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NAUDOJAMOS SANTRUMPOS 

 

 

d. – diena 

DB – duomenų bazė 

e-katalogas – elektroninis katalogas 

El. paštas –elektroninis paštas 

Eur -eurai 

€ – eurai 

F – filialas 

fiz. vnt. – fizinis vienetas 

IT – informacinės technologijos 

kt. – kiti 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema 

m – metai  

Nr. – numeris 

PĮ – programinė įranga 

sk. – skaičius 

Šv. – šventos 

TAU – Trečiojo amžiaus universitetas 

t. y. – tai yra 

val. – valanda 

VB – viešoji biblioteka 

VBS – viešųjų bibliotekų sistema 

vyr. – vyriausioji 

žr. – žiūrėti 
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VADOVO ŽODIS 

 

2019-ieji - Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai – iššūkių metai. Bibliotekos patalpos 

renovuojamos, o pagrindinių funkcijų ir veiklos sričių padaugėjo. 

Biblioteka 2019 m. veiklą vykdė vadovaudamasi Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų 

strateginiu plėtros planu, Kalvarijos savivaldybės 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu. 

Tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2019 metų 

biudžeto tvirtinimo“ patvirtintas savivaldybės (taip pat ir bibliotekos) 2019 m. biudžetas, 

reglamentavo įstaigos finansinę veiklą. Ataskaitiniais metais biblioteka tebedirbo laikinose, 145 

kvadratinių metrų patalpose, bet pagrindinių veiklos rūšių padaugėjo. 

2019 m. vasario 21 d. tarybos sprendimu Nr. T-5, pakoregavus bibliotekos nuostatus, o 

balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-78, perdavus Krašto muziejaus patalpas, biblioteka pradėjo 

vykdyti muziejaus ir informacijos centro funkcijas. Šios veiklos pradžia 2019-aisiais m. bibliotekai 

tapo nemenku iššūkiu. Kalvarijos krašto muziejuje vyko 40 renginių (susitikimai, filmų peržiūros, 

valstybinių švenčių paminėjimai, eksponuojamos kilnojamos parodos), kuriuose apsilankė 1822 

lankytojai. Šiame pastate ataskaitiniais metais, kuruojamas bibliotekos, veiklą pradėjo ir 

informacijos centras, kurio  tikslas rinkti, sisteminti ir viešinti 

(https://www.facebook.com/kalvarijoskrastomuziejus/) informaciją apie Kalvarijos krašto lankomus 

objektus, iš šio krašto kilusių asmenybių kūrybinės veiklos pristatymą visuomenei, nakvynės ir 

maitinimo įstaigas, įsikūrusias verslo įmones. Skatinant turizmą Kalvarijos krašte, sukurtas 

interaktyvus Kalvarijos savivaldybės lankytinų vietų, kavinių bei verslo įmonių žemėlapis ir 

įdiegtas muziejuje esančiam interaktyviame ekrane. 

Metų pabaigoje prie naujų bibliotekos funkcijų prisijungė ir atviros jaunimo erdvės „Vietukė“ 

darbo organizavimas.  

Biblioteka nuolat rūpinosi istorinių asmenybių įamžinimu, jų indėlio į Lietuvos, krašto 

kultūrą, mokslą, visuomeninį politinį gyvenimą viešinimu, bet paminklo statymas buvo dar vienas 

iššūkis 2019-aisiais. Lapkričio mėnesį, užbaigus miesto parko pertvarkymo darbus, ten buvo 

pastatytas Vasario 16-osios akto signataro, kraštiečio, teisininko, istoriko, publicisto, diplomato 

Petro Klimo paminklas. Tai keletą metų bibliotekos vykdomo projekto pabaigtuvės. Šia proga 

išleistas ir interaktyvus atvirukas su informacija apie Petrą Klimą. 

2019 metais Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje, darbuotojų iniciatyva, startavo 

visoje Lietuvoje ir užsienyje žaidžiamas komandinis žaidimas (XII sezonas) „Auksinis protas“, 

prie kurio su entuziazmu prisijungė trys kalvarijiečių komandos. 

Eilę metų darbuotojų brandinta idėja, mieste įrengti mainų bibliotekėles, realybe tapo 2019-

aisiais. Rugsėjo 6 d., krašto šventės metu, Kalvarijoje atidarytos dvi lauko bibliotekėlės: Kalvarijos 

Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje ir prie Kalvarijos krašto muziejaus. Bibliotekos idėja 

sėkmingai prigijo – knygų mainų vieta gyvuoja, kalvarijiečiai noriai ir aktyviai ja naudojasi. 

2019-ieji buvo paskelbti 11-os svarbių įvykių ir asmenų metais. Savivaldybės bibliotekos, 

vykdydamos kultūrinę veiklą: renginiais, dokumentų ir rankdarbių parodomis, įvairiomis akcijomis 

paminėjo Juozo Tumo – Vaižganto metus, prezidento Antano Smetonos 100-metį, Vietovardžių 

metus, Baltijos kelio 30-metį ir kt. 

Ataskaitiniais metais Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo, ir tęs dalyvavimą 

2020-aisiais, bibliotekų vystymo projektuose: „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

https://www.facebook.com/kalvarijoskrastomuziejus/
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atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ bei „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. 

 

Bibliotekos veiklos tikslų 2019 metais įgyvendinimas 

Bibliotekos tikslai ir veiklos kryptys nustatomi atsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės 

ilgalaikės veiklos strategiją. Įgyvendindama savivaldybės „Kultūros, sporto ir bendruomeninės 

veiklos plėtros programą“ (kodas 02) biblioteka siekė sudaryti palankias sąlygas gyventojų 

švietimui ir saviugdai, užtikrino prieigą prie interneto kaimo vietovėse, kaupė krašto gyventojų 

poreikius atitinkantį dokumentų fondą ir jį populiarino, mokė gyventojus naudotis informacinėmis 

technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms, dalyvavo įvairioje projektinėje veikloje. 

Didžioji dalis knygų, kitų leidinių 2019 m. tebebuvo nepasiekiami vartotojams. Dėl sumažėjusio 

patalpų ploto, viešosios bibliotekos vartotojai galėjo naudotis tik trimis kompiuterizuotomis darbo 

vietomis. 

2020 m. sausio 1 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentų fonduose buvo 

sukaupta 92618 fiz. vnt., 41559 pavadinimai dokumentų. 60 % visų fonduose sukauptų leidinių 

sudaro grožinė literatūra (55954 fiz. vnt.). 2019 m. į bibliotekų fondus gauta 6708 fiz. vnt., 1465 

pavadinimai dokumentų. Per metus iš fondų išimta ir nurašyta 5723 fiz. vnt., 254 pavadinimai 

dokumentų. 2020 m. pradžiai viešosios bibliotekos ir filialų informaciniame fonde sukaupta 3760 

fizinių vienetų dokumentų, tai sudaro 9 % viso bibliotekos dokumentų fondo. 2019 m. informacinis 

fondas papildytas 194 fiz. vnt. dokumentų. Tai įvairių kalbų žodynai, vadovai,  Lietuvos 

Respublikos kodeksai. Kraštotyros dokumentų fonde 2020 m. pradžiai sukaupta 2115 fiz. vnt. 

dokumentų. 2019 m. fondas papildytas 131 fiz. vnt. dokumentų. Vykdoma kraštotyros informacijos 

sklaida: bibliotekos Facebook puslapyje ir internetinėje svetainėje http://www.kalvarijosvb.lt 

publikuota informacija apie Kalvarijoje gimusius žymius kraštiečius. 2019 m. didelis dėmesys buvo 

skirtas kraštotyros fondo dokumentų skaitmeninimui ir jų pateikimui elektroninėje erdvėje. 

Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose skaitmeninio raštingumo mokymuose 

dalyvavo 440 gyventojų. Kituose mokomuosiuose bei edukaciniuose užsiėmimuose - 761 

gyventojas. Viešųjų bibliotekų lankytojams suteikta 1201 skaitmeninio raštingumo konsultacija. Iš 

viso per metus apmokyti ir konsultuoti 3035 (638 val.) gyventojai. 

  

http://www.kalvarijosvb.lt/
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas nepakito. Jį sudaro viešoji biblioteka ir 

10 filialų. 

Įgyvendinant viešosios bibliotekos patalpų renovavimo projektą, nuo 2018 m. birželio 

mėnesio Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka, laikinai įsikūrusi (adresas - Vilniaus g. 2, 

Kalvarija) šiek tiek nuo miesto centro nutolusioje vietoje, ne itin patogioje lankytojams (ypač 

senjorams). Aistiškių, Akmenynų, Jungėnų, Liubavo, Radiškės, Sangrūdos filialų patalpos yra 

antrame aukšte (išskyrus - Brukų, Jusevičių, Menkupių ir Salaperaugio kaimo bibliotekas). Tai 

apsunkina vyresnio amžiaus bei neįgaliųjų lankytojų apsilankymą bibliotekose. Savivaldybės 

viešųjų bibliotekų darbo laikas vartotojams nustatytas, atsižvelgiant į kiekvieno aptarnaujamojo 

mikrorajono ypatumus bei poreikius. 

1 lentelė. Bibliotekų prieinamumas 2017-2019 m. 

Metai Bibliotekų skaičius metų pabaigoje Bibliotekų 

tankumo 

koeficientas 

Bibliotekų 

prieigos 

koeficientas 

Knygnešystė 

Iš 

viso 

Miesto 

padalinių 

Kaimo 

padalinių 

Sujungtų 

bibliotekų 

Knygnešių 

skaičius 

Aptarnauta 

vartotojų 

Išduota 

dokumentų 

fiz. vnt. 

2017 12 1 11 x 0,97 1028 77 138 4096 

2018 11 1 10 x 0,96 1039 73 130 4387 

2019 11 1 10 x 0,99 1011 84 146 6336 

Skirtumas 
2018-2019 

m. 

0 0 0 x -0,03 -28 +11 +16 +1949 

 

Ataskaitiniais metais bibliotekų tankumo koeficientas pakito nežymiai. 

Lyginant 2019 m. su 2018-aisiais, viešosios bibliotekos ir filialų prieigos koeficientas 

sumažėjo 2,7 %. Šiam rodikliui įtakos galėjo turėti gyventojų migracija (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Aptarnaujamo regiono gyventojai 2017-2019 m. 

Gyventojų skaičius 

2017 2018 2019  

12331 11428 11123 

 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos tinkle yra 6 filialai, aptarnaujantys skaitytojus 

nepilną darbo savaitę. Akmenynai, Brukai, Liubavas, Radiškė dirba 0,75 etato, Menkupiai ir 

Salaperaugis – 0,50 etato. 

