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BENDROJI DALIS 

 
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), vadovaudamasi 

Bibliotekos nuostatais, Panevėžio miesto savivaldybės sprendimais, kitais bibliotekos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais, vykdė veiklas ir įgyvendino 2021-ųjų metų Bibliotekos 

veiklos programą, koreliuojančią su Panevėžio miesto Kultūros ir meno programa, kurios  tikslas – 

„Paversti Panevėžio miestą kultūros traukos centru“.  

Įgyvendindami 2021 metų veiklos priemonių planą susidūrėme su iššūkiais, kurie  

neabejotinai įtakojo tiek suplanuotų veiklų įgyvendinimą tiek prognozuotus rodiklius. 

Dėl pandeminės situacijos 3,5 mėnesio bibliotekos aptarnavo vartotojus tik bekontakčiu 

būdu, 4 mėnesius buvo neteikiamos skaityklų paslaugos (vėliau – su atstumų ir laiko ribojimais), 

nuo rudens įvestas Galimybių pasas taip pat daliai gyventojų apribojo naudojimąsi bibliotekų 

paslaugomis. Pastebėjome, kad pasikeitė dalies gyventojų įpročiai: dalis jų, ypač, vyresnio 

amžiaus, baimindamiesi susirgti, vengė lankytis bibliotekose; dėl nuotolinio darbo ir mokymosi 

gyventojų namuose padaugėjo kompiuterinės įrangos ir tuo pačiu sumažėjo šių paslaugų poreikis 

bibliotekose. 

Nuo rugpjūčio 12 d. prasidėjo  LIBIS SAP sistemos modernizavimas ir perkėlimas į kitą 

aplinką. Kadangi programa buvo neištestuota ir ne iki galo užbaigta, tapo sudėtinga dirbti 

naujoje aplinkoje: neveikė dalis funkcijų, strigo aptarnavimas, nepersikėlė dalis duomenų, 

sudėtingas tapo skaitytojų savarankiškas prisijungimas ir kt. Nebeliko galimybės fiksuoti 

konkrečios bibliotekos vartotojų skaičių. Be to, reikia pripažinti, kad dėl sunkiai 

prognozuojamos COVID-19 pandemijos eigos kai kurie planuoti Bibliotekos veiklos rodikliai 

buvo pernelyg optimistiniai. 

Nepaisant laikmečio sumaišties ir iššūkių visą šį sudėtingą laikotarpį Biblioteka kryptingai 

dirbo ir  siekė išsikeltų tikslų: organizuoti gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, 

kurti ir plėtoti naujas bibliotekų paslaugas ir produktus, užtikrinti prieigą prie skaitmeninio 

turinio, sukurti Bibliotekoje palankias sąlygas gyventojų mokymuisi, skatinti skaitymo 

iniciatyvas, didinti skaitymo kompetencijas, gerinti kultūrinį ir informacinį gyventojų 

raštingumą, mažinti socialinę ir skaitmeninę atskirtį.  

Prisitaikant prie esamos situacijos buvo operatyviai keičiama vartotojų aptarnavimo bei 

knygų išdavimo tvarka: padidintas išduodamų leidinių kiekis, atsisakyta delspinigių, dalis 

renginių, edukacinių užsiėmimų, kitų mokymų persikėlė į virtualią erdvę, įdiegtos tokios 

nuotolinės paslaugos kaip knygomatas bei knygų grąžinimo dėžės prie dviejų bibliotekų. 

Ataskaitiniais metais namuose aptarnavome 31 neįgalų ar negalintį naudotis bibliotekos 

paslaugomis skaitytoją. Dalį planuotų veiklų pavyko ne tik įgyvendinti, bet ir viršyti planuotus 

rodiklius. Lanksčiai prisitaikant prie pasikeitusios realybės, net 3,5 karto daugiau sukurta 
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skaitmeninių produktų. Dalį veiklų perkėlus į virtualią erdvę, vietoj planuotų 3 edukacinių 

programų sukurta ar atnaujinta 19, patvirtinti 2 nauji nuotoliniai Kultūros pasai, edukacinėse 

programose dalyvavo 1185 dalyviais daugiau, nei buvo planuota. 2021 metais Biblioteka 

aktyviai komunikavo su savo skaitytojais socialiniuose tinkluose: skelbė konkursus, pristatė 

naujas knygas, kūrė žaidimus, virtualias viktorinas, eksponavo parodas, vykdė edukacijas, 

transliavo renginius ir pan. 

2021 m. atlikta vartotojų apklausa apie Bibliotekos nuotolines paslaugas parodė, kad 

dauguma (79,8 proc.) respondentų seka Bibliotekos naujienas virtualioje erdvėje ir vertina jas 

gerai ir labai gerai (87 proc.). 

2021 metai buvo paženklinti poetės E. Mezginaitės 80-uoju jubiliejumi, kuriam buvo skirta 

nemažai veiklų: išleista pokalbių rinktinė „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas...“, vyko 

daug renginių, Bibliotekos svetainėje sukurta Elenos Mezginaitės erdvė ELENOS 

MEZGINAITĖS ERDVĖ - Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka (panbiblioteka.lt), 

prie Viešosios bibliotekos įrengtas suoliukas su galimybe klausytis E. Mezginaitės poezijos įrašų 

ir kt. 

Įvairios aplinkybės (ribojimai, optimistinis planas, gyventojų mažėjimas ir kt.) lėmė kai 

kurių planuotų rodiklių sumažėjimą. Nepavyko pasiekti planuoto registruotų vartotojų bei 

lankytojų skaičiaus: plano rodikliai įgyvendinti atitinkamai 89,2 proc. ir 91 proc.  

 

BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

 

Miesto viešųjų bibliotekų tinklą sudaro Viešoji biblioteka su šešiais – Parko, Smėlynės, 

„Šaltinėlio“, Šiaurinės, „Židinio“, „Žiburėlio“ filialais.  

Tinklo bibliotekų pagrindinis uždavinys yra daryti ją prieinamą kuo platesniam vartotojų 

ratui, todėl dalis paslaugų teikiama ir virtualioje erdvėje, ypač tai buvo aktualu ataskaitiniais 

metais. 

Kiekviena biblioteka turi savo skaitytojų ratą tačiau visada atvira naujiems vartotojams. 

Parko biblioteka yra vienintelė, aptarnaujanti tik suaugusius skaitytojus. „Židinys“, Šiaurinė bei 

Smėlynės biblioteka – visada buvo mišrūs filialai, vaikų bibliotekų „Šaltinėlis“ ir „Žiburėlis“ 

fondai bei veikla orientuojami į vaikų aptarnavimą, tačiau ten skaito ir dalis suaugusių skaitytojų.  

Įprastai beveik visos bibliotekos dirba su viena poilsio diena: Viešoji biblioteka, Vaikų 

literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ „Židinys“, Smėlynės ir Parko bibliotekos. Penkias dienas per 

savaitę skaitytojus aptarnauja vaikų biblioteka „Žiburėlis“ ir Šiaurinė biblioteka.  

Tebesitęsianti  pandemija ataskaitiniais metais, pakoregavo, o tiksliau, gerokai jaukė 

Bibliotekos darbą. Kaip jau buvo minėta, fizinė bibliotekų prieiga su tam tikrais apribojimais 

(neveikė skaityklos) 2021m. sudarė vidutiniškai 274 dienas per metus. 

https://www.panbiblioteka.lt/elenos-mezginaites-erdve/
https://www.panbiblioteka.lt/elenos-mezginaites-erdve/
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Viešosios bibliotekos ir filialų lokalizacija yra patogi miesto gyventojams: jie išsidėstę po 

visą miesto teritoriją, skirtinguose gyvenamuosiuose mikrorajonuose, šalia mokyklų, darželių ir 

kt. įstaigų, todėl yra prieinami bibliotekos paslaugomis norintiems naudotis panevėžiečiams.  

Visos bibliotekos turi prieigą neįgaliesiems: įrengti specialūs įvažiavimai.  

Viešosios bibliotekos struktūra 
 

Administracija: direktorė, direktoriaus pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, vyr. 

buhalterė; kiti darbuotojai: archyvarė (0,5 etato), kasininkė (0,5 etato), apskaitininkė (0,75 etato), 

personalo vadybininkė (0,25 etato), bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, viešųjų 

pirkimų specialistas (0,25 etato).  

Metodikos skyrius: vedėja, vyresn. metodininkė komunikacijai ir projektų valdymui, 

vyresn. redaktorė (0,5 etato), kultūrinės veiklos vadybininkė (0,5 etato), dailininkė – 

apipavidalintoja, parodų kuratorius (0,25 etato), iš viso 3 darbuotojai. 
 

Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyrius: vedėja, 3 vyresn. bibliotekininkės. 

Abonementas: vedėja, 3 vyresn. bibliotekininkės. 

Informacijos skyrius (su bendrąja ir interneto skaityklomis): vedėja, 3 vyresn. 

bibliotekininkės bei vyresn. bibliotekininkas – edukatorius (0,5 etato). 

Vaikų literatūros skyrius: vedėja, 3 vyresn. bibliotekininkės. 

Ūkio skyrius: 11 etatų ūkio personalo visoms tinklo bibliotekoms. 

 

DOKUMENTŲ FONDAS 

 

2021 m. Kultūros ministerija (KM) dokumentų įsigijimui skyrė 31864  Eur, t.y. 1799 Eur 

daugiau, negu 2020 metais. KM lėšos buvo skiriamos neperiodiniams dokumentams įsigyti, 

pirmenybę teikiant originaliajai, vaikų ir klasikinei literatūrai bei informaciniams leidiniams. 

 Miesto savivaldybė dokumentų įsigijimui skyrė 17683 Eur, t.y. 1697 Eur mažiau, negu 

2020 metais. Už 4950 Eur, įsigyta 438 fiz. vnt. knygų (126 fiz. vnt. mažiau, negu 2020 m.)  Už 

likusią sumą (12733 Eur) buvo prenumeruojami periodiniai leidiniai.  

Už Kultūros  ministerijos ir miesto savivaldybės biudžeto lėšas įsigytų knygų vidutiniška 

vienos knygos kaina – 11,27 Eur,  2020 m. –  10,20 Eur, 2019 m. buvo 9,80 Eur. 

 Leidiniai buvo komplektuojami, atsižvelgiant į pačių padalinių vadovų pageidavimus, bent 

po vieną egzempliorių kiekvieno pavadinimo, bei užsakant pakartotinai Abonementui ir Vaikų 

literatūros skyriui, nes čia didžiausias skaitytojų skaičius. 

Knygos pastaruoju metu stipriai „išsipūtė“ ne tik kainos, bet ir fizine prasme, tenka nuolat 

daryti atranką. 

Tinklo bibliotekų dokumentų fonde 2021 m. pabaigoje buvo 129575 fiz. vnt., 28512 

pavadinimų dokumentų: knygų ir tęstinių leidinių 128408 fiz. vnt. (99,1 proc.) 27757 pav., 

serialinių – 804 fiz. vnt. (0,6 proc.) 137 pav., 32 fiz. vnt. natų (0,02 proc.) 27 pav., kartografinių 
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leidinių – 7 fiz. vnt. (0,01 proc.) 7 pav., elektroninių dokumentų – 314 fiz. vnt. (0,24 proc.) 312 

pav., 10 fiz. vnt. 10 pav. (0,017) vaizdinių dokumentų. 

 

1 pav. Tinklo bibliotekų dokumentų fondas 

 

 Iš viso fonde 2021 m. Lyginant su 2020 m. 

fiz. vnt. pav. Iš viso 

fiz. vnt. 

proc. Grož. lit. 

fiz. vnt. 

Teminės lit. 

fiz. vnt. 

Tinklo bibliotekose 129575 28512 1325  1,0 1667 -1146 

Filialuose 89505 19927 1351  1,5 1561 -210 

VB 40070 26417 - 26  -0,1 106 -936 

  

2021 m. tinklo bibliotekose vienam gyventojui teko 1,6 fiz. vnt. visų rūšių dokumentų, 

fondo apyvartos rodiklis – 1,9. Tūkstančiui miesto gyventojų gavome 106 (2020 m. – 127) fiz. 

vnt. naujų dokumentų. Vienam gyventojui teko po 0,87 Eur naujiems leidiniams įsigyti. Vienam 

vartotojui tinklo bibliotekose sukaupta 14,1 (2020 m - 12,2) fiz. vnt. dokumentų. 

2021 metais vartotojams buvo siūlomos šios duomenų bazės: „Nacionalinės bibliografijos 

duomenų bankas (NBDB)“, dienraščio „Verslo žinios“ archyvas „VŽ Online“, Lietuvos 

periodinės spaudos bibliografinių straipsnių bazės archyvas (1994-2002 m.), „Infolex“, „Naxos 

Music Library.“, EBSCO (8), „Vyturys“(6) bei BNS naujienų bazė. 

Naujai gauti dokumentai tinklo bibliotekose sudaro 6,9 proc. (2020 m. – 8,5), Dokumentų 

fondas tinklo bibliotekose ataskaitiniais metais padidėjo 1,0 proc. Tai sąlygojo 14,9 proc. 

didesnė gautis nei buvo  nurašyta dokumentų per metus.  

Viešosios bibliotekos skyriuose 2020 m. dokumentų fondas sumažėjo 26 fiz. vnt.  

VB skyrių dokumentų fondą 2021 metų pradžiai sudarė 40070 fiz. vnt. (30,9 proc. viso 

tinklo bibliotekų fondo) 26417 pavadinimų dokumentai. Naujai gauti dokumentai VB skyrių 

fonduose sudarė 6,5 (2020 m. – 7,5, 2019 m. – 6,2) proc.  

2021 m. Viešosios bibliotekos filialuose sukaupta 89505 fiz. vnt. 19927 pavadinimų 

dokumentų. Filialuose dokumentų bendras fondas, lyginant su 2020 metais, padidėjo 1351 fiz. 

vnt. (1,5 proc.). Daugiausia fondai  padidėjo „Židinio“ (640 fiz. vnt.) ir Šiaurinėje (630 fiz. vnt.) 

bibliotekose. 

2020 metais VB filialų fondai atnaujinti 7 proc.  
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2 pav. Dokumentų fondas PEMVB padaliniuose (fiz. vnt.) 
 

 

 
 

3 pav. Fondas kalbomis 
 

Iš viso (fiz. vnt., proc.) VB (fiz. vnt., proc.) Filialuose (fiz. vnt., proc.) 

liet. k. anglų 

k. 

rusų 

k. 

kt. k. liet. k. anglų 

k. 

rusų 

k. 

kt. k. liet. k. anglų 

k. 

rusų 

k. 

kt. k. 

125473 1635 1873 594 38390 651 794 235 87083 984 1079 359 

96,8 1,3 1,4 0,5 95,8 1,6 2,0 0,6 97,3 1,1 1,2 0,4 

 

Tinklo bibliotekose dokumentų fondą lietuvių kalba sudaro 125473 fiz. vnt. (96,8 proc. 

fondo). Šiuo požiūriu dokumentų fondai praktiškai nesikeičia. Bibliotekų fondai atspindi 

gyventojų sudėtį mieste. Lyginant su 2020 metais, lietuviškų dokumentų fondas išaugo 1385 fiz. 

vnt.  

Leidiniai užsienio kalba sudaro 3,2 proc. viso fondo, didžiąją jų dalį (45,6 proc.) – 

spaudiniai rusų kalba. 

39,9 proc. fondo užsienio kalbomis sudaro spaudiniai anglų kalba. Tai – daugiausia 

besimokantiems vartotojams skirti leidiniai.  

14,5 proc. fondo užsienio kalba sudaro spaudiniai vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, 

norvegų, švedų, lenkų kalbomis. Tai – daugiausia žodynai ir savarankiškam kalbų mokymuisi 

skirti leidiniai.  

 

Grožinė literatūra 

 

Tinklo bibliotekose grožinės literatūros fonde yra 79928 fiz. vnt. (61,7 proc.) visų 

dokumentų. Lyginant su 2020 metais, grožinės literatūros fondas išaugo 1667 fiz. vnt. (1,3 
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proc.). Grožinės literatūros apyvarta yra 1,5. Ji nėra optimali. Tai rodo, kad dar yra nemaži 

rezervai nurašomų leidinių. 

Vienam miesto gyventojui tenka 1 fiz. vnt. grožinių leidinių. 

Vienam tinklo bibliotekų vartotojui tenka 8,7 fiz. vnt. grožinės literatūros. 

Grožinės literatūros fondas 2021 m. atsinaujino 4,6 proc. Grožinės literatūros panaudojimo 

koeficientas jau keletą metų iš eilės yra toks pat – 1,4.     

 

Teminė literatūra  

 

Teminės inventorintos literatūros tinklo bibliotekų fonde sukomplektuota 48843 fiz. vnt., 

tai sudaro 37,7 proc. viso tinklo bibliotekų dokumentų fondo. Lyginant su 2020 metais, 

teminės literatūros fondas sumažėjo 1146 fiz. vnt. Bendra teminių inventorintų dokumentų fondo 

apyvarta jau keletą metų iš eilės beveik nesikeičia – 0,4. Vienam tinklo bibliotekų vartotojui 

tenka 5,3 fiz. vnt. teminių dokumentų. 

Informacinis fondas sudaro 13,2 proc. viso teminių dokumentų fondo. 2020 m. vienam 

Tinklo bibliotekų vartotojui sukaupta 0,7 fiz. vnt. informacinių leidinių. 

 

Literatūros fondas vaikams 

                

    4 pav. Grožinės (+vaikų) ir teminės literatūros fondas vaikams (be periodikos)   

 

Padalinio pavadinimas 
Grožinė literatūra Teminė literatūra 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

Viešojoje bibliotekoje: 
9132 82,9 1888 17,1 

VLS „Žalioji pelėda“ 
9132 82,9 1888 17,1 

Filialuose: 
27752 87,5 3965 12,5 

„Žiburėlis“ 
8068 91,3 767 8,7 

Šiaurinė biblioteka 
5862 73,7 2091 26,3 

„Šaltinėlis“ 
5087 91,4 476 8,6 

„Židinys“ 
4069 92,3 340 7,7 

Smėlynės biblioteka 
4666 94,1 291 5,9 

Iš viso: 
36884 86,3 5863 13,7 

 

 2021 metais vaikams miesto VB tinklo bibliotekų fonduose sukaupta 42747 fiz. vnt. 

leidinių. Jie sudaro 33,2 proc. viso tinklo bibliotekų inventorintų dokumentų fondo. 

  86,3 proc. vaikų fondo sudaro grožinė literatūra, 13,7 proc. – teminė literatūra. 

 Tinklo bibliotekose vienam vartotojui iki 14 m. sukaupta 14,1 fiz. vnt. dokumentų. 
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Serialiniai leidiniai (be tęstinių)   

 

Tinklo bibliotekose sukaupta 804 fiz. vnt. 137 pavadinimų žurnalų ir laikraščių, pastarųjų – 

17 pav. 91 pavadinimas serialinių leidinių užsakytas  prenumeratos būdu (iš jų – 9 laikraščiai).  

38 pav. žurnalai ir 8 pav. laikraščiai gauti nemokamai iš Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondo bei Panevėžio miesto savivaldybės. 

Serialiniai leidiniai sudaro 0,6 proc. viso bibliotekų fondo. Šių leidinių apyvarta 2021 m. 

buvo 16,8.  

Vienam vartotojui tenka 0,5 fiz. vnt. serialinio leidinio. 

Viena miesto biblioteka serialinių leidinių gavo vidutiniškai 50 pavadinimų. 

 

Dokumentų gautis   

 

2021 metais miesto savivaldybės viešoji biblioteka įsigijo inventorintų dokumentų už 

41103 Eur ir serialinių dokumentų už 1273 Eur. 

 

5 pav. Lėšos dokumentams įsigyti 

 
 

Šaltinis 2021 m. (Eur) 2020 m. (Eur) 

Kultūros ministerijos lėšos  31864 52614 

Dovanos   2334,42 1752,79 

Iš Kultūros ministerijos knygos, gautos 

nemokamai   
1432,39 1966,17 

Dokumentai, priimti vietoj vartotojų pamestų 479,51 - 

Savivaldybės biudžeto lėšos knygoms  4950,19 5499,96 

Savivaldybės lėšos serialiniams leidiniams  12732,65 12727,93 

Projekto lėšos 42,48                          - 

Iš viso 53835,64 74560,85 
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6 pav. Lėšos pagal finansavimo šaltinius (proc.) 

 

 
 

 

7 pav. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui, dokumentams įsigyti 

     

Šaltinis 2021 m. (Eur) 2020 m. (Eur) 

Kultūros ministerija 0,61 0.38 

Savivaldybės biudžeto lėšos 0,23 0,21 

Kiti šaltiniai  0,04 0,05 

Iš viso: 0,87 0,64 

 

 

8 pav. Dokumentų komplektavimo šaltiniai 

 

Finansavimo šaltinis Fiz. vnt. 
Proc. nuo 

gauties 

Proc. nuo 

knygų gauties 

Kultūros ministerijos lėšos 2848 33,3 73,7 

Dovanos 319 3,7 8,2 

Iš Kultūros ministerijos gauti 

nemokamai 

178 2,1 4,6 

Dokumentai, priimti vietoj prarastų 67 0,8 1,7 

Savivaldybės biudžeto lėšos knygoms 438 5,2 11,3 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

serialiniams leidiniams  

4694 54,8 - 

Projekto lėšos 12 0,1 0,3 

Iš viso inventorintų dokumentų 3862 45,1 - 

Iš viso: 8556 - - 

 

Iš viso gauta 8556 fiz. vnt. dokumentų, iš jų – 3862 fiz. vnt. inventorintų leidinių. Per 

metus tinklo bibliotekoms paruošta ir išvežiota 12 dokumentų siuntų. 
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9 pav. Dokumentų gautis per metus tinklo bibliotekose 

 

 

Dokumentų iš viso 
Lyginant su 

2020 m. 

Knygų Naujai 

gautų   

dok. proc. 

bendrame 

fonde 

Grožinės  

lit. 

Teminės 

lit. 

Fiz. vnt. naujų pav. fiz. vnt. 

(+-) 

proc. fiz. vnt. fiz. vnt. 

Tinklo 

bibliotekose 

 

8874 

 

1157 

 

-2004 

 

22,6 

 

3700 

 

476 

 

6,8 

Filialuose 6275 847 -1598 25,5 2741 245 7,0 

VB 2599 984 -406 13,5 959 231 6,5 

 

2021 metais tinklo bibliotekų fondai pasipildė 8874  fiz. vnt. 1157 pavadinimų naujais 

dokumentais, t.y. 2004 fiz. vnt. arba 22,6 proc. mažiau, negu 2020 metais (2020 m. iš karantino 

fondo buvo gautas papildomas 22549 Eur finansavimas).  

Tinklo bibliotekų inventorintų dokumentų fondas atnaujintas 3,2 proc. 

Tinklo bibliotekose knygų gauta 4176  fiz. vnt. 1020 pavadinimų, t.y. 1807 fiz. vnt. 

mažiau, negu 2020 metais. Tęstinių leidinių – 4 fiz. vnt. 3 pavadinimų. Serialinių dokumentų – 

4694 fiz. vnt. 137 pavadinimų. 

