fiz. vnt. dokumentų ir vidutiniškai šis fondas papildytas 

1,6 fiz. vnt. dokumentų. 

 

 

 

 

 
 

Bibliotekoje (centre) šiame fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai. Tai 

enciklopedijos, žinynai, žodynai, vadovai, taip pat kita reikalinga literatūra, kurios įsigyjama po 

1 egz. Informacinių leidinių fondas 2018 m. buvo papildytas 12 fiz. vnt. dokumentų, ir šiuo metu 

fondą sudaro 1106 fiz. vnt.  

 

6.3. Katalogų ir kartotekų sistema 

 

Bibliotekoje yra elektroninis katalogas. Organizuojama kraštotyros fonde esančių knygų 

analizinių aprašų kartoteka, struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – mikrorajono ir kraštotyros 

kartotekos. Pastarosios 2018 m. papildytos 396 įrašais. 

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

Bibliotekoje atsisakyta kortelinės sisteminės straipsnių kartotekos, nes formuojamas 

elektroninis analizinių įrašų katalogas, atsisakyta bibliotekininkystės kartotekos, užkonservuotas 

kortelinis sisteminis katalogas. 

 

6.4. Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

 Informacinis fondas (fiz. vnt.) 

Iš viso: 4904 

Biblioteka (centras) 1094 

Miesto bibliotekos 949 

Kaimo bibliotekos 2861 
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Užklausų skaičius ataskaitiniais metais sumažėjo net 13 proc., jų buvo gauta 2815, tai yra 

566 mažiau nei 2017 m., iš jų: 

 užklausų, atsakytų elektroniniais kanalais, telefonu – 105; 

 atsakytų užklausų – 2806, tai yra 99,7 proc. visų pateiktų užklausų; 

 atsakyta užklausų bibliotekoje (centre) – 696, tai yra 32 proc.  mažiau nei 2017  m.; 

 atsakyta miesto bibliotekose – 785, tai yra 3 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 atsakyta kaimo bibliotekose – 1334, tai yra 5 proc. mažiau nei 2017 m.; 

 vidutiniškai 1 struktūriniam teritoriniam padaliniui teko (išskyrus Kelmės specialiosios 

mokyklos biblioteką) 100 atsakytų užklausų. 

Ataskaitiniais metais teminės užklausos sudarė 81 proc., adresinės – 12 proc., faktografinės 

– 5 proc., tikslinamosios – 2 proc. visų atsakytų užklausų. Pagrindiniai užklausų pateikėjai yra 

moksleiviai ir studentai. Užklausų temos buvo įvairios: gamtos, literatūros, geografijos, ekologijos, 

etnografijos, kraštotyros, kultūros, ekonomikos, rinkodaros, vadybos, teisės ir kt.  

Tenkinant užklausas buvo naudojamasi internetu, informacinių leidinių fondu, LNMMB 

duomenų bazėmis. Užklausos dažniausiai pateikiamos atėjus į bibliotekas, 3 proc. pateikta telefonu, 

1 proc. – e. priemonėmis. Iš kaimo padalinių į daugiausia užklausų atsakė Pašilėnų biblioteka – 180, 

Šedbarų biblioteka – 158, Maironių – 110, mažiausiai – Stulgių biblioteka – 10.  

Augant informaciniam gyventojų (ypač pagrindinių užklausų pateikėjų) raštingumui, prie ko 

neabejotinai prisidėjo ir bibliotekos,  vartotojai geba ir savarankiškai rasti atsakymus į jiems 

iškilusius klausimus, todėl stebima užklausų mažėjimo tendencija.  

 

6.5. Internetas ir elektroninės paslaugos 

 

Užtikrinant informacijos prieinamumą, bibliotekose buvo sudarytos sąlygos naudotis 

tradiciniais informacijos bei mokymosi šaltiniais ir elektroniniais ištekliais. 2018 m. interneto 

prieiga buvo palaikoma 21 VIP taške bei Kelmės specialiosios mokyklos bibliotekoje, tai yra 22 

bibliotekose arba 96 proc. visų bibliotekų. VIP neturėjo biblioteka Stulgiuose.  

2018 m. interneto vartotojų buvo 3949, tai yra 6 proc. daugiau nei 2017 m., iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 1364 (+14 proc.);  

 miesto bibliotekose – 598 (-0,4 proc.); 

 kaimo bibliotekose – 1987 (+3 proc.); 

 44 proc. interneto vartotojų buvo vaikai. 

Interneto vartotojų skaičius padidėjo dėka vaikų ir jaunimo, kurie ir yra vieni iš aktyviausių 

Bibliotekos  interneto paslaugos vartotojų, neabejotinai šio rodiklio augimui didelės reikšmės turi ir 

JIE, kurioje yra ganėtinai nauja kompiuterinė technika.  

Iš viso Bibliotekos vartotojai galėjo naudotis 106, o darbuotojai 44 kompiuterizuotomis 

darbo vietomis, turinčiomis prieigą prie interneto. 