Viešoji biblioteka ir filialai teikė paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms: pensinio 

amžiaus ir neįgaliems gyventojams. Knygas į namus jiems pristatė bibliotekininkės, šeimos nariai, 

kaimynai, draugai, moksleiviai, socialiniai bei pašto darbuotojai. Senjorai ir neįgalieji vartotojai 

sudarė 4 % visų bibliotekos vartotojų. Šiai tikslinei amžiaus grupei buvo paskolinta į namus 6336 

fiz. vnt. leidinių. Tai sudarė 6 % visų išduotų dokumentų per metus.  

2019 m. viešajai bibliotekai, vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. 

balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-78 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės 

viešajai bibliotekai patikėjimo teise“, buvo priskirtas Kalvarijos krašto muziejus (žr.1 paveikslėlį). 
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1 paveikslėlis. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros schema 
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Dokumentų fondo formavimas 
 

2020 m. sausio 1 d. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentų fonduose buvo 

92618 fiz. vnt., 41559 pavadinimai dokumentų. Iš jų: viešojoje bibliotekoje - 28483 fiz. vnt., 23578 

pavadinimai, filialuose - 64135 fiz. vnt., 17981 pavadinimas (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. Aprūpinimas dokumentais (fiziniai vienetai) 2017-2019 m. 

 Fondo apimtis m. pabaigoje Pokytis 2018-2019 m. 

(+;-) 

2019 m. 

 

2017 2018 2019 Vienetai Procentai 1 gyventojui 

tenka 

dokumentų 

(fiz. vnt.) 

1 vartotojui 

tenka 

dokumentų 

(fiz. vnt.) 

1 000 

gyventojų 

tenka 

dokumentų 

(fiz. vnt.) 

VB 31780 27501 28483 +982 +3% 6 20 28 

F 72014 64132 64135 +3 100% 10 31 64 

VBS 103794 91633 92618 +985 +1% 8 26 93 
 

Metų pradžiai dokumentų fonduose sukaupta grožinės literatūros 55954 fiz. vnt. (60 % viso 

dokumentų fondo), šakinės literatūros - 36664 fiz. vnt. (40 % viso dokumentų fondo). 

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2018-aisiais - bibliotekų sistemos fondo apimtis padidėjo 

985 dokumentais (žr. 3 lentelę). 

Bibliotekų sistemos fondo apimtis lyginant 2018-uosius ir 2019-uosius metus išliko stabili. 

(žr. 4 lentelę). 

4 lentelė. Aprūpinimas dokumentais (pavadinimai)2017-2019 m. 

 Fondo apimtis metų pabaigoje (pavadinimai) Pokytis 2018-2019 metais (+;-) 

2017 2018 2019 Vienetai Procentai 

VB 9777 22817 23578 761 +3% 

F 17068 17531 17981 450 +3% 

VBS 26845 40348 41559 1211 +3% 
 

 

2019 m. viešųjų bibliotekų dokumentų fondo apimtis padidėjo 1211 pavadinimų lyginant su 

2018-aisiais. Tai turėjo įtakos sumažėjęs nurašomų dokumentų ir jų pavadinimų skaičius. 

Trimis procentais išaugo ir sistemos dokumentų fondo pavadinimų skaičius (žr. 4 lentelę). 

5 lentelė. Dokumentų fondo kaita (pavadinimai) 2017-2019 m. 

 Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 1316 1064 998 276 3165 92 9777 22817 23578 

F 876 591 467 500 1434 162 17068 17531 17981 

SVB 2192 1655 1465 776 4599 254 26845 40348 41559 

 

2019 m. nurašytų dokumentų pavadinimų skaičius sumažėjo 94 %, nes, 2018-aisiais, 

likvidavus Mockų filialą, nemaža dalis dokumentų fondo buvo susidėvėjusi ir pasenusi savo turiniu. 

5-oji lentelė iliustruoja, kad 2018 metais buvo nurašyta daugiausia pavadinimų (4599), 

lyginant su 2017 ir 2019 m. nurašymu. Tai daugelio, baigiančių rekatalogavimo darbus kaimo 
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bibliotekų, pasenusios, neaktualios literatūros ir tais pačiais metais likviduoto Mockų  filialo  

nurašytų dokumentai pavadinimai. 
 

Dokumentų fondo papildymas 

2019 m. į bibliotekų fondus gauta 6708 fiz. vnt., 1465 pavadinimais dokumentų. Iš jų: knygų - 

3407 fiz. vnt., 1404 pavadinimais, periodinių leidinių - 3252 fiz. vnt., 18 naujų pavadinimų, kitų 

dokumentų - 49 fiz. vnt., 43 pavadinimais (žr. 6 lentelę). 

6 lentelė. Aprūpinimas naujais dokumentais (fiziniai vienetai) 2017-2019 m.  

 Gauta dokumentų Pokytis 2018-2019 metais (+;-) 1 gyventojui tenka 

dokumentų (fiz. vnt.) 

2017 2018 2019 Vienetai Procentai 2017 2018 2019 

VB 2471 2343 2350 +7 100% 0,5 0,5 0,5 

F 6166 4497 4358 -139 -3% 0,8 0,7 0,7 

SVB 8637 6840 6708 -132 -2% 0,7 0,6 0,6 

 

2019 m., augant leidinių kainoms, naujai gautų dokumentų įsigijimas filialuose sumažėjo 139 

egzemplioriais. 

Ataskaitiniais metais bibliotekos dokumentų fondas buvo atnaujinamas vadovaujantis 

pagrindiniais dokumentų fondo atnaujinimo principais - išlaikant dokumentų fondo universalumą 

bei nešališkai atsižvelgiant į dokumentų vertingumą ir vartotojų poreikius. 

Fondo atnaujinimo koeficientas: sistemoje – 7, viešojoje bibliotekoje – 8, filialuose – 7. 

2019 m. Kalvarijos savivaldybės viešosioms bibliotekoms valstybė skyrė 14690,00 eurų 

dokumentams įsigyti. Per metus nemokamai gauta leidinių už 6677 eurus iš valstybės biudžeto, 

paramos bei kitų šaltinių. Iš savivaldybės biudžeto lėšų periodikos prenumeratai buvo skirta 5640 

eurų. 

7 lentelė. SVB lėšos dokumentų įsigijimui (eurai)2017-2019 m. 

M
et

a
i 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso iš to skaičiaus Iš 

viso 

iš to skaičiaus 

Kultūros 

ministerija 

Savivaldybė Parama  Kitos 

 

Kultūros 
minister-

ija 

Saviva

ldybė 
Parama Kitos 

2
0

1
7
 23 376,88 13512,00 4985,09 491,94 4387,85 1,89 1,10 0,40 0,03 0,36 

2
0

1
8
 23 603,65 14830,00 5077,22 248,76 3447,67 2,06 1,30 0,44 0,02 0,30 

2
0

1
9
 27 007,85 14690,00 5640,63 431,29 6245,93 2,43 1,32 0,51 0,04 0,56 

S
k

ir
tu

m
as

 
2

0
1
8

-2
0

1
9

, 

p
ro

ce
n

ta
is

 

+14 -1 +11 +73 +81 +18 +2 +16 +100 +87 

 

Lyginat ataskaitinius metus su 2018-aisiais pagal konkrečius šaltinius, į bibliotekų fondus 

2019 m. daugiausia gauta dokumentų iš kitų šaltinių (pirkimas iš 2 %, trūkumo dengimas, vietoje 

pamestų, nemokami leidiniai ir kt.). 
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Leidinius bibliotekai dovanojo 6 juridiniai (46 egz. knygų) bei 40 fizinių asmenų (413 egz. 

knygų). 

 

Dokumentų atranka ir nurašymas 

Ataskaitiniais metais iš bibliotekų fondų išimta ir nurašyta 5723 fiz. vnt., 254 pavadinimai 

dokumentų. Iš jų: knygų 2731 fiz. vnt., 234 pavadinimai, periodinių leidinių 2978 fiz. vnt., 20 

pavadinimų, kitų dokumentų 14 fiz. vnt., 0 pavadinimų. 

8 lentelė. Dokumentų nurašymo priežastys (fiziniai vienetai) 2017-2019 m. 

Metai Nurašyta  

iš viso 

fiz. vnt. 

Nurašyta iš viso 

dokumentų 

pavadinimų 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių 

turiniu 

Perduotų 

mainams 

Vartotojų 

prarastos 

Dėl kitų 

priežasčių 

2017 11584 776 7943 3403 X 66 172 

2018 13532 4599 10274 2611 X 25 622 

2019 5723 254 1460 2978 X 53 1232 
Skirtumas 

2018/2019 m., 

procentai 

-42%  -14% +14% X +112% +98% 

 

2019 m. nurašomų dokumentų ir jų pavadinimų skaičius ženkliai sumažėjo dėl anksčiau 

minėtų priežasčių: t. y. darbuotojai 2017 ir 2018 m., suvesdami dokumentus į Lietuvos integralios 

bibliotekų informacinės sistemos duomenų bazę, atrinko ir nurašė visą buvusią neaktualią bei 

pasenusią literatūrą. Ataskaitiniais metais buvo nurašomi tik susidėvėję, nepaklausūs ir praradę 

aktualumą (periodiniai leidiniai), negrąžinti skaitytojų leidiniai. 

Ataskaitiniais metais nuo birželio 2 d. iki liepos 1 d. organizuotas dokumentų fondo 

patikrinimas Jungėnų filiale. 

Dokumentų fondo naudojimas 

2017-2019 m. dokumentų fondo apyvartos rodiklius iliustruoja 9 lentelė. 

9 lentelė. Dokumentų fondo apyvarta 2017-2019 m. 

 Dokumentų panauda 

2017 2018 2019 

VB 1,17 1,35 1,25 

F 1,10 1,12 1,13 

VBS 1,12 1,19 1,16 

 

Dokumentų fondo panaudos rodiklis filialuose nežymiai padidėjo, o viešojoje bibliotekoje 

sumažėjo. (dėl patalpų renovacijos skaitytojams buvo prieinama tik trečioji viso dokumentų fondo 

dalis). 

 

BENDRUOMENĖS APTARNAVIMAS 

 

Nors, atsižvelgiant į seniūnijų pateiktus duomenis, gyvenamąją vietą savivaldybėje deklaravo 

300-ais gyventojų mažiau, jų sutelkimo procentas savivaldybės viešosiose bibliotekose 2018 ir 

2019 m. išliko stabilus - 32 % (žr. 10 lentelę). 
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10 lentelė. Gyventojų (gyventojų vaikų) sutelkimas bibliotekose 2017-2019 m. 