Lietuvių kalba gauta 8724 fiz. vnt., tai sudaro 98,3 proc. visų gautų dokumentų, rusų kalba 

– 132 fiz. vnt. (1,5 proc.), anglų k. – 6 fiz. vnt. (0,1 proc.), vokiečių k. – 12 fiz. vnt. (0,1 proc.). 

Vienam miesto gyventojui naujų dokumentų gauta 0,1 fiz. vnt., vienam vartotojui – 1 fiz. 

vnt. 

 Daugiausia dokumentų įsigyta už LR Kultūros ministerijos lėšas – 2848 fiz. vnt. (479 fiz. 

vnt. mažiau, negu 2020 m., nes buvo gautas papildomas finansavimas iš Karantino fondo) arba 

73,7 proc. visų inventorintų dokumentų. 

Už miesto savivaldybės biudžeto  lėšas, t.y. 4950 Eur, įsigyta 438  fiz. vnt. knygų, 126 

mažiau negu 2020 m. 

178 fiz. vnt. gavome iš LR Kultūros ministerijos nemokamai. Tačiau didžioji dalis šių 

leidinių mūsų bibliotekose neturi skaitytojo, o saugyklos mes neturime. 

 319 fiz. vnt. padovanojo skaitytojai, knygų autoriai bei įstaigos. Nemažai dovanotų  

knygų Abonementas gavo iš vartotojų, renginių svečių. 

 67 fiz. vnt. knygų buvo priimti vietoj vartotojų prarastų. 

2021 metais VB skyriai gavo 2599  fiz. vnt. 984 pavadinimų dokumentų, lyginant su 2020 

metais, 400 fiz. vnt. mažiau. VB skyrių fondas atnaujintas 6,5 proc. Vienam vartotojui teko 0,8 

fiz. vnt. naujų dokumentų. 

2021 metais vienas miesto filialas vidutiniškai gavo 1046  fiz. vnt. 513 naujų pavadinimų 

dokumentų. Filialų fondai atsinaujino 7 proc. Vienam filialų vartotojui gauta 1,1 fiz. vnt. naujų 

dokumentų. 
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Grožinės literatūros gautis 

  

2021 metais tinklo bibliotekų grožinės literatūros fondas pasipildė 860 pavadinimų 3700 

fiz. vnt. dokumentų, t.y. 904 fiz. vnt. mažiau, negu 2020 m. Tai sudaro 41,7proc. visų naujai 

gautų dokumentų. Šių dokumentų vienam vartotojui gauta 0,4 fiz. vnt. 

 

 Teminės literatūros gautis 

 

Teminės literatūros fondas tinklo bibliotekose 2021 metais pasipildė 297 naujų pavadinimų 

5174 fiz. vnt. Tai sudaro 58,3 proc. visų gautų naujų dokumentų. Palyginus su 2020 metais, 

teminės literatūros buvo gauta 1100 fiz. vnt. mažiau.  Teminės literatūros knygų gauta 476 fiz. 

vnt., lyginant su 2020 metais, – 903 fiz. vnt. mažiau.  Vienam vartotojui gauta 0,6 fiz. vnt. naujų 

teminių dokumentų. 

   

Serialinių dokumentų gautis  

 

2021 metais tinklo bibliotekos už savivaldybės gautus 12732,65 Eur bei iš Lietuvos 

spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (nemokamai) gavo 4694 fiz. vnt. (52,9 proc. visos 

dokumentų gauties) 137 pavadinimų serialinių dokumentų. Jų gauta 185 fiz. vnt. mažiau, negu 

2020 metais. 5 pavadinimų – rusų kalba, 132 – lietuvių kalba. 

2021 metais  Informacijos skyrius serialinių dokumentų ilgalaikiam saugojimui 

užpajamavo 70 fiz. vnt. 356 Eur. Ilgalaikio saugojimo serialinių leidinių Parko  biblioteka nurašė 

262 fiz. vnt. už 1513,84  Eur. 

Ataskaitiniais metais viena miesto biblioteka vidutiniškai gavo 50 pavadinimų periodinių 

leidinių.  

Vienam tinklo vartotojui tenka 0,5 fiz. vnt. serialinių leidinių. 

 

Dokumentų nurašymas 

 

  2021 metais  tinklo bibliotekos nurašė 1474 pavadinimų 7549 fiz. vnt., t.y. 6688 fiz. vnt. 

mažiau, negu 2020 metais. Inventorintų dokumentų nurašyta 2663 fiz. vnt., arba 35,3 proc. visų 

nurašytų dokumentų. Palyginus su 2020 metais inventorintų dokumentų nurašyta  6548 fiz. vnt. 

mažiau. Prasidėję LIBIS programos modernizavimo darbai neleido atlikti planuotų nurašymo 

darbų.  

 

10 pav. Dokumentų nurašymas (proc.) 
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11 pav. Fondų nurašymas pagal nurašymo priežastis tinklo bibliotekose  

 

 

 
Ataskaitiniais metais tinklo bibliotekose nurašyta 4886 fiz. vnt. (64,7 proc. visų nurašytų 

dokumentų) serialinių leidinių. Lyginant su 2020metais serialinių dokumentų buvo nurašyta 178 

fiz. vnt. mažiau. 

2021 metais dokumentų buvo nurašyta 1325 fiz. vnt. mažiau, negu gauta, todėl tinklo 

bibliotekų fondas  išaugo 1 proc. 

 susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai  (2603   fiz. vnt., arba 34 proc. viso 

nurašymo); 

 praradę aktualumą (4886 fiz. vnt., arba 65 proc. viso nurašymo), dėl šios priežasties 

nurašomi visi serialiniai dokumentai); 

 skaitytojų prarasti dokumentai (56 fiz. vnt.). 
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Elektroninis katalogas 

 

2021 m. gruodžio 31 d. miesto savivaldybės VB elektroniniame kataloge buvo 100728  BĮ. 

Iš jų automatizuotai parengtų 100728 BĮ. Per ataskaitinius metus paruošta 1222 BĮ. 

2021 metais iš elektroninio katalogo nurašyta 3306 fiz. vnt., inventorintų dokumentų.  

Iš viso el. kataloge yra 43361 analiziniai BĮ.  Per metus parengta 166 BĮ.    

 

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

 

Vartotojų skaičius 

 

         Viešosios bibliotekos skyriai ir filialai 2021 metais užregistravo 9459 vartotojus, t. y. dar 

962 vartotojais mažiau negu 2020 m. Iš jų: persiregistravusių vartotojų buvo 7805, o naujai 

užsiregistravusių 1654  (17,5 proc., 2020 m. – 20,3 proc., 2019 m. - 22,5 proc.). Bendras 

registruotų vartotojų skaičius, lyginant su 2020 m. sumažėjo 9,2 proc. (2020 m. - 16,4 proc.). 

 

12 pav. Vartotojų skaičius 2020-2021 m 

 

Padalinio 

pavadinimas 

Vartotojai 

2021 m. 

Vartotojai 

2020 m. 

Skirtum

as 

Planas 2021 

m. 

Plano įvykd. 

proc. 

Viešojoje 

bibliotekoje: 3366 3874 -508 3880 86,8 

Abonementas 2007 2404 -397 2580 78,0 

Informacijos 

skyrius 0 0 0 0 0 

VLS „Žalioji 

pelėda“ 1359 1470 -111 1300 104,5 

Filialuose: 6093 6547 -454 7070 86,2 

„Žiburėlis" 816 936 -120 1100 74,2 

Šiaurinė biblioteka 971 1007 -36 1000 97,1 

„Šaltinėlis" 1106 1164 -58 1270 87.1 

Parko biblioteka 820 905 -85 1100 74,5 

„Židinys" 1252 1424 -172 1500 83,5 

Smėlynės 

biblioteka 1128 1111 17 1100 102,5 

Iš viso: 9459 10421 -962 10950 86,4 

 

Dėl jau anksčiau išvardintų priežasčių (besitęsianti pandemija, LIBIS PI modernizavimo 

problemos, atsiradę nauji vartotojų įpročiai ir pan.), deja dar sumažino pagrindinius veiklos 

rodiklius. Paaiškėjo, kad net ir planuodami 2021 m. veiklą nepakankamai įvertinome situaciją, ir 

planas buvo pernelyg optimistinis. Tinklo bibliotekose užregistruota tik 86,4 proc. planuoto 
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vartotojų skaičiaus. Deja, reikia pažymėti, kad skaičiai nėra tikslūs dėl su LIBIS modernizavimu 

susijusių apskaitos problemų. 

Analizuojant registruotų vartotojų sudėtį didelių skirtumų, lyginant su 2020 m. nematyti, 

išskyrus bendro skaičiaus sumažėjimą kiekvienoje grupėje. Tačiau pandemijos įtaka dirbančiųjų 

grupėje – akivaizdi. Didžiausią grupę, kaip ir ankstesniais metais, sudaro besimokantys 

vartotojai, jų lyginamoji dalis sumažėjo nežymiai 0,2 proc., tačiau realiai 471 vartotoju, tuo tarpu 

dirbančiųjų grupėje išaugo 3,2 proc.,  kitų (bedarbių, pensininkų ir pan.) sąskaita. Pastarųjų 

lyginamoji dalis sumažėjo 2,6 proc., realiai – 503 vartotojais. 

 

13 pav. Vartotojų  sudėtis  nuo bendro vartotųjų skaičiaus  pasiskirstė  taip: 
 

 

Metai 
Iš 

viso: 

Dirbantys Besimokantys Kiti 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

2020 10421 3368 32,3 4300 41,3 2753 26,4 

2021 9459 3317 35,1 3892 41,1 2250 23,8 

 

14 pav. Vartotojų sudėtis 2020-20221 m. (proc.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apsilankymų skaičius 

 

15 pav. Apsilankymų skaičius 2020-2021 m. 

 

Padalinio 

pavadinimas 

Apsilank. sk. 

2021 m.  

Apsilank. sk. 

2020 m.  
Skirtumas 

Planas Plano 

įvykdymas 

proc. 
2021 m. 
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Viešojoje 

bibliotekoje 59957 57472 2485 62600 95,8 

Abonementas 19879 21752 -1873 23100 86,1 

Informacijos skyrius 13031 8930 4101 14500 90,0 

VLS „Žalioji 

pelėda" 27047 26790 257 25000 108,2 

Filialuose: 72177 77389 -5212 85810 84,1 

„Žiburėlis" 12201 12022 179 12000 101,7 

Šiaurinė biblioteka 10184 10259 -75 13300 76,6 

„Šaltinėlis" 12691 12907 -216 12950 98,0 

Parko biblioteka 8462 9718 -1256 14060 60,2 

„Židinys" 15922 15925 -3 15500 102,7 

Smėlynės biblioteka 12717 16558 -3841 18000 70,7 

Iš viso: 132134 134861 -2727 148410 89,0 

 

Per metus tinklo bibliotekose apsilankė 132134 lankytojai. Čia pateikiamas tik fizinių 

apsilankymų skaičius. Lyginant su praėjusiais metais praradome dar 2 proc. lankytojų.  

2020 m. bibliotekos fizinė prieiga su tam tikrais apribojimais skaitytojams buvo prieinama 

vidutiniškai 274 dienas per metus (2020 m. – 229 dienas). Per dieną miesto bibliotekose 

vidutiniškai apsilankė 482 lankytojai (2020 m. – 589) arba 18 proc. mažiau, lyginant su 2020 m.   

Vidutiniškai kiekvienas vartotojas per metus bibliotekose apsilankė 14 kartų (2020 m. – 

13). Įvertinant tai, kad bibliotekų fizinės paslaugos, lyginant su 2020 m., buvo apribotos ženkliai 

mažiau,  veiklos rodikliai nedžiugina. 

Kaip ir praėjusiais metais, bibliotekos kuria daugiau skaitmeninio turinio ir siūlo savo 

paslaugas virtualioje erdvėje. Pasitelkdamos socialines medijas bibliotekos savo vartotojams 

siūlo rinktis iš plataus virtualių kultūrinių paslaugų spektro: stebėti renginių transliacijas, 

registruotis į temines konsultacijas, spręsti lavinamuosius testus ir dalyvauti edukaciniuose 

žaidimuose, skaityti straipsnius bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse, lankyti 

virtualias parodas ir t. t. Socialiniuose tinkluose reklamuojamos naujos knygos, aktyviai 

skleidžiama informacija apie garsinius skaitymus, konkursus, akcijas,  teikiamas paslaugas ir kt. 

Bibliotekose aktyvinami ir nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai, teatrinės, edukacinės 

veiklos vaikams ir tėvams, kūrybinės dirbtuvėlės, elektroninių knygų ir kitų nuotolinių paslaugų 

populiarinimas. 

Virtualių apsilankymų tinklo bibliotekose 2021 m. užregistruota 50782. 

Vartotojams yra skirtos 65 kompiuterizuotos darbo vietos. Išplėsti viešąją interneto 

prieigą (VIP), deja, neleidžia mažos bibliotekų patalpos.  

Viešosios interneto prieigos apskaitą atlieka interneto vartotojų registracijos ir statistikos 

sistema (VRSS). 2021 metais tinklo bibliotekose užregistruoti 23364 interneto seansai, t. y. 990 

arba 4 proc.  mažiau negu 2020 m. Ataskaitiniais metais  4 mėnesius buvo neteikiamos skaityklų, 

tuo pačiu ir interneto, paslaugos (vėliau – su atstumų ir laiko ribojimais), nuo rudens įvestas 
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Galimybių pasas taip pat daliai gyventojų apribojo naudojimąsi bibliotekų paslaugomis. Be to, 

kaip jau buvo minėta, nuotolinis darbas ir mokymasis padidino kompiuterinės įrangos kiekį 

namų ūkiuose.   

16 pav. Interneto seansų skaičius 2020-2021 m. 

 

 
 

Padaugėjus kontaktinių veiklų, Vaikų literatūros skyriuje interneto seansų skaičius 

išaugo beveik 2,5 karto, dvigubai – vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis“ bei 7 proc. – Informacijos 

skyriuje. Visuose kituose padaliniuose šis rodiklis mažėjo. 

Bibliotekos renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose iš viso apsilankė 8958 lankytojai 

arba 25,6 proc. daugiau negu 2020 m.  

 

Literatūros išduotis 

 

Literatūros išduotis 2021metais, lyginant su 2020 m., sumažėjo 8 proc. Per metus tinklo 

bibliotekos vietoje ir į namus išdavė 220487 fiz. vnt. spaudinių, vidutiniškai vienas vartotojas 

perskaitė 23,3  leidinio ( 2020 m. – 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 pav. Literatūros išduotis 2020-2021 m. 

 

Padalinio 

pavadinimas 

Iš viso 

išduota 2021 

m. 

Iš viso 

išduota 

2020 m. 

Skirtumas 
Planas 

2021 m. 

Plano 

įvykdymas 

proc. 

Viešojoje 

bibliotekoje 86930 86926 4 72600 83,5 

Abonementas 40125 40582 -457 46000 87,2 
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Informacijos skyrius 15202 16389 -1187 26600 57,2 

VLS „Žalioji pelėda" 31603 29955 1648 30000 105,3 

Filialuose: 133557 152669 -19112 172280 77,5 

„Žiburėlis" 20342 22739 -2397 22000 92,4 

Šiaurinė biblioteka 19048 20892 -1844 23000 83,0 

„Šaltinėlis" 19868 22560 -2692 22600 88,0 

Parko biblioteka 21898 21855 43 34680 63,1 

„Židinys" 31858 37074 -5216 40000 79,6 

Smėlynės biblioteka 20543 27549 -7006 30000 68,0 

Iš viso: 220487 239595 -19108 244880 90,0 

 

Šiuo metu  kaip niekada iki šiol ne tik bibliotekų darbuotojai, bet ir skaitantys žmonės 

suvokė knygos svarbą gyvenime. Knygų skaitymas – viena iš galimybių praskaidrinti kasdienę 

veiklą, pagerinti emocinę būklę. Ši paslauga bibliotekas išskiria iš viso kultūros įstaigų lauko. 

Deja, skaičiai grėsmingai mažėja. Pastebimas periodinių leidinių skaitomumo mažėjimas, 

sumenkęs vaikų skaitymas. Atsiradęs reikalavimas vaikams pateikti asmens kodą sukėlė dalies 

tėvų pasipiktinimą. Neretai vaikams knygas pradėjo imti tėvai. Jeigu vaikas parsinešdavo 4-5 

knygeles, tai tuo tarpu tėvai paima 1-2.  

Knygų rezervavimas ir užsakymas. Tikslių rezervavimo paslaugos rodiklių už 2021 m. 

neturime, ir lyginti jo  su 2020 m.  negalime. Nuo 2021.08.12 iki 12.31 tinklo bibliotekose buvo 

rezervuota 3816 dokumentų, kiek jų padaryta skaitytojų, o kiek darbuotojų – tikslių duomenų 

nėra. Galima spėti, kad skaitytojai savarankiškai padarė mažiau rezervavimų, nes pasunkėjus 

prisijungimui į ibiblioteka.lt savitarną vis daugiau buvo prašoma tai padaryti darbuotojų. Bendras 

rezervavimų rodiklis turėtų būti irgi mažesnis, dėl jau minėtos priežasties ir dar dėl to, kad 

rugpjūtį neveikė rezervavimas. 

Taip pat negalime aptarti kasmet iki šiol stabiliai augusio internetu atsiųstų užsakymų 

skaičiaus laisvoms knygoms. Turime šį rodiklį tik nuo 2021.08.12  – užsakyta 860 dokumentų. 

Kaip jau minėjome anksčiau: ilgametis bibliotekininkų įdirbis, mokant vartotojus (ypač vyresnio 

amžiaus) savarankiškai rezervuoti arba užsakyti dokumentus elektroniniame kataloge, neteko 

prasmės. Praktiškai šį darbą reikia atlikti iš naujo, kad vėl būtų stebimas šių dviejų rodiklių 

augimas.  

Būtų gerai, kad kuo greičiau ibiblioteka.lt modernizavimo darbai būtų baigti, sistema 

nebestrigtų, veiktų be klaidų, duotų pilnas ataskaitas. 

  

Knygnešystė. Ypatingas dėmesys skiriamas senyvo amžiaus ir neįgalių  skaitytojų 

aptarnavimui. Tiems, kurie dėl ligos ar senatvės nebegali apsilankyti patys bibliotekoje  pagal 

poreikį knygas nešame į namus. Ataskaitiniais metais knygos į namus buvo pristatomos 31 

skaitytojui. Per metus jiems išduoti 409 leidiniai.  
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RENGINIAI 

Ataskaitiniais metais miesto bibliotekose įvyko 678 renginiai. Dėl besitęsiančios 

pandemijos ir karantino ženkliai padaugėjo virtualių renginių, iš kurių nemažai edukacinių, taip 

pat nemaža dalis parodų irgi persikėlė į virtualią erdvę.  

Renginiai bibliotekose vyko įgyvendinant projektus „Literatūros ir meno kaleidoskopas“, 

„Išvyniokit mane kaip rankšluostį...“ , „Knygos „Elena Mezginaitė: „Žmonės man – viskas...“ 

leidyba ir sklaida“, 5 vaikus aptarnaujančios bibliotekos vykdė vaikų socializacijos projektus. 

(žr. Projektinė veikla) 

Didelė dalis ataskaitiniais metais vykusių renginių ir veiklų buvo 

skirtos poetės Elenos Mezginaitės80-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Gavus dalinį Kultūros tarybos finansavimą  buvo 

išleista knyga „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas...“. Jos 

pristatymai vyko ne tik mūsų bibliotekoje, bet ir Rokiškio bei 

Kupiškio rajonų bibliotekose. Kultūros ministerijos 

organizuotame Knygos meno konkurse ši knyga tapo viena iš 

gražiausių metų (2021) knygų. Bibliotekos dailininkei Astai 

Radvenskienei įteiktas diplomas grožinės literatūros ir eseistikos 

kategorijoje „už knygą lyg informacijos laikmeną, laiko žingsnius originaliai ir autentiškai 

sujungusią popieriuje“ leidinyje „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas...“. Knygos leidėja 

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka ir spaustuvė „Indigo Print“ taip pat buvo 

apdovanotos diplomais. 

  

19 pav. Renginiai 

 

Padalinio pavadinimas Iš viso 

Iš jų  

edukaci

niai virtualūs vaizdiniai 

Abonementas 45 8 12 13 

Informacijos skyrius 11 4 3 6 

VLS „Žalioji pelėda“ 160 63 94 31 

„Žiburėlis“ 62 5 19 27 

Šiaurinė biblioteka 171 50 57 42 

„Šaltinėlis“ 32 3 4 24 

Parko biblioteka 33 0 3 22 

„Židinys“ 92 32 24 23 

Smėlynės biblioteka 72 6 44 21 

Iš viso: 678 171 260 209 

 

18 pav. Bibliotekos išleista knyga 

„Elena Mezginaitė: žmonės man - 

viskas..“ 
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Daugiausia renginių vyko vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda” (160), Šiaurinėje 

(171) „Židinio” (92) bei „Žiburėlio“ (72) bibliotekose, didelė jų dalis buvo skirti vaikams. Šios 

bibliotekos sulaukė ir gausiausio skaičiaus lankytojų: Šiaurinė biblioteka (1997), vaikų 

literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ (3130 ) bei „Židinio“ biblioteka (1594). Visuose bibliotekos 

renginiuose apsilankė 8958 lankytojai. 

20 pav. Renginių lankytojų skaičius 

 

Padalinio pavadinimas Renginių lankytojų 

skaičius 

Viešoji biblioteka (Abonementas ir Informacijos skyrius) 675 

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ 72 

Vaikų biblioteka „Žiburėlis“ 3130 

Šiaurinė biblioteka 517 

Vaikų biblioteka  „Šaltinėlis" 1997 

Parko biblioteka 192 

Biblioteka „Židinys" 185 

Smėlynės biblioteka 1594 

Iš viso: 596 

 

Pažymėtinas Vasario 16-ajai skirtas virtualus susitikimas su Europos Parlamento nariu, 

profesoriumi Liudu Mažyliu nebuvo planuotas, bet jį padėjo organizuoti Panevėžio miesto 

tarybos narys V. Satkevičius. Pirmą kartą organizavome renginį Zoom aplinkoje su transliacija į 

Youtube kanalą. Profesorius pasakojo Nepriklausomybės akto suradimo istoriją, palietė ir kitas 

temas: kolekcionavimą, savo parašytas ir skaitytas knygas, kasdienį darbą Europos Parlamente. 

Iki metų pabaigos įrašas buvoperžiūrėtas 301 kartų. 

Kadangi negalėjome organizuoti renginių patalpose dėl apribojimų, poezijos skaitymo 

akciją „Elena Mezginaitė žmonių širdyse", skirtą Pasaulinei poezijos dienai, organizavome 

lauke. Apie 40 susirinkusių dalyvių skaitė E. Mezginaitės kūrybą.  

