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VADOVO ŽODIS
2019 metais rajono viešųjų bibliotekų veiklos prioritetai buvo: infrastruktūros gerinimas ir
viešųjų erdvių įveiklinimas, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitmeninio raštingumo
ugdymo paslaugų plėtra, Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) kokybės didinimas.
Ataskaitiniais metais Jonavos rajono viešosiose bibliotekose įregistruota 12854 vartotojai,
(31 % rajono gyventojų), apsilankė 173526 lankytojų. Palyginus su praėjusiais metais vartotojų
skaičius išaugo 266, lankytojų 180. Atsinaujinusi ir pasikeitusi Viešoji biblioteka ne tik pritraukė
naujų skaitytojų, bet ir naujų lankytojų. Biblioteka tapo traukos centru, jauki vieta darbui,
laisvalaikiui, pomėgiams ar tiesiog pasisėdėjimui su kavos puodeliu. Šiandien skaitytojai gali
džiaugtis moderniomis skaityklomis, įrengta vaikų ir jaunimo erdve, daugybe kitų naujovių.
2019-ieji – Jonavos viešosios bibliotekos 80-mečio metai. Siekdami įprasminti šią šventę,
visus metus skyrėme akcijas ir renginius 80-mečio minėjimui. Nuo balandžio mėnesio buvo rengiami
ir viešinami trumpi pasakojimai susiję su biblioteka, kurie vadinosi „Istorija po istorijos“. Parengta
virtuali bibliotekos „Atradimų knyga“, kurioje buvo pristatytas simbolinis skaičius – 80 atradimų.
Veikė dokumentų ir fotografijų parodos „Bibliotekos spalvos“, paruošta virtuali paroda „Knyga,
biblioteka ir laikas“. Metų pabaigoje organizavome 80-mečio šventę, kuri subūrė daugybę svečių iš
visos Lietuvos ir Jonavos miesto.
Visa bibliotekų veikla nukreipta bendruomenės kultūrinių ir informacinių poreikių
tenkinimui, skatina partnerystę su kitomis savivaldybės socialinėmis, švietimo, visuomeninėmis
organizacijomis ir užtikrina bibliotekų veiklų prieinamumą ir plėtrą. Viešoji biblioteka ir jos
padaliniai organizavo 1042 įvairius renginius, iš jų – 317 parodų.
Bibliotekose buvo organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymai, kurių metu apmokyti 946
žmonės. Vartotojų mokymo naudotis kompiuterine įranga ir kitų mokymo valandų skaičius – 1011.
Per metus darbuotojos suteikė 8663 konsultacijas, atsakė į 10146 informacines užklausas bibliotekų
lankytojams.
Ataskaitiniais metais Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo Jonavos
rajono savivaldybės administracijos įgyvendintame projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės
administracijoje“ pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą. Šio projekto metu
atlikta Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų teikiamų paslaugų procesų
analizė ir parengti paslaugų tobulinimui reikalingi dokumentai, apmokyti darbuotojai bei įdiegta
elektroninė Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos
sistema už 81065,00 Eurus.
Gerų rezultatų pasiekėme dalyvaudami projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Mūsų biblioteka patenka į aktyviausiai dirbančių
bibliotekų dešimtuką visoje Lietuvoje. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas
gavo padėką už indėlį ugdant regiono gyventojų skaitmeninį raštingumą ir sėkmingą 2019 m.
dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva“.
Įgyvendindami projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
infrastruktūroje“, atnaujinome kompiuterinę įrangą Viešojoje bibliotekoje ir Ruklos filiale. Gauta
įrangos už sumą 37189 Eurų.
2019 metais pradėjome vykdyti projektą „Biblioteka – tai Jūs ir mes“, kuris dalinai
finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų. (Projektui skirtos finansavimo lėšos: 22070 Eurų.). Šis
projektas, skirtas socialinės rizikos šeimų socializacijai ir integracijai į visuomenę. Metų pabaigoje
vyko paruošiamieji projekto darbai, projektinės veiklos prasidėjo 2020 metais sausio mėnesį.
Rugsėjo-spalio mėnesiais vykdėme Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotą projektą
„Ekskursijų ciklas „Literatūrinė Jonava“, organizavome ekskursijas po literatūrinius Jonavos
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objektus miesto ir rajono moksleiviams, Kauno regiono turizmo dalyviams. Projektui skirta 2800,00
Eurų iš Kultūros.
Pasibaigus projektui Viešojoje bibliotekoje yra teikiama nauja paslauga – audiogidas
„Literatūrinė Jonava“. Atėję į Viešąją biblioteką, lankytojai gali skolintis garso grotuvus, belaides
ausines ir žemėlapius bei nueiti ekskursijos maršrutą savarankiškai, klausydamiesi gido teksto.
Audiogidas yra įrašytas trimis kalbomis – lietuviškai, angliškai ir rusiškai, tad šią paslaugą taip pat
rekomenduojame svečiams iš kitų šalių.
Nuo birželio mėnesio Viešojoje bibliotekoje ir 16-oje jos filialų teikiama nauja paslauga –
nemokamos teisinės konsultacijos, kurias nuotoliniu būdu teikia Vilniaus universiteto Teisės klinikos
konsultantai. Iš anksto užsiregistravę, bibliotekos bei jos filialų lankytojai, gali prisijungti prie
virtualaus pokalbių kambario su VU Teisės klinika.
Tradiciškai įgyvendinome projektą „Nuo žaidimų iki rinkimų“, skirtą Europos dienai
paminėti (Projekto vykdymui buvo gauta 1250,00 Eurų). Projekto tikslas: švęsti Europos dieną kartu
su Jonavos miesto bendruomene ir stiprinti bendrystės jausmą. Šventę organizavome Knygų terasoje.
Lankytojų laukė „Rytinė kava“ ir koncertinė programa, norintys galėjo dalyvauti Europos egzamine
arba akcijoje „Ateik ir balsuok“. Vakare surengtos Eurodūzgės „Aš balsuosiu“, kurių metu vyko
neformali diskusija.
Galime džiaugtis bendryste su jaunimo organizacijomis. Viešojoje bibliotekoje Jaunimo
knygų klubas rengė susitikimus su rašytojais, kino vakarus, susirinkimus, mokymus, edukacijas,
susitikimus. Tarptautinės organizacijos „DoFe“ savanoriai padėjo tvarkyti knygų fondus, reklamuoti
bibliotekos projektus, akcijas ir renginius. Tradiciniuose „Auksinių gulbių“ apdovanojimuose,
kuriuos rengia Jonavos jaunimo organizacijų sąjunga, Jonavos viešoji biblioteka buvo apdovanota
kaip draugiškiausia įstaiga jaunimui.
Viešojoje bibliotekoje veiklą tęsė „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų klubas, vyko Knygų klubo
susitikimai su rašytojais. Jonaviečiai galėjo bendrauti su poetu V. Rudžiansku, rašytojais A. Šileika,
J. Šeimiu, V. Papieviu, žurnalistu L. Dapkumi ir kt. Pristatėme jonaviečio V. Juknelio naujausią
knygą.
Labai aktyviai veikė bibliotekoje susikūręs senjorų klubas „Polėkis“. Per metus buvo
organizuotos 53 veiklos, kuriose dalyvavo 635 lankytojai. Kas mėnesį vyko teminiai renginiai,
susitikimai, grupių pagal pomėgius užsiėmimai, diskusijos, mokymai, išvykos. Klubo narių sąraše –
82 asmenys.
Trečius metus organizuojamas respublikinės Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos
konkursas. Šiais metais ji po mirties atiteko rašytojui Romui Treiniui už itin savitą ir originalų romaną
„Dziedas“, išleistą praėjusiais metais Vilniuje leidykloje „Tyto alba“.
Leidyba yra viena iš Viešosios bibliotekos veiklų. 2019-tais metais išleisti du Jonavos krašto
kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ numeriai ir knyga „Jonavos valsčiaus šauliai 1919–1940“.
Siekdami skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų motyvaciją
skaityti, Viešosios bibliotekos darbuotojai tęsė tradiciją kartą per mėnesį lankytis Jonavos globos
namuose ir pristatyti lietuvių poetų kūrybą. Rimkų filialo darbuotojos lankėsi Jonavos miesto
lopšeliuose-darželiuose ir organizavo garsinius skaitymus „Keliaujanti knyga“. Bibliotekininkės
supažindino vaikus su biblioteka, knyga, kartu skaitė ir aptarinėjo knygutes.
Aktyviai dalyvavome Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje
akcijoje „Knygų Kalėdos“. Šios akcijos metu bibliotekoms padovanota 429 knygų.
Kasmet organizuojami renginiai skirti akcijai „Metų knygos rinkimai“. Ataskaitiniais metais
už originalius renginius Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka knygų komplektais apdovanojo
Viešąją biblioteką, Čičinų, Išorų, Kulvos, Rimkų, Šilų, Šveicarijos ir Upninkų filialus.
Vis dar didžiuojamės ir aktyviai įveikliname Knygų terasą. 2019-tais metais Knygų terasoje
buvo surengta 17 renginių, kuriuose dalyvavo 1685 lankytojai. Jonaviečiai į Knygų lentyną atnešė ir
tarpusavyje pasidalino apie 5000 knygų. Esant puikioms oro sąlygoms čia visuomet rasime žmonių,
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kurie ateina pabendrauti, susitikti ar pasikeisti knygas. Tai mėgstama vieta jaunimo tarpe, kurie dažnai
užsuka po pamokų pasinaudoti nemokamu bevieliu internetu.
Jonaviečiai buvo kviečiami į Viešojoje bibliotekoje eksponuotas Nacionalinės premijos
laureatų fotografų Antano Sutkaus, Algimanto Aleksandravičiaus, Gintauto Trimako ir Romualdo
Požerskio fotografijų parodas.
Po remonto Viešojoje bibliotekoje pirmus metus veikė įkurta vaikų ir jaunimo erdvė, kurioje
jaunieji bibliotekos lankytojai gali leisti laisvalaikį, skaityti knygas, žaisti stalo žaidimus. Per 2019
metus surengti 72 įvairūs kūrybiniai užsiėmimai ikimokyklinukams ir pradinių klasių mokiniams.
Juose dalyvavo 2328 dalyviai. Nuolat sulaukiame svečių iš Jonavos miesto ir rajono lopšelių-darželių,
pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, o taip pat Kauno miesto ir kitų. Vedame edukacijas
„Kibk rankomis į modeliną“, „Piešiu mandalą“, „Emociukų dirbtuvės“ ir kitas netradicines pamokas.
Skaitome, kuriame knygų skirtukus, susipažįstame su emocijomis, susitinkame su pasakų
personažais. Kiekvieną mėnesį rengiame linksmuosius animacijos šeštadienius, „Šeimadienius“,
kuriuose žiūrime filmukus, vykdome edukacines dirbtuvėles, susitinkame su knygų personažais.
Rajono viešosios bibliotekos aktyviai prisijungė prie Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų
organizuotos vasaros „Skaitymo iššūkio“ akcijos. Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. skaitymo
varžytuvėse užsiregistravo 1167 dalyviai, kurie perskaitė net 4121 knygų. Susumavus rezultatus,
galime džiaugtis, kad Jonavos rajono viešosios bibliotekos aktyviai dalyvavo akcijoje ir užėmė trečią
vietą respublikoje, Kauno regiono bibliotekų tarpe buvome pirmi.
Kviesdami dalyvauti „Skaitymo iššūkyje“ ir skatindami aktyvų skaitymą, visą vasarą
vykdėme skaitymo skatinimo akciją „Vasara su knyga“. Visuose akcijos renginiuose dalyvavo apie
700 vaikų, kuriuos atvedė tėveliai, seneliai, miesto lopšelių-darželių auklėtojos bei vasaros stovyklų
„Drąsios morkos“, „Ridikiukas“, Vaikų visapusiško lavinimo centro darbuotojos.
Ši akcija buvo užregistruota Švietimo ir mokslo ministerijos konkurse „Atverk duris vasarai“
ir tapo laureate. Už šią akciją buvome apdovanoti Švietimo, kultūros ir sporto ministerijos ministro
Algirdo Monkevičiaus padėka, o akcijos vykdytojams organizuota kelionė į Krokuvą.
Nuo spalio mėnesio Jonavos rajono tarybos sprendimu įkurtas Viešosios bibliotekos
padalinys – Atvirasis jaunimo centras. Jonavos tarybos sprendimu buvo naujai patvirtinti Viešosios
bibliotekos nuostatai ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas, o VB
direktorės įsakymu patvirtinome Atvirojo jaunimo centro nuostatus ir jaunimo darbuotojų pareigybes.
Veikloms suaktyvinti pateikėme projektą Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos „Tu gali rinktis ir Judėti kartu“.
Galime džiaugtis aktyviu bendradarbiavimu su kitomis Jonavos mieste įsikūrusiomis
kultūros ir švietimo įstaigomis, įvairiomis organizacijomis: Jonavos visuomenės sveikatos biuru,
Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centru, Jonavos raj. policijos komisariatu, Jonavos užimtumo
tarnyba, Jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir kt.
2019 m. Bibliotekos biudžetas
Gauta lėšų: 904719,78 Eur
 Iš biudžeto (bibliotekos steigėjo ir valstybės lėšos) – 762209,04 Eur
 iš jų steigėjo lėšos dokumentams – 8200,0 Eur, periodikai – 15800,0 Eur
 už mokamas paslaugas – 3021,42 Eur
 fizinių, juridinių asmenų parama – 10350,28 Eur
 programų, projektų, (grantų) – 129139,04 Eur
Išlaidos: 903026,79 Eur
 Darbo užmokesčiui – 588480,00 Eur
 Dokumentams įsigyti – 69062,17 Eur
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 Iš jų: knygoms – 52262,17 Eur, periodikai – 15800,0 Eur, kitiems dokumentams –
1000,00 Eur
 Automatizacijai: kompiuterinei ir programinei įrangai, jos palaikymui ir kt.– 147820,88
Eur
 Kitos išlaidos (įmokos soc. draudimui, patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms,
smulkus remontas, dokumentų įrišimui) – 97663,74 Eur
Kaip ir kasmet iniciavome veiklas papildomų lėšų pritraukimui. 2019 metais įvairūs
projektai ir kitos veiklos, pritraukė 12,9 tūkst. Eur.
NAUDOJAMOS SANTRUMPOS
SVB – Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai
VB – Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
MF – Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos miesto filialas
KF – Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialai
Fiz. vnt. – dokumento tiražo vienetas
DGĮ – Dokumentų grąžinimo įrenginys
NBDB – Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
KRVA – Kauno regioninis valstybės archyvas
KAA – Kauno arkivyskupijos archyvas
POLA – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
VRSS – Vartotojų registracijos ir statistikos sistema
VIPT – Viešieji interneto prieigos taškai
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1. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLŲ 2019 METAIS ĮGYVENDINIMAS
Viešosios bibliotekos veikla organizuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerijos suformuluotas bibliotekų plėtros strategines kryptys 2016–2022 metams, Jonavos rajono
savivaldybės kultūros strategiją iki 2026 metų bei Jonavos rajono savivaldybės 2019–2021 metų
strateginiame plėtros plane numatytą strateginį tikslą „Kultūros veiklos sklaida ir jos vaidmens
bendruomenės gyvenime didinimas“.
Įgyvendindama 2019 metų veiklos planą Biblioteka įgyvendino šiuos uždavinius:
1 lentelė
2019 metų uždavinių įgyvendinimo rezultatai
Eil.
Nr.

