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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROJI DALIS
Informacija apie įstaigą.
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka), juridinio asmens
kodas 190114314, yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja – Kelmės rajono savivaldybė, steigėjo teises
ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba).
Istorinė bibliotekos įsteigimo data – 1937 m. vasario 1 d. Kaip savarankiškas asignavimų
valdytojas juridinių asmenų registre biblioteka įregistruota 1999 m. lapkričio 26 d.
Įstaigos vadovas – direktorė Rita Grišienė.
Bibliotekos kontaktinė informacija: buveinės adresas – Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136,
Kelmė, tel. (8 427) 61 031, e. paštas – direkcija@kelmeszemaitesvb.lt, interneto svetainės adresas
www.kelmeszemaitesvb.lt, paskyra socialiniame tinkle facebook – Kelmės r. savivaldybės Žemaitės
viešoji biblioteka.
Biblioteka turėjo 23 struktūrinius teritorinius padalinius (bibliotekas) savivaldybėje.
Tarybos bibliotekai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 2016 m. buvo 45,75.
Bibliotekos veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Tarybos 2016 m.
birželio 30 d. sprendimu Nr. T-199 (iki tol – 2010 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-48), kurių
siekdama biblioteka formuoja universalų dokumentų fondą, kaupia kraštotyros informaciją,
dalyvauja moksliniuose tyrimuose, teikia metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje veikiančioms
bibliotekoms, stiprina gyventojų kultūrines ir informacines kompetencijas bei raštingumo mokymo
veiklas, tobulina tradicines ir kuria naujas paslaugas.
Bibliotekos misija – teikti nemokamas į vartotoją orientuotas kultūrines, informacines
paslaugas, užtikrinti kokybiškos informacijos sklaidą ir prieinamumą visoms visuomenės grupėms,
puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese,
prisidedant prie nuolatinio gyventojų mokymosi ir tobulėjimo, skaitmeninės ir tuo pačiu socialinės
atskirties mažinimo.
Bibliotekos veiklos teisinis reglamentavimas.
Bibliotekos veikla organizuojama vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu ir darbo
kodeksais, LR biudžetinių įstaigų, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės, LR bibliotekų įstatymais ir
kitais teisės aktais, bibliotekos nuostatais, Tarybos sprendimais, Kelmės rajono savivaldybės mero
potvarkiais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei bibliotekos direktoriaus
įsakymais. Bibliotekos padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos nustatytos
padalinių nuostatuose, darbuotojų teisės ir pareigos – pareigybių aprašymuose.
Bibliotekos veiklos prioritetus ataskaitiniu laikotarpiu įtakojo Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairės, Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė dienotvarkė“ iškelti tikslai, Kelmės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje
suformuluoti jaunimo politikos įgyvendinimo principai ir tikslai bei jiems pasiekti Jaunimo problemų
sprendimo Kelmės rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plane numatytos priemonės.

Biblioteka 2016 m. prisidėjo prie Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiame
strateginiame plėtros plane bei Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos
plane numatytos Kultūros ir sporto programos (kodas 3) įgyvendinimo ir vykdė šias minėtos
programos priemones: Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas (kodas
3.1.3.4), Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas (kodas 3.1.3.9), Kelmės rajono
bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę (kodas 3.1.3.11)
(žr. 1 ir 2 prieduose).
Darbuotojų skaičius, kvalifikacija.
2016 m. pabaigoje bibliotekoje 45,75 pareigybėse dirbo 50 darbuotojų. 37 pareigybėse – 41
kultūros ir meno darbuotojas, iš jų 12 buvo įgiję aukštąjį universitetinį, 8 – aukštąjį neuniversitetinį,
18 – aukštesnįjį ir 2 – vidurinį išsilavinimą. Kitų darbuotojų 8,75 pareigybėse dirbo 10.
2016 m. bibliotekininkų amžiaus vidurkis buvo 50 metų, o darbo stažo – 21 metai. Bibliotekos
reikmėms, kaip ir ankstesniais metais, buvo pasitelkti praktiką atliekantys aukštųjų mokyklų
studentai. Jų buvo 6. Taip pat savanoriai.
Iš viso 2016 m. įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose bibliotekoje ir už jos ribų kvalifikaciją kėlė 40 bibliotekos darbuotojų.
Pagal poreikį bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojams buvo teikiamos
darbo kompiuteriu, gyventojų mokymų apskaitos, naudojimosi Skype verslui programa ir kt.
konsultacijos. Bibliotekos darbuotojai 2016 m. dalyvavo 5 pasitarimuose, iš kurių 1 buvo virtualus
Skype verslui pagalba. Taip pat buvo organizuoti 2 seminarai.
II. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Administracinė veikla.
Bibliotekos veiklą – kultūrinę ir ūkinę – organizuoja bei už veiklos rezultatus atsako
bibliotekos direktorius. 2016 m. bibliotekos direktorius nustatyta tvarka bibliotekos steigėjui, LR
kultūros ministerijai, kitoms įgaliotoms institucijoms ir įstaigoms pateikė veiklos ir finansinę
atskaitomybę, statistinę, veiklos planavimo informaciją, pateikė pasiūlymus dėl bibliotekos nuostatų
keitimo, pasirašė 75 įvairias sutartis, priėmė sprendimus, susijusius su gaisrinės bei darbuotojų saugos
ir sveikatos nuostatų įgyvendinimu, tarnybinio transporto naudojimu, bibliotekos fondo dalies
patikrinimais ir perdavimais, JIE veiklų tęstinumu ir kitais bibliotekos veiklos organizavimo
klausimais.
Bibliotekos paslaugų prieinamumo užtikrinimas.
2016 m. pabaigoje biblioteka savo paslaugas teikė 24 stacionariose aptarnavimo vietose, iš jų:
 1 bibliotekoje (centre) Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73;
 3 miesto bibliotekose – Tytuvėnuose, Užventyje ir Kelmės specialiojoje mokykloje;
 20 kaimų (ar miestelių) bibliotekų.
Bibliotekos tinklas išliko toks, koks buvo ir 2015 metais, tačiau nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio
vidurio buvo laikinai sustabdyta Gailių bibliotekos veikla, kuri bus atnaujinta išsprendus bibliotekos
patalpų klausimą. Minėtos bibliotekos mikrorajono gyventojus ėmė aptarnauti artimiausia, įsikūrusi
už 4 km, Liolių biblioteka.
Apskaičiavus 2016 m. metų bibliotekų tinklo (išskyrus Kelmės specialiosios mokyklos
biblioteką, kuri aptarnauja moksleivius su ypatingai specialiais poreikiais) prieinamumo koeficientą
paaiškėjo, kad ataskaitiniais metais:
 1 bibliotekai teko 1230 gyventojų, tai yra 2,6 proc. mažiau nei 2015 m.;
 1000 savivaldybės gyventojų teko 0,8 bibliotekos, tai yra tiek, kiek ir 2015 m.