Naudojimąsi Bibliotekos e. paslaugomis atspindi šie rodikliai:  

 seansų skaičius – 43540 (VRSS); 

 atsisiųstų įrašų skaičius – 2431 (DB ir OPAC, prie ankstesnių DB duomenų pridėtos 

INFOLEX ir NAXOS MUSIC duomenys) ; 

 atsisiųstų dokumentų skaičius – 239 (DB, prie ankstesnių DB duomenų pridėta 

INFOLEX duomenys); 
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 virtualių apsilankymų skaičius – 22523 (+9 proc.). Šis rodiklis didėja kasmet nuo 

2011 m. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekoje, kur yra prieiga prie interneto, vartotojai galėjo nemokamai naudotis internetu, 

taip pat nemokamai šiomis e. duomenų bazėmis bei katalogais: 

 EBSCO Publishing (8 DB paketas), kuriuo buvo galima naudotis ne tik Bibliotekoje, 

bet ir nuotoliniu būdu (tokia galimybe pasinaudojo 2 vartotojai, kuriems buvo 

suteikta nuotolinė prieiga); 

 Naxos Music Library (išsami muzikos kolekcija);  

 Infolex (teisės aktų portalas); 

 Bibliotekos e. katalogu; 

 suvestiniu e. katalogu; 

 Bibliotekos interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt skelbiama informacija 

(tame tarpe elektroniniais kraštotyros darbais).  

Vartotojams per Bibliotekos interneto svetainę teikiama paslauga „Klausk bibliotekininko“ 

(2018 m. buvo pateiktos tik 3 užklausos). 

2018 m. , deja, interneto seansų sumažėjo 7 proc. Vartotojai naudojasi internetine telefonija 

Skype, e. paštu, e. bankininkyste, socialiniais tinklais.  

Lankytojams Bibliotekoje buvo sudarytos sąlygos stebėti aktualijų (tiesioginių išmokų 

mokėjimo tvarka, 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas ir kt.), taip pat akcijos 

„Senjorų dienos internete“ (senjorams – apie e. paslaugas, skaitmeninę erdvės galimybes bei 

grėsmes ir pan.) tiesiogines transliacijas  iš LNMMB. Pastarojoje akcijoje dalyvavo 240 senjorų, tai 

– ketvirtas rezultatas tarp šalies bibliotekų.  

Vartotojai galėjo lankyti virtualias tiek bibliotekų, tiek kitų institucijų parengtas parodas 

(2018 m. virtualių parodų Bibliotekos interneto svetainėje buvo galima pamatyti 10), sekti 

informaciją ir bendrauti socialiniuose tinkluose.  

Internetas atveria ir kitų galimybių Bibliotekai bei jos lankytojams: bibliotekoje (centre) 

buvo parengti 6 vaizdo reportažai iš įvairių renginių ir užsiėmimų. Reportažai buvo pateikti 

Bibliotekos interneto svetainėje. Joje taip pat vartotojai randa visateksčių kraštotyros darbų, jų 2018 

m. buvo suskaitmeninta 7.  

 

6.6. Kraštotyros veikla 
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Bibliotekoje toliau buvo komplektuojamas kraštotyros fondas (toliau – KF), kaupiama 

kraštiečių literatūra ir literatūra apie Kelmės kraštą, organizuojamos jos sklaidos priemonės, į 

NBDB pateikiami analiziniai BĮ, parsisiunčiami aktualūs BĮ, rengiami kraštotyros darbai, įvairūs 

renginiai, parodos. 

Organizuodama KF, Biblioteka kaupė kraštiečių literatūrą ir informaciją apie juos, literatūrą 

apie Kelmės kraštą, nuotraukų, lankstinukų bei kitų mažųjų leidinių archyvą. KF naujais 

dokumentais 2018 m. buvo papildytas: 

 bibliotekoje (centre) – 41 fiz. vnt.; 

 kitose bibliotekose – vidutiniškai po 2 fiz. vnt. 

Bibliotekos KF papildytas naujais dokumentais: atvirukų albumu „Senoji Kelmė“, 

tytuvėniškio rašytojo V. Kalvaičio rinktine „Vakarai, kurių nebuvo“, kelmiškio dailininko A. 

Seselsko grafikos albumu „Sielos sodai“, bibliografiniu žinynu „Žymūs žmonės. Kelmės kraštas“, 

Kelmės krašto  Garbės piliečio A. Šleževičiaus dovanotu „Kolainių Švč. Mergelės Marijos 

Karmelio kalno bažnyčia“ ir kitais spausdintais dokumentais bei skaitmenine vaizdo laikmena 

„Trys Sąjūdžio dešimtmečiai Kelmės rajone“. 

Biblioteka rengė ir į NBDB siuntė rajono periodinio laikraščio „Bičiulis“ analizinius BĮ. Iš 

viso 2018 m. į NBDB buvo:  

 pateikta analizinių BĮ – 931; 

 atsisiųsta analizinių BĮ – 712. 

Nauja kraštotyros medžiaga buvo pildomi tęstiniai ar ruošiami nauji teminiai bei 

personaliniai aplankai. 

Per metus Bibliotekoje buvo paruošta net 40 kraštotyros darbų: „Poezijos pavasarėlis – 

2017“, „Poezijos pavasarėlis – 2018“, „Žemaitės skaitymai Kelmėje“ (biblioteka (centras)), 

bibliografijos sąrašai apie žinomus krašto žmones: kraštotyrininkes J. Gerbenienę (Karklėnų 

biblioteka), D. Buzienę (Pagryžuvio biblioteka), baleto primarijų P. Skirmantą (Užvenčio 

biblioteka), dailininką R. Dichavičių (Lupikų biblioteka), rašytoją I. Viržintą (Tytuvėnų biblioteka), 

gamtos mokslų daktarę I. Švarcaitę (Vaiguvos biblioteka), poetą ir žurnalistą G. Griškevičių 

(Šaukėnų biblioteka) ir kt. Bibiotekoje (centre) tęsiamas metraštis „Kelmės kraštas mini 

Nepriklausomybės šimtmetį“. 