Veiklos uždavinys

Veiksmo kriterijus

1.

Organizuoti
rajono
gyventojų bibliotekinį
aptarnavimą,
teikti
tradicines ir inovatyvias
paslaugas

Skaitytojų skaičius
(vnt.)
Lankytojų skaičius
(vnt.)
Išduotis (fiz. vnt.)
Atsakyti informacinių
užklausų (vnt.)
Bibliotekos lankytojai
pasinaudoję interneto
paslaugomis (vnt.)
Organizuotų renginių,
parodų, edukacinių ir
kūrybinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

2.

3.

4.

Didinti paslaugų plėtrą,
užtikrinant
kultūrinės
veiklos
įvairovę,
populiarinti skaitymą,
kūrybiškumą,
laisvalaikio praleidimą.
Vykdyti
dokumentų
fondų priežiūrą, apskaitą
ir apsaugą, papildyti
dokumentų
fondus
naujais dokumentais
Rengti ir leisti Jonavos
kultūros ir istorijos
metraštį „Taurosta“
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Veiksmo kriterijaus reikšmė
Planuota
Pasiekta Planuoto
rodiklio
įvykdymas
(procentai)
12400
12854
103,6 %
165000

173193

105 %

400000
10000

432177
10146

108 %
101,4 %

50000

65173

130,3 %

700

1042

148,8 %

14162

118 %

1000

100 %

Įsigyti naujų
12000
dokumentų: knygų,
serialinių, periodinių
ir kitų leidinių (fiz.
vnt.)
Jonavos kultūros ir 1000
istorijos metraščio“
„Taurosta“
dviejų
numerių išleidimas
(fiz. vnt.)
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų skaičius:
Rajono gyventojus aptarnauja Viešoji biblioteka (toliau VB), 1 miesto filialas (toliau MF) ir
15 kaimo filialų (toliau KF).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 m. Jonavos rajone gyveno 41331
gyventojas (2018 m. – 42052). Viešųjų bibliotekų tinklas per paskutinius trejus metus nepasikeitė ir
išlieka stabilus.
Išdavimo punktų viešosios bibliotekos neturėjo, tačiau bibliotekininkams talkino knygnešiai,
savanoriai ar socialiniai darbuotojai, kurie aptarnavo gyventojus namuose.
2019 metais daug dirbome ieškodami geriausių sprendimų teikiant rajono gyventojams
bibliotekų paslaugas.
Jonavos SVB veikla vykdoma vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019-1121 d. sprendimu Nr. 1TS-215 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų
patvirtinimo“ nuostatais.
Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019-09-19 d. sprendimu Nr. 1TS-173
„Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ buvo peržiūrėta
Viešosios bibliotekos organizacinė struktūra. Nuo spalio 15 d. prie Viešosios bibliotekos buvo
prijungtas padalinys – Atvirasis jaunimo centras, kuriame dirba du jaunimo darbuotojai. Viešosios
bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinti Atvirojo jaunimo centro nuostatai ir jaunimo darbuotojų
pareigybės.
2 lentelė
Bibliotekų prieinamumas 2019 m.
Metai

2019 m.

Bibliotekų skaičius metų
pabaigoje
Iš
VB Miesto Kaimo
viso
filialas
filialas

Bibliotekų
tankumo
koeficientas

Bibliotekų
prieigos
koeficientas

17

0,4

2431

1

1

15

Knygnešystė
Knygnešių
skaičius

Aptarnau
ta
vartotojų

Išduota
dokumen
tų
fiz. vnt.

108

218

9752

Išanalizavus Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus ir miesto Rimkų filialo veiklą,
buvo priimtas sprendimas, sujungti šiuos du padalinius, kurie iki šiol veikė po vienu stogu, bet vykdė
skirtingas veiklas. Rimkų filialas aptarnavo tik suaugusius lankytojus, o Vaikų literatūros skyrius –
vaikus. Nuo sausio 1 d. pakeista Rimkų filialo struktūra, peržiūrėti filialo nuostatai ir patvirtintos
darbuotojų pareigybės.
Pasikeitė vartotojų aptarnavimas Viešojoje bibliotekoje. Po remonto įrengtoje vaikų ir
jaunimo erdvėje nuolatos organizuojama įvairi veikla – edukaciniai užsiėmimai, filmų peržiūros,
kūrybinės dirbtuvės ir kt.
Viešoji biblioteka lankytojus aptarnavo I–V nuo 9 iki 19 val., VI nuo 9 iki 17 val.; vasaros
metu lankytojus aptarnavo I–V nuo 9 iki 18 val. ir VI–VII – skaitytojų neaptarnavo. Viešoji biblioteka
buvo atvira savo lankytojams 287 dienas. VB vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per
dokumentų grąžinimo įrenginį (DGĮ). Per metus šia paslauga pasinaudojo 1090 vartotojų ir grąžino
5564 dokumentus. Šiuo įrenginiu dažniausiai naudojosi dirbantieji – 530, studentai – 118, moksleiviai
– 214, pensininkai – 110 ir kiti – 118. Skaitytojai mėgsta naudotis šia paslauga, kadangi ji yra saugi,
patikima ir patogi.
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Miesto Rimkų filialas savo skaitytojus aptarnauja pirmadieniais–penktadieniais nuo 10 iki
18 val., šeštadieniais nuo 9 iki 17 val. Vasaros metu šeštadieniais skaitytojų neaptarnauja. Per
praėjusius metus filialas savo lankytojams buvo atidarytas 287 dienas. Vidutiniškai per dieną buvo
aptarnaujami 36 lankytojai.
Kaimo filialų darbo grafikai sudaryti atsižvelgiant į kiekvienos bibliotekos mikrorajono
ypatumus. Penki kaimo filialai dirba nepilnu etatu. Šeštadieniais dirba 40 %. kaimo bibliotekų. Per
praėjusius metus kaimo filialas savo lankytojams buvo atidarytas vidutiniškai 180 darbo dienų.
Vidutiniškai per darbo dieną buvo aptarnaujami 27 lankytojai.
3. DOKUMENTŲ FONDO FORMAVIMAS
Pagrindinis fondų komplektavimo šaltinis – einamasis komplektavimas, t. y. bibliotekos
fondų papildymas naujais dokumentais. Pagrindinis įsigijimo kriterijus – viešieji pirkimai, laikantis
Viešųjų pirkimų įstatymo.
3 lentelė
Aprūpinimas dokumentais 2017–2019 m., fiziniai vienetai
Pokytis 2018/2019m.

Fondo apimtis metų pabaigoje
Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

2017

2018

2019

Vienetai

Procentai

vienam
gyventojui
tenka
dokumentų

79867
9585
102694
192146

76786
8310
102356
187452

60284
22699
99195
182178

-16502
+14389
-3161
-5274

-27 %
+63 %
-3 %
-3 %

3,3
2,8
6,7
4,4

(+;-)

vienam
vartotojui
tenka
dokumentų

1000
gyventojų
tenka
dokumentų

11,3
8,5
20,5
14,2

3294
2768
6748
4 11

2019-ais metais keitėsi Viešosios bibliotekos struktūra, todėl keitėsi ir fondų struktūra.
Abonemento, Meno ir muzikos skaityklos, Periodikos skaityklos fondai buvo sujungti į vieną –
Vartotojų aptarnavimo skyriaus fondą, o Vaikų literatūros fondas prijungtas prie Rimkų filialo. Po
pertvarkymo Viešosios bibliotekos fondas sumažėjo 27 %, o Miesto filialo fondas išaugo 63 %.
4 lentelė
Dokumentų fondo kaita 2017–2019 m., pavadinimai
Gauta per metus

Nurašyta per metus

Fonde yra metų pabaigoje

Biblioteka

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

VB

1583

1570

1869

860

919

7601

52589

53240

47508

MF

387

630

7357

687

21

121

4640

5249

12485

KF

335

261

209

341

200

503

9964

10025

9731

SVB

1610

1589

1884

839

892

1152

52646

53343

54075
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Nuo 2018 m. SVB fondas sumažėjo 3 %. Po remonto Viešojoje bibliotekoje buvo atrinkta ir
nurašyta daug susidėvėjusių ir praradusių aktualumą dokumentų, o filialuose – po dokumentų fondo
patikrinimų. Ataskaitiniais metais buvo atlikti dokumentų fondo patikrinimai Bukonių, Kuigalių,
Panoterių, Žeimių, Liepių filialuose. Kulvos, Šilų, Šveicarijos, Upninkų ir Užusalių filialuose
bibliotekininkės pačios atrinko ir nurašė susidėvėjusius dokumentus.
1 pav.
Fondo dydis 2017–2019 m., fiziniai vienetai

200 000
180 000
160 000
140 000
120 000

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
VB

MF

KF

2017

2018

SVB

2019

2 pav.

Gyventojų
skaičius

Vartotojų
skaičius

Fondo dydis

Gyventojų, vartotojų ir fondo dydžio (fiz. vnt.)
kaita 2017–2019 m.

2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
0

50000

100000
SVB

KF

150000
MF

200000

250000

VB
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5 lentelė
Aprūpinimas naujais dokumentais 2017–2019 m., fiziniai vienetai
Gauta dokumentų

Biblioteka

Mieste*
KF
SVB

Pokytis 2018/2019 m.
(+;-)

1 gyventojui tenka naujai
gautų dokumentų

2017

2018

2019

Vienetai

Procentai

2017

2018

2019

5038
10886
15924

4908
8965
13873

5221
8967
14162

+313
+2
+289

+6 %
+0,02 %
+2 %

0,2
0,7
0,4

0,2
0,6
0,3

0,2
0,6
0,3

*Mieste – Viešojoje bibliotekoje ir Miesto filiale kartu paėmus.