Nestacionaraus ir neįgaliųjų bei senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas aptarnavimo
organizavimas.
Bibliotekoje buvo naudojamos dvi nestacionaraus vartotojų aptarnavimo formos:
bibliotekiniai punktai ir knygnešystė.
2016 m. savo veiklą tęsė bibliotekinis punktas Kolainiuose. Šį punktą vieną kartą savaitėje
aptarnavo Užvenčio bibliotekos darbuotojas. Kolainių bibliotekiniame punkte 2016 m.:
 sutelkta 0,7 proc. visų bibliotekos ir 8 proc. Užvenčio bibliotekos vartotojų;
 lankytojai sudarė 0,2 proc. visų bibliotekos ir 3 proc. Užvenčio bibliotekos lankytojų;
 išduota 1,4 proc. visos bibliotekos ir 12 proc. Užvenčio bibliotekos išduoties.
Knygnešių ataskaitiniais metais padaugėjo 1,5 proc. ir jie 2016 m. aptarnavo 3,5 proc. visų
bibliotekos vartotojų, o jų aptarnautiems vartotojams buvo išduota 9 proc. visos bibliotekos išduoties.
Bibliotekos paslaugomis 2016 m. naudojosi 577 registruoti pensinio amžiaus gyventojai ir 93
neįgalieji (duomenys nėra tikslūs, nes ne kiekvienas lankytojas savo negalią deklaruoja).
Bibliotekos interneto svetainė yra pritaikyta neįgaliesiems, o bibliotekoje (centre) asmenims,
turintiems regėjimo sutrikimų, buvo sudarytos sąlygos naudotis specializuota programine įranga.
Neįgalieji bei senatvės pensininkai galėjo pigiau įsigyti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės
sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojo pažymėjimą.
Biblioteka bendradarbiavo su pagyvenusius asmenis ir neįgaliuosius vienijančiomis
organizacijomis: Kelmės rajono senjorų bendruomene „Artimi“, Tytuvėnų sveiko gyvenimo klubu,
Liolių socialinės globos namais, Kelmės specialiąja mokykla ir kitomis, organizavo jiems įvairias
priemones, įtraukė į projektines veiklas.
Bibliotekos fondo formavimas: struktūra, apyvarta, panaudojimas.
Bibliotekoje formuojamas universalus fondas, apimantis įvairias informacijos išteklių
laikmenų rūšis, kuris yra Lietuvos bibliotekų fondo dalis. Biblioteka turi pagrindinį fondą, kuriame
ataskaitinių metų pabaigoje buvo 154896 fiz. vnt. dokumentų už 352705 Eur, iš kurių:
 41297 fiz. vnt. – bibliotekoje (centre);
 26824 fiz. vnt. – miesto bibliotekose;
 86775 fiz. vnt. – kaimo bibliotekose.
2016 m. bibliotekos fonde buvo 60 proc. grožinės, 39 proc. šakinės literatūros bei 1 proc.
periodinių leidinių, o didžiausią dalį sudarė knygos ir serialiniai leidiniai.
Ataskaitiniais metais bibliotekai buvo skirta 22 330 Eur valstybės biudžeto lėšų, už kurias
įsigyti 3590 fiz. vnt. 556 pav. dokumentai. Bibliotekos dokumentų fondą taip pat papildė
neatlygintinai gauti 1995 fiz. vnt. dokumentų, iš jų: 522 fiz. vnt. – knygos ikimokyklinio amžiaus
vaikams. Iš viso biblioteka įsigijo 5585 fiz. vnt. naujų dokumentų (planuota 4000 vnt.). Įsigyjant
naujus dokumentus, pirmenybė buvo teikiama originaliajai, vaikų literatūrai, klasikai,
informaciniams leidiniams.
2016 m. miesto biblioteka vidutiniškai gavo 664 fiz. vnt., o kaimo biblioteka – 146 fiz. vnt.
dokumentų. Daugiausiai ataskaitiniais metais biblioteka įsigijo knygų, tai yra 98 proc. visos
dokumentų gauties, 0,4 proc. garsinių, garsinių regimųjų ir skaitmeninių dokumentų, kurių didžioji
dalis buvo skirta jaunimo inovatyvios erdvės lankytojams.
2016 m. periodinių leidinių prenumeratai buvo skirta 8 tūkst. Eur: bibliotekai (centrui) –
1,8 tūkst. Eur, miesto bibliotekoms – 1,8 tūkst. Eur, kaimo bibliotekoms – 4,4 tūkst. Eur. Periodiniais
leidiniais biblioteką rėmė Spaudos, radijo ir televizijos fondas, kai kurie leidėjai, organizacijos,
privatūs asmenys.
Ataskaitiniais metais bibliotekos fondo apyvartos rodiklis ir fondo (be periodikos)
panaudojimo koeficientas išliko tokie patys, tai yra:

 bibliotekos fondo apyvartos rodiklis buvo 1,1;
 bibliotekos fondo (be periodikos) panaudojimo koeficientas buvo 0,6.
Ataskaitiniais metais bibliotekos fondas toliau buvo peržiūrimas ir tvarkomas, atrenkami ir iš
fondo šalinami susidėvėję, nebeaktualūs savo turiniu dokumentai. Įsigyjant naujus dokumentus,
orientuotasi į jų įvairovę, bendruomenės reikmes.
Vidutiniškai 1 vartotojui 2016 m. bibliotekos fondo dokumentų teko 21 fiz. vnt., o naujai
gautų – 0,8 fiz. vnt., vidutiniškai 1 savivaldybės gyventojui teko:
 5,3 fiz. vnt. bibliotekos fondo dokumentų;
 0,2 fiz. vnt. naujai gautų dokumentų.
Vartotojų aptarnavimas: telkimas, skaičius, lankomumas, skaitomumas, mokymas,
renginiai.
Biblioteka 2016 m. aptarnavo 27,4 tūkst. gyventojų mikrorajoną ir sutelkė 26,7 proc. jo
gyventojų, tai yra 0,3 proc. daugiau nei 2015 m. Bibliotekoje buvo vykdomas tiek stacionarus
aptarnavimas, tiek ekstensyvi veikla, teikiamos elektroninės ir kitos paslaugos, mokoma informacinio
ir kompiuterinio raštingumo. Nuotolinės informacinės paslaugos buvo teikiamos išnaudojant
bibliotekos interneto svetainės galimybes. Įgyvendinant projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė –
jaunimo saviraiškai“ buvo įkurta nauja erdvė (toliau – JIE), skirta lankytojams, kurioje pradėtos teikti
ir naujos paslaugos.
Statistinis rajono gyventojas 2016 m. bibliotekoje apsilankė 5,1 karto per metus, tai yra
0,6 karto dažniau nei buvo planuota. Kaip ir ankstesniais metais mažėjo bibliotekos fizinių vartotojų
– ataskaitiniais metais 2 proc., o šio reiškinio pagrindinės priežastys – bibliotekos pasiekiamumas
virtualiai ir mažėjantis gyventojų skaičius savivaldybėje.
Didžiausia bibliotekos vartotojų dalis 2016 m. buvo vaikai ir jaunimas – 54 proc., 18 proc.
sudarė dirbantieji, 15 proc. – bedarbiai, 6 proc. – pensininkai, 7 proc. – kiti.
Bendras apsilankymų (fizinių ir virtualių) skaičius bibliotekoje 2016 m. padidėjo 0,7 proc., o
tokį rezultatą lėmė 7 proc. išaugęs virtualių lankytojų apsilankymų skaičius.
Fizinių apsilankymų skaičius miesto ir kaimo bibliotekose mažėjo nežymiai (0,2 proc.), tačiau
šis rodiklis 10 proc. buvo didesnis bibliotekoje (centre). Tai susiję su JIE atidarymu, kur apsilankymai
šioje erdvėje sudarė 12 proc. visų bibliotekos (centro) apsilankymų.
Bendras lankomumas ataskaitiniais metais buvo 17, tai yra 0,2 didesnis nei 2015-aisiais.
Dokumentų 2016 m. buvo išduota 172,3 tūkst., tai yra 8 proc. mažiau nei 2015-aisiais.
Bibliotekoje vietoje buvo išduota 64,1 tūkst. fiz. vnt. dokumentų, o tai yra 37 proc. visų dokumentų.
Ataskaitiniais metais periodikos prenumeratai įsigyti buvo skirta 19 proc. lėšų daugiau nei
2015-aisiais. 2016 m. vėl buvo stebima periodinių leidinių išduoties (nuo visos dokumentų išduoties)
didėjimo tendencija. Palyginus su 2015 m., periodikos išduota 3 proc. daugiau, grožinės literatūros –
2 proc. mažiau, šakinės – 1 proc. mažiau. 2016 m. periodinių leidinių išduotis sudarė 50 proc. visos
dokumentų išduoties. Tradicinė periodika, kuria labiau domėjosi vyresnio amžiaus skaitytojai, vis dar
populiari bibliotekos lankytojų tarpe. Tačiau bibliotekose lankytojams yra sudarytos sąlygos skaityti
virtualią spaudą ten įkurtuose viešosios interneto prieigos (toliau – VIP) taškuose. Kitų (garsinių,
garsinių regimųjų, elektroninių) dokumentų išduotis 2016 m. sudarė 0,2 proc. visos dokumentų
išduoties.
Bendras skaitomumas 2016 m. buvo 23,5.
2016 m. bibliotekoje vartotojams buvo skirtos 207 darbo vietos, iš kurių 107
kompiuterizuotos. Tai yra 6 daugiau nei 2015 m. – bibliotekoje įkūrus JIE, čia minėtos
kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams ir buvo įrengtos.