Kraštotyros informacijos sklaida buvo vykdoma įvairiomis priemonėmis: organizuojami 

įvairūs renginiai, rašoma rajono spaudoje, Bibliotekos interneto svetainėje, parodyti vaizdo 

reportažai per regiono televiziją ir pan. 

Virtualūs Bibliotekos lankytojai 2018 m. interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt galėjo 

skaityti 49 visateksčius kraštotyros darbus. Atsakyta buvo į 242 užklausas kraštotyros tema. 
 

 
Kraštotyros fondas 

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų skaičius 

Iš viso yra 
Parengta 

2018 
Iš viso 

Parengta 

2018 

Iš viso: 3692 17745 396 584 41 

Biblioteka (centras) 1426 1575 36 163 3 

Miesto bibliotekos 337 8520 174 76 8 

Kaimo bibliotekos 1929 7650 186 345 30 
 

2018 m. KF vidutiniškai buvo: 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
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 miesto bibliotekose – 168 fiz. vnt. dokumentų (išskyrus biblioteką (centrą); Kelmės 

specialiosios mokyklos biblioteka KF neformuoja); 

 kaimo bibliotekose –101 fiz. vnt. 

 Išduota dokumentų iš KF: 460 fiz. vnt., 

 bibliotekoje (centre): 73 fiz. vnt., 

 miesto bibliotekose: 24 fiz. vnt., 

 kaimo bibliotekose: 363 fiz. vnt. 

 

VII. METODINĖ VEIKLA 
 

7.1. Metodinės veiklos prioritetas 
 

Bibliotekos metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus (toliau – MITS) veiklos 

prioritetas – užtikrinti Bibliotekos veiklos, efektyvių darbo metodų, formų bei priemonių 

nustatymą, aprašymą, diegimą, planavimą ir sklaidą, remiantis Bibliotekos veiklos stebėsena, 

tyrimų rezultatais bei praktinės veiklos analize, Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, 

inovacijų ir naujų technologijų diegimą, gerosios patirties sklaidą, veiklos viešinimą, metodinės 

paramos teikimą bei atskaitomybę už veiklos rezultatus.  

7.2. Bibliotekos veiklos planavimas, analizė ir atskaitomybė 

 

Ataskaitiniais metais buvo išanalizuota 2017 m. Bibliotekos veikla ir rezultatai, pasiekti 

įgyvendinant Bibliotekos 2017 m. veiklos planą, parengtos 2016 m. Bibliotekos tekstinė ir 

statistinės ataskaitos, kurios nustatyta tvarka pateiktos LNMMB, regiono bibliotekai, Kelmės rajono 

savivaldybės tarybai ir administracijai. Veiklos rezultatai, problemos, tobulintinos sritys buvo 

aptariami darbuotojų seminaruose ir pasitarimuose. 

Nustatyta tvarka buvo parengtas 2018 m. Bibliotekos metinis veiklos planas, išanalizuoti 

Bibliotekos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių 2019 m. planavimo dokumentai. 

2018 m. periodiškai ir (arba) pagal poreikį apie Bibliotekos padalinių veiklą informacija 

buvo teikiama Bibliotekos direktoriui, reikalinga informacija – Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, 

regiono bibliotekai. LNMMB buvo teikiama informacija apie gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymus, konsultacijas Bibliotekoje.  

 

7.3. Edukacinių, metodinių rekomendacijų rengimas. Kartotekų tvarkymas. 
 

Ataskaitiniais metais buvo parengta: 

 medžiaga protų mūšiams „Protų mūšis „Mano Lietuva“ (klausimai moksleiviams); 

 metodinės rekomendacijos „Straipsnio rašymo metodika“; 

 „Metodiniai nurodymai padalinių darbuotojams tvarkant bibliotekos darbo e. 

dienoraščio apskaitą“; 

 „Renginių organizavimas: metodiniai nurodymai“; 

 parengtas elektroninis bibliotekos darbo dienoraštis ir organizuotas 

bibliotekininkams  pristatymas „E. dienoraščio pildymas“. 

Protų mūšis pravestas „Flinto“ vasaros stovyklos stovyklautojams.  

Toliau buvo pildomos išvykų ir faktinė kartotekos. 

 



33 

 

7.4. Praktinės pagalbos teikimas 
 

Atskaitiniais metais metodinė pagalba buvo teikiama Bibliotekos darbuotojams jų darbo 

vietose, apibendrinta – darbuotojų pasitarimų metu. Vykdyta bibliotekų veiklos priežiūra, teiktos 

individualios konsultacijos bibliotekų veiklos, darbo su informacinėmis technologijomis klausimais, 

atliekami kiti darbai, tarp kurių: 

 mokyklų bibliotekų specialistams buvo teikiama pagalba ir konsultacijos dėl statistinių 

ataskaitų pateikimo LIBIS statistikos modulyje; 

 bibliotekose apsilankyta 59 kartus (vidutiniškai 2,7 karto 1 bibliotekoje); 

 parengtas „2019 metų žymių datų kalendorius“; 

 organizuotos (pravestos) 5 edukacinės pamokėlės Bibliotekos struktūriniuose teritoriniuose 

padaliniuose; 

 vykdyta kompiuterizuotų darbo vietų, tinklo, biuro įrangos bei tarnybinių stočių priežiūra, 

nustatyti gedimai buvo šalinami, teiktos konsultacijos. Buvo vykdomas kompiuterių 

programinės įrangos atnaujinimas. Junkilų, Šaltenių ir Vidsodžio bibliotekose įdiegta LIBIS 

SAP PĮ.  