6 lentelė
Informacijos išteklių pirkimas 2017–2019 m.
Iš jų:
Metai

2017 m.
2018 m.
2019 m.

Lėšos
dokumentams
pirkti (EUR)

40 712
42 740
43 826

Įsigyta
dokumentų
(fiz. vnt.)

Įsigyta
dokumentų
(pav.)

Vidutinė
dokumento
kaina (EUR)

Įsigytų dokumentų
egzemplioringumas

Lėšos
tenkančios 1
gyventojui
(Eur)

5 734
5 432
5 421

1 220
1 220
1 457

7,10
7,87
8,08

4,7
4,5
3,7

0,96
1,02
1,06

Nors gyventojų skaičius rajone sumažėjo, 2019-ais metais lėšų informacijos ištekliams
įsigyti gavome 986 Eur daugiau (2,2 %), nei 2018-ais metais. Tačiau pabrangus knygoms, įsigijome
11 fiz. vnt. (0,2 %) mažiau nei 2018-ais metais. Vidutinė knygos kaina pakilo 0,21 Eur (2,6 %). Nuolat
brangstant knygoms, 2019-ais metais stengėmės įsigyti daugiau knygų pavadinimų, todėl sumažėjo
įsigytų dokumentų egzemplioringumas.
7 lentelė
Periodinių leidinių prenumerata 2017–2019 m.
Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

Lėšos prenumeratai (tūkst. Eur)

Užprenumeruota pavadinimų

2017

2018

2019

2017

2018

2019

4,1
0,8
11,8
15,9

4,5
0,8
10,6
15,9

3,8
1,1
10,9
15,8

79
17
15
93

80
18
20
100

69
40
21
95

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo lėšų prenumeratai ir užprenumeravo pavadinimų:
 2017 m. – 786 Eur, 15 pavad.
 2018 m. – 705 Eur, 20 pavad.
 2019 m. – 724 Eur, 21 pavad.
Nuo 2012 metų spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas vykdo kultūros leidinių
prenumeratą viešosioms bibliotekoms. 2019 m. mūsų biblioteka gavo 36 pav. šių kultūros periodinių
leidinių. Po vieną egzempliorių šių leidinių jonaviečiai gali rasti bibliotekos Knygų terasoje (Pvz.
„Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „7 meno dienos“, „Šiaurės Atėnai“, „Tremtinys“, „Kultūros
Puslapis 10
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barai“, „Naujoji Romuva“, „Krantai“, kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui „Pašvaistė“, žurnalai
vaikams „Laimiukas“, „Lututė“, „Tipu tapu“ ir kt.). Knygų terasoje taip pat galima rasti rajoninį
laikraštį „Alio Jonava“, kuris, užsidarius laikraščiui „Naujienos“, liko vienintelis rajone.
8 lentelė
Fondo atnaujinimo koeficientas 2017–2019 m.
Biblioteka
VB
MF
KF
SVB

2017
5
10
11
8

Fondo atnaujinimo koeficientas
2018
5
13
9
7

2019
6
8
9
8
9 lentelė

SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2017–2019 m., eurai

Metai
2017
2018
2019
Skirtumas
2018/2019m

Iš viso
65287
65982
68357
+3,5 %

Skirta lėšų
iš to skaičiaus
Kultūros Savival Parama
ministeri dybė
ja
33412
23200
8675
35440
23200
7342
35626
24000
8264
+0,5 %
+3,3 % +16 %

Skirta lėšų 1 gyventojui
Iš to skaičiaus
Kultūros Savivald Parama
Iš viso
ministeri ybė
ja
1,53
0,78
0,54
0,20
1,57
0,84
0,55
0,17
1,65
0,86
0,58
0,20
+4,8 %
+2,3 %
+5.2 %
+15%

%
Paramos būdu gauta 1502 fiz. vnt informacijos išteklių, o tai sudaro 11 % visos gauties.
Knygas bibliotekai dovanojo leidyklos „Alma littera“ (180 fiz. vnt.), „Mijalba“ (214 fiz.
vnt.), rašytojas V. Račickas (127 fiz. vnt.), Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ (456 fiz.
vnt.).
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka perdavė 8 knygų komplektus Metų
knygos rinkimams: Kulvos, Šveicarijos ir Rimkų bibliotekos gavo vaikų knygų penketukus, Viešoji
biblioteka – paauglių knygų ketvertuką, Čičinų ir Upninkų bibliotekos – poezijos knygų penketukus,
Išorų ir Šilų bibliotekos – suaugusiųjų knygų penketukus. Iš viso gavome 39 fiz. vnt. už 184,88 Eur.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu gavome 429 knygas. Daugiausia knygų šios akcijos metu
buvo padovanota Išorų (44) ir Užusalių (39) bibliotekoms.
SVB informacijos išteklių nurašymas vis dar didėja. Atlikus bibliotekų remontus, pakeitus
baldus, pakeitus Bibliotekos struktūrą, atlikus fondo patikrinimus, fondai buvo aktyviai valomi nuo
susidėvėjusių ir praradusių aktualumą informacijos išteklių. Viešojoje bibliotekoje buvo keičiama
fondo struktūra ir išdėstymas. Meno-muzikos skaityklos ir periodikos skaityklos fondai prijungti prie
abonemento ir sudarytas Vartotojų aptarnavimo skyriaus fondas. Vaikų literatūros skyrius buvo
prijungtas prie Miesto filialo. Žeimių, Kuigalių, Bukonių, Panoterių bibliotekose fondo patikrinimo
metu atrinkta nurašymui nemažai susidėvėjusių ir praradusių aktualumą dokumentų.
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10 lentelė
Dokumentų atranka ir nurašymas 2017–2019 m.,
fiziniai vienetai ir pavadinimai
Nurašyta iš viso
fiziniai vienetai
Biblioteka

2017

2018

Nurašyta iš viso
pavadinimai
2019

VB
3 392
6 898
19 883
MF
1 506
2 366
2 235
KF
12 308
9 303
12 128
SVB
17 206
18 567
34 246*
* Iš jų perduota iš vieno fondo į kitą 14810 fiz. vnt.

2017

2018

2019

860
687
341
839

919
21
200
892

7 601
121
503
1 152
11 lentelė

Dokumentų nurašymo priežastys 2017–2019 m., fiziniai vienetai
Metai

2017
2018
2019
Skirtumas
2018/2019 m., %

Nurašyta
iš viso

Susidėvėjusių

17 206
18 567
34 246
+4 %*

8 201
9 389
12 061
+22 %

Iš to skaičiaus
Pasenusių
Perduota iš
turiniu
skyriaus į sk.

8 901
8 997
7 334
-23 %

104
44
14 810
+99 %

Vartotojų
prarastų

0
137
23
-16 %

* Neskaičiuojant perduotų iš vieno fondo į kitą informacijos išteklių, 2019-ais metais iš viso nurašyta
19 436 fiz. vnt., t. y. 869 fiz. vnt.(4 %) daugiau nei 2018-ais metais.
12 lentelė
Dokumentų fondo naudojimas 2017–2019 m.
Biblioteka

2017

2018

2019

VB
MF
KF
SVB

3
2,1
1,6
2,2

3
2,4
1,6
2,3

3
3,6
1,6
2,4

SVB, Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose fondo apyvarta išlieka stabili, o Miesto filiale
– išaugo. Apyvartos didėjimą lėmė Vaikų literatūros fondo prijungimas prie Rimkų filialo. Išaugo
fondas, bet išaugo ir vartotojų skaičius bei informacijos išteklių išduotis.
Atsarginis fondas

Gauta 0 fiz. vnt.

Perduota 4 fiz. vnt.

2019-12-31 yra 328 fiz. vnt.
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Atsarginio fondo saugojimui neturime daug vietos, todėl jis 2017–2019 m. nepasipildė nė
vienu egz. Vertingos knygos, nereikalingi dubletai perduodami iš vieno fondo į kitą, bet dėl vietos
stokos neatiduodami į atsarginį fondą.
3 pav.
Atsarginio fondo pokytis 2017–2019 m.