„Židinio“ bibliotekos iniciatyva naujas ir  smagus orientacinis žaidimas – pasimatymas 

vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės, kurios šūkis „Nauja realybė – naujos formos“, metu. Kai 

beveik visus metus sėdėjome karantine ir vos ne geriausiu draugu tapo kompiuteris (darbas iš 

namų, mokslai iš namų), tai nauja renginio forma tapo... pasivaikščiojimas. O kad jis nebūtų 

„tiesiog pasivaikščiojimas“, tai bibliotekos darbuotojos sugalvojo jį paversti smagiu pavasariniu 

nuotykiu – pasitelkę žemėlapį ir orientavimosi įgūdžius, žaidimo dalyviai turėjo aplankyti visas 

aštuonias Panevėžio Elenos Mezginaitės viešajai bibliotekai priklausančias bibliotekas. 

Visus etapus įveikę skaitytojai aplankė visus bibliotekos padalinius, nuėjo apie 10 km ir 

buvo apdovanoti prizais.  

Renginiai, skirti E. Mezginaitės jubiliejui pažymėti, vyko visus metus. Rugsėjo mėn. įvyko 

„Literatūrinė kelionė „Baltu Elenos Mezginaitės gimtinės taku...“, kurią surengė Rokiškio 

savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Viena iš renginių vyko ir mūsų bibliotekoje. 
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Jame dalyvavo aktorė L. 

Kondrotaitė, Rokiškio bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja D. 

Vilkickienė, atlikėjai iš gimtojo 

poetės E. Mezginaitės Laibgalių 

kaimo (Rokiškio raj.). 

           Spalio mėn. Viktorijos 

Daujotytės skaitymus „Reveransas“ 

mūsų bibliotekoje surengė 

Panevėžio apskrities G. 

Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka, vykdydama projektą 

„Literatūros ir kino dienos XII“. 

         Knygos „Elena Mezginaitė: 

žmonės man – viskas...“ pristatymas 

vyko Viešojoje  bibliotekoje. 

Dalyvavo bardė Ilona Papečkytė, 

aktorė Olita Dautartaitė, knygos redaktorė N. Simėnienė,  pažinojusieji poetę E. Mezginaitę. 

Renginio įrašas bibliotekos YouTube paskyroje peržiūrėtas dar 50 kartų. 

Knygos pristatymai taip pat  vyko Panevėžio pataisos namuose, Rokiškio raj. savivaldybės Juozo 

Keliuočio viešojoje bibliotekoje, Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

Kitas taip pat poetės Elenos Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms skirtas renginys – 

dainuojamosios poezijos vakaras „Vėlų rudenį maži ateinam“, kuriame dalyvavo kompozitorius 

A. Jegelevičius, bardas R. Mikalajūnas, gitaristas G. Šulinskas, aktorė E. Koriznaitė, poetės E. 

Mezginaitės artimieji, draugai. Prieš renginį vykusiame E. Mezginaitei skirto atminimo suoliuko 

prie bibliotekos atidaryme dalyvavo ir miesto meras.  

Dalyvavome ir Lietuvai pagrąžinti draugijos šimtmečio renginiuose, puošėme  bibliotekų 

aplinką. Priešais Smėlynės  biblioteką esanti nedidelė erdvė sutvarkyta ir joje pastatytas 

skaitymo suolelis, skirtas paminėti Lietuvai pagrąžinti draugijos 100-metį.  

Lietuvai pagrąžinti draugijos pirmininko pavaduotoja B. Slapšienė Smėlynės bibliotekoje 

visuomenei pristatė savo išleistą knygą „Lietuvai pagrąžinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus 

2014-2020 metų veiklos metraštis“. Tai puikus bendradarbiavimo su bendruomenėmis ir 

pasitikėjimo bibliotekos kolektyvu įrodymas. 

 

Tradiciškai dalyvaujame 

miesto renginiuose. 2021 m. dalyvavome miesto gimtadienio šventėje, kurioje miestiečius 

21 pav. Atminimo suolelis Elenai Mezginaitei 
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kvietėme žaisti edukacinį žaidimą „Sudėk E. Mezginaitės eilėraštį“, „Susitikime penktadienį“ 

vasaros renginiuose su Šiaurinės bibliotekos klubo „Laumė“ narėmis inicijavome  

22 pav. Skaitymo suolelio atidarymo akimirka šalia Smėlynės bibliotekos 

 

mezgimo viešumoje dieną. Kolegų kultūrininkų pakviesti dalyvavom Vasarvidžio šventėje, kur 

pynėm didžiulį Joninių kilimą iš augalų. 

Ataskaitiniais metais bibliotekoje taip pat buvo organizuojamos įvairios parodos, nors kurį 

laiką ir buvo uždarytos parodų erdvės. Kad lankytojai pamatytų parodas, kolegės juos eksponavo 

bibliotekų languose. Smėlynės bibliotekoje ypatingai daug dėmesio buvo sulaukusios šiauliečių 

menininkių I. Berštienės ir E. Varnelienės interjero lėlių „Spalvotos“,  

 Monikos Požerskytės 

fotografijų paroda „100 

metų kartu“.  

Bendradarbiaujant su 

miesto profesionaliais 

menininkais bibliotekose 

eksponavome fotografų, 

dailininkų darbų 

parodas. Ne vienoje 

bibliotekoje eksponuotos 

ir didelio susidomėjimo 

sulaukusios  Žilvino, 

Aušros, Mėtos Kropų 

alternatyviosios fotografijos paroda „Švytėjimas“, L. Karalienės fotografijų paroda „Marsas“,  

tapytojos, Lietuvos dailininkų sąjungos narės, I. Žvinakienės tapybos darbų paroda, A. Repšio 

fotografijų paroda „Dovana Panevėžiui“, fotomenininko Evaldo Ivanausko darbų paroda, 

Milenos Marcinkevičiūtės - Mili fotografijų paroda „Turkio miško kvepalai“, fotomenininkės 

Marijos Šileikaitės-Čičirkienės paroda „Madona su ryšuliais“  ir kt. 

 

MOKAMOS PASLAUGOS 

 
 

Ataskaitiniais metais mokamų paslaugų kainos nesikeitė. 

2020 m. Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų sąrašas: 

 LIBIS vartotojo pažymėjimo išdavimas ir dublikato išdavimas (1,0 Eur); 

 Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas (0,01 Eur už kiekvieną pradelstą dieną) 

ataskaitiniais metais dėl pandemijos nebuvo renkami; 

23 pav. M. Požerskytės fotografijų parodos „100 metų kartu“ pristatymas Smėlynės 

bibliotekoje 
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 dokumentų skenavimas (0,10 Eur);  

 dokumentų spausdinimas kompiuteriu (0,10 Eur; spalvota kopija – 0,40 Eur);  

 3D spausdinimas (1g – 0,20 Eur); 

 dokumentų kopijavimas (A4 – 0,10 Eur; A3 – 0,20 Eur); 

 faksogramos priėmimas 1 psl.(A4) – 0,30 Eur; 

 faksogramos išsiuntimas – pagal Lietuvos pašto siunčiamųjų faksogramų patvirtintus 

tarifus; 

 patalpų nuoma (7 Eur / val.); 

 patalpų nuoma veiklai, susijusiai su vaikų ir neįgaliųjų interesais (1 val. 1,45 Eur); 

 dokumentų laminavimas (0,30 – 1,5 Eur, nauja paslauga).  

 

Kultūros paso paslaugos 

 

 Kūrybinis-edukacinis užsiėmimas „Elektroninės pelėdos“ (1 užsiėmimas 1,50 Eur); 

 Kūrybinis-edukacinis užsiėmimas „Kamishibai teatras ir knyga“ (1 užsiėmimas 2,0 

Eur); 

 Edukacinis užsiėmimas „Gurkšnis sveikatos“ (1 užsiėmimas 3,0 Eur); 

 Edukacinis užsiėmimas „Rašto (r)evoliucija“ (1 užsiėmimas 2,0 Eur); 

 Edukacinis užsiėmimas „Obuoliukai, obuoliai“ (1 užsiėmimas 1,0 Eur). 

• Ataskaitiniais metais buvo patvirtintos dar dvi nuotolinės: „Daktaras Jonas 

Basanavičius“ bei „Viljamo Šekspyro gyvenimo ir kūrybos kelias“. Pastaroji buvo 

užsakyta 2 kartus, dalyvavo 34 virtualūs lankytojai iš Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

ir Kauno Kovo 11-osios gimnazijos.   

Ataskaitiniais metais už mokamas paslaugas Biblioteka uždirbo 2324  Eur (2020 m. – 3121 

Eur). Lyginant su praėjusiais metais surinkta 796 Eur mažiau. 

 

 

 

 

BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 
 

2021 m. bibliotekos veikla, naujienos apie renginius sistemingai buvo viešinamos, 

pasitelkiant integruotas komunikacijos priemones: regioninę spaudą, internetinę žiniasklaidą, 

televiziją, socialinius tinklus, naujienlaiškius, mažosios poligrafijos darbus.  

Ataskaitiniais metais periodikoje išspausdinti, internetinėje erdvėje publikuoti, televizijoje 

transliuoti 373 straipsniai ir/ar vaizdo įrašai (žr. 24 lentelę). Iš jų – originalūs, nepasikartojantys 

pavadinimai – 97, o tai sudaro 26 proc. visų publikacijų ir vaizdo įrašų skaičiaus. 
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Lyginant su 2020 m. publikacijų skaičius sumažėjo 32 proc. Tai lėmė besitęsianti 

pandemija Lietuvoje (bibliotekos renginių skaičius ir lankytojai buvo ribojami) ir ataskaitiniais 

metais įvykusi komunikacijos darbuotojų kaita. 

24 pav. Publikacijų pasiskirstymas pagal visuomenės informavimo priemonę ir rengėjus 
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Periodinė spauda Televizija Internetiniai portalai Radijas

Publikacijų pasiskirstymas pagal visuomenės informavimo 
priemonę ir rengėjus

Žiniasklaidos atstovų Darbuotojų

 
 

Esamus ir potencialius skaitytojus, visuomenę apie bibliotekos veiklą, teikiamas paslaugas 

aktyviai informuojame patys, todėl didžioji dalis straipsnių (87 proc. (321 publikacijų)) parengti 

bibliotekos darbuotojų: 221 publikaciją parašė bibliotekos vyresn. metodininkė komunikacijai ir 

projektų valdymui, 100 publikacijų parengė padalinių vedėjos ir vyresn. bibliotekininkės. 52 

publikacijas/vaizdo įrašus apie bibliotekos veiklą parengė dienraščio „Sekundė“, „Panevėžio 

krašto“, lrytas.lt, „Šiaulių kraštas“, „Kupiškėnų mintys“, kultūros žurnalo „Senvagė“, jp.lt, 

Aukštaitijos televizijos GNTV, LRT televizijos naujienų tarnybos žurnalistai, Panevėžio pataisos 

namų darbuotojai. 

 

 

 

 

25 pav. Originalių straipsnių pasiskirstymas pagal bibliotekos padalinius 

 

 Padalinio 

pavadinimas 

Bibliotekos 

leidiniai  

Straipsniai Informacijų 

apie 

biblioteką 

skaičius 

radijuje   

Televizijos 

reportažų apie 

biblioteką 

skaičius 
Bibliotekos 

darbuotojų 

Ne 

bibliotekos 

darbuotojų 

Viešojoje 

bibliotekoje: 
1 41 11 

2 (Pulsas, 

Lietuvos 

radijas) 
2 

Abonementas 0 - - - - 
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Informacijos 

skyrius 
1 

35 

(16+19) 

8 

(2+6) 
1 4 (GNTV) 

VLS „Žalioji 

pelėda“ 
0 6 3 - - 

Filialuose: 0 30 13 - 3 

„Žiburėlis“ 0 1 - -  

Šiaurinė biblioteka 0 7 5 - 
2 (aina.lt, 

GNTV) 

„Šaltinėlis“ 0 6 6 - - 

Parko biblioteka 0 1 1 - - 

„Židinys“ 0 6 - - 1 (GNTV) 

Smėlynės 

biblioteka 
0 9 1 - - 

IŠ VISO: 1 70 24 1 7 

 

2021 m. radijuje nuskambėjo 1 įrašas – Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios 

bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Ž. Snicorytė LRT radijo laidoje „Vasaros popietė“ 

papasakojo apie akciją „Vasara su knyga“. 

 92 proc. (342 publikacijos) pasikartojančių publikacijų buvo publikuotos internetinėje 

erdvėje. Daugiausiai publikuota: regionunaujienos.lt (37), etaplius.lt (37), manokrastas.lt (37),  

aina.lt (32), jp.lt (25), paninfo.lt (14) ir kt. 

Periodinėje spaudoje 2021 m. publikuota 30 publikacijų. Iš jų: 22 – žurnaluose („Tarp 

knygų“, „Senvagė“) ir 8 – laikraščiuose („Sekundė“, Panevėžio kraštas“, „Kupiškėnų mintys“, 

„Šiaulių kraštas“). Lyginant su 2020 m., 21 publikacija mažiau. 

5 originalūs straipsniai buvo publikuoti ir tarptautinėje internetinėje spaudoje – 

Nacionalinių viešųjų bibliotekų Europoje svetainėje „Naple sister libraries“ 

(naplesisterlibraries.org) 

Televizijos transliuotojai (GNTV) 2021 m. parodė 6 video reportažus apie vykstančius 

renginius bibliotekoje. Aina.lt per facebook platformą parodė 1 video reportažą. Tai – 5 video 

reportažais mažiau nei 2020 m. 

Artėjančias bibliotekos veiklas aktyviai anonsavome renginių talpinimo platformoje 

https://renginiai.panevezysnow.lt/, Panevėžio miesto dienraštyje „Sekundė“ (59), laikraštyje 

„Panevėžio kraštas“. 

2021 m. pagaminta ~ 540 vnt. reklaminės-suvenyrinės atributikos (atšvaistinės juostelės, 

muilo lapeliai dėžutėje, lipdukai su logotipu ir popieriniai maišeliai, skarelės, tušinukai, USB 

atmintinės su bibliotekos logotipu), kuri dalinta lektoriams, edukacijų vedėjams, bibliotekų 

rėmėjams, lankytojams, skaitytojams, konkursų dalyviams. 

Bibliotekos  tinklalapyje  www.panbiblioteka.lt/  pernai apsilankyta 25 663 kartus. 

Lyginant su 2020 m. fiksuojamas 10,3 proc. (2641) apsilankymų didėjimo pokytis. 

Darbuotojų rengiamuose tinklaraščiuose – „Kelionė su knyga“ (7635), „Sveika biblioteka“ 

(1591), vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ (5442) – ataskaitiniais metais apsilankyta 14 

https://renginiai.panevezysnow.lt/
http://www.panbiblioteka.lt/
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668 kartų. 

Informacija apie bibliotekos renginius, teikiamas paslaugas pateikiama populiaraus 

socialinio tinklo Facebook paskyrose, kurias turi visos bibliotekos. Veikia ir specializuota, 

apimanti visų bibliotekų naujienas, paskyra. Visose paskyrose iš viso turime 9 039 

draugus/sekėjus. Tai 10 proc. arba 896 draugais/sekėjais daugiau nei 2020 m. Bibliotekos 

paskyrose esantis turinys 2021 m. buvo peržiūrėtas 697 412 kartų, t.y.  0,4 proc. (+2234) daugiau 

nei ankstesniais metais. 

2021 metais biblioteka turi dvi, vis sparčiau populiarėjančio socialinio vaizdų dalinimosi 

tinklo – Instagram paskyras, kurios ir toliau plėtė savo sekėjų ratą. Tai vaikų literatūros skyriaus 

„Žalioji pelėda“ paskyra, 2021 turėjusi 106 sekėjus (+6), bei bendra bibliotekos paskyra  

Panbiblioteka, turinti 959 sekėjus (+247). Viso 1065 sekėjai. Tai 31 proc. daugiau nei 2020 

metais. Paskyra Panbiblioteka turi gausiai pamėgtas kassavaitines rubrikas „Bibliotekininkas 

rekomenduoja“, „Penktadienio veidaknygė (angl. Bookface Friday)“. Keliamos nuotraukos 

pritraukia ne tik socialinio tinklo naudotojų dėmesį, tačiau yra pastebimos ir leidyklų, knygų 

autorių. Bibliotekos daromomis nuotraukomis dalinosi tokios leidyklos kaip Obuolys, Balto, 

Sofoklis, Alma Littera, Jotema, Tyto Alba. Panbiblioteka paskyros nuotraukomis dalinosi ir 

Panevėžio plėtros agentūra. Taip pat į bibliotekos įrašus dėmesį atkreipė ir Lietuvoje, bei 

pasaulyje pripažinti knygų autoriai, kaip Charlotte Seager (Follow Me, Like Me), Asta Jolanta 

Miškinytė (Bitlas, Ana Orka ir aš), Caroline Kepnes ( Tu ir Paslėpti kūnai), Luca Di Fulvio 

(Laisvės dukros), Tomas Dirgėla (Naujokas), Erin Niimi Longhurst (Japonizmas), Tadeusz 

Dolega – Mostowicz (Žiniuonis) ir kiti. Paskyros įrašai rašomi ne tik lietuvių, bet ir anglų 

kalbomis, tad pritraukia ne tik lietuvių, bet ir užsienio knygų mylėtojų dėmesį ir aktyviai 

įsitraukia į „Bookstagramer“ titulo pretendavimą. Didžiąją paskyros Panbiblioteka sekėjų dalį 

sudaro Lietuvos gyventojai (46,6 proc.), JAV (22  proc), Lenkijos (10,1 proc.), Latvijos (2,8 

proc.), Kanados (2,5 proc.), kiti (16 proc.). Dažniausi bibliotekos paskyros lankytojai 25-34 metų 

amžiaus žmonės (37,4 proc.). Tai grupė, kurią sunkiausia pritraukti į bibliotekas. 2021 m. 

bibliotekos įkelti įrašai sulaukė 26 551 peržiūros.  

Nuo 2021 metų stengiamasi optimizuoti bibliotekos Youtube paskyras ir laikui einant 

naudotis tik viena paskyra. 2021 metais bibliotekos Youtube administruojamose paskyrose buvo 

154 sekėjai/prenumeratoriai. O bibliotekos įrašai peržiūrėti 11 084 kartus. 

2021 metais Viešosios (16),  Smėlynės (12), Šaltinėlio (11), Židinio (10), Šiaurinės (10) ir 

Parko (8) bibliotekos darbuotojos siuntė vartotojams naujienlaiškius (informacija apie artėjančius 

renginius, naujai gautas knygas). Taip pat buvo išsiųsti 5 specialūs vaikų ir tėvelių klubo „Slieko 

Zigmučio pievelė“ kvietimai – naujienlaiškiai. 2021 balandžio mėn. pradėtas kurti bendras 

bibliotekos naujienlaiškis, apimantis visų bibliotekos padalinių veiklą ir naujienas. Naujienlaiškis 

prenumeruojamas užsakant prenumeratą iš bibliotekos internetinio puslapio 
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www.panbiblioteka.lt. Metų pabaigoje naujienlaiškį prenumeravo 60 vartotojų. Išsiųsti 9 

kasmėnesiniai naujienlaiškiai. Naujienlaiškių pasiekiamumas ir skaitomumas sudaro apie 60-85 

proc. Viso per 2021 metus parengta 74 naujienlaiškiai, siunčiami daugiau kaip 1000 gavėjų, 

kurių elektroninio pašto adresus turime savo duomenų bazėje ir kurie yra davę sutikimą gauti el. 

laiškus. 

 

Bendradarbiavimas ir partnerystė  

Panevėžio miesto Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka aktyviai bendradarbiauja su miesto 

švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos įstaigomis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, įvairiomis draugijomis, klubais.  

Esame Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacijos narė.  

2021 m. tęsėme arba užmezgėme naujus bendradarbiavimo ryšius su 134 įvairių 

organizacijų: 51 švietimo ir mokslo įstaiga, 12 verslo partnerių, 8 vietos bendruomenėmis bei 62 

kitomis įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis, draugijomis, centrais ir pan.  

Ataskaitiniais metais suradome dar 3 naujus partnerius: VŠĮ A. Lipniūno kultūros centrą, 

Lietuvių anglų kalbos mokytojų asociaciją ir Respublikinė Panevėžio ligoninę.  

 

Apklausa „Vartotojų nuomonė apie Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos 

nuotolines paslaugas“ 

 

 2020 m. dėl Covid-19 (koronaviruso) pandemijos Lietuvoje įvedus karantiną, vartotojų 

galimybės naudotis įprastomis bibliotekų paslaugomis buvo ženkliai apribotos. Todėl bibliotekos 

dalį paslaugų perkėlė į virtualią erdvę.  

2021 m. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka atliko apklausą „Vartotojų 

nuomonė apie Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos nuotolines paslaugas“.  

Apklausos tikslas – atsižvelgiant į vartotojų poreikius, tobulinti esamas ir kurti naujas 

nuotolines paslaugas Panevėžio E. Mezginaitės viešojoje  bibliotekoje.  

Apklausos uždaviniai: 

 išanalizuoti Bibliotekos lankytojų  naudojimąsi virtualiomis bibliotekos paslaugomis 

(kokiomis, kaip dažnai naudojasi); 

 išsiaiškinti, kaip vartotojai vertina bibliotekos nuotolines paslaugas; 

 įvertinti, ar bibliotekos teikiamos paslaugos atitinka vartotojų lūkesčius; 

 suformuluoti rekomendacijas nuotolinių paslaugų tobulinimui. 

         Tikslinė grupė – Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai. 

         Apklausoje dalyvavo 233 respondentai. 
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         Duomenų rinkimo metodika – nuotolinė anketinė apklausa. Ji buvo atliekama trimis 

etapais: anketos parengimas, jos platinimas ir anketų duomenų sisteminimas. Nuo birželio 16 d. 

iki rugpjūčio 31 d. prašėme vartotojų užpildyti anketą, patalpintą svetainėje www.apklausa.lt. 

Anketos nuoroda buvo platinama Bibliotekos internetiniame puslapyje, bibliotekų Facebook 

paskyrose, Bibliotekos naujienlaiškyje, o taip pat išsiuntinėta vartotojams, kurie yra davę 

sutikimus dalyvauti apklausose. Anketos rezultatai nebuvo skelbiami viešai.  

     Anketą sudaro 16 klausimų, iš kurių 3 yra atviri. Anketos klausimai sudėlioti į kelias 

logines grupes: vartotojų naudojimasis Bibliotekos paslaugomis, naudojimasis Bibliotekos 

elektroninėmis paslaugomis ir jų vertinimas bei demografiniai duomenys. 

    Bibliotekos nuotolinėmis paslaugomis aktyviausiai domisi 30+ amžiaus respondentai: 

trijose amžiaus grupėse (30-45, 46-59 ir 60+) panašus skaičius dalyvavusių apklausoje. 

Mažiausiai Bibliotekos e. paslaugomis domisi 15-29 metų amžiaus respondentai. 

Dauguma (79,8 proc.) respondentų seka Bibliotekos naujienas virtualioje erdvėje. 

Populiariausi šaltiniai yra Bibliotekos svetainė (53 proc.) ir Facebook paskyros (49 proc.), 

menkai naudojamos Instagram, Twitter ir YouTube paskyros. 6 proc. apklaustųjų seka 

Bibliotekos naujienas kasdien, dažnai – 42 proc. Vadinasi 48 procentai respondentų yra 

nuolatiniai sekėjai.  Panašus skaičius (46 proc.) respondentų yra epizodiniai lankytojai (kartą per 

2-3 mėn., kartą per 6 mėn. ir rečiau). 