7.5. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas 

 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, 

mokėsi individualiai (rūpinosi savo savišvieta), pagal poreikį buvo konsultuojami, su naujovėmis 

supažindinami darbuotojų pasitarimų metu. 

Iš viso 2018 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, renginiuose (Bibliotekoje ir už jos 

ribų) kvalifikaciją kėlė 27 bibliotekininkai, 6 kitų sričių darbuotojai. Pagal poreikį Bibliotekos 

struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojams buvo teikiamos darbo kompiuteriu, gyventojų 

mokymų apskaitos, e. darbo dienoraščio pildymo, kitos konsultacijos. Bibliotekos darbuotojai 2018 

m. dalyvavo 4 pasitarimuose. Taip pat buvo organizuotas 1 seminaras: „Bibliotekų veikla 2017 

metais ir 2018 metų aktualijos“. 

Seminaruose buvo perskaityti šie pranešimai: 

 „Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2017 metų veiklos 

analizė“ (pranešėja N. Kančauskienė); 

 „Kelmės rajono bibliotekų 2017 m. veiklos rodikliai Respublikos, Šiaulių apskrities 

bibliotekų tarpe“ (pranešėja J. Dinapienė); 

 „Naujos ir patobulintos bibliotekų paslaugos: projektui „Bibliotekos pažangai–2“ 

pasibaigus“  (pranešėja N. Kančauskienė); 

Organizuoti ir (ar) pravesti mokymai: 

 „E. dienoraščio pildymas“. 

Ataskaitiniais metais buvo glaudžiai bendradarbiauta su regiono bibliotekos Regioninio 

bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus specialistais, šiam skyriui teikta įvairi informacija, 

organizuotas tradicinis Metų bibliotekininko konkursas, išaiškinti sėkmingiausiai dirbę 

bibliotekininkai.  

 

VIII. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

8.1. Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose ir kituose tyrimuose 
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2018 m. atliktas „Bibliotekos vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis“. 

Biblioteka taip pat dalyvavo kitų įstaigų organizuotuose tyrimuose: 

 „Kultūros ištekliai ir sukuriama vertė“ (anketa, organizatorė Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija);  

 „Kvalifikacijos kėlimo temų aktualumas“ (anketa, organizatorė LNMMB);  

 „Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ tvarumas (anketa, organizatorė LNMMVB).  

 

8.2. Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose 

 

Biblioteka prisidėjo prie šių programų ar projektų įgyvendinimo ir (ar) gavo naudą: 

 LR kultūros ministerijos programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir 

viešosios informacijos sklaida“ priemonė „Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir 

dokumentais“. Biblioteka gavo 23,1 tūkst. Eur ir įsigijo 3326 fiz. vnt. naujų dokumentų; 

 Savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonė „Kultūros rėmimo programų 

įgyvendinimas“. Papildomai finansuotas Bibliotekos įgyvendinti projektai „Inovacijų virusas“ bei 

„Kinas be spragėsių“ – 1,3 tūkst. Eur; 

 projektas „Regioninė kompleksinė skaitymo skatinimo programa“ (vykdytojas 

regiono biblioteka). 3 Bibliotekos skaitytojai dalyvavo XXIII Knygų pristatymo konkurse Šiauliuose; 

 projektas „Skaitymo IŠŠŪKIS–2018“ (projekto vykdytojai: respublikos apskričių 

viešosios bibliotekos, Lietuvos aklųjų biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija); 

 Vokiečių kalbos dienos „Ő kaip vokiškai?“ (vykdytojai: Vokietijos Federacinės 

respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe׳s institutas).  

 „Tradicinis prozos kūrėjų ir jos skaitytojų puoselėjimo konkursas-šventė „Prozos 

aruodai–2018“ (projekto organizatorius Tytuvėnų kūrybinis klubas „Austėja“). Biblioteka kaip 

partneris prisidėjo prie renginio veiklų įgyvendinimo. 

 

8.3. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

 

Biblioteka parengė 7 projektus, vykdė 3 (kiti nebuvo finansuoti arba veiklos planuojamos 

vykdyti 2019 m): 

 projektas „Inovacijų virusas“, skirtas vaikams ir paaugliams. Projekto metu sukurtos 

mobilios laboratorijos dėka 6 bibliotekose bei Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre 

vykusiuose robotikos užsiėmimuose įvairaus amžiaus vaikai ir paaugliai mokėsi konstruoti, 

programuoti ir valdyti robotus, o interaktyvių Arduino programavimo užsiėmimų metu – konstruoti ir 

programuoti nesudėtingas schemas, susipažino su arduino pritaikymo kasdieniniame gyvenime 

galimybėmis. Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT)  projektui įgyvendinti skyrė 3,4 tūkst. Eur, 

Kelmės rajono savivaldybė – 0,7 tūkst. Eur; 

 projektas „Šimtmečių istorijos“ buvo skirtas Europos dienai paminėti. Suorganizuota 