Atsarginio fondo kaita 2017-2019 m.,
fiziniai vienetai
2019
2018
2017
0

100

200

300

400

500

600

4. BENDRUOMENĖS APTARNAVIMAS
Vartotojų telkimas
Rajono gyventojams paslaugas teikia Viešoji biblioteka ir jos padaliniai: miesto filialas, 15
kaimo filialų ir Atvirasis jaunimo centras.
Kasmet mažėja rajono gyventojų skaičius. Nuo 2017 metų rajone sumažėjo 1270 gyventojais
arba 2,9 %. Tačiau vartotojų skaičius bibliotekose išaugo 246 vartotojais arba 1,9 %. Vartotojų augimo
priežastys yra tokios: plečiamos bibliotekų paslaugos, padidėjo organizuojamų renginių ir edukacijų
skaičius, ieškoma įvairesnių renginių formų, vykdomi projektai, skaitmeniniai gyventojų mokymai ir
kt.
Ataskaitiniais metais bibliotekų paslaugomis naudojosi 31,1 % rajono gyventojų. Viešojoje
bibliotekoje sutelkta 29,2 % mikrorajono gyventojų. Vaikų literatūros skyrius buvo prijungtas prie
Miesto filialo, todėl čia išaugo gyventojų sutelkimo procentas net iki 32,7 %. Kaimo filialuose
gyventojų aptarnavimo procentas sumažėjo nuo 33,8 % iki 32,7 %.
13 lentelė
Gyventojų sutelkimas bibliotekose 2017–2019 m.
Gyventojų skaičius
aptarnaujamame mikrorajone
2017
2018
2019
Bendri gyventojų sutelktumo rodikliai

Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

19309
8500
14792
42601

18642
8400
15010
42052

18339
8200
14792
41331

Vartotojų skaičius
2017

2018

2019

6545
1055
5008
12608

6560
1077
4951
12588

5353
2665
4836
12854

Gyventojų sutelkimo
procentas
2017
2018
2019

33,8
12,4
33,8
29,5

35,2
12,8
32,9
29,9

29,2
32,5
32,7
31,1

Žymiai išaugo vartotojų skaičius Miesto filiale ne tik dėl to, kad pasikeitė filialo struktūra,
bet ir dėl to, kad išsiplėtė filialo paslaugų spektras. Bibliotekoje buvo organizuojama daug įvairių
renginių, akcijų, ekskursijų, mokymų ir kitų veiklų, kas taip pat turėjo įtakos vartotojų augimui.
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Džiugu, kad bibliotekose buriasi žmonės su savo pomėgiais, renkasi į klubus ar kitokius
užsiėmimus. Bibliotekos su savo teikiamomis paslaugomis išlieka atviros visiems bendruomenės
nariams. Vartotojų skaičiaus ir sutelkimo procento didėjimui įtakos turėjo aktyvus rajono gyventojų
dalyvavimas mokymuose, rengiamuose transliacijose, aktyvus naudojimasis interneto paslaugomis.
Rodiklių didėjimui taip pat įtakos turi didesnis finansavimas naujų dokumentų įsigijimui,
gausi ir įvairi periodinių leidinių prenumerata, įvairių projektų, programų įgyvendinimas, vis naujesni
ir įdomesni renginiai.
Vaikų sutelkimas bibliotekose
Gyventojų vaikų sutelkimas bibliotekose sudaro 54,8 % visų skaitytojų. Šis procentas
daugiausiai pasikeitė miesto filiale, nes iki 2019 metų šis filialas buvo orientuotas į suaugusių
skaitytojų aptarnavimą. Viešosios bibliotekos vaikų sutelkimas sumažėjo, nes visi vaikų literatūros
skyriaus skaitytojai ir lankytojai dabar registruojami miesto filiale.
14 lentelė
Gyventojų vaikų sutelkimas bibliotekose 2017–2019 m.
Aptarnaujamame mikrorajone
Vartotojų vaikų skaičius
gyventojų vaikų skaičius
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Bendri vaikų gyventojų sutelktumo rodikliai

Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

2748
1355
2445
6548

2696
1275
2532
6503

2274
1630
2486
6390

1547
101
1275
2923

1553
117
1251
2921

781
1452
1271
3504

Vaikų sutelkimo procentas
2017

2018

2019

56,2 %
7,5 %
52,1 %
44,6 %

57,6 %
9,1 %
49,4 %
44,9 %

34,3 %
89 %
51,1 %
54,8 %

Rajono bibliotekose vaikų skaitytojų skaičius nežymiai išaugo, nors gyventojų vaikų
skaičius ir nežymiai mažėjo. Bibliotekų darbuotojos daug dėmesio skyrė vaikų skaitymo skatinimui
organizuodamos įvairias veiklas. Jos rengė edukacinius ir kūrybinius užsiėmimus, vasaros skaitymo
akcijas, garsinius skaitymus, ekskursijas, viktorinas ir kitokias veiklas.
15 lentelė
Vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis 2017–2019 m.
Perregistruotų vartotojų
skaičius
2017
2018
2019
Bendri vartotojų lojalumo rodikliai

Naujai registruotų vartotojų
skaičius
2017
2018
2019

VB
MF
KF
SVB

817
168
700
1685

Skyriuje

5728
887
4308
10923

5761
838
4505
11104

4176
899
4457
9532

799
239
446
1484

1177
1766
379
3322

Perregistruotų vartotojų
procentas
2017
2018
2019

87,5 %
84 %
86 %
86,6 %

87,8 %
77,8 %
90,9 %
88,2 %

78 %
33,7 %
92,1 %
74,2 %

Ataskaitiniais metais SVB ilgalaikis vartotojų naudojimasis bibliotekų paslaugomis sudaro
74,2 %, o naujai registruotų vartotojų – 25,8 %. Viešojoje bibliotekoje sutelkta 22 % naujai registruotų
vartotojų, o lojalių bibliotekos vartotojų – 78 %. Kaimo filialuose net 92,1 % sudaro lojalūs bibliotekų
vartotojai.
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Pasikeitusi miesto filialo specifika turėjo įtakos vartotojų sudėčiai. Lojalūs vartotojai sudarė
33,7 %, o naujai registruotų vartotojų procentas išaugo iki 66,3 %.
Siekiant padidinti vartotojų sutelkimą, bibliotekose nuolat plečiama paslaugų pasiūla
vartotojams, ieškoma naujų patrauklių darbo formų reklamuojant bibliotekų veiklas, organizuojami
renginiai, rengiami įvairūs projektai. Palaikomas bendradarbiavimas su švietimo, kultūros ir kitomis
įstaigomis, socialinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Šios ir kitos priemonės sudaro palankias
sąlygas bei prielaidas pritraukti naujų vartotojų į biblioteką.
16 lentelė
Gyventojų ir vartotojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai 2017–2019 m.
Vidutinis gyventojų skaičius 1 bibliotekai
iš jų vaikų
2018
2019
2017
2018

2017

a) Tenkantis gyventojų skaičius
Mieste
13905
13531
Kaime
986
1001
Iš viso
2506
2475
b) Tenkantis vartotojų skaičius
VB
6545
6560
MF
1055
1077
KF
333
330
SVB
742
740

2019

13270
986
2431

2052
163
385

1985
169
382

1952
166
376

5353
2665
322
756

1547
101
85
172

1553
117
83
172

781
1452
84
206

Galime pastebėti, kad rajone nežymi gyventojų skaičiaus kaita turi įtakos ir nežymiai
vartotojų skaičiaus kaitai.
Lankytojų skaičius bibliotekose
17 lentelė
Bibliotekų lankytojų skaičius 2017–2019 m.
Bibliote
ka

VB
MF
KF
SVB

Apsilankymų skaičius iš viso
2017

2018

91859
10310
75994
178163

88289
10635
74422
173346

2019

60129
40858
72539
173526

Iš to skaičiaus vaikų apsilankymų
2017

2018

32912
807
55249
88968

32127
1264
31527
64918

2019

16003
28411
34669
79083

Vidutinis apsilankymų
skaičius 1 bibliotekininkui
2017
2018
2019

4374
5155
4221
4345

4647
5318
4135
4445

3758
10215
4030
4566

Bibliotekų lankytojų skaičius keičiasi nežymiai. Ataskaitiniais metais SVB didelę lankytojų
dalį sudaro vaikų apsilankymai – 45,6 %. Kaimo filialuose vaikų lankytojai sudaro 47,8 %,
mažiausias procentas vaikų lankytojų VB – 27 %, o miesto filiale didžiausias – 69,5 %. Tokia situacija
susiklostė dėl struktūros pertvarkymų, kadangi VB vaikų literatūros skyriaus fondas ir perregistruoti
skaitytojai patenka į miesto filialo apskaitą.
Dėl vietos stokos Viešojoje bibliotekoje įkurta vaikų ir jaunimo erdvė yra labai minimali,
todėl ir knygų fondas paliktas minimalus. Vaikai čia lankosi edukacijose, kūrybinėse dirbtuvėse, filmų
peržiūrose ir kituose renginiuose.
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4 pav.
Apsilankymai 2018–2019 m.
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Vartotojų ir lankytojų aptarnavimo kaina
5 pav.
SVB vartotojo aptarnavimo ir apsilankymo kaina 2017–2019 m., eurai
70