Ataskaitiniais metais bibliotekoje individuliai ir grupėse 530 gyventojų mokyti dirbti
kompiuteriu bei įvairia programine įranga, naudotis e. paslaugomis, o įkurtoje JIE 14-24 metų
jaunimui organizuoti grafinio dizaino bei vaizdo filmavimo-montavimo mokymai. Tokie mokymai
vyko ir 7 bibliotekose. Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 133 jauni žmonės. Vidsodžio ir Pašilėnų
bibliotekose kartu su Šiaulių apskrities VMI Kelmės poskyrio specialistais organizuoti gyventojų
pajamų ir turto deklaravimo mokymai.
Ataskaitiniais metais 3535 bibliotekos lankytojams buvo suteiktos 3205 įvairios
konsultacijos, susijusios su informacinėmis technologijomis.
Siekdama gerinti informacinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumą, sudaryti palankesnes
sąlygas įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis
visą gyvenimą, biblioteka organizavo įvairius renginius, kurie buvo susiję su profesionalaus meno
sklaida, skirti Bibliotekų metams, atskleidžiantys Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą,
reprezentuojantys rajoną, pristatantys bibliotekos edukacinę veiklą.
Ataskaitiniais metais iš viso buvo organizuoti 951 renginys, iš kurių 117 buvo kompleksiniai,
607 – žodiniai, 227 – vaizdiniai. 1 renginyje vidutiniškai apsilankė 22 žmonės. Vyravo tokios renginių
formos kaip popietės, knygų pristatymai, viktorinos, literatūros ir kitų dokumentų parodos, meno
parodos, edukaciniai užsiėmimai: įvairios kūrybinės dirbtuvės, pamokėlės, protų mūšiai. JIE pirmą
kartą buvo organizuoti ir didelio populiarumo jaunimo tarpe sulaukė elektroninio sporto turnyrai. Su
kitomis organizacijomis ar įstaigomis (kultūros centrais, mokyklomis, bendruomenėmis,
seniūnijomis) buvo organizuojami kompleksiniai renginiai.
Biblioteka nemažai renginių skyrė Bibliotekų metams paminėti, savo paslaugas, veiklas
pristatė vietos bendruomenei, organizavo Žemaitės ir R. Biržinytės literatūrinių premijų įteikimo ir
kitus, Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą atskleidžiančius, etninei kultūrai puoselėti skirtus,
edukacinius ir kitus renginius tiek vaikams, tiek suaugusiems.
Visuomenės informavimas ir komunikacija.
Bibliotekai yra svarbu būti pripažintai ir palaikomai visuomenės, kuriai informuoti biblioteka
naudojo įvairias priemones. Bibliotekos interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt buvo
pateikiama informacija apie biblioteką, išnaudojamos interneto svetainės galimybės tobulinant ir
plečiant vartotojų aptarnavimą bei informavimą. Tai skaitmeninių paslaugų teikimo vartotojams
priemonė, nuorodos į kurią patalpintos bibliotekos steigėjo interneto svetainėje www.kelme.lt ir kitur.
Čia taip pat buvo talpinamos bibliotekos naujienos, renginių akimirkos, kraštotyros informacija,
vaizdo reportažai ir visa, kas padėtų atskleisti bibliotekos savitumą ir jos paslaugas.
Dar viena informavimo bei komunikavimo su esamais ir potencialiais vartotojais priemonė,
kuria naudojasi biblioteka – socialinis tinklas facebook.
Prie visuomenės informavimo 2016 m. prisidėjo ir 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.
Naudojami ir kiti informacijos apie bibliotekos veiklą sklaidos būdai. Žiniasklaidai
bibliotekos darbuotojai pateikė 145 informacines žinutes ar straipsnius. Apie bibliotekos veiklą rašė
rajono laikraščiai „Bičiulis“, „Kelmiškiams“, „Kelmės kraštas“.
Du reportažus apie bibliotekoje įkurtą inovatyvią erdvę jaunimui (JIE) parengė ir laidose
„Laba diena, Lietuva“ ir „Šiandien“ parodė Lietuvos televizija. Per Splius televiziją taip pat buvo
galima pamatyti filmą apie JIE veiklas „JIE – tai MES“. Trys reportažai parodyti laidoje „Labas iš
Kelmės“. Virtualioje erdvėje (www.kelmeszemaitesvb.lt, www.youtube.com) buvo pasiekiama dar