Europos dienos šventė, kurioje netrūko įvairių veiklų: vaikų rytmetys, plakatų konkursas-paroda, 

Europos egzaminas, europietiško kino vakaras ir kt. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje projektui 

įgyvendinti skyrė 0,9 tūkst. Eur; 

 projekto „Kinas be spragėsių“ metu suorganizuotas nekomercinio kino festivalis. Jo 

metu žiūrovai išvydo 11 aukštos meninės kokybės, įvairias socialines problemas gvildenančių 

dokumentinių, trumpametražių, animacinių ir vaidybinių kino filmų (E. Vertelytės „Stebuklas“, A. 
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Matelio „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“, „Moliūgėlio gyvenimas“ ir kt.), dalyvavo susitikimuose 

su režisieriais R. Oičenka ir A. Antanavičiumi, aktoriumi B. Latėnu ir atlikėju V. Bareikiu. Festivalio 

priemonėse apsilankė 776 žiūrovai. LKT projektui įgyvendinti skyrė 3,2 tūkst. Eur, Savivaldybė – 

0,6 tūkst. Eur; 

 prisidėta prie Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonės 

„Literatūrinių premijų finansavimas“ įgyvendinimo. Iš šiai priemonei skirtų asignavimų buvo 

finansuotas Bibliotekos projektas „Literatūrinių premijų (Žemaitės ir  R. Biržinytės) įteikimo 

švenčių organizavimas“ – 0,5 tūkst. 

 

IX. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

9.1. Darbuotojų skaičius ir kaita 

2018 m. pabaigoje Bibliotekoje 45,75 pareigybėse dirbo 50 darbuotojų, tai yra tiek, kiek ir 

2017 m. 

Bibliotekoje iš viso buvo 50 darbuotojų (45,75 pareigybėse), iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 25 (24,75 pareigybėse);  

 miesto bibliotekose – 6 (5,25 pareigybėse); 

 kaimo bibliotekos – 19 (15,75 pareigybėse). 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų buvo 39 (35 pareigybėse), iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 15 (15 pareigybėse);  

 miesto bibliotekose – 5 (4,25 pareigybėse); 

 kaimo bibliotekos: 19 (15,75 pareigybėse). 

Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną buvo 11. 

Bibliotekos reikmėms taip pat pasitarnavo praktiką Bibliotekoje atlikę 8 jaunuoliai (1 –

aukštosios mokyklos studentas, kiti – projekto „Atrask save“ dalyviai) bei 5 savanoriai. 

2018 m. bibliotekininkų amžiaus vidurkis, kaip ir praėjusiais metais,  buvo 51 metai, o 

darbo stažo vidurkis – 22 metai.  

 

9.2. Bibliotekos profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

 

Iš viso 2018 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose Bibliotekoje ir už jos ribų kvalifikaciją kėlė 27 bibliotekininkai, iš jų 6 buvo ne 

bibliotekininkai. 

Iš viso su aukštuoju išsilavinimu Bibliotekoje buvo 22 tai yra 56 proc. profesionalių 

bibliotekininkų, iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 9;  

 miesto bibliotekose – 2; 

 kaimo bibliotekos – 11.  

Iš viso su aukštesniuoju išsilavinimu Bibliotekoje buvo 15, tai yra 38 proc. profesionalių 

bibliotekininkų, iš jų: 

   bibliotekoje (centre) – 6;  

 miesto bibliotekose – 3; 

 kaimo bibliotekose – 6. 
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Iš viso su kitu išsilavinimu Bibliotekoje buvo 2, tai yra 5 proc. profesionalių bibliotekininkų, 

iš jų: 

 bibliotekoje (centre) – 0; 

 miesto bibliotekose – 0; 

 kaimo bibliotekose – 2. 

 

9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

2018 m. bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai buvo tokie: 

 vartotojų skaičius 1 bibliotekininkui – 177,  tai yra 5 mažiau nei 2017 m.; 

 apsilankymų skaičius 1 bibliotekininkui – 3151, tai yra 47 mažiau nei 2017 m.; 

 išduotis 1 bibliotekininkui – 3938, tai yra 354 mažiau nei 2017 m.; 

 gyventojų mokymų 1 bibliotekininkui valandų skaičius – 28, tai yra 14 mažiau nei 

2017 m.; 

 renginių lankytojų 1 bibliotekininkui skaičius – 437, tai yra 55 daugiau nei 2017 m. 

Apsilankymų skaičius per dieną 2018 m. buvo:  

 bibliotekoje (centre) – 146; 

 vidutiniškai miesto bibliotekoje (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos 

biblioteką) – 73;  

 vidutiniškai kaimo bibliotekoje, kur dirbama pilnu pareigybės darbo krūviu – 20. 

 

X. MATERIALINĖ BAZĖ 
 

10.1. Patalpų būklė ir plotas 

 

Nedideli patalpų remontai atlikti Grinių ir Šedbarų bibliotekose, o Stulgiuose pakeista 

elektros instaliacija. Bibliotekoje (centre) taip pat atlikti kai kurių patalpų smulkūs remonto darbai. 
  