60,69

58,76

3,46

4,4

4,35

2017
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2019

60
50

48,84
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Vartotojo aptarnavimo kaina

Apsilankymo kaina

Iš 5 paveikslėlio matome, kad vartotojo aptarnavimo ir apsilankymo kaina nežymiai keičiasi,
tam įtakos turi darbuotojų darbo užmokestis bei lėšų skirtų dokumentų fondų įsigijimui kaita.
Negalime išskirti informacijos apie padalinių vartotojo aptarnavimo ir apsilankymo kainą,
kadangi visos lėšos yra skaičiuojamos bendrai.
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Dokumentų išduoties paslauga
Lyginant 2017 ir 2018 m. išduotį, SVB dokumentų išduotis sumažėjo 1294 fiz. vnt.
Sumažėjimą lėmė bibliotekų remontai, darbuotojų sergamumas. 2019 m., lyginant su 2018 m.,
dokumentų išduotis išaugo 7284 fiz.vnt. Padidėjimą įtakojo dokumentų fondo prieinamumas,
padidėjęs vartotojų ir lankytojų skaičius.
Dokumentų išduoties rodikliai labiausiai keitėsi miesto filiale. Priežastis yra miesto filialo
funkcijų pasikeitimas. Lyginant 2018 m. ir 2019 m. dokumentų išduotis išaugo daugiau kaip keturis
kartus.
SVB dokumentų išduotis vaikams išlieka panaši. 2017 m ji sudarė 27 %, 2018 m. – 26 %,
2019 – 28,7 %.
18 lentelė
Dokumentų išduotis 2017-2019 m.
Bibliot
eka

VB
MF
KF
SVB

Išduotų dokumentų skaičius iš viso
2017

2018

242497
19986
163704
426187

239110
19755
166028
424893

2019

189203
81497
161477
432177

Iš to skaičiaus vaikams
2017
2018
2019

54690
256
62407
117353

55918
0
55923
111841

120902
51692
60447
124231

Vidutinis išduotų dokumentų
skaičius 1 bibliotekininkui
2017
2018
2019

11547
9993
9095
10395

12585
9878
9224
10895

11825
20374
8971
11373
6 pav.

SVB dokumentų išduotis 2019 m.

Išduotis
vaikams
28 %
Išduotis viso
Išduotis vaikams

Išduotis viso
72 %

Daugiausiai dokumentų yra išduodama į namus. SVB tai sudaro 58 %, kaimo filialuose – 72
%, miesto filiale – 78%, tik VB šis procentas yra mažesnis. Atsinaujinusi Viešoji biblioteka,
lankytojus traukia gražia ir jaukia aplinka, todėl pastebėjome, kad skaitytojai labai mielai skaito
vietoje, nepalikdami bibliotekos patalpų. Padaliniuose matome, kad vartotojai linkę daugiau išsinešti
į namus, nei skaityti vietoje.
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19 lentelė
Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2017–2019 m.
Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

Išduotų dokumentų skaičius į

Išduotų dokumentų skaičius

namus

vietoje

2017

2018

2019

2017

2018

2019

102986
17835
127664
248485

107381
15790
120796
243967

71911
63466
115622
250999

139511
2151
36040
177702

131729
3965
45232
180926

117292
18031
45855
181178

Išduotų į namus dokumentų
procentas
2017
2018
2019

42,5
89,2
77,9
58,3

44,9
79,9
72,7
57,4

38
78
72
58
7 pav.

SVB išduotis 2019 m.

42%
58%

išduotis vietoje
išduotis į namus

20 lentelė
Vartotojų skaitymo intensyvumas 2017–2019 m.
Biblioteka
VB
MF
KF
SVB

Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius
Visų registruotų vartotojų
Vaikų
2017
2018
2019
2017
2018
37
36,4
35,3
35,3
36
18,9
18,3
30,6
2,5
0
32,7
33,5
33,4
48,9
44,7
33,8
33,7
33,6
40,1
35,5

2019
15,4
35,6
47,5
35,4

2019 metais skaitomumo rodiklis SVB išliko stabilus – 35, nors dokumentų išduotis padidėjo
net 7284 fiz. vnt., tačiau šiais metais sutelkta daugiau vartotojų – 266. Galima pasidžiaugti, kad
išduotis, lankytojų skaičius ir vartotojų sutelkimas per ataskaitinius metus augo.
TBA paslauga
TBA paslaugomis 2019 m. pasinaudojo 8 skaitytojai, kuriems užsakyta 19 leidinių (2018 m.
pasinaudojo 6 vartotojai, 2017 m. – 5) .Iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos gauta 18 dokumentų,
13 originalų ir 5 kopijos. Ši paslauga nėra populiari. Užsakyto dokumento vartotojai nenori ilgai
laukti, todėl patys vyksta į Kauno apskrities viešąją biblioteką. Skaitytojai reikiamą medžiagą dažnai
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randa ir duomenų bazėse. Vartotojų poreikius patenkina ir gerai sukomplektuotas dokumentų fondas,
kuriuo galima naudotis vietoje ar pasiskolinti į namus.
Bibliografinio informacinio turinio kūrimas
2019-ais metais sukurta 3579 bibliografiniai įrašai. Metų pabaigoje elektroniniame kataloge
buvo 101108 bibliografiniai įrašai. Liepos mėn. nuotoliniu būdu UAB „Asseco Lietuva“ sistemų
priežiūros specialistai atnaujino LIBIS versiją (4.42.0.1).
Per 2019 m. elektroninį bibliotekos katalogą papildėme 1527 analiziniais įrašais. Iš
periodikos sudarytas 1181 įrašas ir išsiųstas į NBDB. (Daugiau žr. Kraštotyros informacinė veikla.)
Bibliotekos elektroninėje svetainėje kuriama kraštiečių biografijų duomenų bazė, ruošiamos
virtualios parodos, sudaromi ir skelbiami jubiliejiniai Jonavos krašto žymių datų kalendoriai kita
kraštotyrinė medžiaga. (Daugiau žr. Kraštotyros informacinė veikla.)
Informacinių leidinių fondo apimtis.
Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondą sudaro 4549 leidiniai. 2019 m. gauti 36, o
nurašyta 1750 dokumentų. Lyginant su 2018 m., fondas sumažėjo 1714 vnt. (27,3 %). 2019 m. fondas
buvo dar kartą peržiūrėtas ir atrinkti nurašyti pasenę informaciniai leidiniai, tad ateityje fondas dar
mažės.
Miesto filiale informacinių leidinių fondą sudaro 523 fiz. vnt., kaimo filiale – vidutiniškai
118 fiz. vnt.
21 lentelė
Informacinės užklausos 2017–2019 m.
Biblioteka
Gautų užklausų skaičius
2017
2018
2019
6263
4639
5503
347
255
330
3666
4112
4600
10276
9006
10433

VB
MP
KP
SVB

Atsakytų užklausų skaičius
2017
2018
2019
6169
4544
5322
293
255
299
3626
4073
4525
10088
8872
10146
8 pav.