Biblio-

teka 

Gyventojų skaičius aptarnaujamame 

mikrorajone 

Vartotojų skaičius Gyventojų sutelkimo procentas 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

a) Bendri gyventojų sutelktumo rodikliai 

VB 4938 4767 4639 1433 1451 1442 29 30 31 

F 7393 6661 6484 2245 2217 2098 30 33 32 

VBS 12331 11428 11123 3678 3668 3540 30 32 32 
b) Gyventojų vaikų sutelktumo rodikliai 

VB 613 718 577 301 301 301 49 42 52 

F 987 973 912 662 650 594 67 67 65 

VBS 1600 1691 1489 963 951 895 60 56 60 
 

Ataskaitiniais metais gyventojų mažėjimas palietė visas kaimiškąsias regiono vietoves (177). 

Daugiausia sumažėjo bendruomenės narių Sangrūdos (29) ir Brukų (25) aptarnaujamuose 

mikrorajonuose, mažiausia – Salaperaugyje (12). Vidutiniškai viename aptarnaujamame 

mikrorajone sumažėjo iki 17 gyventojų. 

2019-aisiais savivaldybės bibliotekų paslaugomis naudojosi 3540, t. y. 128 vartotojais mažiau 

nei pernai. Viešojoje bibliotekoje registruoti 1442 vartotojai. Filialų paslaugomis per metus 

pasinaudojo 2098 vartotojai. Tai 119 skaitytojų mažiau nei 2018-aisiais.  

2017- 2019 m. vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis iliustruojamas 11 

lentelėje. 

11 lentelė. 2017-2019 m. 

Biblio-

teka 

Perregistruotų vartotojų skaičius Naujai registruotų vartotojų skaičius Perregistruotų vartotojų procentas  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

a) Bendri vartotojų lojalumo rodikliai 

VB 1235 1275 1297 198 176 145 86 88 90 

F 2012 1932 1678 233 285 420 90 87 80 

VBS 3247 3207 2975 431 461 565 88 87 84 
b) Vaikų lojalumo rodikliai 

VB 233 233 242 68 68 59 77 77 80 

F 555 531 451 107 119 143 84 82 76 

VBS 788 764 693 175 187 202 82 80 77 
 

Džiugu, kad naujai registruotų vartotojų skaičius filialuose kasmet didėja. 2019 m. Brukų 

filiale buvo užregistruotas 71 naujas skaitytojas (2018 m. – 18). 

12 lentelė. Gyventojų ir vartotojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai 2017-2019 m. 

 Vidutinis gyventojų skaičius 1 bibliotekai  

2017 2018 2019 iš jų vaikų 

2017 2018 2019 

a) Tenkantis gyventojų skaičius 

VB 4938 4767 4639 613 718 577 

F 739 666 648 99 97 91 

VBS 1121 1039 1011 145 154 135 
b) Tenkantis vartotojų skaičius 

VB 1433 1451 1442 301 301 301 

F 225 222 210 66 65 59 

VBS 334 333 322 88 86 81 
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Bibliotekų sistemoje 2019 m. vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai, 

vidutiniškai sumažėjo 28. 

Lankytojų skaičius 

Ataskaitiniais metais viešajai bibliotekai, priskyrus Kalvarijos krašto muziejų bei įkūrus 

jaunimo erdvę „Vietukė“, ženkliai padidėjo įvairių renginių ir jų lankytojų skaičius (žr. 13 lentelę). 

13 lentelė. Bibliotekų lankytojų skaičius 2017-2019 m. 

Biblio-

teka 

Apsilankymų skaičius Vidutinis apsilankymų skaičius 1 

bibliotekai Iš viso iš to skaičiaus vaikų apsilankymų 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 28759 20227 26244 7213 6698 11260 28759 20227 26244 

F 46074 40921 41040 21137 19359 19085 4607 4092 4104 

VBS 74833 61148 67284 28350 26057 30345 6803 5559 6117 

 

1 diagrama. Bibliotekų lankytojų skaičius 2017-2018 m. 

Lyginant 2017-2018 m. 

laikotarpį, vartotojų apsilankymų 

skaičius 2018-aisiais sumažėjo 18 

%: viešojoje bibliotekoje iš viso 30 

% (iš jų 7 % vaikų apsilankymai), 

filialuose 11 % (iš jų 8,5 % vaikų 

apsilankymai). Viešojoje 

bibliotekoje lankytojų skaičiaus 

mažėjimą lėmė bibliotekos 

prieinamumas (2018 m. bibliotekos 

patalpos laikinai perkeltos į 

atokesnę, nuo miesto centro 

nutolusią vietą). Filialuose vartotojų 

apsilankymų sumažėjimui įtakos galėjo turėti keleto filialų darbuotojų nedarbingumas. 

 

2 diagrama. Bibliotekų lankytojų 

skaičius 2018-2019 m. 

Lyginant 2018-2019 m. (žr. 

2 diagramą), vartotojų 

apsilankymų skaičius 2019-aisiais 

padidėjo 10 %, (viešojoje 

bibliotekoje 30 %, filialuose 0,3 

%). 2019 m. viešosios bibliotekos 

apsilankymų skaičiaus didėjimui 

įtakos turėjo anksčiau minėtų 

naujų funkcijų atsiradimas. 
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Vartotojų ir lankytojų aptarnavimo kaina 

3 diagrama. Vartotojo aptarnavimo kaina (eurai) 2017-2019 m. 

Paslaugos yra 

neatskiriama kasdieninio 

gyvenimo dalis, be kurių 

dabartinio žmogaus gyvenimas 

sunkiai įsivaizduojamas. 2017-

2019 m. vartotojų aptarnavimo 

kainą (paprastąsias išlaidas: 

komplektavimo, darbo 

užmokesčio, eksploatacijos) 

vienam vartotojui lankytojui 

iliustruoja 3 diagrama. 

 

4 diagrama. Apsilankymo kaina (eurai) 2017-2019 m. 

 

Apsilankymo kaina 

mažiausia buvo 2017-aisiais 

(žr. 4 diagramoje). 

 

Dokumentų išduotis 

Bibliotekų sistemoje 

ataskaitiniais metais 

vartotojams išduota 107705 

fiz. vnt. dokumentų, Iš jų 

vaikams - 31065 fiz. vnt. 

dokumentų. 2019 m. viešojoje 

bibliotekoje dokumentų 

išduotis sumažėjo 1605 fiz. vnt. Iš to skaičiaus vaikams - 1222 fiz. vnt. 

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2018 m., filialuose išdavimo rodiklis padidėjo 249 fiz. vnt. 

Nors dokumentų skolinimas į namus sumažėjo Jungėnų (1481 fiz. vnt. dokumentų mažiau nei 

pernai), Salaperaugio (416 fiz. vnt.), Radiškės ir Brukų (po 227 fiz. vnt.,) kaimo bibliotekose, tačiau 

Menkupių (1828 fiz. vnt.) bei Sangrūdos (1043 fiz. vnt.) filialuose jų buvo išduota ženkliai daugiau, 

nei praėjusiais metais. 

14 lentelė. Dokumentų išduotis 2017-2019 m. 

Biblio-

teka 

Išduotų dokumentų skaičius Vidutinis 1 bibliotekos išduotų 

dokumentų skaičius Iš viso iš to skaičiaus vaikams 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 37213 37099 35494 8538 7581 6359 37213 37099 35494 

F 79088 71962 72211 26487 24887 24706 7909 7196 7221 

VBS 116301 109061 107705 35025 32468 31065 10573 9915 9791 
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5 diagrama. Dokumentų išduotis 2017-2018 m. 

2018-aisiais, lyginant su 

2017 m. (žr. 5 diagramą), 

bibliotekų sistemoje bendra 

dokumentų išduotis sumažėjo 6 

% (iš jų 7 % vaikams): viešojoje 

bibliotekoje suaugusiems buvo 

išduota 3 % daugiau leidinių, o 

vaikams 11 % mažiau; filialuose 

- 10 % mažiau suaugusiems ir 6 

% mažiau vaikams. 

 

6 diagrama. Dokumentų išduotis 2018-2019 m. 

2019-aisiais, lyginant su 

2018 m., bibliotekų sistemoje 

bendra dokumentų išduotis 

sumažėjo 1 % (4 % vaikams). 

Viešojoje bibliotekoje išduota 

1 % mažiau suaugusiems ir 16 

%, vaikams, filialuose - 0,9 

%, suaugusiems daugiau, o 

0,7 % vaikams mažiau. 

 

 

Bibliotekos vartotojai mieliau skolinasi dokumentus į namus nei skaito vietoje. 2019 m. į 

namus išduota 1310 fiz. vnt. dokumentų daugiau nei praėjusiais metais (iš jų vaikams 30 fiz. vnt. 

mažiau). Lyginant kalendorinius metus su 2018-aisiais, vietoje skaitė 2666 fiz. vnt. dokumentų 

mažiau (iš jų vaikai 1373 fiz. vnt. mažiau). 

15 lentelė. Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2017-2019 m. 

Biblio-

teka 

Išduotų dokumentų skaičius Išduotų į namus dokumentų 

procentas Į nanus Vietoje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

a) Bendra išduotis 

VB 27102 26196 27100 10111 10903 8394 73 71 76 

F 65762 60366 60772 13326 11596 11439 83 84 84 

VBS 92864 86562 87872 23437 22499 19833 80 79 82 
b) Išduotis vartotojams vaikams 

VB 6112 5506 5203 2426 2075 1156 72 73 82 

F 22421 20493 20766 4066 4394 3940 85 82 90 

VBS 28533 25999 25969 6492 6469 5096 81 80 88 
 

Visose bibliotekose dažniausia vietoje skaitomi periodiniai leidiniai. 
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16 lentelė. Vartotojų skaitymo intensyvumas 2017-2019 m. 

Biblio-

teka 

Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 26 26 25 28 25 21 

F 35 32 34 40 38 39 

VBS 32 30 30 36 34 33 

 

TBA paslauga 

2019 m. į Kauno apskrities viešąją biblioteką buvo išsiųstos 2 užklausos. Gautos 7 dokumentų 

kopijos. 

 

Bibliografinio informacinio aptarnavimo paslauga 

Siekdama patenkinti kintančius bendruomenės narių poreikius, Kalvarijos savivaldybės 

viešoji biblioteka ir filialai nemažai dėmesio skiria elektroninių paslaugų užtikrinimui – prieigai 

prie interneto, interneto svetainės palaikymui, elektroninio katalogo funkcionavimui, prieigai prie 

prenumeruojamų DB. 

Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuo 2004 m., naudojantis LIBIS programine 

įranga (toliau PĮ), yra automatizuoti katalogavimo procesai, užtikrintas automatizuotas vartotojų 

bibliotekinis aptarnavimas, dokumentų užsakymas ir išdavimas, suteikiama galimybė vartotojui 

naudotis interaktyviomis elektroninėmis paslaugomis. Automatizuoti katalogavimo procesai atlikti 

visuose kaimo filialuose (išskyrus Menkupių filialą). Kortelių katalogai bibliotekose ruošiami 

konservavimui. Dokumentų fondo inventoriaus knygos kruopščiai tikrinamos su e-kataloge 

esančiais bibliografiniais įrašais (toliau – BĮ) ir tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

dokumentų ir archyvų įstatymo (1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115)11 straipsnio 1 dalimi. 

2015 m. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje įdiegtas LIBIS Periodikos posistemis. 

Visi periodiniai leidiniai registruojami ir apskaitomi LIBIS PĮ. 

2019 m., pasikeitus Universalios dešimtainės klasifikacijos (toliau – UDK) lentelėms, buvo 

tęsiamas Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos fonduose esančių dokumentų sisteminimas 

pagal naujas UDK lenteles. Keičiami UDK indeksai, dokumentų šifrai, elektroniniame kataloge 

ankstesniais metais sudarytų bibliografinių įrašų UDK indeksai. 

2019 m. filialų darbuotojams buvo teikiamos individualios konsultacijos darbo LIBIS PĮ 

klausimais. 

 

Bibliotekos bibliografinio informacinio turinio kūrimas 

Elektroniniame bibliotekos kataloge 2019 m. pabaigoje buvo 90542 bibliografiniai įrašai. 

Kalendoriniais metais jis papildytas 1274 naujais BĮ. 

Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai įsijungus į LIBIS sistemą, korteliniai katalogai 

bei kartotekos nebepildomi. 

2020 m. pradžiai Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų informaciniame 

fonde sukaupta 3760 fizinių vienetų dokumentų, tai sudaro 9 % viso bibliotekos dokumentų fondo 

(Iš jų: viešojoje bibliotekoje - 990 fiz. vnt., 3,2 %; filialuose – 2770 fiz. vnt., 15 %). 
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2019 m. informacinis fondas papildytas 194 fiz. vnt. dokumentų (viešojoje bibliotekoje – 20 

fiz. vnt.; filialuose – 174 fiz. vnt.). Ataskaitiniais metais į fondą gauta: naujos redakcijos Lietuvos 

Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kelionių 

vadovas Šventoji žemė, Iliustruota faktopedija ir kiti informaciniai leidiniai. Kalendoriniais metais 

didžiausią paklausą turėjo LR kodeksai ir įvairių kalbų žodynai. Informacinių leidinių fondas dėl 

lėšų trūkumo atnaujinamas nepakankamai, trūksta įvairių kalbinių žodynų: lietuvių-anglų, lietuvių-

lenkų ir kt. kalbų žodynų. 

2019 m. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų vartotojai pateikė 9170 

užklausų, -3 % mažiau nei 2018 metais (viešojoje bibliotekoje - 3923 užklausas, -10% mažiau nei 

2018 metais, filialuose – 5247 užklausas, -3,8 % mažiau nei 2018 metais). Neigiami atsakymai 

sudaro 2,8 % visų gautų užklausų (viešojoje bibliotekoje – 2,9 %, filialuose – 2,7 %). Adresinės 

užklausos sudarė 77 % (viešojoje bibliotekoje – 87 %, filialuose – 70 %) visų užklausų gautų per 

ataskaitinius metus. 

2019 m., analizuojant užklausų skaičių pagal UDK (be faktografinių), padidėjo 0 skyriaus (21 

%), 1 skyriaus (9 %), 9 skyriaus (4 %) užklausų skaičius, sumažėjo 6 skyriaus (15 %) ir 3 skyriaus 

(13 %) užklausos. 

Kalendoriniais metais buvo atsakoma į vartotojų užklausas, susijusias su krašto istorija, 

visuomenės ir kultūros raida, bendruomenės gyvenimu, žymiais kraštiečiais. 

 

Kraštotyros informacinė veikla 

2019 m. buvo skirtas didelis dėmesys informacijos ir dokumentų apie Kalvarijos kraštą 

kaupimui, tvarkymui ir sklaidai. 

Kraštotyros dokumentų fonde 2020 m. pradžiai sukaupta 2115 fiz. vnt. dokumentų (viešojoje 

bibliotekoje – 948 fiz. vnt., filialuose – 1167 fiz. vnt.). 2019 m. kraštotyros fondas papildytas 131 

fiz. vnt. dokumentų (viešojoje bibliotekoje – 67 fiz. vnt., filialuose – 64 fiz. vnt.). 

Vykdoma kraštotyros informacijos sklaida: bibliotekos socialinio tinklo Facebook puslapyje 

ir internetinėje svetainėje http://www.kalvarijosvb.lt publikuota informacija apie Kalvarijoje 

gimusius žymius kraštiečius. 

Kraštotyros darbui vis stipresnę įtaką daro spartus skaitmeninių technologijų tobulėjimas. 

Kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais konsultavomės su Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriaus specialistais. 2019 m. didelis dėmesys buvo skirtas 

krašto fondo dokumentų skaitmeninimui ir jų pateikimui elektroninėje erdvėje. Žinios, susijusios su 

Kalvarijos kraštu, buvo gilintos konsultuojantis su istoriku, kraštotyrininku, muziejininku Alvydu 

Totoriumi. Suskaitmenintas leidinys „Trys kartos: Kalvarijos skautai“, supažindinantis su 

Kalvarijos skautų istorija, veikla, darbais, šventėmis, ir paskelbta bibliotekos interneto svetainėje 

http://www.,kalvarijosvb.lt/…/im…/2019/Kalvarijos_skautai.pdf. 

2019 m. kraštotyros tema buvo organizuota parodos, renginiai, susitikimai su kraštiečiais, 

knygų pristatymai: 

 Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Lietuvos Laisvės 

Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos priėmimo 70-ųjų metinių minėjime; 

  

http://www.kalvarijosvb.lt/
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 Kovo 16-ą – Knygnešio dieną, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 

kolektyvas lankėsi prie paminklo knygnešiams, taip pagerbė Kalvarijos krašto knygnešių, 

daraktorių, spaudos darbuotojų atminimą; 

 Rugpjūčio 23 d., minėdami Baltijos kelio 30-metį, Kalvarijos krašto gyventojai 

dalyvavo akcijoje „Baltijos kelio sąšauka“; 

 Kalvarijos krašto šventės „Šypsausi savo kraštui“ metu veikė bibliotekos erdvė 

„Ateik, sužinok, išbandyk“; 

 Spalio 9 dieną istorikas, kraštotyrininkas Alvydas Totoris Kalvarijos krašto 

gyventojams vedė ekskursiją neįprastoje vietoje, senosiose Kalvarijos katalikų kapinėse, kuriose 

amžinojo poilsio atgulę nemažai iškilių krašto asmenybių; 

 Rugsėjo-gruodžio mėn. sužaistas XII sezono „Auksinio proto“ gyvas žaidimas (13 

žaidimų). 

 Kovo 6, 13, 20, 27 dieną Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko 

intelektualus komandinis žaidimas „Europrotai“. Protmūšyje dalyvavo 4 komandos: „ARKA“, 

„Jovaras“, „Kas per klausimas“ ir „Pyragaičiai“. 

 

Renginiai 

2019-ieji metai buvo paženklinti Lietuvos istorijai svarbių ir reikšmingų įvykių minėjimais. 

Savivaldybės bibliotekose vyko daug įvairių: tradicinių ir netradicinių renginių. Darbuotojai, 

kultūrinės veiklos siekių įgyvendinimui, pasitelkė bibliotekai būdingas veiklos formas – parodas 

(spaudinių, meno, rankdarbių, piešinių), popietes, susitikimus, paskaitų ciklus, filmų peržiūras, 

edukacijas, skaitmeninio raštingumo mokymus ir kt. Per metus viešoji biblioteka ir filialai 

organizavo 823 renginius (275 renginiais daugiau nei 2018 m.) ir sulaukė 31629 lankytojų. Jie 

sudarė 47 % visų bibliotekos lankytojų. Per metus buvo organizuota 64 edukaciniai renginiai. 

Dalyvavo 721 lankytojas (2,3 % visų renginių lankytojų). Bibliotekos darbuotojai renginius 

organizavo bendradarbiaudami su vietos bendruomenėmis, Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetu 

(toliau – TAU), Kalvarijos gimnazija, savivaldybės Kultūros centru, Kauno apskrities viešąja 

biblioteka. 

17 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2017-2019 m. renginių* skaičius 

Vyko Renginių iš viso iš to skaičiaus 

Žodiniai Kompleksiniai Parodos 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

a) Bendri renginių rodikliai 

VB 247 209 317 114 112 232 48 47 43 85 50 42 

F 339 339 506 143 118 291 33 65 56 163 156 159 

VBS 586 548 823 257 230 523 81 112 99 248 206 201 

b) Renginių vaikams rodikliai 

VB 62 61 62 9 6 22 18 28 10 35 27 30 

F 152 155 180 88 72 114 14 28 26 50 55 40 

VBS 214 216 242 97 78 136 32 56 36 85 82 70 
*įskaitant ir edukacinius renginius 

2019 m. Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai įsimintini lauko bibliotekėlių atidarymu. 

Eilę metų brandinta idėja mieste įrengti mainų bibliotekėles išsipildė. Rugsėjo 6 dieną Kalvarijoje  
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atidarytos dvi lauko bibliotekėlės: pirmoji – Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos bažnyčios 

šventoriuje, antroji – prie Kalvarijos krašto muziejaus. 

Vienas iš išskirtinių ir nepamirštamų renginių Vaikų abonemente buvo susitikimas su 

Kaniterapijos asociacijos specialiste, psichologe, kaniterapeute Joana Grygutis (asistentas Mykolas) 

ir augintine kalyte Kia. popietė su terapiniu šunimi lankytojams vaikams suteikė daugybę gerų 

emocijų. Mažiesiems renginio dalyviams buvo pateiktos įvairios užduotys, kurioms atlikti reikėjo: 

smulkiosios ir stambiosios motorikos veiksmų, susikaupimo, mąstymo, atminties. Užsiėmimo metu 

vaikų vykdomas užduotis stebėjo ir žaismingai padėjo jas atlikti kalytė Kia. 