Patalpų būklė Avarinės 

patalpos 

Remontuotinos 

patalpos 

Per metus 

atlikta nedidelių 

remontų 

Iš viso: 0 9 3 

Biblioteka (centras) 0 0 0 

Miesto bibliotekos 0 1 0 

Kaimo bibliotekos 0 8 3 

 

Bibliotekų šildymas. Bibliotekos centrinė buveinė, esanti Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmėje, 

Kelmės kultūros centro pastate, šildoma centralizuotai. Kukečių, Liolių, Šaukėnų, Vaiguvos, 

Tytuvėnų, Pašilėnų, Grinių, Stulgių, Kiaunorių, Lupikų, Šaltenių, Žalpių, Šedbarų, Karklėnų, 

Vidsodžio, specialiosios mokyklos  bibliotekos buvo šildomos kietu kuru šildymo katilais ar 

krosnimis.  Užvenčio, Pagryžuvio, Junkilų, Lykšilio, Maironių,  Mockaičių bibliotekos ir Kolainių 

knygų išdavimo punktas buvo šildomi elektra. Gailių bibliotekos veikla nuo 2016 m. vidurio 

sustabdyta ir nebus atnaujinta.  Ataskaitinių metų pabaigoje buvo: 

 bendras bibliotekų patalpų plotas – 2230 m²; 

 naudingas patalpų plotas – 1985 m². 

Kai kurios bibliotekos neatitinka šiuolaikinei bibliotekai keliamų estetinių ir funkcinių 

reikalavimų, tačiau pagal galimybes yra tvarkomos ir remontuojamos.  
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10.2. Kompiuterinė technika. Fondo lentynų apskaita. Transportas. Ryšiai. 

 

2018 m. kompiuterių Biblioteka turėjo 150 (tiek, kiek ir 2017 m.), iš kurių 44 buvo skirti 

darbuotojams ir 106 vartotojams. Bibliotekoje buvo 23 vartotojams skirti kopijavimo aparatai. 

Vartotojų patogumui Biblioteka yra įsigijusi planšečių. 

 

 Kompiuterių skaičius 
Kompiuterių naudojimas Kopijavimo 

aparatai 

vartotojams Darbuotojams Vartotojams 

Iš viso: 150 44 106 23 

Biblioteka (centras) 36 21 15 2 

Miesto bibliotekos 16 5 11 3 

Kaimo bibliotekos  98 18 80 18 

 

Bibliotekoje 2018 m. buvo: 

 viso fondo lentynų – 2266 m; 

 atviro fondo lentynų – 2264 m.  

Transportas. Biblioteka 2018 naudojosi 1 lengvąja transporto priemone, kuri Bibliotekai 

perduota 2015 m. 

Fiksuotu telefono ryšiu galima buvo susisiekti su 7 bibliotekomis, tai yra 30 proc. vartotojus 

aptarnaujančių bibliotekų. Elektroniniu paštu buvo pasiekiamos visos interneto ryšį turinčios 

bibliotekos, kurių buvo 22. Bibliotekos darbuotojai vidinei ir išorinei (su Lietuvos bibliotekomis) 

komunikacijai naudojo Skype verslui, kitas šiuolaikines komunikacijos priemonėmis. 

 

XI. FINANSAVIMAS 
 

11.1. Biudžeto vykdymas. Pajamos. Išlaidos 

 

2018 m. Bibliotekos biudžetas buvo 502,1 tūkst. Eur. (1,5 proc. daugiau nei 2017 m.). 

Biblioteka pajamų už prekes ir paslaugas gavo 1 tūkst. Eur. Rėmėjų – fizinių asmenų lėšų 

biblioteka per metus gavo 0,6 tūkst. Eur. 

Einamosios (paprastosios) išlaidos. Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui ir SODRAI 

iš viso buvo skirta 458,9 tūkst. Eur (tame tarpe darbo užmokestis (be SODROS) – 353,1 tūkst. 

Eur.), o tai yra 7 proc. daugiau nei 2017 m. darbo užmokestis ir SODRA sudaro 91 proc. viso 

Bibliotekos biudžeto, kurį skiria savivaldybė. 

Dokumentų buvo įsigyta už 27,1 tūkst. Eur, iš kurių: 

 4 tūkst. Eur skirta periodiniams leidiniams; 

 23,1 tūkst. Eur skirta knygoms, iš kurių: 

 0,7 tūkst. Eur skirta e. dokumentams. 

Neatlygintinai iš paramos (projektų) ir kitų šaltinių buvo įsigyta dokumentų už 8,3 tūkst. (+3 

tūkst.) Eur, iš kurių galima paminėti: 

 labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ už 0,5 tūkst. Eur; 

 LKT neatlygintinai skirta dokumentų už 2,6 tūkst. Eur; 

 rajono savivaldybė perduota pasitikėjimo teise už 1,2 tūkst. Eur; 

 Kelmės rajono Garbės pilietis A. Šleževičiaus  dovana už 1,2 tūkst. Eur. 
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Nepaprastosios išlaidos. Ataskaitiniais metais automatizacijai (LIBIS priežiūrai, interneto 

paslaugoms, kompiuterinei ir programinei įrangai ir jos palaikymui) buvo skirta 13 tūkst. Eur.  

Kitos  išlaidos 2018 m. sudarė 41 tūkst. Eur be SODROS ir (arba) 147 tūkst. Eur su 

SODRA.  