VB atsakytų užklausų pasiskirstymas 2017–2019 m.
8000
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1262

1913

1041 1287

0
2017 m.
Iš viso

2018 m.
Faktografinių

Tikslinamųjų

2019 m.
Adresinių

Teminių

2019 m. Viešojoje bibliotekoje gautos 5503 užklausos, atsakyta į 5322 užklausų arba 97 %
visų gautų užklausų. Daugiausiai pateikta tikslinamųjų, mažiausiai – adresinių užklausų. Pateikiamų
užklausų skaičius palyginus 2018 ir 2019 m. išaugo 181 užklausa. Vartotojai vis daugiau informacijos
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randa atviruose informacijos šaltiniuose. (Detaliau apie kraštotyros užklausų tematiką ir jų skaičių žr.
Kraštotyros informacinė veikla.)
Išaugo informacinių užklausų skaičius ir padaliniuose. Vidutinis vieno padalinio užklausų
skaičius – 301. Kaimo filialuose vyrauja teminės užklausos, jos sudaro 41 % visų užklausų.
VB atrankinės informacijos apimtis ir temos.
Atrankiniu būdu aptarnaujamų abonentų skaičius – 3: Jonavos rajono savivaldybės
administracija, Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, Jonavos krašto muziejus. Taip pat
atrankiniu būdu aptarnaujama pagal pareikalavimą.
Atrankinės informacijos apimtis. Kas mėnesį ruošiami bibliografiniai sąrašai „Jonavos
rajonas ir kraštiečių straipsniai respublikinėje spaudoje“. Į juos įtraukiami straipsniai apie kultūrinį,
sportinį ir ekonominį rajono gyvenimą. Sudaryta 12 sąrašų, į juos įtraukti 335 straipsniai.
2019 m. birželio 25 d. bibliotekoje atidarytas nemokamos teisinės pagalbos atviros prieigos
taškas. Nuo šiol Viešojoje bibliotekoje ir 16-oje jos filialų teikiama nauja paslauga – nemokamos
teisinės konsultacijos, kurias nuotoliniu būdu teikia Vilniaus universiteto Teisės klinikos konsultantai.
Iš anksto užsiregistravę bibliotekos bei jos filialų lankytojai gali neatlygintinai naudotis
kompiuterizuotomis darbo vietomis ir prisijungti prie virtualaus pokalbių kambario su VU Teisės
klinika. Nuotolinės konsultacijos metu gyventojai turi galimybę matyti ir girdėti Teisės klinikos
teisininkus, konfidencialiai gauti jiems parengtus dokumentus, išsiaiškinti rūpimus teisinius
klausimus. Per pusmetį kreipėsi 6 žmonės, kurie gavo teisines konsultacijas jiems rūpimais
klausimais.
Dar viena nauja paslauga bibliotekoje – ekskursijos „Literatūrinė Jonava“ audiogidas.
(Daugiau žr. Lėšų pritraukimas ir projektų vykdymas.)
Kraštotyros ir informacinė veikla
VB saugoma kortelinė Kraštotyros kartoteka. Joje sukaupti iki 2005 m. sudaryti
bibliografiniai įrašai. Kraštotyros kartoteka (dvidešimt trys dėžutės) sutvarkyta pagal UDK lenteles.
Ji yra prieinama skaitytojams, bet nėra populiari. Nuo 2004 m. rajoniniai laikraščiai aprašomi LIBIS
analizinės bibliografijos posistemyje, įrašai kaupiami elektroniniame bibliotekos kataloge, taip pat
siunčiami į NBDB. 2019 m. sukurti 1527 analiziniai įrašai: iš rajoninės periodinės spaudos – 1181
(„Naujienų“ laikraščio – 435, „Alio Jonava“ – 746), šie įrašai išsiųsti į NBDB. LIBIS analizinės
bibliografijos posistemyje taip pat aprašomi straipsniai iš respublikinės spaudos ir iš knygų. 2019 m.
sukurti 346 įrašai. Iš viso elektroniniame kataloge 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 33635 analiziniai
įrašai.
Po VB renovacijos kraštotyros skaityklos patalpos išsiplėtė. Dabar visas kraštotyros fondas
yra vienoje erdvėje. Kraštotyros fondą sudaro 2947 dokumentai. 2019 m. jis pasipildė 124
dokumentais (kraštiečių išleistos knygos, laikraščio „Naujienos“ redakcijos dovanoti leidiniai,
Savivaldybės ataskaitos ir kt.), padidėjo 4,4 %. Fonde išskirti kraštiečių dovanotų knygų rinkiniai: B.
ir S. G. Ilgūnų, F. K. Fedaravičiaus, B. Lubio, V. A. Pranckiečio, E. Simanaičio, taip pat autografuotų
ir Jonavoje išleistų leidinių rinkiniai, saugoma Jonavos krašto periodinė spauda.
2019 m. VB atsakytos 479 kraštotyros užklausos. Tai sudaro 9 % visų atsakytų užklausų
skaičiaus (2018 m. – 596, 12,8 %; 2017 m. – 819, 12,3 %). Matome, kad kraštotyros užklausų mažėja.
Tokia tendencija turbūt ir išliks, nes vis daugiau krašto istorijos medžiagos talpinama internete ir ji
laisvai prieinama. Didžiausią dalį kraštotyros užklausų sudaro istorijos ir literatūros tematika. Tai –
Jonavos krašto istorija, žymūs žmonės, kraštiečių kūryba.
Per metus parengti/tęsiami kraštotyros darbai.
2019 m. Jonavos viešoji biblioteka išleido 3 leidinius: Jonavos krašto kultūros ir istorijos
metraščio „Taurosta“ 2 numerius – Nr. 1 (9) ir Nr. 2 (10) (po 500 egz.) bei Vytauto Venckūno knygą
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„Jonavos valsčiaus šauliai 1919–1940“ (300 egz. tiražu). Devintasis metraščio „Taurosta“ numeris
pasirodė 2019 m. birželio, o dešimtasis – gruodžio mėnesį. Leidybą finansavo Jonavos rajono
savivaldybė. Leidinio misija – pakylėti gabius poetus, rašytojus, menininkus, krašto istorijos
tyrinėtojus bei puoselėtojus ir suteikti jiems galimybę bendrauti su skaitytojais, kritiškai vertinti
meno, kultūros, istorijos įvykius, garsinti Jonavos vardą svetur. Metraščio redaktorius – Vytautas
Venckūnas, periodiškumas – 2 leidiniai per metus, tiražas – 500 egz. Leidinys iliustruotas spalvotomis
nuotraukomis.
Devintajame metraščio „Taurosta“ numeryje pradėta spausdinti Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo įvykių istorija Jonavoje. To meto įvykius straipsnyje „Sąjūdžio Jonavoje priešistorė“
išsamiai aprašė buvęs „Jonavos balso“ korespondentas Vidmantas Jankauskas. Publikuojami
bibliotekos kultūrinių veiklų organizatoriaus Ramūno Čičelio straipsniai „Jonavos viešosios
bibliotekos istorija (1 dalis)“, „Tėvynei esame visada skolingi“ (Edmundo Simanaičio 90-osioms g.
m.) ir „Žodis – tai gyvenimas“ (Grigorijaus Kanovičiaus 90-osioms g. m.). Žurnalistės Irenos
Nagulevičienės straipsniais pažymėti kraštiečių Mykolo Kručo, Jono Andriulevičiaus ir Albino
Pavasario jubiliejai. Kūrybinėje mozaikoje publikuojamos poeto Albino Pavasario eilės, Anos
Aleksandravičienės ir Gražinos Čekavičienės humoreskos. Skarulių bažnyčios dendrochronologinių
tyrimų apžvalga praturtino žinias apie seniausio rajono statinio istoriją. Straipsnio „Skarulių Šv. Onos
bažnyčios statybos ir remontų istorija“ autoriai – dr. Adomas Vitas ir dr. Gabija Vitienė. Pirmą kartą
dienos šviesą išvydo Upninkų bažnyčios ir krašto įstorija (ji parašyta pagal bažnyčios klebono kun.
Pranciškus Tumino rankraštį). Naujausius leidinius apie Jonavos kraštą ir žmones apžvelgė Rimantė
Tarasevičienė. Šiame numeryje spausdinami 4 bibliotekos darbuotojų straipsniai.
Dešimtajame numeryje Vidmanto Jankausko straipsnis „Su pirmąja Sąjūdžio banga“ tęsia
kelio į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą istoriją. Jubiliejų rubrikoje pažymėti žymių kraštiečių
jubiliejai. Tai straipsniai apie olimpinį čempioną Vladislavą Česiūną, nusipelniusį tinklinio trenerį
Alfredą Ogonauską, skulptoriaus Konstantino Bogdano brolį pedagogą Aleksandrą, medžio drožėją
Tomą Jončą, tragiško likimo mokytoją Joną Garbšį. Šimtmečio žmonių skiltyje skaitytojams naujai
pristatomi atsiminimai apie pulkininką Vaclovą Šliogerį, kurių autorius – pulkininko vaikaitis
Kristupas Šliogeris. Taip pat publikuojama Upninkų bažnyčios istorijos 2 dalis ir kiti straipsniai.
Rimantė Tarasevičienė pristato naujus kraštiečių leidinius. Spausdinamas 2020 m. Jonavos krašto
jubiliejinių datų kalendorius, kurį sudarė Regina Lukoševičienė. Šiame numeryje spausdinamos 2
bibliotekos darbuotojų publikacijos.
Visi metraščio „Taurosta“ numeriai elektroniniu formatu yra publikuoti bibliotekos
elektroninėje svetainėje. Juos galima rasti adresu: https://jonbiblioteka.lt/taurosta.
Vytauto Venckūno knygoje „Jonavos valsčiaus šauliai 1919–1940“ aprašytos I Kauno šaulių
rinktinės Jonavos valsčiaus šaulių kuopos ir kitų Jonavos valsčiuje veikusių šaulių būrių istorijos,
vadai, valdybų sudėtys (1919–1940 m.), pateikta šaulių būrių sudėtis 1940 m. pradžioje. Iš viso
aprašyta apie 400 tuomečių Jonavos valsčiaus šaulių biografijų. Suskaičiuota, kad per visą tarpukario
nepriklausomos Lietuvos laikotarpį šauliais buvo per 800, arba daugiau nei 5 proc., valsčiaus
gyventojų. Monografijoje aprašyti žmonės, dalyvavę sunkiame kasdieniame krašto lietuvinimo ir
tautinės savimonės puoselėjimo darbe. Tai – svarbiausia šaulių veiklos kryptis.
Medžiaga apie Jonavos kraštą renkama ir iš archyvų (LCVA, LYA, LVIA, KRVA, KAA).
Bibliotekos darbuotojas Vytautas Venckūnas apsilanko maždaug kartą per mėnesį. 2019 m. peržiūrėta
virš 500 archyvinių bylų.
Paruoštos 6 virtualios parodos. (Daugiau žr. Elektroninės paslaugos.) 2019 m. suskaitmeninti
685 vnt. dokumentų. Tai Edmundo Simanaičio, Mykolo Kručo, Grigorijaus Kanovičiaus, kitų
kraštiečių bei bibliotekos dokumentai, kurie pridėti prie straipsnių, virtualiose parodose ir kitur.
2019 m. paruošta 12 bibliografinių sąrašų „Jonavos rajonas ir kraštiečių straipsniai
respublikinėje spaudoje“. Šie sąrašai publikuojami bibliotekos elektroninėje svetainėje.
Miesto filiale kraštotyros fondas sudaro180 fiz.vnt, per metus paruošti 4 kraštotyros darbai.
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Kaimo filialuose kraštotyros fondą vidutiniškai sudaro 75 fiz. vnt., per metus paruošti 24
kraštotyros darbai.
22 lentelė
VB kraštotyros renginiai 2019 m.