Bibliotekos svetainė atitinka daugumos respondentų (87 proc.) lūkesčius. 9, nurodę, kad 

Bibliotekos svetainė jų netenkina, pateikė savo argumentus: naujienos vėluoja, informacija apie 

būsimus renginius įkeliama per vėlai, mažai vaizdinės informacijos. 

Bibliotekų soc. tinklų turinys atitinka daugumos apklaustųjų (86 proc.) lūkesčius, 

pastebėjimų buvo vos keletas: dalis bibliotekų nekuria turinio, apmirusi YouTube paskyra, 

nepakankamai aktyvi Instagram paskyra. 

Didžioji dauguma (91 proc.) respondentų nurodė, kad jiems pakanka informacijos apie 

Bibliotekos paslaugas. Respondentai naudojasi ne viena Bibliotekos elektronine paslauga, tačiau 

populiariausios iš jų – elektroninis katalogas (73 proc.) ir Bibliotekos naujienlaiškis (31 proc.).  

Naujos („pandeminės“) paslaugos, deja, ne tokios populiarios: 16 proc. apklaustųjų domėjosi 

virtualiomis parodomis, 14 proc. naudojosi dar gana nauja, tačiau sparčiai populiarėjančia, 

knygomato paslauga, 10 proc. – tiesioginių transliacijų įrašais, 8 proc. – virtualiomis 

edukacijomis. Tik 5 proc. respondentų nurodė, kad dalyvavo nuotoliniuose kompiuterinio 

raštingumo mokymuose. Be to, sumenkęs ir Bibliotekos tinklaraščių bei prenumeruojamų 

duomenų bazių naudojimas.  

Dauguma respondentų Bibliotekos nuotolines paslaugas įvertino  gerai (31 proc.) ir labai 

gerai (56 proc.). Į prašymą pasiūlyti savo pageidavimus Bibliotekos paslaugų tobulinimui 

atsiliepė tik 28 respondentai. Buvo išsakyti pageidavimai ilginti darbo laiką, naikinti švaros 

http://www.apklausa.lt/
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dienas, didinti knygų egzempliorių skaičių, sukurti programėlę knygų užsisakymams per 

knygomatą, o taip pat pageidavo knygų grąžinimo dėžių prie bibliotekų bei kavos automato prie 

Viešosios bibliotekos.  

  

Išvados 

 

1. Didžioji dauguma respondentų naudojasi (beveik pusė jų – dažnai) Bibliotekos 

nuotolinėmis paslaugomis ir vertina jas gerai ir labai gerai. 

2. Tipinis Bibliotekos nuotolinių paslaugų vartotojas – 46-59 metų amžiaus moteris su 

aukštuoju  išsilavinimu. 

3. Šalia tradiciškai daugiausiai Bibliotekos paslaugomis besinaudojančių senjorų, čia reikėtų 

išskirti ir 30-45 m. amžiaus grupę. 

4. Tiek Bibliotekos svetainė, tiek bibliotekų soc. tinklų turinys atitinka daugumos 

respondentų lūkesčius. 

5. Didelis elektroninio katalogo bei naujienlaiškių naudojimas vis tik daugiau sietinas su 

kontaktinių Bibliotekos paslaugų (knygų išduotimi, renginiais ir pan.) poreikiu. 

6. Naujai sukurtų nuotolinių paslaugų naudojimas yra nepakankamas. 

 

Rekomendacijos 

 

1. Įvertinti  nuotolinių paslaugų koreliaciją su vartotojų, kuriems jos skirtos, 

 poreikiais.  

2. Paanalizuoti 15-29 metų amžiaus grupės  vartotojų (potencialių nuotolinių paslaugų 

vartotojų) poreikius ir bandyti sukurti jiems patrauklias Bibliotekos paslaugas. 

3. Atkreipti dėmesį į respondentų išsakytas (tegul ir ne gausias) pastabas ir, pagal 

galimybes, koreguoti Bibliotekos veiklas. 

4. Sustiprinti Bibliotekos nuotolinių paslaugų sklaidą. 

 

Atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus, ataskaitiniais metais prie Smėlynės ir Šiaurinės 

bibliotekų įrengtos knygų grąžinimo dėžės.  

 
 

VAIKŲ APTARNAVIMAS 

 
 

Eilę metų mažėjantis skaitomumas vaikų ir jaunimo tarpe skatina diskusijas ar moderniųjų 

technologijų apsuptyje knyga išliks kaip vienas iš pažinimo ir laisvalaikio praleidimo būdų, ar ji 

pajėgi konkuruoti su televizija, kinu, kompiuteriniais žaidimais ir pan. Bibliotekos tikslas – 
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skaitymo patrauklumo skatinimas. Todėl ypatingai didelį dėmesį skyrėme vaikų skaitymui – 

renginiuose, knygų aptarimuose, garsiniuose skaitymuose, vasaros stovyklos užsiėmimuose  

populiarinome skaitymą ir knygą. 

2021 metais tinklo bibliotekose užregistruoti 3028 skaitytojai vaikai t. y. 32  proc. visų 

vartotojų ir 31,8 proc. miesto mokyklose besimokančių moksleivių. Lyginant su 2020 metais 

mažųjų skaitytojų skaičius nebe taip drastiškai sumažėjo, tačiau grįžti į prieškarantininę situaciją 

nepavyksta. 2020 m., lyginant su 2019 m., vaikų, užsiregistravusių bibliotekoje, skaičius mažėjo 

770, o 2021 m., lyginant su 2020 m., sumažėjo 278 skaitytojais.  Karantinas ypač stipriai 

apribojo galimybes auginti skaitytoją, ugdyti jo kultūrines, menines kompetencijas, emocinį 

intelektą. Labai trūko tiesioginio bendravimo tiek dėl sumažėjusio lankomumo bibliotekoje, tiek 

renginiuose. 

 

26 pav.  Vaikų skaitytojų skaičius 

Padalinio pavadinimas 

Skaitytojų 

skaičius 2021 

m. 

Sutelkta 

moksleivių proc. 

Skaitytojų 

skaičius 

2020m. 

Skirtumas 

Abonementas 52 2,6 71 -19 

VLS „Žalioji pelėda“ 1082 53,8 1105 -23 

„Žiburėlis“ 589 35,7 679 -90 

Šiaurinė biblioteka 390 57,3 409 -19 

„Šaltinėlis“ 289 13,8 303 -14 

„Židinys“ 374 25,0 440 -66 

Smėlynės biblioteka 252 16,0 299 -47 

Iš viso: 3028 31,8 3306 -278 

 

2021 metų pabaigoje startavo respublikinis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

projektas „Knygų startas“, siekiantis ugdyti skaitytoją nuo pat gimimo. „Knygų starto“ 

lauknešėlius vaikams, gimusiems 2021 metais, su pirmąja knygele bei skaitytojo bilietu, mieste 

dalino trys mūsų bibliotekos – vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“, „Šaltinėlio“ ir Šiaurinė 

bibliotekos. Turėjom apie 240 lauknešėlių ir juos visus išdalinom. Mažuosius skaitytojus tėvai 

galėjo iškart užregistruoti bibliotekose, kai kurie iš jų tapo bibliotekų skaitytojais. Tikimės, kad 

jų apsilankymas bibliotekose nebus vienkartinis. 

Skaitytojams vaikams iš viso išduota 53949 fiz. vnt. dokumentų, (2020 m. – 59092 fiz. 

vnt.), t. y. -5143 fiz. vnt. mažiau nei praėjusiais metais. Palyginus duomenis matome, kad yra 

sumažėjusi dokumentų išduotis vietoje ir išaugusi išduotis į namus. Dokumentų išduotis vietoje 

kasmet mažėja, tai lemia keletas veiksnių: informacinių technologijų skverbtis, vaikai mažiau 
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laiko praleidžia bibliotekoje, dažniausiai tik pasikeičia knygas, ir pandeminė situacija. Gana 

dažnas atvejis, kai knygas vaikams paima tėvai, bet jie riboja paimamų leidinių skaičių, imdami 

po 1-2 knygas, motyvuodami tuo, kad tuo pačiu ima knygas ir sau.  

Ataskaitiniais metais miesto bibliotekose apsilankė 46568 vaikai, lyginant su 2020 m. – 

3012 mažiau. Nors vaikų lankomumas metai iš metų mažėja, tačiau mes siūlome jiems virtualius 

edukacinius užsiėmimus, konkursus, knygų pristatymus ir pan.  

Vaikų literatūros fondą sudaro 42747 fiz. vnt., iš kurių – 36884 fiz. vnt. (86,3 proc.) 

grožinė literatūra (+ vaikų) ir  5863 fiz. vnt. (13,7 proc.) teminė literatūra. Vaikų litarūros fondas   

sudaro 32,5 proc. viso Bibliotekos dokumentų fondo.  

Jaunųjų skaitytojų tarpe populiarios lietuvių rašytojų L. Žutautės, K. Kasparavičiaus, S. 

Paltanavičiaus, N. Vaitkutės, T. Dirgėlos knygos. Niekada populiarumo neprarado A. Lindgren 

knygos. Šį sąrašą dar galime papildyti ir kitomis: R. R. Russlell, I. Fischer, D. Walliams, J. 

Wieslander knygomis. Paklausios laisvalaikio skaitinių knygelės didesnėmis raidėmis, jas 

dažniausiai tėveliai ima vaikams, kurie mokosi skaityti. Taip pat pastebėjome, kad padidėjo 

paklausa vaikiškoms spalvingoms, gausiai iliustruotoms, nedaug teksto turinčioms knygelėms. 

Jų dažniausiai pageidavo tėvai savo ikimokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat vis dažniau 

pageidauja komiksų, kurių mūsų bibliotekose šiuo metu yra labai mažai. 

 

RENGINIAI VAIKAMS 
 

 

2020 metų epidemiologinė situacija ir prevencinės priemonės diktavo tam tikras sąlygas 

įtakojančias ir vaikų vasaros užimtumo organizavimą. Karantino sąlygoms sušvelnėjus, tėvams 

pageidaujant, organizavome vaikų užimtumą vasaros atostogų metu. Penkiose vaikus 

aptarnaujančiose bibliotekose trumpos stovyklos (1 - 2 savaitės) su ribotu skaičiumi dalyvių 

vyko rugpjūčio mėnesį.  

Taip pat labai trumpus savaitės trukmės užsiėmimus vaikams turėjom rudens atostogų 

metu.  

Renginiai vaikams buvo vykdomi  pagal bibliotekų projektus „Mažais žingsneliais į 

kultūros ir meno pasaulį“, „Teatras prasideda nuo ... bibliotekos – 2“ , „Eilių orkestras“ , 

„Virtualūs susitikimai“. Ypač aktualios tapo projekto „Virtualūs susitikimai“ veiklos. 

Iš viso vaikams buvo skirta 412 renginių, iš jų: 105 parodos (meno, literatūros, vaikų 

kūrybos ir kitos ), 96 edukaciniai užsiėmimai, 88 virtualūs užsiėmimai. Tai – edukaciniai 

užsiėmimai,  rytmečiai, popietės, susitikimai, meno ir literatūros, vaikų kūrybinės saviraiškos  

parodos ir pan. Dalis renginių dėl suprantamų priežasčių persikėlė į virtualią erdvę. 

Daugiausia renginių įvyko vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ bei Šiaurinėje 

bibliotekoje. Projekto „Virtualūs susitikimai“ rėmuose čia buvo surengta daug virtualių 

edukacinių užsiėmimų. Projekte dalyvavo ir kitos tinklo bibliotekos, aptarnaujančios vaikus. 
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Vaizdo konferencijų programos pagalba buvo pravesti 6 nuotoliniai kūrybiniai užsiėmimai 

pradinukams. Internetinėje erdvėje sukurtos 3 viktorinos, įrašyta virš 80 įvairių susitikimų, 

edukacinių-kūrybinių užsiėmimų, knygų skaitymų, lavinamųjų žaidimų, virtualių parodų.  

Beveik visų užsiėmimų vaizdo medžiaga yra įrašyta ir pateikta prieinamoje internetinėje 

erdvėje – YouTube kanale „Virtualūs susitikimai“.  

Šiaurinės bibliotekos edukaciniais 

užsiėmimai „Slieko Zigmučio pievelė“ 

vyksta jau ne pirmi metai. Bet pirmi 

metai, kai užsiėmimai buvo įrašomi ir 

transliuojami bibliotekos YouTube 

paskyroje. Iš viso buvo paruošta 10 

virtualių „Slieko Zigmučio pievelės“ 

užsiėmimų, kurie bibliotekos 

socialiniame tinkle sulaukė 679 

peržiūrų. Šie filmukai taip yra skelbiami 

ir Youtube paskyroje „Virtualūs 

susitikimai“.  

Daugelyje vaikus aptarnaujančių bibliotekų vyko „Metų knygos“  rinkimai. „Metų knygos“ 

rinkimų renginiai bibliotekose skatina domėtis vaikus šiuolaikine lietuvių literatūra, diskutuoti ir 

kurti. Reklaminis plakatas ir informacija socialiniame tinkle Facebook pakvietė visus vaikus 

skaityti, balsuoti už labiausiai patikusią vaikų kategorijos knygą. Pristatant Metų knygas vaikams 

buvo skaitomos ištraukos iš knygų, rengiamos mini viktorinos, kurios leidžia patikrinti, ar vaikai 

atidžiai klausosi skaitomų istorijų. Po knygos pristatymo vaikams paprastai būna paruošta 

kūrybinė užduotis, atitinkanti knygelės temą.  

Kol karantino sąlygos leido, laikantis visų saugumo reikalavimų 

bibliotekos darbuotojos ėjo į lopšelius-darželius ir pristatė Metų 

rinkimuose dalyvaujančias knygas.  

Netradiciniu būdu Šiaurinė biblioteka pristatė Monikos 

Vaicenavičienės knygą „Kas yra upė? Pristatymas vyko ant 

Nevėžio upės kranto. Pristatymui buvo pasirinkta visiškai 

netradicinė aplinka, tačiau puikiai atitinkanti skaitomą  turinį. 

Kita Šiaurinėje  bibliotekoje pristatyta knyga – Vainiaus Bako 

„Ką manė kamanė“ buvo skaitoma darželio kieme.  

Jau daugiau kaip 16 metų bibliotekos dalyvauja Šiaurės šalių 

tarybos inicijuojamame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų 

27 pav. Edukaciniai užsiėmimai „Slieko Zigmučio 

pievelė“ Šiaurinėje bibliotekoje 

28 pav. Knygos „Kas yra upė“ 

pristatymas paupyje 
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savaitė“. Kai lapkritį šiaurės šalis apgaubia tamsa, rengiami Šiaurės šalių literatūros savaitės 

skaitymai „Auštant“. Užsidegame žvakes ir pasineriame į knygų pasaulį. Šių metų tema buvo 

„Šiaurės šalys ir pasaulis“. Pasaulis, kuris kovoja su virusu. Pasaulis, kuriame karantinas keičia 

visų mūsų veiklas ir planus. Panaudojus išmaniąsias technologijas skaitymai įvyko virtualiai. 

Kartu su visu pasauliu.  

Lygiai taip pat, panaudojant išmaniąsias technologijas vyko ir Nacionalinės Lietuvos 

bibliotekų  savaitės renginiai. Į virtualią erdvę persikėlė pasakų skaitymai, viktorinos, parodos.  

Aktyviai dalyvavome sąmoningumo 

didinimo mėnesio „Be patyčių“ veikloje. 

Šios veiklos renginiai labai gerai sekasi 

„Židinio“ bibliotekai . 

Kaip minėta, finansavimą vaikų 

socializacijos projektams gavo visos 5 vaikus 

aptarnaujančios bibliotekos, tik veikla jose 

vyko labai trumpai – po 1-2 savaites rugpjūtį 

ir  po savaitę vaikų rudens atostogų metu. 

Apie stovyklas žr. Vaikų vasaros užimtumo 

stovyklos „Vasara su knyga miesto bibliotekose“. 

Ypač suaktyvėjo bibliotekų veikla rugsėjo mėnesį. Jis  pažėrė staigmenų: geras oras ir 

didelis nenoras sėdėti klasėse, leido moksleiviams iš arčiau susipažinti su bibliotekų erdvėmis 

bei ten vykstančiomis edukacinėmis programomis. Tai paskatino kurti ir naujus produktus.  

Vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis“ buvo parengta lietuvių kalbai ir literatūrai skirta viktorina 

„Neieškok žodžio kišenėje“ Viktoriną sudarė keturi turai: literatūros, tautosakos, lietuvių kalbos 

ir poezijos. Ji buvo labai populiari visą rugsėjo mėnesį. Kitose bibliotekose vaikai dalyvavo 

anksčiau paruoštuose edukaciniuose užsiėmimuose, viktorinose, lankė parodas. 

 

NETRADICINĖS DARBO FORMOS  

 

Vaikų vasaros stovyklos 

Stovyklos jau eilę metų vyksta penkiose vaikus aptarnaujančiose bibliotekose. Deja, dėl 

šalyje besitęsiančios pandemijos, visų norinčių priimti nepavyko, stovyklų dalyvių skaičius buvo 

ribojamas, todėl ataskaitiniais metais vaikų skaičius kuklesnis – 132, tačiau suskaičiuoti 1033 

apsilankymai. Džiugu, kad 32 vaikai tapo naujais bibliotekų skaitytojais. 

 

 „Atostogos „Žaliojoje pelėdoje“ 

         Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ kaip ir kasmet sukvietė mažuosius panevėžiečius 

drauge praleisti vasaros atostogas.  

29 pav. Smėlynės bibliotekos vasaros stovyklos 

akimirka 
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Atidarymo dieną stovyklautojus pasitiko Pepė Ilgakojinė, kuri su vaikais praleido porą 

linksmų, aktyvių ir nepamirštamų valandų. Kitomis dienomis vaikai bendravo su 

tautodailininkėmis D. Guokiene, L. Dailidėniene, rašytoju G. Kalteniu, teatro mokytoja B. 

Beresnevičiene.  

Bibliotekoje lankėsi lėlių teatras ČIZ iš Rokiškio r. Bajorų kultūros centro. Teatro aktorės 

pristatė savo kurtas lėles, pamokė vaikus pasigaminti lėlę-peliuką ir parodė lėlių spektaklį pagal 

Šarlio Pero pasakas. 

Viena stovyklos diena buvo skirta robotams, dronams ir kitų technologijų pažinimui. 

Vaikai ne tik stebėjo bibliotekininkės Vaidos Jurgelionienės valdomus robotus, bet ir patys 

mokėsi programuoti. 

Stovyklautojai aplankė Šiaurės šalių literatūros paroda „Knygų potvynis“ Panevėžio 

apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, o susipažino su pasakininku H. K. 

Andersenu. 

Taip pat stovyklautojai dalyvavo dviejose įsimintinose ekskursijose. Vieną išvyką į LR 

Seimą stovyklautojams dovanojo Seimo narys Deividas Labanavičius. Vaikai lankėsi Seimo 

lankytojų centre ir Seimo rūmuose, kur susipažino su kai kuriais istoriniais faktas, pavaikščiojo 

Seimo koridoriais. 

 

„Vasaros dėlionė“ 

Šiaurinėje bibliotekoje vaikų vasaros dienos stovykloje „Vasaros dėlionė“ buvo 

registruotas 31 dalyvis (7 – 12 m. vaikai), vidutiniškai kasdien stovyklos veikloje dalyvavo 20 

vaikų. Vasaros stovykla paskatino 12 vaikų tapti naujais Šiaurinės bibliotekos skaitytojais. 

Stovykla vyko kasdien, darbo dienomis, 10–13 val. Per 12 stovyklos dienų įvyko daug įvairių 

veiklų.  

         Stovyklą „Vasaros dėlionė“ atidarė jaunasis iliuzionistas Rokas Trunc, kuris ne tik vaikams 

parodė įvairius triukus su kortomis, tačiau įtraukė ir pačius vaikus, mokė įvairių triukų bei 

gudrybių. Kita stovyklos viešnia – neuroedukatorė Rėda Grigaitienė, vedė užsiėmimą „Griovėjai 

ir Kūrėjai“. Šis susitikimas skatino vaikus giliau pažvelgti į save, į savo jausmus ir papasakoti, 

kaip šiandien jaučiasi, kaip svarbu neslėpti savo jausmų ir klausiančiajam pasakyti, kas iš tikrųjų 

glūdi viduje. Ši edukacija leido aptarti vidinį jausmų pasaulį, atpažinti emocijas ir pasimokyti jas 

valdyti. Neuroedukatorė Rėda Grigaitienė pateikė daug puikių patarimų vaikams ir paskatino 

mylėti save ir kurti pozityvią aplinką.  

Dar viena netradicinė diena stovykloje – XXIII Panevėžio tarptautinio keramikos 

simpoziumo kūrybinės dirbtuvės. Vaikus aplankė trys gerai žinomi Lietuvos keramikai: 

Eugenijus Čibinskas, Eglė Čibinskienė, Artūras Stančikas. Jie papasakojo vaikams apie molį, 

supažindino su reikalingomis priemonėmis, kvietė pasidairyti į jau nulipdytus dirbinius ir 



 36 

pabandyti sukurti panašius arba savo sugalvotus kūrinius. Išdžiūvę vaikų kūriniai po kelių dienų 

buvo išdegti krosnyje ir išdalinti vaikams.  

Stovyklautojai minėjo Lietuvai pagražinti draugijos 100-to metų jubiliejų. Tą dieną 

bibliotekos žaliąją zoną užpildė lauko muzikos instrumentų garsai. Lauko muzikos instrumentais 

gali groti bet kas, tam nebūtinas muzikinis išsilavinimas, todėl vaikai drąsiai grojo, kūrė savas 

melodijas.  

Susitikimas su panevėžiete, pasakų rašytoja, Neringa Tik stovyklautojus perkėlė į fantazijų 

pasaulį ir paskatino drauge kurti savitą pasaką. Gavę naujus vaidmenis, stovyklos dalyviai 

pasileido drauge su Neringa Tik į pasakų pasaulį, kuriame viskas galima ir įmanoma.  

Vytautas Zigmantas didžiąją dalį savo gyvenimo paskyrė senų daiktų rinkimui ir 

saugojimui. Čia vaikai pamatė tai, ko nebuvo matę: seni ąsočiai, senoviniai lygintuvai, gertuvė, 

kuriai jau daugiau nei 200 metų, mokyklinės uniformos, knygos, buitiniai rakandai, muzikos 

grotuvai, kurie iki šiol puikiai veikia, fotoaparatai ir daug kt. Vaikai susipažino ne tik su daiktais, 

bet ir su jų istorijomis, su jų paskirtimi.  

 

„Skanauju vasarą“ 

Į dvidešimtą Smėlynės bibliotekoje organizuojamą ir populiarią vaikų tarpe vasaros 

stovyklą dėl ribojimų netilpo visi norintys. Per dvi savaites įvyko 5 išvykos ir 7 edukaciniai 

užsiėmimai. 2021 birželio – liepos mėnesį vaikų vasaros stovykla „Skanauju“ vasarą“ turėjo 

išskirtinį formatą – kiekvienos dienos užsiėmimai išsiskyrė savo „skoniu“ ir atradimais. 