Vienas mieliausių kaimo bibliotekų rūpesčių – jaunieji skaitytojai, kuriems norisi dovanoti tik 

šviesias ir spalvingas akimirkas be jokių rūpesčių. Brukų filiale jaunieji skaitytojai susirinkę į 

popietę „Susitinka vaikai ir knygos“ inscenizavo pasakojimą „Ginčas“, kurio istorija be galo 

paprasta ir patraukli: kiekvieno namuose knibždėte knibžda daiktų ir kiekvienas jų turi savo 

ypatingą istoriją. Tik pamanykite: peilis, šakutė ir šaukštas susiginčijo, kuris iš jų svarbesnis. O kiek 

dar visko vyksta mums nebūnant namuose? Nuotaikingai suvaidinę pasakojimą, vaikai iš „Paslaptis 

maiše“ esančių daiktų kūrė bendrą istoriją, kurią vėliau vaizdžiai atpasakojo su savo 

interpretacijomis. 

2019-ji rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto metai, kuriuos paminėjo viso bibliotekos 

pasirinkdamos vienokią ar kitokią renginio formą: 

 Gegužės 7-ąją, Lietuvai minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kalvarijos 

krašto muziejuje Marijampolės Sūduvos gimnazijos 9-12 kl. moksleiviai (mokytojos Kristina 

Rudzevičienė, Džiuljeta Gaižauskienė) kiek kitaip pristatė rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto apysaką 

„Dėdės ir dėdienės“. Jie skaitė, deklamavo, pasakojo, šoko. Pasitelkę informacines technologijas, 

pristatė pačių sukurtą trumpą filmuką apie rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą; 

 Brukų filialo darbuotoja organizavo skaitytojams vaikams rašytojo Juozo Tumo-

Vaižganto kūrybos popietę. Renginio metu buvo skaitomos ištraukos iš kūrinių: „Napalys darbus 

dirba“, „Valiulio pasaka“, „Dėdės ir Dėdienės“. Minėdami Vaižgantą kaip „deimančiukų“ ieškotoją, 

popietės dalyviai patys pabandė ieškoti neblogai pažįstamų žmonių gerųjų charakterio savybių. 

Šalia sėdinčio draugo kelias gerąsias savybes vaikai užrašė ant popierinės saulutės, pasirašė ir ją 

padovanojo draugui. Į šį kūrybinį procesą mielai įsijungė ir skaitytojų vaikų mamos. 

18 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2017-2019 metais renginių* lankytojų skaičius 

Vyko Lankytojų iš viso iš jų 

Vaikai  Parodų Edukacinių 

renginių 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 2505 2248 12415 582 534 5308 0 0 7386 0 263 184 

F 2198 2435 19214 1262 1324 5100 0 0 16672 129 291 537 

VBS 4703 4683 31629 1844 1858 10408 0 0 24058 129 554 721 
*įskaitant ir edukacinius renginius 

 

Edukacijos paslauga 

Edukacija ne tik paįvairina renginių formas bibliotekoje, bet ir pritraukia potencialius 

lankytojus. 2019 m. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykę edukaciniai renginiai, 

subūrė 184 bibliotekos vartotojus kūrybingam darbui. Bibliotekos, bendradarbiaudamos su 

Kalvarijos TAU Meno fakultetu (kuratorė Nijolė Skroblienė), organizavo suaugusiems bibliotekos 
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vartotojams 15 edukacinių užsiėmimų įvairia tematika. Pasitelkę fantaziją, iš medžiagų likučių, 

siūlų, karoliukų, sagų, gipso tvarsčių, kitų smulkių puošybos elementų bei priemonių kūrė buitinės 

bei praktinės paskirties detales sau ir namų interjerui pagražinti, mokėsi gaminti velykines 

dekoracijas, kaklo papuošalus iš keramikos, „austi“ kilimėlius be siūlo ir adatos, tapyti be teptuko ir 

kt. 

Edukacinių užsiėmimų daugėja ir kaimo bibliotekose. 2019-aisiais jie vyko Aistiškiuose, 

Jungėnuose bei Sangrūdoje. Per metus filialuose organizuota 43 užsiėmimai, iš jų 12 užsiėmimų 

vaikams. Pagrindinės šių užsiėmimų temos buvo skirtos tradicinėms krašto šventėms (Šv. 

Velykoms, Šv. Kalėdoms, Lietuvos nepriklausomybei, tarptautinės knygos dienai) paminėti. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, išaugęs edukacinių renginių populiarumas, turėjo teigiamą 

įtaką padidėjusiam bendram renginių skaičiui. 

19 lentelė. Bibliotekos organizuotų 2017-2019 m. edukacinių renginių skaičius 

 

Gyventojų mokymo paslauga 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai dalyvauja projekto „Prisijungusi 

Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” nemokamuose 

skaitmeninio raštingumo mokymuose pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų mokymosi programas. 

Nemokantiems naudotis kompiuteriu ar internetu, rengiami nemokami skaitmeninio raštingumo 

mokymai arba teikiamos konsultacijos. 2019 metais Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

ir filialuose skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo 440 gyventojų (265 val.): viešojoje 

bibliotekoje – 256 (127 val.), filialuose – 184 (138 val.), kituose mokomuosiuose bei edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavo 761 gyventojas (156 val.): viešojoje bibliotekoje - 230 (76 val.), filialuose 

– 531 (76 val.). Ataskaitiniais metais suteikta 1201 (221 val.) skaitmeninio raštingumo konsultacija: 

viešojoje bibliotekoje – 435 (46 val.), filialuose – 715 (178 val.). Iš viso per 2019 metus apmokyti ir 

konsultuoti 3035 (638 val.) gyventojai: viešojoje bibliotekoje – 921 (249 val.), filialuose – 2114 

(389 val.). 

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka vasario mėnesį - saugesnio interneto mėnesį - 

priėmė iššūkį ir prisijungė prie iniciatyvos „10 000 vaikų, saugesnių internete“ ir bibliotekoje. 

Viešosios prieigos kompiuteriuose jauniesiems lankytojams buvo pristatoma programėlė 

mokymuisi „Moki-moku“ ir testas žinių patikrinimui. Kalvarijos savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje bendruomenės pareigūnė Daiva Sinkevičienė vedė paskaitą „Asmens duomenų apsauga 

ir grėsmės internete“. 

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka prisijungė prie tarptautinės organizacijos „All 

Digital“ iniciatyvos ir dalyvavo teminėje akcijoje „Skaitmeninė savaitė“ bibliotekoje. Akcijos metu 

vyko internetinės transliacijos temomis: „Technologijų vedliai“, „Bankas be kodų kortelių: 

praktiniai patarimai“, „SELFIE Lietuvos mokyklai“. 

Bibliotekos Edukaciniai renginiai  iš jų Edukacinių renginių 

lankytojai  

Iš jų  

 vaikams  vaikai 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 0 23 21 0 14 6 0 263 184 0 172 71 

F 13 29 43 5 13 12 129 278 537 47 149 130 

VBS 13 52 64 5 27 18 129 541 721 47 321 201 
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Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę: 

 Stebėti projekto “Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” organizuojamas internetines „Senjorų dienos internete 

2019“ transliacijas temomis: „Technologijų vitaminai“, „Pats sau gidas“, „Bankas tavo delne“, 

„Bendravimo mados“, „Išmanusis daržas“; 

 Stebėti 9 tiesioginiais internetines transliacijas iš Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos mini studijos: „Parama smulkiesiems ūkiams. Parama investicijoms į žemės 

ūkio valdas. Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, 

„VISKAS APIE TYMUS!“, „2019 m. žemės ūkio naudmenų deklaravimas“, „Rinkis saugų greitį“, 

„Ką turime padaryti kiekvienas, kad gyventume sveikiau?“, „Raudoni bateliai“, „Kaip nemaitinti 

populizmo“, „Klimato kaita“, „Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracija“ bei stebėti 

projekto “Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje” organizuojamas internetines „Senjorų dienos internete 2019“ transliacijas 

temomis: „Technologijų vitaminai“, „Pats sau gidas“, „Bankas tavo delne“, „Bendravimo mados“, 

„Išmanusis daržas“; 

 Sužinoti kaip išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis 

technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Rugsėjo 7 dieną, Kalvarijos 

Karališkajame parke „Prisijungusi Lietuva“ paviljone apie mokymų naudą bei savo pažintį su 

internetu plačiau pasakojo režisierius, televizijos laidų vedėjas, populiariausių projektų komisijų 

narys Vytenis Pauliukaitis. O internetinio turinio kūrėjas Gediminas Gabalis, geriau žinomas kaip 

Vėjas, dalinosi patarimais, kaip naudojant internetą palengvinti savo kasdienybę; 

 Naudotis laisvai prieinamomis ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis: EBSCO 

Publishing (8 duomenų bazių paketas)  http://search.ebscohost.com, Naxos Music Library 

(klasikinės muzikos) http://kalvarijosvb.naxosmusiclibrary.com, Infolex – lietuviška teisinės 

informacijos duomenų baze http://www.infolex.lt. 2019 metais Infolex duomenų bazėje atliktos 

1287 operacijos; 

 Galimybę nemokamai naudotis „Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka 

www.vyturys.lt, kurioje galima pasirinkti elektronines knygas, mokyklai ir laisvalaikiui, iš beveik 

500 knygų. „Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka naudojosi 45 Kalvarijos savivaldybės 

viešosios bibliotekos vartotojai. Ataskaitiniais metais bibliotekos vartotojams buvo suteikta laikina 

prieiga prie Academic Video Online ir Music and Dance Online duomenų bazių adresu: 

https://trials.proquest.com/access. 

 

Vartotojų darbo vietos. Prieigos prie interneto paslauga (VIPT statistika ir kita interneto 

seansų statistika) 

Lankytojai gali naudotis internetu, laikydamiesi nustatytų naudojimosi kompiuteriais ir 

internetu taisyklių. Interneto paslauga yra nemokama. 2017-2019 m. vartotojams skirtos darbo 

vietos pateiktos 20 lentelėje. 