  

Pajamos ir finansavimas 

 

Iš viso 

Biudžeto lėšos 

Už mokamas 

paslaugas 

Fizinių ir 

juridinių 

asmenų 

parama 

Projektų, 

programų 

lėšos 

 

 

Iš viso 

VB SB 

per KM 

dokumentams 

Iš viso 

(visas 

SB) 

Iš SB skirta 

Knygoms ir kt. 

dokumentams 
Periodikai 

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur 

541,5 525,2 23,1 502,1 0 4,0 1,0 0,6 14,7 

 

 
 

 

11.2. Finansiniai rodikliai 
 

2018 m. Bibliotekos išlaidos buvo: 

 1 vartotojui – 78,00 Eur, tai yra 5 Eur daugiau nei 2017 m.;1 apsilankymui – 4, Eur,  

tai yra 0,2 Eur daugiau nei 2017 m.; 

 1 išduočiai – 3,5 Eur, tai 0,3 Eur mažiau nei 2017 m. 

Biblioteka yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. 70 proc. steigėjo 

skirto biudžeto sudaro darbuotojų darbo užmokestis. Likusią lėšų dalį sudaro atitinkami mokesčiai 

valstybei bei bibliotekų išlaikymo kaštai. Valstybė finansuoja dokumentų įsigijimą, kuriam 2018 m. 

skirta 5 proc. daugiau nei 2017 m. Papildomai pajamų veiklai organizuoti Biblioteka gauna 

teikdama mokamas paslaugas, dalyvaudama projektinėje veikloje, o iš kitų organizacijų bei 

institucijų įgyvendinamų projektų ir (ar) programų,  taip pat gaunama nauda.  
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IŠVADOS 
 

Kelmės rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų sistemą 2018 m. sudarė Biblioteka Kelmėje 

bei 22 teritoriniai struktūriniai padaliniai, iš jų 3 miestuose ir 19 kaimo vietovėse. Gailių 

bibliotekoje veikla, kuri buvo dvejus metus sustabdyta, nebus atnaujinama. Biblioteka turėjo 

1 bibliotekinį punktą, esantį Kolainiuose. Ataskaitiniais metais vidutiniškai 1 bibliotekai teko 1125 

savivaldybės gyventojų, tai yra 1 proc. mažiau nei 2017 m., arba 1000 savivaldybės gyventojų teko 

0,9 bibliotekos, tai yra 0,1 daugiau nei 2017 m. 

2018 m. pabaigoje Bibliotekoje 50 darbuotojų dirbo 45,75 pareigybėse, tai yra tiek, kiek ir 

2017 m. Bibliotekos reikmėms pasitarnavo jauni žmonės, Bibliotekoje panorėję atlikti praktiką ar 

užsiimti savanoryste. 2018 m. praktiką atliko 8 jaunuoliai (1 – aukštosios mokyklos studentas, kiti – 

projekto „Atrask save“ dalyviai), savanoriavo 5 asmenys.  

Bibliotekos fondo vertė ataskaitinių metų pabaigoje buvo 394553,87 Eur, o jį sudarė 

143021 fiz. vnt. dokumentų, iš kurių 61 proc. buvo grožinės, 38 proc. šakinės literatūros bei 1 proc. 

periodinių leidinių, o didžiausią dalį sudarė knygos ir seraliniai leidiniai. Garsiniai, garsiniai 

regimieji ir skaitmeniniai dokumentai sudarė 0,5 proc. viso fondo. Gauti dokumentai sudarė 4 proc. 

visų fondo dokumentų, o tai yra tiek, kiek  2017 m.  

Iš viso Biblioteka įsigijo 5627 fiz. vnt. naujų dokumentų, iš jų 5482 fiz. vnt. knygų, garsinių, 

regimųjų, elektroninių dokumentų, t. y.  5 proc. mažiau nei 2017 m., bet daugiau nei planuota. Tai 

leidiniai, įsigyti už LR kultūros ministerijos skirtas lėšas, parama ir dovanos leidiniais, leidiniai, 

neatlygintinai gauti per Lietuvos kultūros tarybą iš įvairių įstaigų, organizacijų ir pan. Įsigyjant 

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

informaciniams leidiniams. Per metus Bibliotekos fondas sumažėjo 1 proc. 

Bibliotekoje lankytojai naudojosi universaliu dokumentų fondu ir jiems buvo išduota 

153606 fiz. vnt. dokumentų, tai yra 8 proc. mažiau nei 2017 m.  

Biblioteka 2018 m. aptarnavo 25873 gyventojų mikrorajoną ir sutelkė 26,8 proc. 

mikrorajono gyventojų, tai yra 0,2 proc. mažiau nei 2017 m. Statistinis rajono gyventojas 2018 m. 

Bibliotekoje fiziškai ir virtualiai apsilankė 5,48 karto per metus, tai yra 0,08 karto dažniau nei buvo 

planuota. Ataskaitiniais metais 1,5 proc. sumažėjo fizinių apsilankymų skaičius, tačiau 9 proc. 

išaugo virtualių lankytojų skaičius. Tai lėmė, kad bendras apsilankymų (fizinių ir virtualių) skaičius 

Bibliotekoje padidėjo 0,2 proc.  

Didžiausia Bibliotekos vartotojų dalis buvo vaikai ir jaunimas – 50 proc., 21 proc. sudarė 

dirbantieji, 16 proc. – bedarbiai, 9 proc. – pensininkai, 4 proc. – kiti.  Bendras lankomumas 2018 m. 

buvo 17,7 tai yra 0,2 didesnis nei 2017-aisiais, ir 0,6 viršijo šalies vidurkį. Bendras skaitomumas – 

22 ir šalies vidurkio – 27,2 – nesiekė. 