Stovyklos atidarymo dieną stovyklautojai turėjo galimybę nusifotografuoti prie specialiai tai 

progai paruoštos nuotaikingai dekoruotos foto sienelės.  

Kiekviena stovyklos diena pasižymėjo tik jai vienai būdingu skoniu tiek veiklomis, tiek 

vaišėmis: mėtų arbata, bei namų gamybos linksminadas, konkursas „Pristatyk, ką skaitai“  ir 

saldžios dovanėlės. Stovyklautojams sugalvojome ir pagaminome žaidimą "BookCover". Stalo 

žaidimas galintis priversti pamiršti telefonus ir kompiuterinius žaidimus. Stovyklautojai išbandė 

dailės terapiją, rinko braškes UAB „Dembavos medelyno“ soduose, apsilankė parodoje „Šiaurės 

šalių vaikų knygų potvynis“ Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, 

lankėsi Panevėžio dailės galerijoje, šventė Tarptautinę šokolado dieną. Pasibaigus stovyklai, 

vyko rašytinė apklausa, kurios metu dalyviai ir jų tėveliai įvertino stovyklos veiklas ir vadovų 

darbą. Apklausa parodė, kad stovyklos užsiėmimai buvo įdomūs, suteikė naujų žinių. Vadovų 

darbas buvo įvertintas puikiai ir visiškai pateisino stovyklautojų vaikų ir jų tėvų lūkesčius. 

 

„Stovykla „Žiburėlyje? Mes sakome „Taip!“ 

         Ataskaitiniais metais Vaikų bibliotekoje „Žiburėlis“  į stovyklą buvo užsiregistravę 15 

vaikų. Per dieną stovyklos užsiėmimuose dalyvaudavo ~14 vaikų. Per visą stovyklos darbo laiką 

apsilankė ~126 kartus. Stovykla veikė 9 darbo dienas. 



 37 

Pirmą dieną vaikai susipažino vieni su kitais, jiems buvo pristatyta stovyklos veiklos 

programa. Atidarymo dieną prie šventinio stalo visi ne tik linksminosi, bet ir diskutavo kas kokia 

veikla norėtų užsiimti, kad stovykloje leidžiamas laikas būtų ne tik linksmas, bet ir prasmingas. 

Stovyklos atidarymo šventėje įvyko susitikimas su rašytoja Neringa Tik, kuri pravedė edukaciją 

„Noriu pasakos“. 

Atostogautojai dalyvavo konkursuose, viktorinose, edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose: 

į Panevėžio Kraštotyros muziejų ir edukacinėje programoje „Kiek sveria laikas?“, žinių turnyre 

„Aš – lietuvis“, piešinių konkurse „Mano vasara bibliotekoje“, literatūrinėje viktorinoje „Knygų 

herojų paslaptys“, edukaciniuose užsiėmimuose „Karoliukų domino“ ir „Taškavimo paslaptys“, 

stalo ir kitų žaidimų dienoje „Teisingas ėjimas“, stovyklos uždarymo šventėje „Vasara jau 

nubarstė...“. 

 

Vasaros dienos stovykla „Vasaros žvaigždės“ 

         Bibliotekoje „Židinys“ vyko dieninė vaikų vasaros stovykla „Vasaros žvaigždės“. Deja, dėl 

karantino reikalavimų dalyvių skaičius buvo ribotas, todėl į stovyklą buvo užregistruota tik 20 

vaikų, nors norinčių buvo tikrai daug.  

Stovykla truko dešimt dienų, o jos metu stovyklautojų laukė daug programų, kurios neleido 

nuobodžiauti. Stovyklos atidarymas prasidėjo nuo muzikinio teatro „Gyvi teatre“ interaktyvaus 

muzikinio spektaklio „Pelytės Vivo kuprinė“. Spektakliuko metu stovyklautojai „nusikėlė“ į 

Melodijos salą, kurioje gyveno Pelytė Vivo ir Garsai... Vaikams kartu su Pelyte Vivo teko 

išlaisvinti savo fantaziją ir aplankyti šiaurę, Jamaiką, keliauti jūromis ir plačiomis giriomis, 

išbandyti ir pamatyti neregėtų dalykų. 

         Vaikai galėjo išbandyti tapybą ant porceliano, piešimą su druska, „frotažą“, pasinerti į 

natūralių eterinių aliejų kvapų pasaulį ir tapti kvepalų kūrėjais, o prie bibliotekos vykusiame 

Tarptautinio keramikos simpoziumo užsiėmime turėjo puikią progą susipažinti su menininkais ir 

pasimokyti molio minkymo subtilybių. Edukaciją „Keramika vaikams“ vedę trys Lietuvos 

keramikai, papasakojo vaikams apie molį, supažindino su reikalingomis priemonėmis, kvietė 

pasidairyti į jau nulipdytus dirbinius ir pabandyti sukurti panašius arba savo sugalvotus kūrinius.  

Stovyklautojai taip pat dalyvavo edukacinėse programose Panevėžio gamtos mokykloje ir 

Kraštotyros muziejuje. Gamtos mokykloje laukė smagi tikro stovyklautojo programa: vaikai 

išmoko ne tik sukrauti, bet ir užkurti laužą, sužinojo, kokios yra laužų rūšys ir saugumo 

taisyklės, o rimtas pamokas vainikavo smagus žaidimas su vandeniu ir zefyrų kepimu ant pačių 

susikurto laužo. Panevėžio kraštotyros muziejaus dukacijoje „Kiek sveria laikas“ stovyklautojai 

gavo daug naudingų istorinių žinių. Čia jie ne tik žaidė orientacinį žaidimą, suko galveles, 

dinozaurui vardą kūrė, bet dar ir dovanų gavo.   

         Už turiningą  stovyklos veiklą, biblioteka „Židinys“ buvo apdovanota Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu. 
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Užsiėmimai vaikų kūrybinių medijų studijoje „Saviraiškos kodas“  

Edukacijos                          

2021 metais vaiku literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ buvo vedamos edukacijos: 

„Draugystė ant straublio galo“ – 13 užs. ( 5 iš jų nuotoliniai), „Mano dantukai ir dantų 

monstriukai“ – 2 užs., „Žolelių galia“ – 6 užs., „Popieriaus teatras bibliotekoje“ – 6 užs.( visi 

nuotoliniai), „Daktaras Jonas Basanavičius“ – 13 užs. (visi nuotoliniai). 

         Užsiėmimuose dalyvavo miesto lopšelių-darželių ugdytiniai, „Ąžuolo“, „Beržų“, 

„Šaltinio“, „Vilties“ progimnazijų moksleiviai, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, vaikų 

dienos centro „Debesų kiemas“, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 

ugdytiniai. 

2021 metais sukurta nauja edukacinė programa „Daktaras Jonas Basanavičius“. 

Užsiėmimuose nuotoliniu būdu dalyvavo A. Lipniūno, „Ąžuolo“, „Šaltinio“, „Vilties“ 

progimnazijų, K. Paltaroko gimnazijos 3-6 klasių mokiniai. Edukacinės programos tikslas – 

supažindinti su dr. J. Basanavičiaus (1851-1927) asmenybe, biografijos faktais, nuveiktais 

darbais Lietuvos ir lietuvių tautos labui, pristatant vaikams knygas apie dr. Joną Basanavičių. 

Pasakojimas iliustruojamas vaizdine medžiaga. Užsiėmimo programoje – Kahoot viktorina apie 

dr. Joną Basanavičių. 

Taip pat vyko 2 edukaciniai užsiėmimai „Roboteka“ ir 4 edukaciniai užsiėmimai 

„Skaitymas kitaip“( su Ozobot robotais). 

„Naktis su Andersenu“ 

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“  pirmąkart organizavo renginį vaikams „Naktis 

su Andersenu“. Tokį renginį kurį Čekijos bibliotekos rengia jau nuo 2000 metų. Jis skirtas vaikų 

skaitymo skatinimui. Renginio metu vaikai atlieka įvairias užduotis, sprendžia galvosūkius, 

dalyvauja konkursuose, rašo sveikinimus  pagal renginio temą. Nors renginys vadinasi „Naktis 

su Andersenu“, bet veiklos skirtos ne tik šiam rašytojui. Paprastai jis vyksta kovo pabaigoje 

minint H.K. Anderseno gimimo dieną ir tarptautinę vaikiškos knygos dieną. 

Mums patiko čekų kolegų idėja, susisiekėme su jais ir pareiškėme norą dalyvauti 

renginyje. Kolegos apsidžiaugė, atsiuntė dalyvių korteles ir pakvietė dalyvauti ir kitais metais. 

Karantinas pakoregavo renginio organizavimą. Čekai informavo, kad renginį savo bibliotekoje 

galime surengti patogiu laiku ir organizuoti atsižvelgiant į pandeminę situaciją. Mes negalėjome 

veikti naktį, todėl renginys vyko dienos metu. Kadangi metų tema – „Paslapties dėlionė“, todėl 

pas mus karaliavo galvosūkiai, dėlionės, istorijų kūrimas su pasakojimo kauliukais, H. K. 

Anderseno pasakos „Coliukė“ interpretacija.  

 

Klubas „Pabūkime kartu“ 
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         Parko bibliotekoje nuo 2008 metų veikiantis klubas „Pabūkime kartu“  vienija vyresnio 

amžiaus ar turinčius negalią žmones bendrauti, plėsti akiratį, pasisemti žinių, paklausyti poezijos 

ar dainų, aktyviai leisti savo laisvalaikį.  Klube užsirašę  apie 40 žmonių. Jiems biblioteka 

suteikia galimybę dalyvauti renginiuose, išvykose, susitikimuose su įdomiais žmonėmis, 

menininkais, medikais, rašytojais ir poetais, realizuoti savo kūrybinius  gebėjimus praktinių 

užsiėmimų metu. Metams bėgant kai kurie nariai pasensta ir pasiligoja, kiti išeina į nebūtį, bet 

klubas gyvuoja. Po kiekvieno gausesnio renginio klubas pasipildo vienu kitu nariu, tik ne visi jie 

tampa aktyvūs. 

         Ataskaitiniais metais kvietėme klubo senjorus į popietes ar susitikimus, jie noriai atsiliepė 

į kvietimą, nes, matyt, žmonės jau yra išsiilgę bendravimo ir galimybės kur nors išeiti, pamatyti 

kažką naujo.  Klubo nariai dalyvavo gėlių sodinime prie  bibliotekos, minint  Draugijos Lietuvai 

pagražinti 100-metį. Įsimintinas buvo poetės Elenos Mezginaitės 80-ties metų jubiliejaus 

paminėjimas, kuriame dainavo ir prisiminimais dalijosi dainininkas Sigitas Stankūnas. Dainos 

pagal pačios poetės, jos gero draugo Jono Strielkūno, Almos Karosaitės ir kitų poetų eiles 

jaudino, graudino klausančius, kėlė gyvenimo trapumo ir tragedijos nuojautų virpulį. O 

atlikėjas, pajutęs auditorijos susikaupimą ir didelį dėmesį, ilgai nenorėjo klausytojų paleisti, 

dovanodamas jiems auksinio rudens muzikos popietę. 

 

Rankdarbių mėgėjų klubas „Laumė“ 

Linos Dubauskienės įkurtas rankdarbių mėgėjų klubas „Laumė“ Šiaurinėje bibliotekoje 

sėkmingai gyvuoja jau šeštus metus. Klubas „Laumė“ skirtas vidutinio ir vyresnio amžiaus 

moterims. Klubo nares vienija panašūs pomėgiai ir tikslai: rankdarbių kūrimas, domėjimasis 

sveika gyvensena, literatūra, noras tobulėti, dalintis sukaupta patirtimi, išmokti ir sužinoti kažką 

naujo. Klubo susirinkimuose moterys dalinasi savo patirtimi, pristato savo sukurtus rankdarbius, 

dalyvauja parodose, aptaria skaitytas knygas, diskutuoja aktualiais klausimais. Klubo nares 

vienija didelis kūrybinis potencialas. Moterys į rankdarbių klubą renkasi 2 kartus per mėnesį ir 

dalinasi savo kūrybiniais gebėjimais, gražiomis idėjomis, rengia rankdarbių parodas, palaiko 

ryšius su kituose miestuose veikiančiais rankdarbių klubais.  

2021 metais klube registruota 15 narių, pastoviai užsiėmimus lanko nuo 5 iki 12 

rankdarbių mylėtojų. Ataskaitiniais metais su „Laumės“ klubo narėmis matėmės nuotoliniu 

būdu. 

Jau trečią kartą klubo narių iniciatyva organizavome „Pasaulinės mezgimo dienos 

viešumoje“ minėjimą. O metų pabaigoje susitikome edukaciniame užsiėmime „Kumštinių 

pirštinių vėlimas“.  

 

Tėvų ir vaikų klubas „Slieko Zigmučio pievelė“ 
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Šiaurinėje bibliotekoje 2018 metais parengtas edukacinių užsiėmimų ciklas „Slieko 

Zigmučio pievelėje“, skirtas tėveliams ir vaikams iki 3 metų amžiaus sėkmingai vykdė savo 

veiklas ir ataskaitiniais metais. 2021 metais buvo pravesti 6 „gyvi“ edukaciniai užsiėmimai 

(juose apsilankė 90 lankytojų) ir 2 virtualūs renginiai, kurie patalpinti Šiaurinės bibliotekos 

Youtube paskyroje. 

„Slieko Zigmučio pievelės“ užsiėmimus nuo pat pradžių veda pedagogė V. Lideikienė ir 

Šiaurinės bibliotekos vyresn. bibliotekininkė H. Slivkienė. Užsiėmimų metu pedagogė tėveliams 

pristato temą, ją apibūdina ir kartu žaidžia temą atitinkančius žaidimus, dainuoja daineles. 

Vaikučiai žaidžia emocinius kykavimo, mylavimo, kutenimo, jodinimo žaidimus. Užsiėmimus 

papildome ir kūrybinėmis užduotėlėmis: piešimu pirštukais, aplikacijų klijavimu, rudenį 

margaspalvius medžių lapus kruopščiai kimšo į maišelius, o vėliau, mamyčių padedami, 

pasigamino sau po pelėdžiuką ir pan. 

Pandeminė situacija koregavo mūsų planus ir susitikimus su pačiais mažiausiais, todėl 2 

užsiėmimai buvo nufilmuoti, sumontuoti ir įkelti į Youtube paskyrą. 2021 metais virtualūs 

„Slieko Zigmučio pievelėje“ užsiėmimai bibliotekos socialiniame tinkle sulaukė 394 peržiūrų.  

 

„Knygų žiurkės“ 

Ieškodamos naujų darbo formų bei galimybių ir norėdamos išlaikyti stebėtojų dėmesį, 

Smėlynės bibliotekos darbuotojos  nufilmavo antrą filmuką „Iš knygų žiurkių gyvenimo“, sukūrė 

naujus personažus, kurie galėtų „dirbti“ visus metus. Bibliotekininkė Daiva Stropaitienė  sukūrė 

dvi interjero lėles – žiurkes, surengė joms vardynas.  Nuo balandžio pabaigos bibliotekoje 

atsirado dar du „kolegos“ – Knygius ir Pasakėlė, kurie neatlygintinai „dirba“ kiekvieno mėnesio 

paskutinį penktadienį, už atliktus „darbus“ atsiskaitydami Smėlynės bibliotekos Fb paskyros 

sekėjams. 

 

 

„Skaitymas –  tiltas tarp žemynų“ 

Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pirmokai dalyvavo bibliotekos projekte „Skaitymas –  

tiltas tarp žemynų“. Vaikai virtuliai susipažino  su Melburno (Australija) mokyklų pirmokais ir 

pristatė savo šalį, kuriant knygos skirtuką. Vaikus, kuriuos skyrė tūkstančiai kilometrų, daug 

laiko juostų, skirtingi metų laikai ir mokymosi tradicijos, suvienijo skaitymas. Šalia šios veiklos 

pristatymo, jie filmavo siužetus apie namų bibliotekas, skaitomas knygas, mokyklą, laisvalaikį, 

augintinius ir dar daug ką. Tos pačios mokyklos penktokai angliškai įgarsino filmuką, pristatantį 

ne tik pirmokų veiklas, bet ir mūsų gimtąjį miestą bei mokyklą. Simboliška, bet visos dovanos – 

skirtukai ir vaizdo medžiaga – iš pirmokų atkeliavo į Smėlynės biblioteką būtent Nacionalinės 

Lietuvos bibliotekų savaitės metu. Bibliotekos dovana –  M. Jovaišos albumas „Neregėta 

Lietuva“, saldieji „Ačiū“ iškeliavo į tolimąją Australiją. Iš ten vasaros viduryje gautas lauktuves 
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atidavėme „Vilties“ pirmokams. Nors ir virtualus, bet tiltas tarp jaunųjų skaitytojų skirtinguose 

žemynuose buvo nutiestas. 

 

Festivalis „Nepatogus kinas“ 

Antrus metus iš eilės Smėlynės biblioteka dalyvauja festivalyje „Nepatogus kinas“. 

Bibliotekoje buvo galimybė prisijungti ir peržiūrėti įvairius dokumentinius filmus. Per dvi 

savaites peržiūrose sudalyvavo apie 20 žmonių.  

 

Vaikų klubas „Z karta“ 

 

Nuo 2015 m. rugsėjo vaikų bibliotekoje „Žiburėlis“ veikiantis vaikų klubas  

„Z karta“ tęsė savo veiklą – vyko renginiai, šventės, edukaciniai užsiėmimai.  

         Problema – kiekvienais metais didėja vaikų užimtumas, daugėja įvairių  būrelių, o 

ataskaitiniais metais neigiamą poveikį turėjo ir karantinas metų pradžioje, nuotolinis 

mokymasis, vaikų neaktyvumas, todėl reguliariai visiems susirinkti į biblioteką, jau tapo 

labai sudėtinga. Klubiečiai rinkosi tik prasidėjus rudeniui. 

         Klubo atidarymo šventė „Gera sugrįžti!“ įvyko rugsėjo mėnesio pabaigoje. 

Tradicija jau tapo Helovyno šventė. Linksmai ir azartiškai vyko protmūšis 

„Nepralenkiami“, pilna šypsenų popietė „Padovanok draugui šypseną“, skirta Tarptautinei 

šypsenų dienai. 

         Klube „Z karta“ sėkmingai vykdomi edukaciniai užsiėmimai. Didelio susidomėjimo 

sulaukė edukacija – „Uždek švieselę tamsoje“. Lapkričio mėnesį prasideda tamsos metas, 

aplink viskas nurimsta, nutyla. Gamta panyra į sapną. Lapkričio 11 dieną yra švenčiama 

Žibintų diena. Ta proga klubiečiai gamino savo žibintus, kuriuos vakare įžiebė. 

Taip pat norisi paminėti  užsiėmimą „Laikrodėli, laikrodėli“, kurio metu vaikai iš 

popieriaus gamino laikrodžius, o vėliau pasitikrino ar pažįsta valandas, užsiėmimą 

„Knygų traukinys“, kalėdinių dekoracijų dirbtuvėles „Kalėdiniai namų papuošimai ir šilti 

pasipuošimai“.  

Ataskaitiniais metais  klube „Z karta“ įvyko 9 užsiėmimai, juose dalyvavo 79 

lankytojai. 

   

Savanorystė 

 

Vaikų literatūros skyrius turėjo savanorę Vėjūnę Vaitiekūnaitę, kuri  dirbo nuo 2021 m. 

rugsėjo mėn. Veiklos buvo įvairios: knygų skaitymai darželinukams, idėjų ieškojimas žaidimams 

su robotukais, žaidimo kūrimas lietuvių kalbos dienoms per CANVA, pagalba robotikos būrelio 
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užsiėmimuose, nuotraukų redagavimas, knygų fondo tvarkymas, įvairių  Kahoot viktorinų 

kūrimas, dalyvavimas kalėdiniuose skaitymuose, pagalba kalėdinėse dirbtuvėse.  

 

Edukacinė veikla 

 

Ataskaitiniais metais Bibliotekos padaliniai parengė 22 naujas edukacines programas. Per 

metus iš viso vyko 260 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 3935 lankytojai. 

 

INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

 Elektroniniai katalogai, bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge 

VB elektroninio katalogo lokalioje analizinių duomenų bazėje, kuriamoje nuo 2002 m., 

2021 m. pabaigoje yra 43361 analizinis įrašas. Juos sudaro analiziniai bibliografiniai įrašai (BĮ) 

iš „Panevėžio balso“, žurnalo „Senvagė“, knygų bei tęstinių leidinių analiziniai BĮ, kopijuojami 

iš LIBIS Nacionalinės bibliografijos duomenų banko.  

2021 metais perengti 166 analiziniai bibliografiniai įrašai (BĮ), t. y. 70 BĮ mažiau nei 

praėjusiais metais. Ataskaitiniais metais analizinių įrašų iš straipsnių rinkinių nebuvo. 

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

Pandemija įtakojo ir vartotojų užklausų skaičių bei jų pateikimo būdus. 2021 metais 

vartotojų pateiktų užklausų skaičius sumažėjo 21 proc. Mažėjimo tendencija buvo juntama 

kasmet, ją įtakojo augantis elektroninio katalogo naudojimas – vartotojai vis dažniau susirasdavo 

reikiamą leidinį patys ir jį rezervuodavo ar pateikdavo užsakymus savarankiškai. Tačiau, dėl 

duomenų perkėlimo į portalą iBiblioteka nuo rugpjūčio 12 d. el. katalogo naudojimas tapo 

probleminis. Taip pat, apie el. katalogo naudojimą neturime jokių duomenų. 

Pagal užklausų pobūdį pastebimas nedidelis teminių, faktografinių, ir tikslinamųjų 

užklausų sumažėjimas, tuo tarpu augo adresinių užklausų poreikis. Tai siejama su vis dar sunkiai 

prieinamu elektroniniu katalogu portale ibiblioteka.lt. 

2021 m. tinklo bibliotekose gauta 1875 (-510), atsakyta į 1862 (99,3 proc.) užklausas. Iš jų 

– 53 proc. (2020 m. – 62 proc., 2019 m. – 67 proc.) teminės užklausos. 

Vidutiniškai kiekvienas padalinys atliko 206 (-58) užklausas. 

Viešojoje bibliotekoje atlikta 619 (-468) užklausų (Informacijos skyriuje – 154, Vaikų 

literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ – 359, Abonemente – 106). Net 55 proc. sumažėjo vaikų 

pateikiamų užklausų skaičius. Neigiamų atsakymų nebuvo. 

Iš viso VB filialuose atliktos 1243 (-43) užklausos, vidutiniškai kiekviename filiale teko 

atsakyti į 207 (-7) vartotojų užklausas.  
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Iš bendro gautų užklausų skaičiaus (1875) suaugusieji vartotojai pateikė 48 proc. užklausų, 

vaikai – 52 proc. Nors proporcijos išlieka tos pačios, vaikų pateikiamų užklausų mažėja sparčiau. 

Elektroninėmis priemonėmis gautos 86 užklausos, atsakyta į 104 užklausas.  