  

http://search.ebscohost.com/
http://kalvarijosvb.naxosmusiclibrary.com/
http://www.infolex.lt/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vyturys.lt%2F%3Ffbclid%3DIwAR0AHnDjOYCvn2B-5rb5Z0jQBxs4xEKXYO1X1eigkToBe2-RXR5FFcpUri8&h=AT3wUmaKEzjsH88V1gnvooXnWp-vLFp_R-3kipVxpf0nACJeCKH10qjeArlS26JmKSzw-kSlPzPBj8VesMkBI3tzfEmnWcAtoPH3sZPJItY01-1I9b2ZG76kVDOPjIlCS24YGlJLXSaSctUqrSZQRZkdtpxniGBgmYCoY6o1h5C009mzPgo7FtvsQujsIPxLdK69RF4lkSxtOgEe7W7eGD-LY9qeHglCihJiLp4aRklQDW8pyv-kHjEE-xU05WaTYZgSL2O30ooiXf8vUE8vQ4_glUedr6kz23T8uK1_5ksBl12E4QFd2fbozAthvZ__5ZirkyU75iWOi9TPZMSjJk10Kgz-cDCmkV_THYE1tvicynQt8HjrSmKnlsfQVBvW4f6AWsHu51j8jH3Fzh6S8JHGA3fRPqZEo3eTwUvUhR8cW8kxoxBDUFmPSWcYiXAcnb7R1z642dUr-yfgPE-eRmbONzv4CiqDjrBqaBNPUpmSSrL8s-qRRfXiojwYE3zMKH0JJO9m5mrcxPYnqCKBYgKNSuzPKZc06okZ3jGx0qzJA5g2j1pUcSOJZI2MT9nLzzb8l_Ig9ulbcyjkScCDZwDKTusiLEbfkq8yt-68DyHF0NYBWAAupToigVlhHj1ajzsYE0Y
https://trials.proquest.com/access
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20 lentelė. Vartotojų darbo vietos 2017 -2019 m. 

Biblioteka Darbo vietų skaičius Kompiuterizuotų darbo vietų, 

prijungtų prie interneto, skaičius Iš viso iš to skaičiaus kompiuterizuotų 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VB 36 36 11 16 16 3 16 16 3 

F 92 88 88 34 31 41 34 31 31 

SVB 128 124 99 50 47 34 50 47 34 

 

Pastebime, kad interneto seansų skaičius kasmet mažėja, didelę įtaką tam turi išmanieji 

telefonai, kuriais naudojasi dauguma mūsų lankytojų. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose veikia 

bevielis interneto ryšys, prie kurio noriai jungiasi vartotojai, tačiau šie prisijungimai nefiksuojami. 

2019 m. interneto vartotojų skaičius bibliotekų sistemoje buvo 228: viešojoje bibliotekoje – 159, 

filialuose – 69. 2020 metų pradžiai interneto vartotojų skaičius (nuo 2009-01-01) iš viso yra 3939: 

viešojoje bibliotekoje – 2032, filialuose – 1907. Interneto seansų skaičius Kalvarijos savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje ir filialuose ataskaitiniais metais buvo 9731: viešojoje bibliotekoje – 3076, 

filialuose – 6655. Virtualių apsilankymų skaičius fiksuojamas tik viešojoje bibliotekoje (358 

apsilankymai). 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas 

Formuojamas teigiamas bibliotekos įvaizdis, skatina vartotojų pasitikėjimą ir pasirinkimą 

naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugos. Apie svarbiausius 2019 metų Kalvarijos savivaldybės 

viešosios bibliotekos įvykius, renginius ir kitą veiklą informacija buvo publikuojama laikraštyje 

„Suvalkietis“ (21 straipsnis). Informacija apie biblioteką buvo skelbiama Kalvarijos savivaldybės 

administracijos www.kalvarija.lt, Sūduvos regiono naujienų www.sūduvosgidas.lt, Mūsų savaitės 

www.mususavaite.lt, Regioninių naujienų platformos Etaplius www.etaplius.lt, laikraščio 

„Suvalkietis“ www.suvalkietis.lt, Laikraščio „Gyvenimas“ www.gyvenimas.eu, Kauno apskrities 

viešosios bibliotekos www.kvb.lt, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

www.jurbarko-rvb.lt E. mokymų www.epilietis.eu, internetinėse svetainėse (paskelbta 10 

straipsnių). 

Bendruomenės nariams informacija apie bibliotekos struktūrą, teikiamas paslaugas, naujai 

gaunamus leidinius, vykstančius renginius ir kt. talpinama bei reguliariai atnaujinama Kalvarijos 

savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.kalvarijosvb.lt (paskelbta 119 

pranešimų) ir socialinių tinklų Facebook puslapiuose: Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 

https://www.facebook.com/kalvarijossavivaldybesviesoji.biblioteka/ (1705 sekėjai, mėgsta/patinka 

1703, paskelbti 352 pranešimai). Kalvarijos atviros jaunimo erdvės „Vietukė“ 

https://www.facebook.com/KalvarijosatvirajaunimoerdveVietuke/ (169 sekėjai, mėgsta/patinka 167, 

paskelbta 13 pranešimų), Kalvarijos krašto muziejaus 

https://www.facebook.com/kalvarijoskrastomuziejus/ (318 sekėjų, mėgsta/patinka 316, paskelbti 67 

pranešimai). 2019-aisiais metais paskelbtas 551 pranešimas. 

Bibliotekos renginių akimirkos užfiksuotos nuotraukose, kurios kaupiamos ir saugomos 

virtualiuose albumuose http://www.kalvarijosvb.lt/joomla/index.php/galerija/galerija-google. 

Informacija apie renginius pateikiama įvairiuose skelbimuose, lankstinukuose, kvietimuose. 

2019 metais filialai informaciją apie bibliotekos paslaugas ir renginius publikavo savo 

socialinio tinklo paskyroje Facebook. Ataskaitiniais metais jie paskelbė 571 įrašą. Vidutiniškai 

vienam filialui teko po 57 publikacijas. Daugiausia sekėjų turėjo Radiškės filialas (387). Bibliotekos 

http://www.kalvarija.lt/
http://www.sūduvosgidas.lt/
http://www.mususavaite.lt/
http://www.etaplius.lt/
http://www.suvalkietis.lt/
http://www.gyvenimas.eu/
http://www.kvb.lt/
http://www.jurbarko-rvb.lt/
http://www.epilietis.eu/
http://www.kalvarijosvb.lt/
https://www.facebook.com/kalvarijossavivaldybesviesoji.biblioteka/
https://www.facebook.com/KalvarijosatvirajaunimoerdveVietuke/
https://www.facebook.com/kalvarijoskrastomuziejus/
http://www.kalvarijosvb.lt/joomla/index.php/galerija/galerija-google
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darbuotojai vartotojams ir lankytojams, nesinaudojantiems IT technologijomis, įvairią informaciją 

teikė individualiai. 

Savanorystė bibliotekoje – galimybė iš arčiau susipažinti su bibliotekininko darbu. Savanoriu 

gali tapti bet kokio amžiaus ir lyties asmuo, nesiekiantis už atliekamus darbus gauti materialinės 

naudos. 

2019 m. liepą Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka pateikė paraišką Jaunimo reikalų 

departamentui akreditacijai gauti, kaip jaunimo savanorius priimanti organizacija. Rugsėjo mėnesį 

akreditacija buvo suteikta  trims metams ir leidimas priimti 5 savanorius. 

Kalvarijos savivaldybės viešosiose bibliotekose užsiregistravo 42 e. skautai (viešojoje 

bibliotekoje – 17; filialuose– 25). E. skautas – tai 14–29 metų jaunuolis, besidomintis ir gebantis 

naudotis šiuolaikiniais išmaniaisiais įrenginiais, pasiryžęs padėti kitiems išmokti jais naudotis bei 

daugiau sužinoti apie skaitmeninių technologijų teikiamą naudą, apie saugų elgesį internete. 

Kaimo bibliotekose vis dažniau atsiranda suaugusiųjų ir vaikų pasisiūlančių padėti 

darbuotojui. 2019 m. Aistiškiuose savanoriai (2) padėjo organizuoti renginius, mokymus, kūrė 

dekoracijas, fotografavo, nešiojo kvietimus, skrajutes. Vasaros metu Brukų filiale mielai 

savanoriavo moksleiviai (3-5). Jie organizavo ir vedė renginius, mokėsi rūšiuoti knygas, „taisyti“ 

jas. Liubavo kaimo bibliotekoje vaikai gausiai dalyvavo akcijoje „Gydom knygeles“ (bibliotekų 

savaitės metu). Menkupių filiale ataskaitiniais metais buvo net 6 savanoriai, kurie talkino 

bibliotekininkei organizuodami edukacinius mokymus, dalyvaudami projektinėje veikloje, teikdami 

pagalbą senyviems ir ligotiems bendruomenės nariams, nunešdami knygas jiems į namus. Radiškės 

kaimo bibliotekoje 4 savanoriai padėjo tvarkyti bibliotekos fondą bei patalpas. Sangrūdos filiale 

save realizuoti ir savanoriškai pagelbėti panoro 6 savanoriai. Tokiais būdais ugdomi pirmieji 

savanorystės įgūdžiai. 

 

Lėšų pritraukimas ir projektų vykdymas, siekiant praplėsti paslaugų repertuarą ir tobulinti 

esamas paslaugas 

2019 metais viešoji biblioteka parengė keletą nedidelės apimties projektų, kurių galutiniai 

rezultatai – išleistas leidinys „Kalvarijos kraštas (kelionių vadovas)“ ir interaktyvus atvirukas, 

skirtas signataro Petro Klimo atminimui. Partneriu buvo viešosios įstaigos „Užupio namai“ 

parengtuose 2-uose projektuose: „Žaidžiu – bendrauju – tobulėju“ ir „Keturiasdešimt žydinčių 

pavasarių“. Įgyvendinant pastarąjį, buvo sukurtas to paties pavadinimo filmukas apie garsiąją 

Jungėnų kaimo kapelą ,,Gegužio žiedai” (2019 metais ji šventė veiklos 40-metį, kapelos įkūrėjas, 

vadovas, Kalvarijos garbės pilietis Vincentas Kazimieras Svitojus – garbingą 90-ies metų jubiliejų). 

Ataskaitiniais metais įstaiga vykdė įsipareigojimus, numatytus bendradarbiavimo sutartyje su 

Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo  biblioteka, įgyvendinant projektą „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“, bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Pagal 

turimas galimybes buvo sudarytos sąlygos rengti gyventojų mokymus ir kitas projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ veiklas. Viena iš jų - bibliotekos erdvė „Ateik, sužinok, išbandyk“ veikusi 

Kalvarijos krašto šventės „Šypsausi savo kraštui“ metu. 

Bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos parengtame 

projekte „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“. Jo veiklos skirtos 

darbuotojų žinių sveikatos tema gilinimui, sveikos gyvensenos skatinimui (paskaitos, mankštos, 

pasivaikščiojimai su lazdomis, įvairūs sveikatingumo iššūkiai). Kalvarijos savivaldybės viešoji 
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biblioteka tarpininkavo Šeimos santykių instituto vykdytame projekte ,,Kurkime bendravimą be 

smurto": organizavo renginius bendruomenės gyventojams, dalyvavo kitose projekto veiklose. 

 

Veiklos tyrimai 

2019 m. sausio-vasario mėnesiais Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai 

atliko tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie Kalvarijos savivaldybės viešosios 

bibliotekos ir filialų dokumentų fondą. Atlikti tyrimo rezultatai padės suformuoti bei pildyti 

bibliotekos vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą, siekiant pagerinti paslaugų kokybę. 

Apklaustas 341 respondentas. 

 

Personalas 

Bibliotekų sistemoje dirba 25 darbuotojai. Jie užėmė 21 etatą. Nepilną darbo dieną dirbo 11 

darbuotojų. Ataskaitiniais metais buvo 19 profesionalių bibliotekininkų (viešojoje bibliotekoje – 8), 

pradėjo dirbti muziejininkas. Viešojoje bibliotekoje vienas darbuotojas Šiaulių kolegijoje studijuoja 

Bibliotekos informacinių išteklių 

valdymą. 

Ataskaitiniais metais darbuotojų 

amžiaus vidurkis buvo 51 metas. 7-oje 

diagramoje pavaizduotas darbuotojų 

skaičius pagal tris pagrindinius amžiaus 

tarpsnius: brandos (18-34), vidutinį (35-

59), vėlyvąjį (nuo 60). 

7 diagrama. Darbuotojai pagal amžiaus 

grupes 

8 diagrama. Darbuotojų skaičius pagal dirbtus metus 

Nepertraukiamąjį darbo stažą 

toje pačioje darbovietėje turi 19 

darbuotojų. Iš jų 4-iems - tai 

pirmoji ir vienintelė įstaiga. 

2019 m. darbo stažo vidurkis 

-19 metų. 

 

Metodinė pagalba 

2019-aisiais metodinio darbo 

turinys buvo orientuotas į 

svarbiausias ataskaitiniais metais 

iškilusias problemas: bibliotekų 

veiklos tobulinimą, progresyvių 

darbo formų sklaidą, savalaikį konsultavimą, pasirenkant pagrindinės metodinės veiklos darbo 

formas: konsultacijas, instruktažus, dalykines išvykas, įvairius mokymus, pasitarimus, seminarus, 

profesinės literatūros apžvalgas ir pan. Metodinį darbą vykdė viešosios bibliotekos dokumentų 

komplektavimo ir tvarkymo, informacijos ir kraštotyros bei skaitytojų aptarnavimo skyrių 

specialistai, konsultuodami darbuotojus bibliotekinio darbo, bendros apskaitos vedimo, gyventojų 
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mokymo ir konsultavimo apskaitos, kraštotyrinės veiklos klausimais, pasitelkdami programą 

Microsoft Lync, e. paštą, telefonu, žodžiu (individualiai ir grupiniu būdu). Suteikė 162 metodines 

konsultacijas IT priemonėmis, parengė 2 metodinius išaiškinimus: „Dėl mokymų ir edukacinių 

užsiėmimų apskaitos“ ir „Dėl parodų lankytojų apskaitos“. Ataskaitiniais metais į filialus išvykta 16 

kartų. 

2019 metais surengti 7 pasitarimai. Jų metu buvo dalijamasi gerąja patirtimi, grįžus iš 

mokymų, dalykinių užsienio kelionių, seminarų. Pasitarimų metu buvo pristatoma naujausia 

profesinė, kraštotyros literatūra, aptariamos naujausios knygos, svarstyta darbuotojų mokymo 

planai, nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai, apžvelgti 2018 metų veiklos rezultatai, aptarti 

pasitaikantys netikslumai, klaidos. Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė Loreta 

Grabauskaitė filialų darbuotojams pravedė praktinius užsiėmimus, kaip apskaityti edukacinius 

užsiėmimus, skaitmeninio raštingumo ir kiti mokymus. 

 

Darbuotojų kvalifikacija 

Kvalifikacijos kėlimas, asmeninis tobulėjimas, žinių plėtimas - tai judėjimas pirmyn. Džiugu, 

kad 2019-ieji metai pasiūlė bibliotekininkams daug seminarų, konferencijų, skaitmeninio 

raštingumo ir įvairių kitų mokymų. Bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąja biblioteka, 

projekto „Prisijungusi Lietuva“ komanda, Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka, kitomis 

įvairius mokymus organizuojančiomis institucijomis, 90 procentų bibliotekos darbuotojų 

(vidutiniškai po 2 kartus) ataskaitiniais metais kėlė kvalifikaciją. Aktualiausi mokymai ir seminarai: 

 vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir skaitmeninių konsultantų I ir II ciklo 

mokymai; 

 Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok; 

 Bendravimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas 

ir bendravimas; 

 Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika; 

 Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir naujovės 2019 m.; 

 Nuotolinių paslaugų ir užsienio prenumeruojamų duomenų bazių administravimas; 

 Rankraštinių dokumentų tvarkymas bei universalioji dešimtainė klasifikacija; 

 Kaip įsteigti atvirą jaunimo centrą arba erdvę?. 

Ataskaitiniais metais Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Sigita Palionienė, 

įgyvendinant Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektą „Nuo Lietuvos iki Suomijos: 

bibliotekų tarptautinių ryšių stiprinimas“, 2019 m. rugsėjo 30 – spalio 6 dienomis, vyko į 

kvalifikacinę kelionę po Estijos ir Suomijos bibliotekas. (aplankė 9 užsienio šalių bibliotekas), o 

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Nijolė Skroblienė spalio 1-9 dienomis 

dalyvavo tarptautinėse praktikose Ispanijos viešosiose bibliotekose pagal parengtą Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos projektą "Tarptautinės tarpinstitucinės žinių dalijimosi 

praktikos LT – ESP" (aplankė Madrido, Valensijos, Barselonos viešąsias bibliotekas). 

2019 m. direktorė dalyvavo seminare „Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas, 

organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius“, mokymuose „Lyčių lygybė ir paslaugų 

teikimas“, projekto „Prisijungusi Lietuva“ komandos organizuotuose mokymuose ir kituose, įvairių 

institucijų organizuotuose posėdžiuose, konferencijose, pasitarimuose, svarstant bibliotekų veiklos 

tobulinimo klausimus. 
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 Gegužės 9-ąją, minint Europos dieną jaunieji Europos Parlamento ambasadoriai iš Kalvarijos 

gimnazijos pravedė pamoką viešosios bibliotekos darbuotojams, apie Europos Sąjungą, Europos 

Parlamentą bei patikrino žinias, pateikdami įvairias užduotis. 

Jau tapo tradicija, kad Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas Kovo 16-ą – 

Knygnešio dieną, lanko paminklą knygnešiams, taip pagerbdami  Kalvarijos krašto knygnešių, 

daraktorių, spaudos darbuotojų atminimą. Visi bibliotekos darbuotojai tradiciškai vyksta į 

kasmetinę Vilniaus knygų mugę, pasirinktą, vis kitą Lietuvos kraštą, domisi jo istorija, tradicijomis, 

kultūros paveldu, kolegų bibliotekininkų patirtimi. 

 

Patalpų ir infrastruktūros būklė  

Atsižvelgdama į bibliotekos poreikius ir siekius vartotojams teikti modernias bei kokybiškas 

paslaugas, Kalvarijos savivaldybės administracija parengė projektą „Kalvarijos savivaldybės 

viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams" (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-

R-305-41-0002) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" 

įgyvendinimo priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą". Projekto tikslas - 

pagerinti Kalvarijos savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, 

padidinti teikiamų paslaugų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinti papildomų lankytojų srautus. 

Projekto uždavinys - užtikrinti būtiną infrastruktūrą siekiant pagerinti Kalvarijos savivaldybės 

viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę. Bendra projekto vertė 946 013 Eur, finansuojama 

iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto. 2019 m. modernizuota apie 600 kv. 

m. patalpų plotas. 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų bendras patalpų plotas sudarė 1068 m2, 

naudingas plotas – 998 m2. Daugelio kaimo bibliotekų patalpos jaukios, patogios lankytojams. 

Šildymo sezono metu ne visuose filialuose užtikrinama komfortiška temperatūra (Menkupiai, 

Salaperaugis). Jusevičių, Aistiškių filialuose reikalingas baldų atnaujinimas. 

Bibliotekų dokumentų fondai atviri ir užima lentynų 1650 metrų. Visos savivaldybės 

bibliotekos įsikūrusios gyvenviečių centruose. 

Viešosiose bibliotekose esanti kompiuterinė įranga, prijungta prie tinklo ir interneto, bet 

techniškai pasenusi. Jose esančio daugiafunkcinio įrenginio dėka, vartotojams teikiamos dokumentų 

kopijavimo, skenavimo, spausdinimo paslaugos. Atnaujinus kompiuterinę ir programinę įrangą, 

pagal vykdomą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje“, tikimasi, bibliotekos veiklos sklandumo ir vartotojų bei 

lankytojų padidėjimo. 

Kalvarijos savivaldybės viešojo biblioteka neturi transporto priemonės. 

 

Išvados 

Pasiekimai 

 2019 metais viešajai bibliotekai priskyrus Kalvarijos krašto muziejų ir informacijos 

centrą, buvo organizuota daugiau renginių, padidėjo lankytojų skaičius; 

 Suaktyvėjo informacijos ir dokumentų apie Kalvarijos kraštą kaupimas, tvarkymas ir 

sklaida; 

 Gauta akreditacija jaunimo savanoriškai veiklai organizuoti; 



Kalvarijos SVB. 2019 m. tekstinė veiklos ataskaita 

  

25 

 

 Buvo apmokyta 440 gyventojų, vartotojams suteikta 1201 skaitmeninio raštingumo 

konsultacija; 

 Skaitytojai aktyviai dalyvavo „Vasara su knyga“ akcijoje; 

 Pastatytas paminklas kraštiečiui,  signatarui P. Klimui; 

 Sėkmingai startavo XII sezono „Auksinio proto“ gyvas žaidimas (13 žaidimų), vyko 

intelektualus komandinis žaidimas „Europrotai“ (dalyvavo 4 komandos). 