12 reportažų apie įvairius bibliotekos renginius, projektines veiklas. Keturis vaizdo reportažus padėjo
sukurti ir (arba) sukūrė JIE lankytojai.
Interviu su Pagryžuvio bibliotekos vyresniąja bibliotekininke V. Dichavičiene buvo galima
išgirsti LRT radijo laidoje „Gimtoji žemė“, o LRT televizijos laidoje tuo pačiu pavadinimu vaizdo
reportaže apie mokytoją R. Guobienę, buvo nufilmuotas ir Pagryžuvio bibliotekos renginys „Vieną
kartą Pasakų šalyje...“.
Kitos paslaugos.
Kaip ir kasmet, taip ir ataskaitiniais metais, bibliotekos lankytojams buvo teikiamos mokamos
paslaugos. Dažniausiai lankytojai pageidavo pasidaryti dokumentų kopijas, padauginti ar nuskenuoti
dokumentus, įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą.
Už mokamas paslaugas 2016 m. biblioteka gavo 1197 Eur, iš jų:
 biblioteka (centras) – 437 Eur;
 miesto ir kaimo bibliotekos – 760 Eur.
Informacinės ir kraštotyros veiklos organizavimas.
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 ir skaitytojų aptarnavimo posistemis (toliau –
LIBIS SAP). 2016 m. buvo rekaltaloguoti Liolių bei Pašilėnų bibliotekų fondai, tai yra 9224 fiz. vnt.
dokumentų. Iš viso rekataloguotų dokumentų 2016 m. bibliotekoje buvo 53443 fiz. vnt.
LIBIS SAP 2016 m. buvo įdiegtas Maironių, Pagryžuvio, Šaukėnų bibliotekose.
Bibliotekos elektroninis katalogas pildomas nuo 2003 m., o bibliografinių įrašų šiame
kataloge 2016 m. buvo 75789. Per metus elektroninis katalogas papildytas 4660 įrašais.
Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui, kurį tvarko LNMMB (toliau – NBDB), sukurti
1665 analiziniai bibliografiniai įrašai (toliau – BĮ).
Bibliotekoje yra elektroninis katalogas. Organizuojama kraštotyros fonde esančių knygų
analizinių aprašų kartoteka, struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – mikrorajono ir kraštotyros
kartotekos. Pastarosios 2016 m. papildytos 517 įrašų.
Užklausų skaičiaus ataskaitiniais metais sumažėjo 8 proc., jų buvo gauta 3433, tai yra 314
mažiau nei 2015 m. Tenkinant užklausas, dažniausiai buvo naudojamasi informacinių leidinių fondu,
internetu, LNMMB duomenų bazėmis. Vaikams ir moksleiviams buvo vedamos bibliografinės ir
informacinės valandėlės, informacinės pamokos.
2016 m. interneto prieiga buvo palaikoma 21 VIP taške, tai yra 21 bibliotekoje arba 91 proc.
visų bibliotekų. Iš viso bibliotekos vartotojai galėjo naudotis 107, o darbuotojai 42
kompiuterizuotomis darbo vietomis, turinčiomis prieigą prie interneto.
Naudojimąsi bibliotekos e. paslaugomis atspindi šie rodikliai:
 seansų skaičius – 6933 (DB ir OPAC), seansų trukmė – 5316 val. (DB ir OPAC);
 atsisiųstų įrašų skaičius – 1922 (DB ir OPAC), atsisiųstų dokumentų skaičius – 55 (DB);
 virtualių apsilankymų skaičius – 19437 (+7 proc.);
 paieškų skaičius – 22687 (DB ir OPAC).
Bibliotekos VIP taškuose internetu vartotojai galėjo naudotis nemokamai. Taip pat
nemokamai buvo galima naudotis 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).
Vartotojai taip pat galėjo naudotis e. paslauga „Klausk bibliotekininko“, e. būdu užsisakyti
reikiamą dokumentą per TBA, rezervuoti, užsisakyti dokumentus. Daugelis lankytojų naudojosi
internetu ir kaip medija, ir kaip informacijos šaltiniu. Populiari buvo internetinė telefonija Skype.
Lankytojai naudojosi e. paštu, e. bankininkyste, socialiniais tinklais, galėjo stebėti transliacijas iš
LNMMB visuomenei aktualiomis temomis, lankyti virtualias, tiek bibliotekų, tiek kitų institucijų
parengtas parodas, užsiimti kūrybine veikla.
Bibliotekoje toliau buvo komplektuojamas kraštotyros fondas (toliau – KF). 2016 m. KF buvo
sukaupta 3654 fiz. vnt. dokumentų. Kaupiama kraštiečių literatūra ir literatūra apie Kelmės kraštą,
organizuojamos jos sklaidos priemonės, į NBDB pateikiami analiziniai BĮ, parsisiunčiami aktualūs,
rengiami kraštotyros darbai, įvairūs renginiai, parodos, kitos priemonės. KF naujais dokumentais
2016 m. buvo papildytas:
 bibliotekoje (centre) – 49 fiz. vnt.;
 kitose bibliotekose – vidutiniškai po 1 fiz. vnt.
Biblioteka rengė ir į NBDB siuntė trijų rajono periodinių – „Bičiulis“, „Kelmiškiams“,
„Kelmės kraštas“ – analizinius BĮ. Iš viso 2016 m. į NBDB buvo:
 pateikta analizinių BĮ – 1665;
 atsisiųsta analizinių BĮ – 461.
Nauja kraštotyros medžiaga buvo pildomi tęstiniai ar ruošiami nauji teminiai bei personaliniai
aplankai, parengti 8 kraštotyros darbai.
Metodinės veiklos organizavimas.
Ataskaitiniais metais buvo išanalizuota 2015 m. bibliotekos veikla ir rezultatai, pasiekti
įgyvendinant bibliotekos 2015 m. veiklos planą, parengta 2015 m. bibliotekos tekstinė ir statistinės
ataskaitos. Veiklos rezultatai, problemos, tobulintinos sritys buvo aptariami darbuotojų seminaruose
ir pasitarimuose.
Nustatyta tvarka buvo parengtas 2016 m. bibliotekos metinis veiklos planas, išanalizuoti
bibliotekos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių 2017 m. planavimo dokumentai.
Atskaitiniais metais metodinė pagalba buvo teikiama bibliotekos darbuotojams jų darbo
vietose, apibendrinta – darbuotojų pasitarimų, seminarų metu. Vykdyta bibliotekų veiklos priežiūra,
teiktos individualios konsultacijos bibliotekų veiklos, darbo su informacinėmis technologijomis
klausimais, organizuotas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, rengiama edukacinė medžiaga,
pranešimai, atliekami kiti darbai.
Mokslinio tyrimo darbas. Dalyvavimas įvairiose programose, projektuose.
2016 m. biblioteka dalyvavo įvairiuose tyrimuose. Tai:
 „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ (tyrimą vykdė LNMMB Bibliotekininkystės
centras, projekto vykdytojas Lenkijos informacinės visuomenės plėtros fondas);
 „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi Europos viešosiose bibliotekose tyrimas“
(klausimynas, tyrimą vykdė Latvijos bibliotekų asociacija ir EBLIDA);
 „Viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla 2010-2015 metais“ (klausimynas, tyrimą vykdė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka).
Biblioteka taip pat dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ organizuotuose tyrimuose.
Biblioteka prisidėjo prie įvairių programų ar projektų įgyvendinimo ir (ar) gavo naudą. Tai:

 LR kultūros ministerijos programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir
viešosios informacijos sklaida“ priemonė „Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir
dokumentais. Biblioteka gavo 22,3 tūkst. Eur ir įsigijo 3590 fiz. vnt. naujų dokumentų;
 Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos priemonė „Kultūros
rėmimo programų įgyvendinimas“. Papildomai finansuoti Bibliotekos įgyvendinti projektai
„Lietuvių autoriai vaikams“ – 0,2 tūkst. Eur, „Sakmė apie knygą“ – 0,2 tūkst. Eur, „Jaunimo
inovatyvios erdvės paslaugų plėtra“ – 0,5 tūkst. Eur.
 LR kultūros ministerijos investicinis projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas
2015 m.“ (vykdytojas LNMMB), kurio tikslas – plėtoti ir atnaujinti VIP ir interneto infrastruktūrą
viešosiose bibliotekose. Bibliotekai perduoti 2 stacionarūs kompiuteriai, skirti kompiuterizuotoms
vartotojų darbo vietoms atnaujinti;
 projektas „Bibliotekos pažangai 2“ (vykdo LNMMB), kuriame biblioteka dalyvavo
su savo projektu „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ ir kuris buvo pradėtas
įgyvendinti 2015 m., o ataskaitiniais metais jo vykdymas buvo tęsiamas;
 projektas „Bibliotekos specialistų mokymai“ (vykdo LNMMB su partneriais –
apskričių viešosiomis bibliotekomis), kurio dėka bibliotekos darbuotojai dalyvavo mokymuose;
 projektas „Pažįstami/nepažįstami socialiniai tinklai“ (vykdytojas regiono biblioteka),
kuriame dalyvauta partnerio teisėmis, padėta projekto veiklas įgyvendinti Tytuvėnų gimnazijoje;
 projektas „Elektroninio sporto turnyrai“ (vykdytojas – Kelmės rajono bibliotekininkų
draugija, partneris – biblioteka), kurio įgyvendinimo metu turnyrai vykdyti bibliotekos JIE ir buvo
skirti jaunimui.
Biblioteka 2016 m. parengė 8 projektus, vykdė 7:
 projektas „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“, kuriuo prisidėta prie
Kelmės rajono savivaldybės 2013–2018 m. jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo.
Projekto partneriai: VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, VO „Krašto informacija“. Projektui
įgyvendinti LNMMB, įgyvendinanti projektą „Bibliotekos pažangai 2“, finansuojamą B. ir M. Geitsų
fondo bei iš dalies LR kultūros ministerijos, skyrė 22,6 tūkst. Eur, iš jų 2016 m. buvo panaudota –
9868,5 Eur;
 skaitymo skatinimo projektas „Lietuvių autoriai vaikams“, kuriame dalyvavo
5 bibliotekos, o jo įgyvendinimo metu bibliotekose įvyko susitikimai su rašytojais, aktoriais, žiūrėti
spektakliai pagal lietuvių autorių kūrybą, organizuotos edukacinės pamokėlės, Vasaros skaitymai,
išvyka į Kauno Velnių muziejų. Projekto veikloms Lietuvos kultūros taryba (toliau LKT) skyrė 2
tūkst. Eur, o Kelmės rajono savivaldybė – 0,2 tūkst. Eur;
 kultūros edukacijų projektas „Sakmė apie knygą“ buvo skirtas socialinės atskirties,
geografiškai nuo rajono centro nutolusių mokyklų mokiniams. Projektui įgyvendinti LKT skyrė
1 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybė – 0,2 tūkst. Eur;
 projektas „Eko-karuselė“ buvo skirtas Europos dienai Kelmės mieste paminėti.
Projektui įgyvendinti 1 tūkst. Eur skyrė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje;
 projekto „Jaunimo inovatyvios erdvės paslaugų plėtra“ įgyvendinimo metu įkurta
vasaros skaitykla, vyko 3D modeliavimo mokymai vaikams, pradėtas leisti mėnlaikraštis „Jaunimui
– garsiai“, panaudojant įvairias inovatyvias priemones, buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai.
Projektui įgyvendinti LKT skyrė 3 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybė – 0,5 tūkst. Eur;
 Bibliotekos projektais prisidėta prie Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto
programos priemonės „Literatūrinių premijų finansavimas“ įgyvendinimo. Iš šiai priemonei skirtų
asignavimų buvo finansuoti bibliotekos įgyvendinti projektai „Poezijos pavasarėlis ir R. Biržinytės