30 pav. Atsakytos užklausos
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Pateikta diagrama iliustruoja, kad užklausų skaičius mažėja, tačiau, nors ir nežymiai, bet 

daugėja užklausų, atsakytų el. priemonėmis. Tai sudaro 5,6 proc. (2020 m. – 3,2 proc., 2019 m. – 

1,6 proc.) viso atsakyto užklausų skaičiaus.  

Iš jų, portale iBiblioteka (paslauga „Klausk bibliotekininko“) atsakyta 10 užklausų (2020 

m. – 17). Į elektroninėmis priemonėmis gautas vartotojų užklausas atsakyta el. paštu ar 

bibliotekų FB paskyrose. Daugelis lankytojų užklausas pateikia žodžiu, tačiau atsakome į jas 

elektroniniu paštu. Anksčiau džiaugėmės, kad ir nežymiai, bet populiarėjančiu portalo 

iBiblioteka naudojimu. Todėl buvo tikėtinas ir bendras elektroninėmis priemonėmis atsakytų 

užklausų augimas. Tačiau portalo iBiblioteka atnaujinimas bibliotekoms sukėlė daugiau rūpesčių 

negu naudos – nebuvo viskas sklandu, tad ir paslaugos „Klausk bibliotekininko“ naudojimas 

sustojo. 

Kraštotyros tematika tinklo bibliotekose atsakyta į 44 užklausas. 

2021 m. tinklo bibliotekose užregistruota 13 neigiamų atsakymų. Tai sudaro tik 0,7 proc. 

užklausų. Visi neigiami atsakymai užfiksuoti kaip adresinės užklausos.  

 

31 pav. VB padalinių informacinės veiklos duomenys 

 

Padalino pavadinimas 

Interneto 

seansų 

skaičius 

Atsakyta užklausų 

Iš viso: 
Teminių užklausų 

Skaičius Proc. 

Viešojoje bibliotekoje: 12043 619 382 61,7 

Abonementas 0 106 13 12,3 

Informacijos skyrius 6890 154 112 72,7 

VLS „Žalioji pelėda“ 5153 359 257 5 

Filialuose: 11321 1244 612 49,1 

„Žiburėlis“ 1021 345 73 20,0 

Šiaurinė biblioteka 3242 181 171 94,5 



 44 

„Šaltinėlis“ 2009 262 191 72,9 

Parko biblioteka 578 152 127 83,6 

„Židinys“ 2389 146 44 30,3 

Smėlynės biblioteka 2082 158 6 4,0 

Iš viso: 23364 1863 994 53,3 

 

Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas 

 
 

Elektroninių paslaugų apskaitai pateikiami duomenys vadovaujantis atnaujintu LR 

Kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-767 Dėl naudojimosi bibliotekos 

elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 

32 pav. Virtualių apsilankymų bei interneto seansų pokytis 

 

 

Virtualių apsilankymų skaičius 

 

Pokytis 

proc. 

 

Interneto seansų skaičius 

 

Pokytis 

proc. 

2020 m. 2021 m.  2020 m. 2021 m.  

39135 40331 3 proc. 24354 23364 -4 proc. 

 

Virtualių apsilankymų skaičių (40331) sudaro apsilankymai: 

bibliotekos svetainėje www.panbiblioteka.lt – 25663 (+2641), 

tinklaraštyje kelionė su knyga – 7635 (-2473),  

tinklaraštyje sveikabiblioteka – 1591 (-833), 

tinklaraštyje vaikams – 5442 (+1861). 

Išaugę apsilankymai bibliotekos interneto svetainėje siejami su naujos interneto svetainės 

atsiradimu, o labiausiai su jos sėkmingu pritaikymu išmaniesiems įrenginiams. Teminiai 

tinklaraščiai tampa nebepopuliarūs, jų lankomumas pastebimai mažėja, internete juos keičia 

naujos formos, pvz. tinklalaidės ir pan.  

Duomenis pateikia Google analytics ir Wordpress. 

Naudojimasis elektroniniais katalogais ir virtualiosiomis bibliotekomis: 

Paieškų skaičius – 0. 

Bibliografinių įrašų peržiūrų skaičius – 0. 

El. katalogo duomenų portale iBiblioteka nėra, pateiks LNB. 

Naudojimasis bibliotekos valdomais el. ištekliais: 

Atsisiųstų el. dokumentų skaičius – 0 

El. katalogo duomenų portale iBiblioteka nėra, pateiks LNB. 

Naudojimasis licencijuotais el. ištekliais: 

Turinio vienetų peržiūrų skaičius – 358 (2020 m. – 197). 

http://www.panbiblioteka.lt/
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Atsisiųstų visateksčių el. dokumentų skaičius – 165 (+65). Tai paties skaitytojo atsisiųsti 

elektroniniai visateksčiai dokumentai (Ebsco – 155, Infolex.lt – 10). 

Duomenų bazių statistika. 

Naudojimasis internetu: 

viešos interneto prieigos vietų skaičius – 65,        

unikalių viešos interneto prieigos vartotojų skaičius – 12091(+136). 

Viešos prieigos interneto seansų skaičius 23364 (2020 m. – 24354). Duomenys visų 

padalinių. Iš jų – 15530 (65 proc.) vartotojų, besinaudojančių bibliotekos WiFi ryšiu. Tačiau to 

nepakako, kad pasiektume praėjusių metų rodiklius, nors programa į apskaitą bevielio ryšio 

naudojimą už 2020 m. įtraukė už pusmetį, 2021 m. – apskaityti pilni metai. 

Karantino laikotarpis lėmė 4 proc. interneto seansų deficitą. 

Duomenis pateikia VRSS programa. 

Sukurtų naujų el. paslaugų ir (ar) el. produktų skaičius – 31. 

Naudojimasis socialiniais tinklais: 

sekėjų skaičius – 9198 (+15) (FB, Instagram, Youtube);  

įrašų peržiūrų skaičius –706622 (-4,7 proc.). 

2021 metais tinklo bibliotekų vartotojai turėjo galimybę naudotis šiomis 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis:  

BNS naujienų bazė (nauja; Viešojoje bibliotekoje), 

leidyklos „Vyturys“ elektroninė biblioteka (6 prisijungimo slaptažodžiai), 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB) (prieiga per LNB), 

Teisinių žinių duomenų bazė Infolex (5 prisijungimo slaptažodžiai), 

EBSCO (anglų k.) – 8 duomenų bazių paketas (visai sistemai, prieinamas per 

www.panbiblioteka.lt),  

Naxos Music Library (anglų k.) (visose bibliotekose). 

Taip pat, ataskaitiniais metais vartotojai Viešojoje bibliotekoje turėjo galimybę skaityti 

pilnus Delfi portalo straipsnius (Delfi plius prenumerata). 

Elektroninių paslaugų apskaita išlieka ne visiškai tiksli dar ir todėl, kad ne visos 

prenumeruojamos duomenų bazės pateikia apskaitos duomenis arba juos pateikia skirtinga 

metodika. 

 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

Nuo 2009 m. bibliotekoje organizuojami gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai yra 

viena svarbiausių veiklų. Trečius metus dalyvavome projekte „Prisijungusi Lietuva“ – vykdėme 

http://www.panbiblioteka.lt/
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skaitmeninio raštingumo mokymus, kvietėme gyventojus dalyvauti tiesioginėse projekto 

transliacijose, konkursuose bei įvairiose akcijose.  

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ 2021 m. veikla tęsėsi ne pilnus metus (iki rugsėjo mėn.), ją 

taip pat neigiamai įtakojo pandeminė situacija, tad skaitmeninio raštingumo mokymai vyko 3 

(anksčiau 5) tinklo bibliotekose. Ataskaitiniais metais iš viso organizuotos 27 grupės, juose 

apsilankė 424 dalyviai (4 grupės pradedančiųjų, 153 dalyviai, 23 pažengusiųjų grupės, 271 

dalyvis). Iš bendro (23) pažengusiųjų grupių skaičiaus 12 grupių mokymai vyko nuotoliniu būdu. 

Juose dalyvavo ne tik panevėžiečiai, bet ir kitų miestų gyventojai – 185 (2020 m. – 219). 

Mokymus vedė 9 bibliotekos darbuotojai. Pagal pirminį projekto siekį ir pradedančiųjų, ir 

pažengusiųjų mokymai įvykdyti bei viršyti. Ataskaitiniais metais teikėme paraišką konkursui 

Viešųjų bibliotekų Metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ 

(rezultatams už 2020 m.), deja, vėl pritrūko sėkmės. 

 

33 pav. Mokymams skirtas laikas 

 

 Mokymams skirtas 

laikas (val.) 

Pokytis 

(proc.) 

2020 m. 2021 m. 

 Iš viso 949 val. 478 val. -49,9 proc. 

 

Iš bendro mokymams skirtų valandų skaičiaus (478 val.) Informacijos skyriui teko  250 

val. (52 proc.). Kitą dalį sudaro laikas, skirtas mokymams  filialuose. 

2021 metais Informacijos skyriaus darbuotojai iš viso pravedė 250 val. (2020 m. – 430 

val.) apmokymus. Juose dalyvavo 783 (2020 m. – 1539, 2019 m. – 873) vartotojai. Visi 

apmokymai skirti e-apmokymams.  

Trumpos darbo kompiuteriu bei interneto ištekliais naudojimosi konsultacijos 

gyventojams suteiktos 539 vartotojams (135 val.), (2020 m. – 435, 2019 m. – 601 vartotojui).  

Didžioji dalis konsultacijų skirta naudojimuisi portalu iBiblioteka. 

 Nors gyventojų susidomėjimas šiais kursais neslūgsta, tačiau dėl karantino ribojimų 

pravesta mažiau. Mokymuose dalyvavo mikrorajonų gyventojai, Panevėžio užimtumo tarnybos 

(UT) grupės, Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai bei grupė iš Panevėžio pataisos 

namų. 

Konsultacijos naudojimuisi išmaniaisiais įrenginiais. Ši paslauga teikiama Informacijos 

skyriuje, kituose padaliniuose – pagal poreikį. Paslauga pasinaudojo 26 gyventojai (2020 m. – 

83, 2019 m. – 16), (trukmė –13 val.). Gyventojus konsultavo IT edukatorius. 

Individualiais mokymais, konsultacijomis ir užsiėmimais grupėse prisidedame prie 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo, neįgaliųjų integracijos, taip geriname gyventojų 

informacinius gebėjimus. 12 (2020 m. – 25) gyventojų pasinaudojo nemokama negatyvų ir 
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nuotraukų skaitmeninimo paslauga,  suskaitmeninta 1354 nuotraukų (2020 m. – 8690 nuotraukų, 

2019 m. – 3705 nuotr.), trukmė – 12 val. 

 

Bibliografinės kultūros ugdymas 

 

Bibliografinės pamokos sėkmingai užleidusios vietą edukacijoms vaikams bei 

informacinio raštingumo mokymams suaugusiems. Suaugusiems vartotojams skirti skaitmeninio 

raštingumo individualūs ir grupių mokymai, teikiamos konsultacijos įvairiais informacijos 

paieškos klausimais, o ypač naudojimosi atnaujintu el. paslaugų portalu iBiblioteka. Žr.  

„Vartotojų orientavimas ir apmokymas“.  

Ekskursijos – 13 (2020 m. – 12). Ekskursijų metu vaikų bibliotekose lankytojai 

supažindinami su bibliotekos taisyklėmis, mokomi naudotis el. skaityklėmis bei papildytos 

realybės knygomis. 

Edukacinės programos. Ikimokyklinukams ir pradinių klasių moksleiviams skirtos šios 

programos: „Keliaujantis knygų portfelis“ bibliotekoje „Židinys“, „Skaitymas kitaip“ Vaikų 

literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“, Smėlynės bibliotekoje – „Pirmoji pažintis su biblioteka“, 

„Išmanusis skaitymas“, „Žiburėlyje“ – „Kelionė į knygų šalį“. Iš viso šiose edukacinėse 

programose sulaukėme 132 (2020 m. – 125) dalyvių. Užsiėmimuose vaikai tampa aktyviais tos 

programos dalyviais. 

Individualias konsultacijas, skirtas naudojimuisi kompiuteriu ir informacijos paieška 

internete suteikėme 720 gyventojų (2020 m. – 790), iš jų – 75 proc. Informacijos skyriuje.  

Daugelyje bibliotekų Informacijos sklaidos mėnesį buvo eksponuojami informaciniai 

leidiniai įvairia tematika ne tik bibliotekose, bet ir jų FB paskyrose. 

2020 m. sukurti du filmukai „Kaip užsisakyti leidinį el. kataloge“ ir „Kaip rezervuoti 

leidinį el. kataloge“, perkėlus el. katalogo duomenis į portalą iBiblioteka tapo nebeaktualūs. 

 

Informacinė kraštotyros veikla 

 

Kraštotyros veikla tęsiama kaupiant, sisteminant bei skleidžiant informaciją, susijusią su 

Panevėžio krašto istorija, dabartimi ir žymiais žmonėmis, kuo platesnei auditorijai bibliotekose ir 

už jos ribų. 

Atrodo, kad karantino ribojimai šios bibliotekų veiklos srities neįtakojo. Surengėme 

daugiau renginių ir parodų, sukūrėme naujų veiklų.  

Daugiausia veiklų vyko įgyvendinant 3 bibliotekos projektus (knygos „E. Mezginaitė: 

žmonės man viskas“ leidyba ir sklaida“, „Išvyniokit mane kaip rankšluostį...“, „Provincijos 

tango“), skirtus poetės E. Mezginaitės 80-mečiui pažymėti. Išleista E. Mezginaitės 32 pokalbių 
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rinktinė, prie Viešosios bibliotekos įrengtas E. Mezginaitės atminimo suolelis, kalbantis poetės 

eilėmis, vyko įvairūs renginiai, skirti šiai datai. 

 Kraštotyros dokumentų fondo tvarkymas ir saugojimas. Visose bibliotekose 

kaupiami leidiniai apie Panevėžį ir Panevėžio kraštą. Daugiausia leidinių kraštotyros tematika 

sukaupta Informacijos skyriuje. Per metus šis fondas pasipildė 5 knygomis, 3 metiniais 

komplektais laikraščių ir žurnalu „Senvagė“ – 2022 m. pradžioje šiame fonde yra 527 fiz. vnt. 

dokumentų.  

  Lokalios kraštotyros straipsnių duomenų bazės pildymas. 2022 m. pradžioje 

bibliotekos elektroninio katalogo analizinių duomenų bazėje yra 18740 (+87) kraštotyros BĮ. 

Visi įrašai atsispindi atnaujintame iBiblioteka portale. 

 Vartotojų užklausų kraštotyros tematika pildymas. Tinklo bibliotekose atsakyta į 44 

(+32) vartotojų užklausas kraštotyros tematika. 

 Renginių, meno ir literatūros parodų organizavimas. Didžioji dalis renginių buvo 

skirti poetės E. Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms: poezijos skaitymo akcija „Elena 

Mezginaitė žmonių širdyse“, dainuojamosios poezijos vakaras „Vėlų rudenį maži ateinam“; 

keturi knygos „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas...“ pristatymai; moksleivių konkurso „Ex 

libris. Elenai Mezginaitei – 80“ ekslibrisų paroda ir laureatų apdovanojimo renginys; popietė 

„Aukštaitijos žvaigždė“ su dainininku Sigitu Stankūnu; literatūros paroda „Susipažinkime: 

Elenos Mezginaitės literatūrinės premijos laureatai“; Panevėžio suaugusiųjų dailės studijos „IN“ 

narių tapybos darbų paroda „E. Mezginaitės poezijos įkvėpti“, nuotraukų paroda „...tai tik žolės 

atspindys vandenyje...“ ir kt. 

Vyko kiti įvairūs renginiai, iš kurių pats reikšmingiausias – kartu su Panevėžio pedagogų 

švietimo centru surengta penktoji konferencija „Iškilios Panevėžio krašto moterys“ (7 pranešėjai, 

30 lankytojų). Lankytojų dėmesio sulaukė ir dok. filmo „Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas“ 

peržiūra ir aptarimas su filmo režisieriumi Linu Mikuta ir prodiusere J. Kavaliauskiene; 

Panevėžio tautodailininkų sąjungos „Pantautodailė“ tapybos darbų paroda „Panevėžys laiko 

tėkmėje“, skirta miesto gimtadieniui, pagal kurią parengta edukacija ir du kartus pravesta miesto 

moksleiviams; Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės Onos Striškienės kūrybos popietė. 

 Ekskursijos/edukacijos: literatūrinis maršrutas po miesto bibliotekas „Išlikusi 

poezijos skambėjime“, skirtas poetei E. Mezginaitei pažinti (75 dalyvių). 

 Elektroniniai produktai (ar paslaugos): interaktyvi bibliotekos interneto svetainės 

skiltis „ELENOS MEZGINAITĖS ERDVĖ“; žodžių žaidimas ir „Laimės ratas“ infoterminale 

Viešojoje bibliotekoje (ir bibliotekos interneto svetainėje), skirti poetei E. Mezginaitei. 

Visose bibliotekose nuolat eksponuojami panevėžiečių menininkų darbai bei jaunųjų 

menininkų parodos.  
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Kraštotyros veiklos viešinimas. Renginių ir parodų anonsai skelbiami internetiniuose 

portaluose, bibliotekos interneto svetainėje, spaudoje bei padalinių FB paskyrose. Straipsniai 

apie įvykusius renginius, konkursus ir kt. atsispindi miesto ir respublikinėje spaudoje bei 

internete. 
 

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Šiandien metodinė veikla apima ne tik pagalbą Bibliotekos darbuotojams, statistikos ir 

kitos informacijos kaupimą, apdorojimą, geros darbo patirties sklaidą. Daug dėmesio tenka skirti 

bibliotekos rinkodarai. 

 Kiekvieną mėnesį Metodikos skyrius rengia ir koordinuoja bibliotekos kultūrinių renginių 

planus, ruošia mėnesio, ketvirčių  veiklos ataskaitas, analizuoja jas, pateikia šią informaciją 

Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriui, organizuoja aptarimus padalinių vedėjų 

pasitarimuose. Taip pat kaupia, analizuoja ir pateikia į svetainę 3erdve.com gyventojų 

skaitmeninio raštingumo mokymo ir konsultavimo apskaitos rezultatus.  

Rengiame ir anonsuojame informaciją apie bibliotekoje vyksiančius renginius miesto 

spaudoje, portale renginiai.panevezysnow.lt  

Biblioteka jau eilę metų dalyvauja įvairiuose renginiuose miesto erdvėse. Šią sritį taip pat 

kuruoja Metodikos skyriaus darbuotojos. 2021 m. Biblioteka  dalyvavo  „Susitikime 

penktadienį“ renginiuose, „Vasarvidžio“ ir Miesto gimtadienio šventėje. „EXPO Aukštaitija 

2021“ paroda, kurioje planavome dalyvauti,  dėl pandemijos neįvyko. Sėkmingai kuravome 

projekto „Vasara su knyga“ veiklas, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą 

„Knygų startas“, organizavome Knygų Kalėdų akciją. 

2021 m. surengėme visuotinį darbuotojų susirinkimą ir 5 padalinių vedėjų pasitarimus. Kai 

kurie iš jų vyko nuotoliniu būdu. Pasitarimuose aptariami, analizuojami veiklos rezultatai, 

dalijamasi gerąja patirtim bei ieškoma būdų esamoms problemoms spręsti. Elektroninė 

dienoraščio forma bet kada leidžia  dienoraščius patikrinti, stebėti, ar laiku ir teisingai jie 

pildomi, pareikšti pastabas juos tvarkantiems darbuotojams. 

Didelį dėmesį skiriame projektinei veiklai:  skyriaus darbuotojos rengia projektus, teikia 

pagalbą padaliniams, koordinuoja jų įgyvendinimo veiklas. Konsultuojame ir renginių 

organizavimo klausimais, kuruojamet parodinę veiklą.  

Kasmet parengiama veiklos planavimui skirtą  metodinę medžiagą „Įžymių ir atmintinų 

datų kalendorius“, kuriame surenkamos  rašytojų, įžymių žmonių jubiliejų, Panevėžio krašto, 

literatūrinės paminėtinos datos bei svarbiausi istoriniai Lietuvos ir Panevėžio  įvykiai. Taip pat 

parengėme metodinę medžiagą „2022 m. vaikų literatūros datos“.  
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Nuo 2021 m. rugpjūčio 12 dienos prasidėjus LIBIS modernizavimui metodines 

konsultacijas teikė LIBIS ir  SAP administratorės, Abonememento vedėja.  

Metodikos skyrius  bendradarbiauja su G. Petkevičaitės - Bitės rinkodaros skyriumi, 

koordinuoja  darbuotojų mokymus. 2021 metais kvalifikaciją tobulino 43 specialistai – 

bibliotekininkai, administracijos ir techniniai darbuotojai (2020 m. – 46), kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose).  

 

PROJEKTAI 

2021 m., kaip ir kasmet, bibliotekos darbuotojai rengė ir įgyvendino projektus, siekiant 

atnaujinti Viešosios bibliotekos paslaugas, gerinant kultūros prieinamumą ir sklaidą. 

Ataskaitiniais metais biblioteka įvairiems fondams ir institucijoms (Lietuvos kultūros 

tarybai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai) buvo pateikusi 11 projektų, kurių 

įgyvendinimui buvo paprašyta 64 699 Eur. 9 projektai buvo iš dalies finansuoti, jų 

įgyvendinimui buvo skirta – 14 647, 60 Eur, t.y.  49 proc.  arba 14 230 Eur mažiau negu  2020 

m.  

7 projektai buvo teikti įvairiems Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skyriams: 

2 – Kultūros ir meno skyriui, 5 – Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui. Šiems projektams buvo 

skirtas 6147,60 Eur finansavimas. 1970 Eur buvo skirta vaikų vasaros stovyklų organizavimui: 

„Skanauju vasarą“ – 330 Eur, „Vasaros dėlionė“ – 430 Eur, „Atostogos „Žaliojoje pelėdoje“ – 

400 Eur, „Stovykla „Žiburėlyje“?! Mes sakome „Taip!“ – 360 Eur, „Vasaros žvaigždės“ – 450 

Eur. 2100 Eur buvo skirta tęstiniam bibliotekos projektui „Literatūros ir meno kaleidoskopas“. 

Ataskaitiniais metais net trys projektai buvo skirti paminėti poetės Elenos Mezginaitės 80–

ąjį gimimo jubiliejų. Iš Kultūros ir meno programos projektas „Išvyniokit mane kaip 

rankšluostį...“  buvo finansuotas  2077,60 Eur. Iš šio projekto lėšų buvo organizuotas moksleivių 

konkursas „Ex libris. Elenai Mezginaitei – 80“, kuris vyko nuo birželio 1 d. iki spalio 22 d. 

Pateiktų darbų vertinimui buvo sudaryta vertinimo komisija. Konkursui buvo pateikti 46 darbai, 

iš kurių 15 – nekonkursinių darbų (3 – mokytojų ir 12 – šeštokų). Visus darbus pateikė 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos moksleiviai. Lapkričio mėnesio pabaigoje 

dalyviai ir nugalėtojai buvo apdovanoti. 