 

Trūkumai ir problemos 

 Lėšų stygius dokumentų fondų atnaujinimui; 

 Filialuose techniškai pasenusi kompiuterinė įranga – nepatraukli vartotojams; 

 Antrame aukšte esančios filialų patalpos, nepasiekiamos senyvo amžiaus ir neįgaliems 

vartotojams; 

 Daugėjant funkcijų, gaunamų patalpų plotų, kylant kainoms ir negaunant papildomo 

finansavimo ne tik išgyventi, bet ir vykdyti privalomas funkcijas bus iššūkis. 

 

Perspektyva (arba ateinančių metų veiklos kryptys) 

 Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka sieks išlikti savo bendruomenėje žinoma, 

patikima ir saugi intelektinių žinių, informacijos, kultūrinės edukacijos paslaugų davėja ir toliau 

bendraujanti su visais savo socialiniais partneriais, teikianti galimybę nuolatiniam mokymuisi visą 

gyvenimą, žinių ir informacijos prieigą visiems Kalvarijos savivaldybės gyventojams ir svečiams; 

 2020 metais sugrįžus į renovuotas patalpas (miesto centre), didelis dėmesys bus 

skiriamas jų įveiklinimui: kokybiškų paslaugų plėtrai, naujų veiklos formų paieškai, darbuotojų 

kompetencijų stiprinimui, edukacinių programų kūrimui suaugusiems ir vaikams, pritraukiant 

Kalvarijos krašto tautodailininkus, literatus, kitus kuriančius žmones. 

_______________________ 

 

2019 m. tekstinė veiklos ataskaita parengta pagal skyrių (Dokumentų komplektavimo ir 

tvarkymo, Informacijos ir kraštotyros, Skaitytojų aptarnavimo) ir Direktorės ataskaitas. 

 

 

Direktorės pavaduotoja  

Nijolė Skroblienė  

El.paštas.:komplektavima@kalvarijosvb.lt  
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1 priedas 

Projektų sąrašas 

 
Pavadinimas Vykdymo/ 

dalyvavimo 

laikotarpis 

Projekto tikslas Dalyviai ir 

partneriai 

Rezultatai Kas 

finansuoja 

Pritrauktos 

lėšos (be 

SVB indėlio) 

1 2 3 4 5 6 7 

Bibliotekos rengti ir vykdyti  projektai 

Informacinio 

leidinio 

„Lankytinos 

vietos 

Kalvarijos 

krašte“ leidyba 

2019 m. 

spalio- 

gruodžio 

mėn.  

Skatinti turizmo 

plėtrą 

Kalvarijos 

krašte 

Kalvarijos 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka ir 

10 jos filialų, 

Kalvarijos 

krašto 

muziejus. 

Išleista knyga 

„Kalvarijos kraštas 

(kelionių vadovas)“, 

organizuotas jos 

pristatymas  

Kalvarijos 

savivaldybės 

etninės 

kultūros 

plėtros 2019-

2022 metų  

programos 

dalinį 

finansavimas 

ir Kalvarijos 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

lėšomis. 

2000,00 Eur.  

Išmaniojo 

atviruko 

leidyba 

2019 m. Skleisti 

informacija 

apie kraštietį  

1918 m. vasario 

16-os d. 

Nepriklausomy

bės akto 

signatarą Petrą 

Klimą, 

reprezentuoti 

Kalvarijos 

kraštą 

Kalvarijos 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

Išleistas išmanusis 

atvirukas 

Kalvarijos 

savivaldybės 

valstybės 

atkūrimo 

šimtmečiui 

paminėti 

koordinavimo 

grupė 

335,00 Eur 

Projektai, kuriuose biblioteka yra partneris 

„Žaidžiu-

bendrauju-

tobulėju" 

2019 m. Pagaminti 

Jenga XXL ir 

Domino XXL 

žaidimų 

komplektai, 

surenti 

renginius su 

vaikais ir 

jaunimu. 

Projektą 

parengė 

Viešoji įstaiga 

„Užupio 

namai“ 

Pagaminta Jenga 

XXL ir Domino 

XXL žaidimų 

komplektai, surenti 

renginiai su vaikais 

ir jaunimu. 

x x 

„Kas dainose 

neišdainuota“ 

2019 m.  Sukurti 

dokumentinį 

filmas 

„Keturiasdešimt 

žydinčių 

pavasarių“ 

Projektą 

parengė 

Viešoji įstaiga 

„Užupio 

namai“ 

Sukurtas 

dokumentinis filmas 

„Keturiasdešimt 

žydinčių pavasarių“  

x X 

„Kauno regiono 

viešųjų 

bibliotekų 

darbuotojų 

sveikatos 

stiprinimas“ 

2019 m. Suteikti žinių 

sveikatos 

stiprinimo tema 
Kauno regiono ir 

kitų Lietuvos 

bibliotekų 
darbuotojams, 

organizuojant 
paskaitas ir 

skleidžiant 

aktualią 
informaciją 

Projektą 

parengė 

Kauno 

apskrities 

viešosios 

bibliotekos 

Kalvarijos 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

(+10 jos filialų) 

darbuotojams 

paskaitų pagalba 

buvo suteikta žinių 

sveikatos stiprinimo 

temomis, skleidžiant 

aktualią informaciją 

darbuotojų sveikatos 

sutrikimų, susijusių 

su jų darbo specifika 

bei prevencija. 

Gerinant bibliotekų 

fizinę aplinką 

x x 
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praktinių užsiėmimų 

metu, buvo ugdoma 

regiono bibliotekų 

darbuotojų fizinio 

aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos įpročiai. 

„Gyventojų 

skatinimas 

išmaniai 

naudotis 

internetu 

atnaujintoje 

viešosios 

interneto 

prieigos 

infrastruktūroje

“. 

2018 m. 

balandis–

2021 m. 

kovas 

Plėtoti ir 

atnaujinti 

viešosios 

prieigos 

kompiuterių ir 

interneto 

infrastruktūrą 

viešosiose 

bibliotekose, 

sudarant 

sąlygas 

gyventojams 

dalyvauti 

skaitmeninių 

kompetencijų 

ugdymo ir 

vietos 

skaitmeninio 

turinio kūrimo 

bei kitose 

skaitmeninės 

informacijos 

iniciatyvose. 

Partneris -

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija. 

Dalyviai: 

Lietuvos 

viešosios 

bibliotekos 

 

1. Atnaujinta 

kompiuterinė ir 

programinę įranga. 

2.  Biblioteka turi 

galimybę pasiūlyti 

tokių technologijų, 

kurių gyventojai ar 

namų ūkiai dar 

neturi: bus sukurtos 

naujos darbo vietos 

darbui su vaizdo ir 

garso ir/ar grafine 

medžiaga, asmenų 

inžinerinius 

gebėjimus 

lavinančiais 

konstruktoriais, 

robotikos rinkiniais, 

taip pat darbui su 

virtualios realybės ir 

kt. įrenginiais. 

X X 

„Prisijungusi 

Lietuva: 

efektyvi, saugi 

ir atsakinga 

Lietuvos 

skaitmeninė 

bendruomenė 

2018 m. 

balandis–

2021 m. 

kovas 

Padėti 

gyventojams 

išmokti 

efektyviai, 

saugiai, 

atsakingai 

naudotis 

informacinėmis 

Technologijomi

s bei internetu 

ir jo 

teikiamomis 

galimybėmis 

Dalyviai: 

Lietuvos 

viešosios 

bibliotekos. 

Projekto 

partnerės: 

asociacija 

„Langas į 

ateitį“, Vidaus 

reikalų 

ministerija, 

Ryšių 

reguliavimo 

tarnyba ir 

Nacionalinė 

biblioteka. 

Apmokyta iš viso 

120 gyventojų (138 

val.). Skaitmeninio 

raštingumo mokymai 

organizuoti  

pradedantiesiems (70 

gyventojų, 48 val.) ir 

pažengusiems (50 

gyventojų, 90 val.) 

2019 m. veiklą 

vykdė 42 e. skautai. 

X X 

Projektai, kuriuose biblioteka yra dalyvis 

"Tarptautinės 

tarpinstitucinės 

žinių dalijimosi 

praktikos LT – 

ESP" 

 

2019 m. stiprinti 

bibliotekų 

bendruomenės 

atvirumo ir 

mobilumo 

strategines 

kompetencijas, 

dalintis 

tarpinstitucine 

kultūros, 

mokslo ir 

socialinės 

srities gerąja 

patirtimi, 

gerinti 

bibliotekų 

srities 

darbuotojų 

komunikaciją ir 

skatinti 

inovatyvių 

Savivaldybių 

viešųjų 

bibliotekų 

asociacijos 

nariai 

Plėtimas tarptautinių 

ryšių ir 

susipažinimas su kitų 

šalių bibliotekomis, 

kitomis 

institucijomis 

X X 
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paslaugų plėtrą. 

Projektas „Nuo 

Lietuvos iki 

Suomijos: 

bibliotekų 

tarptautinių 

ryšių 

stiprinimas“ 

2019 m.  stiprinti Kauno 

regiono viešųjų 

bibliotekų 

ryšius su Estijos 

ir Suomijos 

bibliotekomis, 

organizuojant 

tarptautinius 

susitikimus su 

užsienio 

bibliotekų 

specialistais ir 

bibliotekų 

asociacijų 

nariais, ir 

perimti šių šalių 

gerąją 

patirtį bibliotek

os paslaugų, 

skirtų įvairioms 

visuomenės 

grupėms, 

plėtros srityje. 

 Kauno regiono 

viešųjų bibliotekų 

ryšius stiprinimas su 

Estijos ir Suomijos 

bibliotekomis, 

susitikimas su 

užsienio bibliotekų 

specialistais ir 

bibliotekų asociacijų 

nariais, ir 

dalinimasis šalių 

gerąją 

patirtimi bibliotekos 

paslaugų, skirtų 

įvairioms 

visuomenės 

grupėms, plėtros 

srityje.  

X X 

„Kalvarijos 

savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

patalpų 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams" 

2014-2020 

m. 

Pagerinti 

Kalvarijos 

savivaldybės 

teritorijos 

gyventojų 

bibliotekinį ir 

informacinį 

aptarnavimą, 

padidinti 

teikiamų 

paslaugų 

įvairovę, taip 

išlaikant 

esamus bei 

skatinti 

papildomų 

lankytojų 

srautus. 

Kalvarijos 

savivaldybės 

viešoji 

bibliotrka 

2019 m. 

modernizuota apie 

600 kv. m. patalpų 

plotas. 

 

X X 

 
 

______________________________ 
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