literatūrinės premijos įteikimo šventė“ – 0,15 tūkst. Eur bei „Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo
šventė“ – 0,2 tūkst. Eur.
III. BIBLIOTEKOS TURTAS IR FINASAVIMAS
Patalpų būklė.
2016 m. pabaigoje bendras bibliotekų patalpų plotas buvo 2226 m², naudingas – 1981 m².
Biblioteka patalpas valdo patikėjimo (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė) ir panaudos teise
(struktūrinių teritorinių padalinių). Daugelis bibliotekų neatitinka šiuolaikinei bibliotekai keliamų
estetinių, funkcinių reikalavimų. Tačiau pagal galimybes yra tvarkomos ir remontuojamos.
Ataskaitiniais metais nedideli patalpų remontai buvo atlikti 6 (Lykšilio, Grinių, Maironių,
Šaltenių, Karklėnų, Žalpių) bibliotekose. Sutvarkytas statinio, kuriame įsikūrusi Maironių biblioteka,
stogas, Stulgių biblioteka prijungta prie bendros pastato, kuriame yra įsikūrusi, šildymo sistemos.
Bibliotekoje (centre) buvo sumontuotas keltuvas neįgaliesiems, taip pat čia atlikti kai kurių patalpų
smulkūs remonto darbai.
Bibliotekos centrinė buveinė, esanti Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmėje, šildoma centralizuotai,
16 bibliotekų buvo šildomos kietu kuru šildymo katilais ar krosnimis, 6 – elektra. Gailių bibliotekos
veikla 2016 m. buvo laikinai sustabdyta – biblioteka laukia kitų patalpų.
Kompiuterinė technika. Transportas. Ryšiai.
2016 m. biblioteka turėjo 149 kompiuterius, iš kurių 42 buvo skirti darbuotojams ir 107
vartotojams. Bibliotekoje buvo 23 vartotojams skirti kopijavimo aparatai.
Nauja kompiuterine technika buvo aprūpinta JIE: įsigyti 6 nešiojami kompiuteriai, 2 piešimo
planšetės, projektorius, virtuali lenta, televizorius, žaidimų konsolė, įsigytas 3D spausdintuvas.
2016 m. susidurta su bibliotekos LIBIS serverio problemomis. Jis nustojo funkcionuoti, tačiau
duomenys buvo atkurti ir perkelti į atsarginį serverį.
Biblioteka 2016 m. naudojosi 1 lengvąja transporto priemone.
Fiksuotu telefono ryšiu galima buvo susisiekti su 7 bibliotekomis, tai yra 29 proc. visų
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.
Biudžeto vykdymas. Pajamos. Išlaidos. Finansiniai rodikliai.
Bibliotekos 2016 m. patvirtintas biudžetas buvo 389,4 tūkst. Eur. Papildomai buvo gauta 64,2
tūkst. Eur, todėl iš viso buvo panaudota 453,6 tūkst. Eur. Biblioteka pajamų už prekes ir paslaugas
gavo 1,2 tūkst. Eur (žr. 2 priede). Rėmėjų lėšos sudarė 0,4 tūkst. Eur.
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui ir Sodrai (SB, VB, BP2, ES) iš viso buvo skirta
404 tūkst. Eur (tame tarpe darbo užmokestis (be Sodros) – 309 tūkst. Eur), o tai yra 11 proc. daugiau
nei 2015 m.
Dokumentų buvo įsigyta už 38,6 tūkst. Eur, iš kurių:
 8 tūkst. Eur skirta periodiniams leidiniams, tai yra 18 proc. daugiau nei 2015 m.;
 22 tūkst. Eur skirta knygoms;
 0,3 tūkst. Eur skirta e. dokumentams.
Neatlygintinai iš paramos (projektų) buvo įsigyta dokumentų už 5,3 tūkst. Eur.
Ataskaitiniais metais automatizacijai (LIBIS priežiūrai, interneto paslaugoms, kompiuterinei
ir programinei įrangai ir jos palaikymui) buvo skirta 19,9 tūkst. Eur.
Visos bibliotekos išlaidos 2016 m. sudarė 495,2 tūkst. Eur.
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2016 m. steigėjo ir valstybės lėšos sudarė 96,4 proc., parama ir projektinės lėšos – 3,2 proc.,
lėšos už mokamas paslaugas – 3,2 tūkst. Eur bibliotekos išlaidų.
Bibliotekos finansiniai rodikliai buvo tokie:
 1 vartotojui – 67,00 Eur, tai yra 8 Eur daugiau nei 2015 m.;
 1 apsilankymui – 3,9 Eur, tai yra 0,4 Eur daugiau nei 2015 m.;
 1 išduočiai – 2,8 Eur, tai 0,5 Eur daugiau nei 2015 m.
Biblioteka yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto, o dokumentų įsigijimas – iš valstybės
biudžeto. 65 proc. šio biudžeto sudaro darbuotojų darbo užmokestis. Likusią lėšų dalį sudaro
atitinkami mokesčiai valstybei, bibliotekų išlaikymo kaštai, dokumentų įsigijimas. Teikdama
mokamas paslaugas, dalyvaudama projektinėje veikloje biblioteka gauna papildomai pajamų veiklai
organizuoti, o taip pat naudos iš kitų organizacijų bei institucijų įgyvendinamų projektų ir (ar)
programų.
IV. PROBLEMOS IR VEIKLOS PERSPEKTYVOS
Apibendrinimas.
Kelmės rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų sistemą 2016 m. sudarė ir gyventojus
aptarnavo biblioteka Kelmėje, 23 teritoriniai struktūriniai padaliniai ir 1 bibliotekinis punktas.
2016 m. laikinai buvo sustabdyta Gailių bibliotekos veikla. Ataskaitiniais metais vidutiniškai
1 bibliotekai teko 1230 savivaldybės gyventojų, tai yra 2,6 proc. mažiau nei 2015 m., arba 1000
savivaldybės gyventojų teko 0,8 bibliotekos, tai yra tiek, kiek ir 2015 m.
2016 m. pabaigoje bibliotekoje 50 darbuotojų dirbo 45,75 pareigybėse, tai yra tiek, kiek ir
2015 m. Bibliotekos reikmėms pasitarnavo praktiką bibliotekoje atlikę 6 aukštųjų mokyklų studentai,
savanoriai.
Bibliotekos fondo vertė ataskaitinių metų pabaigoje buvo 352705 Eur, o jį sudarė 154896 fiz.
vnt. dokumentų, iš kurių 60 proc. buvo grožinės, 39 proc. šakinės literatūros bei 1 proc. periodinių
leidinių, o didžiausią dalį sudarė knygos ir seraliniai leidiniai. Garsiniai, garsiniai regimieji ir
skaitmeniniai dokumentai sudarė 0,4 proc. viso fondo. Gauti dokumentai sudarė 3,6 proc. visų fondo
dokumentų, o tai yra 0,4 proc. daugiau, nei 2015 m. Iš viso biblioteka įsigijo 5585 fiz. vnt. naujų
dokumentų, tai yra daugiau nei buvo 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.
Biblioteka 2016 m. aptarnavo 27369 gyventojų mikrorajoną ir sutelkė 26,7 proc. mikrorajono
gyventojų, tai yra 0,3 proc. daugiau nei 2015 m. Statistinis rajono gyventojas 2016 m. Bibliotekoje
apsilankė 5,1 karto per metus, tai yra 0,6 karto dažniau nei buvo planuota.
Bibliotekose lankytojai 2016 m. naudojosi universaliu dokumentų fondu ir jiems buvo išduota
172310 fiz. vnt. dokumentų, tai yra 6 proc. daugiau nei planuota.