Du projektus finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio apskrities regioninė kultūros 

taryba. Projektą „Provincijos tango Elenai“ finansavo Lietuvos kultūros taryba ir jo 

įgyvendinimui skyrė – 5000 Eur. Jo dėka šalia Viešosios bibliotekos  buvo pastatytas Elenos 

Mezginaitės atminimo suolelis su įmontuota specialia įranga, leidžiančia kiekvienam 

prisėdusiam paklausyti poetės eilių. Septyniolika eilėraščių įgarsino Panevėžio Juozo Miltinio 

dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė. 
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Projektą „Knygos „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas...“ leidyba ir sklaida“ 

finansavo Panevėžio apskrities Regioninė kultūros taryba. Jo įgyvendinimui buvo skirta  3500 

Eur. Dar 1000 Eur skyrė UAB „Kupiškėnų mintys“. 2021 m. lapkričio pabaigoje Panevėžio 

Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka pristatė pokalbių rinktinę „Elena Mezginaitė: žmonės man 

– viskas...“. Knygoje yra sudėti 32 Elenos Mezginaitės pokalbiai su žinomais Panevėžio miesto 

kultūros veikėjais. Leidinio sudarytojos – Sandra Voveriūnienė ir Gitana Navagruckienė, knygos 

redaktorė Nomeda Simėnienė, dailininkė Asta Radvenskienė. 2022 m. Knygų mugėje knyga 

„Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas...“  buvo apdovanota Knygos meno konkurso diplomu 

grožinės literatūros ir eseistikos kategorijoje „už knygą lyg informacijos laikmeną, laiko 

žingsnius originaliai ir autentiškai sujungusią popieriuje“. 

 

PERSONALAS 

 

Bibliotekos administraciją sudaro 4 darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotoja (su 

aukštuoju universitetiniu išsilavinimu), direktoriaus pavaduotoja ūkiui (su aukštuoju 

neuniversitetiniu išsilavinimu), vyr. buhalterė (su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu). 

2021 m. tinklo bibliotekose dirbo 59 darbuotojai (59 etatai), 41 profesionalus 

bibliotekininkas (42,5 etato). Pagal išsimokslinimą 32 (78 proc.)  bibliotekininkai – su aukštuoju 

universitetiniu, 5 (11,9 proc.) – su aukštuoju neuniversitetiniu ir 4 (9,8 proc.) – su aukštesniuoju 

išsilavinimu.  

Viešojoje bibliotekoje dirba 19 profesionalių bibliotekininkų: 16 (84,2 proc.) – su 

aukštuoju universitetiniu, 2 (10,5 proc.) su aukštuoju neuniversitetiniu, 1 (5,2 proc.) – su 

aukštesniuoju išsilavinimu.  

Filialuose dirba 22 profesionalūs bibliotekininkai: 16 (72,7 proc.) – su aukštuoju 

universitetiniu, 3 (13,6 proc.) su aukštuoju neuniversitetiniu, 3 (13,6 proc.) – su aukštesniuoju 

išsilavinimu.  

Bibliotekoje dirba 8 yra kvalifikuoti specialistai. 7 iš jų – su aukštuoju išsilavinimu. 

Darbuotojų kaita buvo minimali. Į nėštumo ir vaiko priežiūros atostogas išėjo  V. 

Jurgelionienė. Į pastarosios vietą laikinai priimta R. Paukštytė. Į 2020 m. išėjusios motinystės 

atostogų I. Rapkevičienės vietą priimta V. Žalienė. Į vyresn. bibliotekininko-edukatoriaus 

pareigas vietoje išėjusio P. Šimoliūno  priimtas T. Žukauskas. 2021 metų pabaigoje pagal LR 

DK 54 str. buvo nutraukta darbo sutartis su vaikų bibliotekos „Šaltinėlis“ vedėja V. Kaunietiene. 

 

Kvalifikacijos kėlimas  

 

Žmogiškieji ištekliai yra vienas iš svarbiausių kiekvienos organizacijos  išteklių, tad 

svarbu juos tinkamai paruošti, gerinti jų kvalifikacinį pasirengimą, motyvuoti ne tik darbui, bet ir 
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tobulėjimui. 2021 m. bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvavo įvairiuose mokymuose. Dėl 

šalyje paskelbto karantino ir ekstremalios padėties buvo organizuota net 40 nuotolinių mokymų: 

video transliacijos, seminarai, paskaitos, kuriuose dalyvavo bibliotekos darbuotojai. Nuotoliniai 

mokymai tampa populiarūs ir aktualūs visame pasaulyje. Jie atveria naujas galimybes 

darbuotojams pasiekti turinį, kuris buvo nepasiekiamas dėl laiko ar išteklių stokos. Leidžia 

mokytis dirbti savarankiškai, planuoti savo laiką. 

Ataskaitiniais metais kvalifikaciją tobulino 39 bibliotekos darbuotojai, dalyvavo 51 

kvalifikacijos kėlimo renginyje (seminaruose, praktiniuose mokymuose, konferencijose, e-

transliacijose) ir išklausė 257,5 val. Per metus savišvietai jie vidutiniškai skyrė po 6,6 val.  

 

MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Vienas pagrindinių veiklos uždavinių – ne tik sukurti, bet ir nuolat palaikyti bei atnaujinti 

bibliotekos įvaizdį, kuris priklauso ne tik nuo bibliotekininkų pasiaukojimo, išradingumo, daug 

žinių ir išmanymo reikalaujančios veiklos, bet ir pokyčių ūkinėje bei materialinėje srityje. 

Įvaizdžio kūrimas prasideda nuo patalpų, kurios formuoja pirmą įspūdį apie įstaiga. Nuomonę 

apie biblioteką vartotojas susidaro tik įėjęs pro duris. Šiltos, tvarkingos ir jaukios bibliotekų 

patalpos leidžia vartotojui pajusti komfortą, motyvuoja lankytis nuolat.  

2020 metais tinklo bibliotekose buvo 115 kompiuterizuotų darbo vietų. Iš jų: 65 – 

vartotojams, 5 – darbuotojams. Be to, yra 25 nešiojamieji kompiuteriai, kurie naudojami 

gyventojų mokymams, 15 planšetinių kompiuterių, 6 elektroninės knygų skaityklės. 

Miesto bibliotekose vartotojų aptarnavimui naudojama įranga: 1 infoterminalas, 8 

multifunkciniai spausdintuvai, 7 rašaliniai spausdintuvai, iš jų – 5 spalvoti, 1 lazerinis 

spausdintuvas, 8 skeneriai, 9 spausdintuvėliai knygų išdavimo čekiams, 20 brūkšninių kodų 

skaitytuvų, 8 kasos aparatai, 8 multimedijos, 4 skaitmeniniai fotoaparatai, 1 vaizdo kamera 2 

dronai, vaizdo negatyvų skeneris, 360 laipsnių kamera, 6 „Lego education“ konstruktoriai, darbo 

stoties kompiuteris, mikrokompiuteriai ir mikrokontrolerių rinkiniai ir kt.  

Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje įrengta lauko stebėjimo kamera, prie 

bibliotekos pastatytas suoliukas su įranga klausyti garso įrašo, nupirktas šaldytuvas darbuotojams 

ir išvaškuotos grindys (4764 Eur). 

Šiaurinei bibliotekai nupirktas kilimas vaikų erdvei, knygų grąžinimo dėžė, dvi knygų 

lentynos ir šaldytuvas darbuotojams (2528 Eur). 

 Smėlynės bibliotekoje pakeista grindų danga, nupirkta knygų grąžinimo dėžė, kėdės 

skaityklai, pufai, sutvarkytas skverelis šalia bibliotekos, įrengtas suoliukas (8498 Eur). 

„Židinyje“ suremontuotas koridorius, įrengtas apšvietimas bei gaterinio pakabinimo 

sistema, nupirktas dulkių siurblys – robotas ir šaldytuvas darbuotojams (933 Eur). 
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Parko bibliotekoje pakeistos skaityklos kėdės naujomis (494 Eur), Vaikų literatūros skyriui 

nupirkta komoda, pufai ir šaldytuvas darbuotojams (758 Eur).  

Automobilio remontas kainavo 2000 Eur. 

Nors bibliotekų materialinė būklė nėra bloga, tačiau kai kuriose iš jų yra skubiai spręstinų 

problemų. 

Parko bibliotekai būtinas kapitalinis remontas: reikia pakeisti elektros instaliaciją, duris, 

išgriauti erdvę ribojančias pertvaras. Lėšų (48 242 tūkst. Eur) kapitaliniam remontui prašome 

nuo 2009 m.  

„Židinio“ bibliotekoje būtinas lauko sienų apšiltinimas ir fasado remontas. Termovizoriumi 

buvo nustatytas šiluminis nesandarumas, žiemą bibliotekoje labai šalta. Patalpoje atsirado 

sveikatai, pastatui bei knygoms kenksmingas pelėsis, kuris, nieko nekeičiant, tik plėsis.  

 

FINANSAVIMAS 

 

2021 m. iš Savivaldybės biudžeto Kultūros ir meno programai finansuoti biblioteka gavo 

879,5 tūkst. Eur, 2020 m. – 830,5 tūkst. Eur., t.y.  49 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m. Darbo 

užmokesčiui skirta 748,8 tūkst. Eur. 

Iš valstybės biudžeto (Kultūros ministerijos) knygų įsigijimui gauta 31,9 tūkst. Eur, t.y. 

24,8 tūkst. Eur mažiau negu  2020 m. 

Viešoji biblioteka už mokamas paslaugas planavo uždirbti 3000 Eur. Planą įvykdė 108 

proc. Surinkome 3225,6  Eur už teikiamas paslaugas.  

Iš projektų ir programų gauta 14,6 tūkst. Eur, t.y. 14,3 tūkst. mažiau negu 2020 m. 

Iš valstybės lėšų finansuoti 2 projektai, gauta 8,5 tūkst. Eur. 

Ataskaitiniais metais iš savivaldybės administracijos 7 projektų įgyvendinimui gauta 

6147,6 Eur, iš kurių – 1970 Eur vaikų vasaros stovykloms: 

 vaikų vasaros poilsio programa „Skanauju vasarą“ – 330 Eur; 

 vaikų vasaros poilsio programa „Vasaros dėlionė“ – 430 Eur; 

 vaikų vasaros poilsio programa „Stovykla „Žiburėlyje“? Mes sakome „Taip“! “ – 360 

Eur; 

 vaikų vasaros poilsio programa „Atostogos „Žaliojoje pelėdoje“ – 400 Eur; 

 vaikų vasaros poilsio programa „Vasaros žvaigždės“ – 450 Eur. 

 

Paramos lėšų gauta 1431,72 Eur:  „Kupiškėnų mintys" – 1000 Eur (knygos leidybai), GPM 

– 431. 
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IŠVADOS 

 

Problemos ir nesėkmės:  

 Iš 11 pateiktų projektų finansuoti 9. Kultūros taryba finansavo 2 iš 3 pateiktų projektų.  

 Toliau mažėjo visi pagrindiniai veiklos rodikliai: registruotų vartotojų skaičius – 9,2 

proc., lankytojų – 2 proc., dokumentų išduotis – 8 proc., interneto seansų – 4 proc. 

 Skaitmeninio raštingumo mokymai, deja, vyko tik 3 bibliotekose. 

 LIBIS PI atnaujinimo problemos turėjo didelę neigiamą įtaką tiek skaitytojų 

aptarnavimo kokybei, tiek darbuotojų įvaizdžiui. 

 Šiaurinės bibliotekos vandentiekis ir kanalizacija prijungti prie Suaugusiųjų mokymo 

centro įvado, komunikacijos senos, dėl to kyla aprūpinimo vandeniu ir šildymo problemų. 

 Parko bibliotekai reikalingas kapitalinis patalpų remontas. 

 „Židinio“ bibliotekoje būtina apšiltinti sienas ir stogą. 

 

Pasiekimai ir laimėjimai: 

 

 Įgyvendinti 9 projektai už 14647 eur. 

 Plačiai paminėtas Elenos Mezginaitės jubiliejinis gimtadienis. 

 Parengta ir išleista pokalbių rinktinė „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas...“. 

 Įdiegta knygomato paslauga bei dvi knygų grąžinimo dėžės prie Smėlynės ir Šiaurinės 

bibliotekų. 

 Mūsų bibliotekose vyko 469 renginiai, iš kurių: 260 edukacinių, 171 – virtualioje 

erdvėje, eksponuotos 209 literatūros, meno, tautodailės bei vaikų saviraiškos parodos. 

 Pradėti sensoriniai užsiėmimai vaikams, turintiems autizmo spektro bei kitų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų.  

 Sukurta 70 skaitmeninių produktų: 39 nuotoliniai renginiai, 5 edukacinės programos, 11 

viktorinų, 15 parodų. 

 Toliau sėkmingai įgyvendinamas kvalifikacijos tobulinimo tęstinumas: 46 

bibliotekininkai, administracijos ir kiti specialistai mokėsi ir įgijo naujų žinių 56 seminaruose ir 

kituose mokymuose.  

 Sėkmingai bendradarbiavome su 130 įvairių organizacijų: 51 švietimo ir mokslo įstaiga, 

8 vietos bendruomenėmis, 12 verslo partnerių, 59 kitomis įstaigomis, organizacijomis, 

asociacijomis, draugijomis, centrais ir pan. Pasirašėme 8 naujas bendradarbiavimo sutartis. 

 Šiaurinė biblioteka Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos skelbtame 

konkurse laimėjo „Draugiškiausios bibliotekos“ nominaciją. 
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 Kultūros paso paslaugoms buvo patvirtintos dvi naujos nuotolinės edukacijos – 

„Daktaras Jonas Basanavičius“ bei „Viljamo Šekspyro gyvenimo ir kūrybos kelias“. 

 Bibliotekos interneto svetainė pritaikyta išmaniesiems įrenginiams; svetainėje sukurta 

Elenos Mezginaitės erdvė. 

 Prie Viešosios bibliotekos įrengtas suoliukas su galimybe klausytis E. Mezginaitės 

poezijos įrašų, prie Smėlynės bibliotekos įrengta skaitymo erdvė. 

 43 bibliotekos specialistai dalyvavo 51-uose mokymuose, išklausė 258 val. kursus.  



 

 

PRIEDAI. Lentelės 

1 lentelė. Fondo būklė  

Padalinio pavadinimas 
Fondas 
2022 01 
01 

Fondas 
2021 01 
01 

Skirtumas 
Pav. 
skaičius 

Vienam 
gyventojui 
tenka 
dok. 

Vienam 
vartotojui 
tenka 
dok. 

Fondo 
apyvartos 
rodiklis 

Fondo panaudojimo 
koeficientas 

Vienam gyventojui 
tenka 

Grožinė 
literatūra 

Teminė 
literatūra 

garsinių 
ir 
regimųjų 

elektron. 
dok. 

Viešojoje bibliotekoje: 40070 40096 -26 26417 1,7 11,9 2,2 1,7 1,0 0,01 0,001 

Abonementas 19829 20259 -430 19453 0,9 9,9 2,0 1,5 0,4 0,01 0,001 

Informacijos skyrius 8777 8658 119 7311 0,4 4,4 1,9 0,0 1,0 0,0002 0,001 

VLS „Žalioji pelėda" 11464 11179 285 9669 0,5 8,4 2,7 1,1 3,3 0,001 0,0001 

Filialuose: 89505 88154 1351 19927 1,5 15,3 1,7 1,3 1,2 0,001 0,001 

„Žiburėlis" 11378 11148 230 11224 0,7 13,9 2 1,3 1,7 0,0003 0,0002 

Šiaurinė biblioteka 20139 19509 630 18605 2,3 20,7 1,1 1,3 0,9 0,002 0,001 

„Šaltinėlis" 10357 10345 12 6099 2,7 9,4 2,2 1,2 1,5 0,0 0,001 

Parko biblioteka 13279 13781 -502 9820 0,8 16,2 1,6 1,5 1,0 0,001 0,001 

„Židinys" 17795 17155 640 17083 4,0 14,2 2,2 1,4 1,5 0,01 0,003 

Smėlynės biblioteka 16557 16216 341 14262 1,9 18,9 1,7 1,3 0,8 0,001 0,0003 

Iš viso: 129575 128250 1325 28512 1,6 14,1 1,9 1,4 1,2 0,003 0,001 

 

2 lentelė. Grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių santykis fonde   

Padalino pavadinimas 
Fondas 
2022 01 
01 

Grožinė lit. (inv.) Teminė lit. (inv.) 
Serial. leid. (be 
tęst.) 

Apyvarta 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 
Grožinė 
lit. 

Teminė 
lit. 

Viešojoje bibliotekoje: 40070 19996 49,9 19270 48,1 804 2,0 2,1 0,5 

Abonementas 19829 10864 54,8 8965 45,2 0 0,0 3,0 0,8 

Informacijos skyrius 8777 0 0,0 7973 90,8 804 9,2 0 0,1 

VLS „Žalioji pelėda" 11464 9132 79,7 2332 20,3 0 0,0 1,1 0,5 

Filialuose: 89505 59932 67,0 29573 33 0 0,0 1,3 0,4 

„Žiburėlis" 11378 8164 71,8 3214 28,7 0 0,0 1,3 0,3 

Šiaurinė biblioteka 20139 13686 68,0 6453 32,0 0 0,0 1,0 0,3 

„Šaltinėlis" 10357 7698 74,3 2659 25,7 0 0,0 1,5 0,5 

Parko biblioteka 13279 7160 53,9 6119 46,1 0 0,0 1,6 0,5 

„Židinys" 17795 11473 64,5 6322 35,5 0 0,0 1,4 0,3 

Smėlynės biblioteka 16557 11751 71,0 4806 29,0 0 0,0 1,4 0,4 

Iš viso: 129575 79928 61,7 48843 37,7 804 0,6 1,5 0,4 
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3 lentelė. Dokumentų gautis 

Padalinio 
pavadinimas 

Per metus įsigyta  Grožinės lit. Teminės lit. Serial. l. (be tęst.) 1 gyv. tenka naujai 
gautų dokumentų 

Naujai gautų dok. 
% dokumentų 
fonde Fiz. vnt. n. pav Fiz. vnt. n. pav Fiz. vnt. n. pav Fiz. vnt. pav. 

Viešojoje 
bibliotekoje: 2599 984 959 727 1640 257 1407 82 0,1 6,5 

Abonementas 1016 659 535 481 481 178 333 30 0,04 5,1 

Informacijos skyrius 679 111 35 5 644 106 630 62 0,03 7,7 

VLS „Žalioji pelėda" 904 349 389 247 515 102 444 31 0,04 7,9 

Filialuose: 6275 847 2741 623 3534 224 3287 120 0,1 7,0 

„Žiburėlis" 568 238 212 199 356 39 338 21 0,03 5,0 

Šiaurinė biblioteka 1278 678 601 570 677 108 648 78 0,1 6,4 

„Šaltinėlis" 1041 487 490 412 551 75 584 52 0,3 10,1 

Parko biblioteka 1064 365 296 290 768 75 700 7 0,06 8,0 

„Židinys" 1246 657 564 515 682 142 598 58 0,3 7,0 

Smėlynės biblioteka 1078 654 578 529 500 125 419 44 0,1 6,5 

                         Iš 
viso: 8874 1157 3700 860 5174 297 4694 137 0,1 6,9 

             Per metus vienas miesto filialas vidutiniškai gavo 1046 fizinius vienetus ir 513 naujų pavadinimų dokumentų 
    Per metus vienas miesto filialas vidutiniškai gavo 548 fizinius vienetus ir 50 pavadinimų periodinių leidinių 
     

4 lentelė. Lėšos dokumentams įsigyti  
 

Padalino pavadinimas 
Gyv. sk. 
mikr. 

Iš viso: KM lėšos 
Savivald. 
lėšos   

Kiti 
šaltiniai 

Viešojoje 
bibliotekoje: 23400 15433,99 8033,74 5757,91 1642,34 

Abonementas 23400 8642,49 6019,01 2099,57 523,91 

Informacijos skyrius 23400 3073,17 475,56 2352,53 245,08 

VLS „Žalioji pelėda" 23400 3718,33 1539,17 1305,81 873,35 

Filialuose: 60370 38401,65 23830,26 11924,93 2646,46 

„Žiburėlis" 17280 2748,36 1305,95 1408,24 34,17 

Šiaurinė biblioteka 8860 7829,27 4906,07 2174,93 748,27 

„Šaltinėlis" 3900 6096,2 3343,85 2394,22 358,13 

Parko biblioteka 17280 6011,72 4858,95 891,77 261,00 

„Židinys" 4400 7897,32 4470,97 2476,05 950,3 

Smėlynės biblioteka 8650 7818,78 4944,47 2579,72 294,59 

Iš viso: 83770 53835,64 31864,00 17682,84 4288,80 
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5 lentelė. Dokumentų nurašymas  

Padalino pavadinimas 
Nurašyta dokumentų 

Dokumentų nurašymo priežastys 

Susidėvėję Praradę aktual. Skaityt. prarasti 
Perduoti kitoms 
bibl. į mainus 

Trūkumas 
fondo patik. 
metu Kitos 

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

Viešojoje 
bibliotekoje: 2625 1175 1253 47,7 1337 51,0 35 1,3 0 0 0 0 0 0 

Abonementas 1446 1089 1097 75,9 333 23,0 16 1,1 0 0 0 0 0 0 

Informacijos skyrius 560 47 0 0 560 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

VLS „Žalioji pelėda" 619 190 156 25,2 444 71,7 19 3,1 0 0 0 0 0 0 

Filialuose: 4924 1318 1354 27,5 3549 72,1 21 0,4 0 0 0 0 0 0 

„Žiburėlis" 338 31 0 0,0 338 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šiaurinė biblioteka 648 78 0 0,0 648 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

„Šaltinėlis" 1029 487 432 42,0 584 56,7 13 1,3 0 0 0 0 0 0 

Parko biblioteka 1566 619 604 38,6 962 61,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

„Židinys" 606 66 0 0,0 598 98,7 8 1,3 0 0 0 0 0 0 

Smėlynės biblioteka 737 348 318 43,1 419 56,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 7549 1474 2607 34,5 4886 64,7 56 0,8 0 0 0 0 0 0 
 

 

6 lentelė. Vartotojų telkimas    

Padalino pavadinimas 
Gyventojai 
mikrorajone 
(~) 

Vartotojai 
2021 m. 

Vartotojai 
2020 m. 

Skirtumas 
Planas 
2020 m. 

Plano 
įvykdymas 

Vartotojų 
sutelkimo 
proc. 