Biblioteka organizavo įvairius renginius, kurie buvo susiję su profesionalaus meno sklaida, 

skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 

ginkluotojų pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo metams,  atskleidžiantys 

Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, reprezentuojantys rajoną, pristatantys Bibliotekos edukacinę 

veiklą. 

Ataskaitiniais metais Bibliotekoje vartotojams buvo skirtos 222 darbo vietos, iš kurių 106 

kompiuterizuotos.  

Bibliotekoje individuliai ir grupėse 612 (4 proc. daugiau nei 2017 m.) gyventojų mokyti 

dirbti kompiuteriu bei įvairia programine įranga, naudotis  e. paslaugomis. Prieigą prie interneto 
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turėjo 22 bibliotekos. Vartotojai turėjo galimybę nemokamai naudotis 10 visateksčių lietuvių ir 

užsienio duomenų bazių. Iš viso iš šių bazių atsisiųsti 2431 įrašas ir 239 dokumentai. Vartotojai 

naudojosi bibliotekos e. katalogu per www.kelmeszemaitesvb ir (ar) suvestiniu LIBIS katalogu, lankė 

virtualias, tiek bibliotekų, tiek kitų institucijų, parengtas parodas. 

2018 m. buvo parengtas 41 kraštotyros darbas, sudaryta galimybė interneto svetainėje 

www.kelmeszemaitesvb.lt skaityti 49 visateksčius kraštotyros darbus, atsakyta į 242 užklausas 

kraštotyros tema, organizuoti įvairūs kraštotyros renginiai, į NBDB buvo pateikti 931 analizinis 

bibliografinis įrašas. LIBIS SAP 2018 m. buvo įdiegta Junkilų, Šaltenių ir Vidsodžio bibliotekose.  

Ataskaitiniais metais Biblioteka vykdė 3 projektus: „Inovacijų virusas“ (įgyvendinus šį 

projektą, Bibliotekoje (centre) pradėjo veikti Robotikos būrelis), „Šimtmečių istorijos“ ir „Kinas be 

spragėsių“. Biblioteka prisidėjo prie Savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonės 

„Literatūrinių premijų finansavimas“ įgyvendinimo, vykdydama projektą „Literatūrinių premijų 

(Žemaitės ir R. Biržinytės) įteikimo švenčių organizavimas“. Kaip partnerė Biblioteka dalyvavo 3 

kitų įstaigų projektuose. 

Iš viso 2018 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

(Bibliotekoje ir už jos ribų) kvalifikaciją kėlė 27 bibliotekininkai, 6 kitų sričių darbuotojai. Teikta 

metodinė pagalba, bendradarbiauta su LNMMB, regiono ir kitomis bibliotekomis, dalyvauta 

moksliniuose tyrimuose. 

Bibliotekos darbuotojai stengiasi dirbti profesionaliai ir kūrybiškai, kad lankytojai būtų 

aptarnaujami kokybiškai,  Bibliotekos veikla įvairėtų, o lankytojams būtų pasiūlyta naujų ir (ar) 

patobulintų paslaugų. 

________________  

Parengė: 

MITS vyriausioji metodininkė N. Kančauskienė, metod@kelmeszemaitesvb.lt, tel. (8 427) 61 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kelmeszemaitesvb/
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
mailto:metod@kelmeszemaitesvb.lt
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PRIEDAI 
1 priedas 

 

Bibliotekos įgyvendinamos priemonės numatytos Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 

metų ilgalaikiame strateginiame plėtros plane, patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų 

ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ bei Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų 

strateginiame veiklos plane, patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 

d. sprendimu Nr. T-407 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“. Tai: 
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 0,1 proc. 

3.1.3.9 Priemonė: Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Priemonės 

aprašymas 

Šia priemone siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 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 2018 metais iliustruoja vertinimo kriterijai (rodikliai) 

bei jų reikšmės. Toliau pateikiama informacija apie šių rodiklių reikšmių pasiekimą 2018 metais. 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai 

Vertinimo kriterijų 

reikšmės Nepasiektų arba viršytų vertinimo 

kriterijų reikšmių priežastys 
Planas 

Įvykdymo 

reikšmė 
2018 2017 

3.1.3.4  Priemonė:  Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas 

Fizinių ir virtualių apsilankymų 

skaičiaus viešosiose bibliotekose 
didėjimas  

 
0,1  

 

0,18 0,4 

Planuotas rezultatas nepasiektas. Tai lėmė fizinių 

apsilankymų sumažėjimas. Planas buvo ambicingas, tačiau 
pastaraisiais metais daugiau nei planuota didėjusio 

apsilankymų skaičiaus tempo išlaikyti nepavyko. Tam įtakos 

turėjo tai, kad ne visos planuotos veiklos (projektai), kuriais 

tikėtasi pritraukti lankytojų, buvo finansuoti. 

3.1.3.9 Priemonė: Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas 

Įsigytų leidinių  skaičius 

per metus 

4000 5627 5896 

Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas. Tai leidiniai, įsigyti 

už LR kultūros ministerijos skirtas lėšas, parama ir dovanos 

leidiniais, leidiniai, neatlygintinai gauti per Lietuvos kultūros 
tarybą iš įvairių įstaigų, organizacijų ir kt., neskaičiuojant 

periodinių leidinių. 

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  4,58 5,1 
Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas. Biblioteka 
sėkmingai dirbo pritraukdama paslaugų vartotojus.  

___________________ 
 