Ataskaitiniais metais labai nežymiai (0,2 proc.) sumažėjo fizinių apsilankymų skaičius, tačiau
7 proc. išaugo virtualių lankytojų skaičius. Tai lėmė, kad apsilankymų (fizinių ir virtualių) skaičius
bibliotekoje išaugo 0,7 proc., tai yra 0,2 proc. daugiau nei buvo planuota.
Miesto bibliotekos 2016 m. turėjo daugiau jaunų vartotojų, kurie sudarė 29 proc. visų šių
bibliotekų vartotojų, tuo tarpu kaimo bibliotekose tokių vartotojų buvo 12 proc. Bibliotekoje (centre)
įkūrus JIE, 2 proc. padaugėjo jaunimo grupės vartotojų.
Didžiausia bibliotekos vartotojų dalis buvo vaikai ir jaunimas – 54 proc., 18 proc. sudarė
dirbantieji, 15 proc. – bedarbiai, 6 proc. – pensininkai, 7 proc. – kiti.
Bendras lankomumas 2016 m. buvo 17, tai yra 0,2 didesnis nei 2015-aisiais, ir toks pat, koks
yra šalies vidurkis. Bendras skaitomumas – 23,5 ir šalies vidurkio – 27 nesiekė.
Biblioteka organizavo įvairius renginius, kurie buvo susiję su profesionalaus meno sklaida,
skirti bibliotekų metams, atskleidžiantys Kelmės krašto literatūrinį gyvenimą, reprezentuojantys
rajoną, pristatantys bibliotekos edukacinę veiklą.
Ataskaitiniais metais Bibliotekoje vartotojams buvo skirtos 207 darbo vietos, iš kurių 107
kompiuterizuotos. 6 naujos kompiuterizuotos darbo vietos buvo įkurtos 2016 m. atidarytoje JIE.
Bibliotekoje individuliai ir grupėse 530 (151 daugiau nei 2015 m.) gyventojų mokyti dirbti
kompiuteriu bei įvairia programine įranga, naudotis e. paslaugomis. Iš jų 133 jauni žmonės (projektas
„Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“) mokėsi grafinio dizaino ir vaizdo filmavimomontavimo pradmenų. Prieigą prie interneto turėjo 22 bibliotekos. Bibliotekose buvo sudaryta
galimybė stebėti transliacijas iš LNMMB gyventojams aktualiomis temomis, nemokamai naudotis
visatekstėmis lietuvių ir užsienio duomenų bazėmis (pav.: EBSCO CB (buvo atliktos 2129 paieškos),
Naxos Music Library, INFOLEX (buvo atliktos 1245 operacijos), bibliotekos e. katalogu per
www.kelmeszemaitesvb ir kitomis per www.lnb.lt), lankyti virtualias, tiek bibliotekų, tiek kitų
institucijų, parengtas parodas ir pan.
2016 m. buvo parengti 8 kraštotyros darbai, virtuali paroda kraštotyros tema „Jaunieji Kelmės
krašto kūrėjai“, sudaryta galimybė interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt skaityti 33
visateksčius kraštotyros darbus, atsakyta į 401 užklausą kraštotyros tema, organizuoti įvairūs
renginiai, į NBDB buvo pateikti 1665 analiziniai bibliografiniai įrašai.
LIBIS SAP 2016 m. buvo įdiegtas Maironių, Pagryžuvio, Šaukėnų bibliotekose.
Ataskaitiniais metais biblioteka vykdė 7 projektus. Įvairiuose mokymuose, seminaruose,
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (bibliotekoje ir už jos ribų) kvalifikaciją kėlė 35
bibliotekininkai, 5 kitų sričių darbuotojai. Teikta metodinė pagalba, bendradarbiauta su LNMMB,
regiono ir kitomis bibliotekomis, dalyvauta moksliniuose tyrimuose.
2016 m. padidėjo bibliotekos finansavimas. Tai leido kultūros ir meno darbuotojams padidinti
darbo užmokestį, papildomai užprenumeruoti periodinių leidinių, įsigyti kuro bibliotekų šildymui,
kompiuterinės technikos, organizuoti LIBIS plėtrą. Tai turėjo įtakos bibliotekos veiklai, kuri
ataskaitiniais metais buvo organizuojama pakankamai sėkmingai: bibliotekos lankytojams pasiūlyta
įvairesnių veiklų, naujų ir atnaujintų paslaugų.
Spręstinos problemos.
Bibliotekos veiklą įtakoja aplinka, kurioje ji veikia. Savivaldybėje vyrauja gyventojų
skaičiaus mažėjimo ir senėjimo tendencijos. Tai įtakoja ir bibliotekos lankomumo bei skaitomumo
pokyčius – fizinių vartotojų ir apsilankymų skaičius mažėja.
Nors bibliotekos finansavimas didėja, tačiau šis padidėjimas labiausiai susijęs su darbuotojų
darbo užmokesčio didėjimu, bibliotekų patalpų išlaikymu, VIPT priežiūra. Kompiuterinė technika ir
programinė įranga sensta, jos eksploatacija ir priežiūra reikalauja vis didesnių išlaidų. Kompiuterinės
technikos gedimai trikdo vartotojų aptarnavimą ir įtakoja paslaugų kokybę. Bibliotekos veiklos

organizuojamos pasitelkus projektines lėšas, partnerystes. Valstybės biudžeto lėšos, skiriamos
dokumentams įsigyti, ir savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos periodinių leidinių prenumeratai, yra
nepakankamos, todėl dokumentų fondas atsinaujina lėtai.
Veiklos perspektyvos.
Biblioteka 2017 m. yra numačiusi įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 m.
strateginiame veiklos plane, patvirtintame Tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392(E)
„Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, numatytas
Kultūros ir sporto programos (kodas 3) priemones ir tikisi, kad:
 fizinių ir virtualių apsilankymų skaičius viešosiose bibliotekose didės 0,5 proc.;
 bus įsigyta 4000 fiz. vnt. naujų leidinių;
 statistinis rajono gyventojas pasinaudos bibliotekos paslaugomis 4,5 karto per metus.
Siekiant planuotų rezultatų, problemos bus sprendžiamos įgyvendinant bibliotekos
infrastruktūrą ir paslaugų kokybę gerinančius projektus ir kitas priemones, stiprinant tarpinstitucinę
partnerystę bibliotekos paslaugų ir fondo komplektavimo srityse, gyventojų skaitymo ir informacinių
poreikių tenkinimui išnaudojant bibliotekos technologines galimybes.
Pastaba: daugiau informacijos apie bibliotekos veiklą galima rasti įstaigos veiklos ataskaitoje adresu
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/images/2017-03-10%202016%20ataskaita%20paskutinis%20variantas%20%20Kopija.pdf
_______________________________

1 priedas
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2016 –ŲJŲ METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA
Priemonės
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
kodas ir
pavadinimas
1
2
3
3.1.3.4.
Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas
1. Informacinių ir kultūrinių
1.1. Vartotojų apsilankymų didėjimas
0,5 proc.
paslaugų kokybės, prieinamumo
1.2. Aptarnautų gyventojų procentas
visoms gyventojų grupėms
26,00
gerinimas
1.3. Vartotojų skaičius
7508
1.3.1. t. sk. vartotojų vaikų skaičius
2520
1.3.2. t. sk. VIPT vartotojų skaičius
3392
1.3.3. t. sk. knygnešystės būdu aptarnaujamų vartotojų skaičius
201
1.4. Lankytojų skaičius
124357
1.4.1. t. sk. lankytojų vaikų skaičius
63742
1.4.2. t. sk. interneto seansų skaičius
51090
1.4.3. t. sk. renginių lankytojų skaičius
10417
1.5. Virtualių apsilankymų skaičius
18000
1.6. Lankomumas
16,56
1.6.1. t. sk. vaikų lankomumas
25,29
1.7. Dokumentų išduotis
172963
1.7.1. t. sk. dokumentų išduotis vartotojams vaikams
74217
1.8. Skaitomumas
23,04
1.8.1. t. sk. vaikų skaitomumas
1.9. Atsakytų informacinių-bibliografinių užklausų skaičius
1.10. Peržiūrėtų įrašų duomenų bazėse skaičius
1.11. Tarpbibliotekinio skolinimosi būdu užsakytų dokumentų skaičius

Įvykdyta

Įvykdymo
proc.

4

5

0,7 proc.