Neįgaliųjų gyv. aptar. 

namuose aklųjų 

Viešojoje bibliotekoje: 23400 3366 3874 -508 3880 86,8 16,6 4 0 

Abonementas 0 2007 2404 -397 2580 78,0 8,6 4 0 

Informacijos skyrius 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

VLS „Žalioji pelėda" 0 1359 1470 -111 1300 104,5 67,6 0 0 

Filialuose: 60370 6093 6547 -454 7070 86,2 10,1 13 0 

„Žiburėlis" 17280 816 936 -120 1100 74,2 5,0 0 0 

Šiaurinė biblioteka 8860 971 1007 -36 1000 97,1 11,0 0 0 

„Šaltinėlis" 3900 1106 1164 -58 1270 87.1 28,4 3 0 

Parko biblioteka 17280 820 905 -85 1100 74,5 4,8 0 0 

„Židinys" 4400 1252 1424 -172 1500 83,5 28,5 4 0 

Smėlynės biblioteka 8650 1128 1111 17 1100 102,5 13,0 6 0 

Iš viso: 83770 9459 10421 -962 10950 86,4 11,3 17 0 
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7 lentelė. Vartotojų sudėtis   

 Padalino pavadinimas Iš viso: 
Dirbantys Besimokantys Kiti 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

Viešojoje bibliotekoje: 3366 1226 36,4 1475 43,8 665 19,8 

Abonementas 2007 1069 53,3 315 15,7 623 31 

Informacijos skyrius 0 0 0 0 0 0 0,0 

VLS „Žalioji pelėda" 1359 157 11,5 1160 85,3 42 7,3 

Filialuose: 6093 2091 34,3 2417 39,7 1585 26,0 

„Žiburėlis" 816 58 7,0 692 85,0 66 8,0 

Šiaurinė biblioteka 971 320 33,0 394 41,0 257 26,0 

„Šaltinėlis" 1106 488 44,1 407 36,8 211 19,1 

Parko biblioteka 820 368 44,9 106 12,9 346 42,2 

„Židinys" 1252 420 33,5 473 37,8 359 28,7 

Smėlynės biblioteka 1128 437 39,0 345 30,0 346 31,0 

Iš viso: 9459 3317 35,1 3892 41,1 2250 23,8 

 

8 lentelė. Apsilankymų skaičius. Lankomumas   

Padalino pavadinimas 
Apsilank. sk. 
2021m.  

Apsilank. sk. 
2020 m.  

Skirtumas 
Planas 

Plano įvykdymas 
Lankomumas Renginių 

lankyt. 2021 m. 2021 m. 2020 m. 

Viešojoje bibliot. 59957 57472 2485 62600 95,8 17,8 14,8 3877 

Abonementas 19879 21752 -1873 23100 86,1 9,9 9,0 675 

Informacijos skyrius 13031 8930 4101 14500 90,0 0,0 11,3 72 

VLS „Žalioji pelėda" 27047 26790 257 25000 108,2 20,0 18,2 3130 

Filialuose: 72177 77389 -5212 85810 84,1 11,8 11,8 5081 

„Žiburėlis" 12201 12022 179 12000 101,7 14,9 13,0 517 

Šiaurinė biblioteka 10184 10259 -75 13300 76,6 10,4 10,1 1997 

„Šaltinėlis" 12691 12907 -216 12950 98,0 11,5 11,1 192 

Parko biblioteka 8462 9718 -1256 14060 60,2 10,3 10,7 185 

„Židinys" 15922 15925 -3 15500 102,7 12,7 11,2 1594 

Smėlynės biblioteka 12717 16558 -3841 18000 70,7 11,3 14,9 596 

Iš viso: 132134 134861 -2727 148410 89,0 14,0 13,0 8958 
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9 lentelė. Dokumentų išduotis. Skaitomumas   

Padalino pavadinimas 
Iš viso 
išduota 
2021 m. 

Iš viso 
išduota 2020 
m. 

Skirtumas 
Išduota  2021 m. Planas 

2021 m. 
Plano 
įvykdymas 

Skaitomumas 

į namus vietoje 2021 m. 2020 m. 

Viešojoje 
bibliotekoje 86930 86926 4 61392 25538 72600 83,5 25,8 22,4 

Abonementas 40125 40582 -457 39428 697 46000 87,2 20,0 16,9 

Informacijos skyrius 15202 16389 -1187 3187 12015 26600 57,2 0,0 20,8 

VLS „Žalioji pelėda" 31603 29955 1648 18777 12826 30000 105,3 23,2 20,4 

Filialuose: 133557 152669 -19112 108462 25095 172280 77,5 22,0 23,3 

„Žiburėlis" 20342 22739 -2397 17149 3193 22000 92,4 24,9 24,3 

Šiaurinė biblioteka 19048 20892 -1844 17749 1299 23000 83,0 19,6 20,8 

„Šaltinėlis" 19868 22560 -2692 17313 2555 22600 88,0 18,0 19,4 

Parko biblioteka 21898 21855 43 18762 3136 34680 63,1 26,7 24,2 

„Židinys" 31858 37074 -5216 18545 13313 40000 79,6 25,4 26,0 

Smėlynės biblioteka 20543 27549 -7006 18944 1599 30000 68,0 18,2 24,8 

Iš viso: 220487 239595 -19108 169854 50633 244880 90,0 23,3 23,0 

 

10 lentelė. Grožinės ir šakinės literatūros išduotis    

Padalino pavadinimas 

Grožinės lit. 
išduot. Teminės lit.(be per.)       Periodinės lit. 

fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. fiz. vnt. proc. 

Viešojoje 
bibliotekoje 32100 37,0 7858 9,0 15369 17,7 

Abonementas 32100 80 7011 17,5 1014 2,5 

Informacijos skyrius 0 0,0 847 5,6 14355 94,4 

VLS „Žalioji pelėda" 10437 33,0 1250 4,0 19916 63,0 

Filialuose: 78878 59,1 10922 8,1 43757 32,8 

„Žiburėlis" 10295 50,6 1123 5,5 8924 43,9 

Šiaurinė biblioteka 13519 71,0 1825 10,0 3704 19,0 

„Šaltinėlis" 12036 60,6 1208 6,1 6624 33,3 

Parko biblioteka 11564 52,8 3068 14,0 7266 33,2 

„Židinys" 15486 48,6 1825 5,7 14547 45,7 

Smėlynės biblioteka 15978 78,0 1873 9,0 2692 13,0 

Iš viso: 110978 50,3 18780 22,9 59126 26,8 
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11 lentelė. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius    

Padalino pavadinimas 
Vartotojams 
skirtų darbo 
vietų skaičius 

Vartotojams skirtų kompiuter. 
vietų sk. 

Darbuot. 
skirtų 
darbo 
vietų, 
prij. prie 
inter. 

Viešojoje 
bibliotekoje 82 32 26 

Administr. ir kt. funk 
sk. 0 0 12 

Abonementas 0 0 4 

Informacijos skyrius 37 18 4 

VLS „Žalioji pelėda" 45 14 6 

Filialuose: 108 33 24 

„Žiburėlis" 12 4 3 

Šiaurinė biblioteka 21 7 4 

„Šaltinėlis" 11 4 3 

Parko biblioteka 15 6 5 

„Židinys" 18 6 5 

Smėlynės biblioteka 31 6 4 

Iš viso: 190 65 50 

12 lentelė. Renginiai    

Padalino pavadinimas Iš viso 
Iš jų 
virtualių 

iš jų 
edukacinių Vaizdinių 

Viešojoje 
bibliotekoje  216 75 109 50 

Abonementas 45 8 12 13 

Informacijos skyrius 11 4 3 6 

VLS „Žalioji pelėda" 160 63 94 31 

Filialuose: 462 96 151 159 

„Žiburėlis" 62 5 19 27 

Šiaurinė biblioteka 171 50 57 42 

„Šaltinėlis" 32 3 4 24 

Parko biblioteka 33 0 3 22 

„Židinys" 92 32 24 23 

Smėlynės biblioteka 72 6 44 21 

Iš viso: 678 171 260 209 
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13 lentelė. Informacinė ir kraštotyros veikla  

Padalino pavadinimas 
Interneto vartotojų skaičius 

Atsakyta užklausų 

Ekskursijos 
Bibliogr. 
pamokos 

Informac. 
fondo dydis 

Analizinių 
kr. 
aprašų 
sk. e-
katologe 

Iš viso: 
Teminių užklausų 

Skaičius Proc. 2021 m. 2020 m.  skirtumas 

Viešojoje 
bibliotekoje: 12043 8454 3589 619 382 61,7 6 0 3264 43361 

Abonementas 0 0 0 106 13 12,3 0 0 75 0 

Informacijos skyrius 6890 6380 510 154 112 72,7 1 0 3019 43361 

VLS „Žalioji pelėda" 5153 2074 3079 359 257 5 5 0 170 0 

Filialuose: 11321 15900 -4579 1244 612 49,1 6 1 3171 0 

„Žiburėlis" 1021 1325 -304 345 73 20,0 3 1 510 0 

Šiaurinė biblioteka 3242 4208 -966 181 171 94,5 2 0 493 0 

„Šaltinėlis" 2009 1146 863 262 191 72,9 1 0 606 0 

Parko biblioteka 578 1075 -497 152 127 83,6 0 0 624 0 

„Židinys" 2389 4085 -1696 146 44 30,3 0 0 514 0 

Smėlynės biblioteka 2082 4061 -1979 158 6 4,0 0 0 424 0 

Iš viso: 23364 24354 -990 1863 994 53,3 12 1 6435 43361 

 

14 lentelė. Personalas   

Padalinio 
pavadinimas 

Darbuotojų 
skaičius 

Profesonalių 
bibliot. sk. 

Iš jų Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Dirba ne 
pilną 
dieną 

Išsilavinimas Vartotojų 
sk. 1bibliot. 

Lankytojų 
sk. 1 bibliot. 

Išduotis 
(fiz.vnt.) 1 
bibl. Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

Viešojoje 
bibliotekoje: 33 19 0 18 1 0 280 4996 7244 

Kompl. ir kt. funkc. sk. 15 7 0 7 0 0 0 0 0 

Abonementas 7 4 0 3 1 0 502 4970 10031 

Informacijos skyrius 5 4 0 4 0 0 0 3258 3801 

VLS „Žalioji pelėda" 6 4 0 4 0 0 340 6762 7901 

Filialuose: 26 22 1 19 3 0 277 3281 6070 

„Žiburėlis" 4 3 0 3 0 0 272 4067 6780 

Šiaurinė biblioteka 5 4 0 4 0 0 243 2546 4762 

„Šaltinėlis" 3 3 0 2 1 0 369 4230 6623 

Parko biblioteka 4 4 1 3 1 0 219 2257 5839 

„Židinys" 5 4 0 3 1 0 313 3981 7965 

Smėlynės biblioteka 5 4 0 4 0 0 282 3179 5135 

Iš viso: 59 41 1 37 4 0 278 3886 6484 
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15 lentelė. Materialinė  bazė  

Padalinio pavadinimas 

Kompiut. naud. Reprografijos priemonės Patalpų plotas Lentynų apskaita 

Iš 
viso: 

Vartot. 
Iš 
viso: 

Spausdintuvai  Multifunkciniai įr. Skeneriai Kopijavimo ap. 
Bendras Naud. 

Viso 
fondo 

Atviro 
fondo Vartot. Darbuot. Vartot. Darbuot. Vartot. Darbuot. Vartot. Darb. 

Viešojoje bibliotekoje: 60 32 20 1 8 3 5 1 2 0 0 673 593 890 711 

Kompl.ir kt. funkc. skyr. 14 0 11 0 6 0 4 0 1 0 0 217 170 0 0 

Abonementas 4 0 4 0 2 0 1 0 1 0 0 249 226 372 372 

Informacijos skyrius 22 18 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 288 114 

VLS „Žalioji pelėda" 20 14 3 1 0 1 0 1 0 0 0 207 197 230 225 

Filialuose: 62 33 17 1 4 5 2 0 3 1 0 1106 986 2129 1985 

„Žiburėlis" 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 135 117 226 191 

Šiaurinė biblioteka 14 7 3 0 1 2 0 0 0 0 0 272 243 467 410 

„Šaltinėlis" 7 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 89 86 249 231 

Parko biblioteka 11 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 224 190 372 342 

„Židinys" 13 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 220 196 446 446 

Smėlynės biblioteka 10 6 4 0 1 1 0 0 1 1 0 166 154 369 365 

Iš viso: 122 55 37 2 12 8 7 1 5 1 0 1779 1579 3019 2696 

 

16 lentelė. Finansavimas  

  

Gauta lėšų (tūkst. eur.) Išlaidos (tūkst. eur.) 

Iš viso: Iš savival. 
Už mok. 
paslaugas 

Jurid.ir 
fiz. asm. 
parama 

Spec. 
grantai 

KM 
lėšos 

Iš kitų 
viešų 
šaltini
ų 

Iš viso: 
Darbo 
užmok. 

Dok. 
įsigijimui 

E-infor. 

Kom
p. 
įran
gai 

Skly
p.  

N.past. Kitos 

  Iš 
viso: 897248.5 878844.67 2324.51 1431.72 14647.6 31864,0 4288,80 896482.28 748800 50023.8 0 4300 0 0 93358.48 
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17 lentelė. Bibliografijos užklausų analizė 
M

e
ta

i Iš 
viso: 

Moks-
leiviai 

Suau-
gusieji 

Fakto- 
grafinės 

Tiksli- 
namosios 

Adresi- 
nės 

Iš 
bendro 
skaič. 
kraštot. 

Teminės užklausos 

N
e
ig

ia
m

i 

Iš 
viso 

Raštu 0 1 2 3 5 6 7 8 
groži-
nė lit. 

9 

2
0
2
0

 m
. 

2385 1395 990 86 39 778 12 1468 14 84 154 26 201 180 291 148 80 152 152 12 

%
 

  58,0 42,0 3,6 1,6 32,6 0,5 61,5 0,7 5,6 10,4 1,3 13,7 12,3 19,6 10,1 5,5 10,4 10,4 1 

2
0
2
1

 m
. 

1875 958 917 58 28 789 44 1000 24 34 94 16 127 95 190 101 57 173 112 13 

%
 

  51,1 48,9 3,1 1,5 41,7 2,3 53,3 2,4 3,4 9,4 1,6 12,7 9,5 19,0 10,1 5,7 17,4 11,2 1,3 

 

18 lentelė. Darbas su vaikais. Vartotojų telkimas  

Padalinio 
pavadinimas 

Mikroraj. 
moksleiv. 
skaičius 

Skaitytojų 
skaičius 
2021 m. 

Sutelkta 
moksleiv.proc. 

Skaitytojų 
skaičius 
2020 m. 

Skirtumas 

Viešojoje 
bibliotekoje: 2010 1134 56,4 1176 -42 

Abonementas 0 52 2,6 71 -19 

Informacijos skyrius 0 0 0 0 0 

VLS „Žalioji pelėda" 2010 1082 53,8 1105 -23 

Filialuose: 7520 1894 25,2 2130 -142 

„Žiburėlis" 1650 589 35,7 679 -90 

Šiaurinė biblioteka 680 390 57,3 409 -19 

„Šaltinėlis" 2100 289 13,8 303 -14 

„Židinys" 1500 374 25,0 440 -66 

Smėlynės biblioteka 1590 252 16,0 299 47 

Iš viso: 9530 3028 31,8 3306 -278 
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19 lentelė. Apsilankymų skaičius (vaikų) 

Padalinio 
pavadinimas 2021 m. 2020 m. Skirtumas Lankomumas 

Viešojoje 
bibliotekoje: 21363 21908 -545 18,8 

Abonementas 100 125 -25 1,9 

Informacijos skyrius 92 112 -20 0,0 

VLS „Žalioji pelėda" 21171 21671 -500 19,6 

Filialuose: 25205 27672 -2467 13,3 

„Žiburėlis" 10070 9951 119 17,0 

Šiaurinė biblioteka 5180 4748 432 13,2 

„Šaltinėlis" 2273 2821 -548 7,9 

„Židinys" 5000 5584 -584 13,0 

Smėlynės biblioteka 2682 4568 -1886 10,5 

Iš viso: 46568 49580 -3012 15,4 

 

 

20 lentelė. Literatūros išduotis (vaikams)  

Padalinio 
pavadinimas 2021 m. 2020 m. Skirtumas Skaitomumas 

Viešojoje 
bibliotekoje: 21891 22042 -151 19,3 

Abonementas 89 102 -13 1,7 

Informacijos skyrius 4 83 -79 0,1 

VLS „Žalioji pelėda" 21798 21857 -59 20,1 

Filialuose: 32058 37050 -4992 16,9 

„Žiburėlis" 12380 14933 -2553 21,0 

Šiaurinė biblioteka 7564 7645 -81 19,4 

„Šaltinėlis" 3803 4637 -834 13,2 

„Židinys" 5754 6365 -611 15,4 

Smėlynės biblioteka 2557 3470 -913 10,2 

Iš viso: 53949 59092 -5143 17,8 
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21 lentelė. Grožinės ir šakinės literatūros fondas vaikams  

 

Padalinio pavadinimas 
Grožinė literatūra Teminė literatūra 

fiz.vnt. proc. fiz.vnt. proc. 

Viešojoje 
bibliotekoje: 9132 82,9 1888 17,1 

Abonementas 0 0 0 0 

Informacijos skyrius 0 0 0 0 

VLS „Žalioji pelėda" 9132 82,9 1888 17,1 

Filialuose: 27752 87,5 3965 12,5 

„Žiburėlis" 8068 91,3 767 8,7 

Šiaurinė biblioteka 5862 73,7 2091 26,3 

„Šaltinėlis" 5087 91,4 476 8,6 

„Židinys" 4069 92,3 340 7,7 

Smėlynės biblioteka 4666 94,1 291 5,9 

Iš viso: 36884 86,3 5863 13,7 

 

22 lentelė. Renginiai (vaikams) 

 

Padalinio pavadinimas 
Virtualūs Vaizdiniai 

Iš jų 
edukaciniai  Iš viso 

Viešojoje 
bibliotekoje: 63 31 94 160 

Abonementas 0 0 0 0 

Informacijos skyrius 0 0 0 0 

VLS „Žalioji pelėda" 63 31 94 160 

Filialuose: 77 93 108 315 

„Žiburėlis" 5 27 19 62 

Šiaurinė biblioteka 33 32 49 137 

„Šaltinėlis" 1 8 4 15 

„Židinys" 32 19 24 74 

Smėlynės biblioteka 6 7 12 27 

Iš viso: 140 124 202 475 
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23 lentelė. Vartotojų orientavimas ir apmokymas    

Padalinio pavadinimas 
Darbuotojų pravestų apmok. 
(ekskursijos, bibl.pamokos) 

Apmok. skirtų 
e-paslaugoms 
(val.) 

e-apmokymų 
dalyvių skaičius  

Vartotojų, apsil. 
apmok.skaičius 

Siūlomų 
komp.raštingumo 
kursų trukmė 

Viešojoje bibliotekoje: 6 250 783 896 18 

Abonementas 0 0 0 0 0 

Informacijos skyrius 1 250 783 793 18 

VLS "Žalioji pelėda" 5 0 0 103 0 

Filialuose: 5 195 239 953 66 

„Žiburėlis" 4 7 12 77 0 

Šiaurinė biblioteka 0 150 107 194 18 

„Šaltinėlis" 1 7 27 0 0 

Parko biblioteka 0 6 4 0 12 

„Židinys" 0 17 59 682 20 

Smėlynės biblioteka 0 8 30 0 16 

Iš viso: 11 445 1022 1849 84 

 

24 lentelė. Prieiga ir sąlygos 

Padalinio pavadinimas 
Darbo valandos (per savaitę) Darbo dienos (per metus) 

Viešojoje bibliotekoje: vidut. 54 darbo val. per savaitę vidut. 288  darbo dienos per metus 

Abonementas 57 290 

Informacijos skyrius 57 290 

VLS „Žalioji pelėda" 47 277 

Filialuose: vidut. 45 darbo val. per savaitę vidut. 267 darbo dienų per metus 

„Žiburėlis" 40 252 

Šiaurinė biblioteka 40 252 

„Šaltinėlis" 47 277 

Parko biblioteka 47 277 

„Židinys" 47 277 

Smėlynės biblioteka 47 277 

Iš viso: vidut. 47 darbo val. per savaitę vidut.  274 darbo dienos per metus 
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25 lentelė. Duomenys  apie  bibliotekos elektronines paslaugas  

 

Padalinio 
pavadinimas 

Virtualiųjų  
apsilanky
mų 
skaičius 

Naudojimasis  
elektroniniais 
katalogais 
ir virtualiosiomis 
bibliotekomis 

Naudojimas
is 
bibliotekos/i
nstitucijos 
valdomais 
el. ištekliais 

Naudojimasis  
licencijuotais el. 
ištekliais 

Naudojimasis internetu 
Sukurtų 
naujų el. 
paslaugų 
ir (ar) el. 
produktų 
skaičius 

Naudojimasis 
socialiniais tinklais 

Paiešk
ų 
skaičiu
s 

Bibliogr
afinių 
įrašų 
peržiūrų 
skaičius 

Atsisiųstų 
el. 
dokumentų  
skaičius 

Turinio 
vienetų  
peržiūrų 
skaičius 

Atsisiųstų 
visateksčių 
el. 
dokumentų 
skaičius 

Viešos 
interneto 
prieigos 
vietų 
skaičius 

Unikaliųjų 
viešos  
interneto 
prieigos 
vartotojų 
skaičius 

Viešos 
prieigos 
interneto 
kreipčių 
(seansų) 
skaičius 

Sekėjų 
skaičius 

Įrašų 
peržiūrų 
skaičius 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Viešojoje 
bibliotekoje: 

40712 0 182 0 375 165 38 8015 6890 16 3775 422746 

Komplektavimo 
skyrius 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonementas 1682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 242867 

Informacijos 
skyrius 37373 

0 182 0 375 165 18 2862 6890 16 746 67197 

VLS „Žalioji 
pelėda" 

1657 0 0 0 0 0 20 5153 0 32 1633 112682 

Filialuose: 10065 0 0 0 0 0 33 5395 11321 15 5423 283876 

„Žiburėlis" 146 0 0 0 0 0 4 809 1021 0 286 14112 

Šiaurinė biblioteka 844 0 0 0 0 0 7 920 3242 5 759 61332 

„Šaltinėlis" 0 0 0 0 0 0 4 408 2009 0 317 27850 

Parko biblioteka 0 0 0 0 0 0 6 35 578 0 80 2283 

„Židinys" 7240 0 0 0 0 0 6 1753 2389 4 805 50941 

Smėlynės 
biblioteka 

1835 0 0 0 0 0 6 1470 2082 6 3176 127358 

Iš viso: 50777 0 182 0 375 165 71 13410 18211 31 9198 706622 
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26 lentelė. Bibliotekos įvaizdžio formavimas    

Padalinio pavadinimas Bibliotekos leidiniai  

Straipsniai Informacijų apie 
biblioteką skaičius 
radijuje     (nurodyti 
kokiame) 

Televizijos  reportažų 
apie biblioteką 
skaičius 

Bibliotekos 
darbuotojų 

Ne bibliotekos 
darbuotojų 

Viešojoje 
bibliotekoje: 1 

41 11 1 4 

Abonementas 0 0 0 0 0 

Informacijos skyrius 1 35 8 1 4 

VLS „Žalioji pelėda" 0 6 3 0 0 

Filialuose: 0 30 13   3 

„Žiburėlis" 0 1 0 0 0 

Šiaurinė biblioteka 0 7 5 0 2 

„Šaltinėlis" 0 6 6 0 0 

Parko biblioteka 0 1 1     

„Židinys“ 0 6 0 0 1(GNTV) 

Smėlynės biblioteka 0 9 1     

Iš viso: 1 70 24 1 7 

 