140

26,7

102,7

7319
2516
3350
260
126282
70392
45944
15789
19437
17,25
27,98
172310
73021

97,5
99,8
98,8
129
101,5
110,4
89,9
151,5
108
104,2
110,6
99,6
98,4

23,5

102

29,45
3598
2900

29,02
3400
1922

98,5
94,5
66

10

4

40

1

2
2. Dalyvavimas Lietuvos bibliotekų
bendro naudojimo bibliografinių
duomenų bazių kūrime
3. Kraštotyrinės veiklos
organizavimas

4. Darbuotojų kompetencijos
ugdymas

5. Bibliotekos veiklos
administravimas ir priežiūra

3
2.1. Naujų dokumentų bibliografinių įrašų e- kataloge skaičius
2.2. Sukurtų rajono laikraščių straipsnių aprašų skaičius
2.3. Surekataloguoti dokumentų fondai padaliniuose (padalinių skaičius)
2.4. Rekataloguotų dokumentų skaičius
3.1. Kaupti ir tvarkyti kraštotyros fondą
3.2. Parengtų naujų kraštotyros darbų skaičius
3.3. Nauja informacija papildytų kraštotyrinės informacijos aplankų
skaičius
3.4. Kraštotyros darbų parengimas e. publikavimui
3.5. Papildytos kraštotyros kartotekos (naujų įrašų skaičius)
3.6. Krašto spaudinių, atspindėtų Nacionaliniame bibliografijos duomenų
banke, skaičius
4.1. Darbuotojų, dalyvavusių įvairiuose bibliotekiniais klausimais
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Šiaulių apskrities P.
Višinskio viešosios bibliotekos ir kitų organizacijų organizuojamuose
mokymuose, seminaruose, skaičius
4.2.Darbuotojų, dalyvavusių buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų,
civilinė saugos ir kitais klausimais organizuojamuose mokymuose,
seminaruose, skaičius
4.3. Organizuotų seminarų, pasitarimų, konkursų, skirtų bibliotekininkų
profesionalumo ugdymui, skaičius
4.4. Parengtų pranešimų veiklos organizavimo klausimais skaičius
4.5. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos ar kitos
organizacijos organizuotų mokymų Bibliotekoje skaičius
5.1. Organizuotų išvykų į STP skaičius
5.2. Pateikta finansinė atskaitomybė
5.3. Patvirtinti bibliotekos padalinių, STP darbuotojų 2016 m. metiniai
veiklos planai
5.4. Parengtos ir patvirtintos bibliotekos padalinių, STP darbuotojų 2015
m. veiklos ataskaitos

4
3000
1500
2
5000
Nuolat
7

5
2995
1665
2
9224
Kaupta
8

6
99,8
111
100
184
100
114

85

85

100

7
562

7
517

100
92

3

100

20

35*

175*

6

7

116

8

8

100

4

4

100

1

0

0

46
Nustatyta
tvarka

87

189

Nustatyta tvarka

100

100 proc.

100 proc.

100

100 proc.

100 proc.

100

3

1

2

3
5.5. Įgyvendinami kitų teisės aktų, kontroliuojančių institucijų
reikalavimai
3.1.3.9. Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas
6. Bibliotekos fondo, atsižvelgiant į 6.1. Gautų dokumentų skaičius
vartotojų informacinius ir skaitymo 6.2. Nurašytų dokumentų skaičius
poreikius, atnaujinimas, fondų
6.3. Užprenumeruotų periodinių dokumentų pavadinimų skaičius
apskaitos vykdymas, tvarkymas,
6.4. Atliktų dokumentų fondų patikrinimų padaliniuose skaičius
priežiūra, apsauga
7. Literatūros populiarinimas,
7.1. Renginių skaičius
skaitymo skatinimas, informacijos
sklaidos užtikrinimas
7.1.1.t. sk. renginių skaičius vaikams
7.1.2. t. sk. žodinių renginių skaičius
7.1.2. t. sk. vaizdinių renginių skaičius
7.2. Straipsnių, žinučių viešojoje erdvėje
(žiniasklaidoje, interneto svetainėje) skaičius
7.3. Lankstinukų apie bibliotekos veiklą skaičius (apie kiekvieno
mėnesio renginius, 2016 m. žymias datas ir kt.)
7.4. Parengtų medžiagų edukacinėms pamokėlėms bei kitiems
renginiams skaičius
3.1.3.11. Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę
8. Sąlygų rajono gyventojams
8.1. Statistinio rajono gyventojo apsilankymas viešojoje bibliotekoje per
nemokamai naudotis VIPT
metus skaičius
sudarymas, organizuoti IT
infrastruktūros priežiūros
8.2. Įsteigtų VIPT palaikymas
organizavimas
8.3. Atliktas interneto ryšio paslaugos pirkimas
8.4. „Bibliotekos pažangai - 2“ projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė –
jaunimo saviraiškai“ įgyvendinimas.
9. Bibliotekos interneto svetainės
www.kelmeszemaitesvb.lt,
Bibliotekos facebook profilio
priežiūros vykdymas

9.1. Vykdoma interneto svetainės www.kelmeszemaitesvb.lt,
pritaikytos mobiliems įrenginiams, priežiūra
9.2. Vykdoma Bibliotekos facebook profilio priežiūra
9.3. Suskaitmeninti kraštotyros darbai
9.4. Virtualių parodų parengimas

4
Nustatyta
tvarka

5

6

Nustatyta tvarka

100

5585
19050
31

139
157

2

50

951

161

300
378
211

574
724
227

191
191
107

151

145/239

96

10

10

100

3

3

100

4,9

5,1

104

100 proc.
13 VIPT

100 proc.
13 VIPT

100
100

1

1

100

1 vnt.

1 vnt.

100

1 vnt.
11 vnt.

1 vnt.
9

100
82

1 vnt.

1 vnt.

100

4000
12134
31
4
589

100

1

2
10. Bendruomenės narių
kompiuterinio raštingumo
skatinimas, konsultavimas ir
gyventojų mokymas naudotis epaslaugomis, e-informacija
11. LIBIS programinės įrangos
priežiūros ir palaikymo užtikrinimas

3
10.1. Suteiktas individualių konsultacijų skaičius
10.2. Apmokytų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymuose
skaičius

4
3565

5
4173

6
117

255

530

207

11.1. Organizuoti LIBIS techninės priežiūros priemones
11.2. Įdiegta LIBIS programa

1 sut.

1 sut.

100

2 STP

2 STP

100

*kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 19, įgyvendinimas 95 proc.

__________________________

2 priedas
Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto programos (03) 2014-2016 m. ataskaita
Finansavimo informacija
Priemonės kodas, pavadinimas

Finansavimo
šaltinis

2014

2015

2016
Planas

Patvirtinta

1
390,4
14,15

tūkst. Eur
0,7
482,8
0

tūkst. Eur
1,2
392,4
61,2

Patvirtinta
(DU)
tūkst. Eur
0
282,6
25,3

20,3

20,2

17,4

22,3

0

22,3

0

22,3

22,3

VBL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tūkst. Eur

tūkst. Eur

3.1.3.4 Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos
padalinių veiklos finansavimas

SB(S)
SB
VB

1,4
372,2
42,8

3.1.3.9 Kalbos kultūros puoselėjimas ir
skaitymo skatinimas

VBL

3.1.3.11 Kelmės rajono bibliotekų vidaus
modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant
pritraukti visuomenę

_________________________

Patvirtinta
(turtui)
tūkst. Eur
0
0
0

Patvirtinta
(išlaidoms)
tūkst. Eur
1,2
109,8
35,9

Gauta

Išlaidos

tūkst. Eur
1,2
392,4
61,2

tūkst. Eur
1,2
392,4
61,2