Iš to skaičiaus

Iš viso

Žodiniai
13

17

Dokumentų parodos
4

Kraštotyros renginiai buvo skirti bibliotekos veiklos 80-sioms, Jonavos miesto įkūrimo
metinėms pažymėti, kraštiečių pagerbimui, jų kūrybos pristatymui. Paminėtinas prisiminimų vakaras,
skirtas Edmundo Simanaičio 90-osioms g. m., šilta ir turininga popietė „Valanda su Mykolu Kruču“,
atviras mikrofonas „Žodžiai Jonavai“, vakaras „Sidabrinės laiko gijos“, skirtas Onutės BuržaitėsNovikienės atminimui ir kiti. Aktuali ir savalaikė Grigorijaus Kanovičiaus 90-osioms g. m. paruošta
paroda „Viskas kas pasaulyje gražu, gimė iš meilės“ .
Renginiai
Bibliotekose organizuojami įvairūs renginiai: parodos, knygų pristatymai, literatūros ir
muzikos vakarai, susitikimai su rašytojais, diskusijos ir kt. Renginius stengiamės susieti su laiko
aktualijomis, su knygų ir skaitymo populiarinimu. Renginių temos mažai kinta. Tai valstybinių ir
kalendorinių švenčių minėjimai, lietuvių ir užsienio rašytojų, meno, visuomenės veikėjų jubiliejų
paminėjimai, tautinės šventės. Organizuojant renginius glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis
kultūros, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir kt.
Plačiau apie Viešosios bibliotekos renginius žr.1 priedą, apie renginius padaliniuose žr. 2
priedą.
23 lentelė
Bibliotekos organizuotų 2017–2019 m. renginių* skaičius
iš to skaičiaus
Renginių iš viso

Vyko
2017
a)

VB
MF
KF
SVB
b)

VB
MF
KF
SVB

2018

2019

Žodinių

Parodų

2017

2018

2019

2017

2018

2019

180
33
452
665

162
33
585
780

104
46
575
725

94
14
285
393

36
12
301
349

25
37
255
317

28
0
225
253

52
0
306
358

97
47
213
357

30
0
121
151

32
0
139
171

4
20
111
135

Bendri renginių rodikliai

274
47
737
1058

198
45
886
1129

129
83
830
1042

Renginių vaikams rodikliai

58
0
346
404

84
0
445
529

101
67
324
492

*įskaitant ir edukacinius renginius

Renginiai organizuojami įvairioms vartotojų grupėms: jaunimui, neįgaliesiems ir
pagyvenusiems žmonėms, literatūros mėgėjams ir visiems besidomintiems literatūra, menu ar
visuomeniniu gyvenimu. Renginiai skatino bendruomenę domėtis profesionalia kūryba.

Puslapis 22

2019 metų ataskaita

24 lentelė
Bibliotekos organizuotų 2017–2019 m. renginių* lankytojų skaičius
Biblioteka
VB
MF
KF
SVB

2017
3797
227
5176
9200

Lankytojų iš viso
2018
4152
236
6504
10892

2019
5575
1433
7772
14780

2017
1325
0
2988
4313

Iš jų vaikai
2018
1545
0
3347
4892

2019
2721
999
4378
8098

2019 m. VB senjorų klubo „Polėkis“ veikla buvo labai aktyvi. Per metus organizuotos 53
veiklos, kuriose dalyvavo 635 lankytojai. Kas mėnesį vyko teminiai renginiai-susitikimai, grupių
pagal pomėgius užsiėmimai, diskusijos, mokymai, išvykos. Klubo narių sąraše yra 82 asmenys.
Klubas atviras visiems bendruomenės senjorams ir bibliotekos lankytojams. Klubo veiklos tikslai:
suburti bendruomenės senjorus, sudaryti erdvę kurti ir dalintis patirtimi, žiniomis ir gebėjimais,
suteikti jiems galimybę aktyviai, įdomiai ir prasmingai praleisti laiką, mažinti vienišumą, uždarumą,
atskirtį nuo visuomenės. Klubo veiklos formos įvairios: klubo narių susibūrimai veiklos iniciatyvų,
susitikimų bei darbų svarstymui ir organizavimui; kūrybos vakarai, edukaciniai užsiėmimai, parodos
bei kiti renginiai; senjorų poilsio ir užimtumo organizavimas. Klubo narių susitikimai vyksta kartą
per mėnesį, o grupių pagal pomėgius užsiėmimai dar dažniau.
Organizuojamos tiesioginių transliacijų iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos peržiūros. Stebėjome 28 transliacijas (239 lankytojai).
Organizuotas Europos egzaminas. Jį laikė 29 žmonės. Geriausiai išlaikė ir į finalą pateko
Vytautas Andriulaitis, kuris tapo 2019 m. Europos egzamino trečios vietos laimėtoju.
Suaugusiems vyko „Oho“ kryžiažodžių, Knygos klubų užsiėmimai, įvairūs susitikimai su
rašytojais, knygų pristatymai. Vyko susitikimai su poetu V, Rudžiansku, su rašytojais A. Šileika, per
Skype programą su rašytoju V. Papieviu ir kt. Pristatėme jonaviečio V. Juknelio naują knygą, vyko
susitikimas su J. Šeimiu, su Laisvės TV žurnalistu L. Dapkumi ir daugelis kitų. Surengėme 4 Lietuvos
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų fotografijų parodų pristatymus: A. Sutkaus, A.
Aleksandravičiaus, R. Požerskio, G. Trimako.
Edukacijos paslauga
2019 metais VB surengti 103 įvairūs edukaciniai, kūrybiniai užsiėmimai ikimokyklinukams
ir moksleiviams, kuriuose dalyvavo 2721 dalyvis. Vaikams buvo organizuotos filmų peržiūros,
netradicinės pamokos, rytmečiai, įvairios akcijos. Pravestos 5 netradicinio ugdymo pamokos
moksleiviams: „Virtualaus pasaulio nauda ir pavojai“, „Tausok knygeles, pasigamink skirtuką“,
virtualus edukacinis žaidimas „Išnykusios praeities ženklai“ ir kt. (dalyvavo 104 moksleiviai); 4
edukaciniai užsiėmimai „Skaitmeninė lietuvių kalba“ (66 lankytojai); organizuotas konstravimo ir
programavimo užsiėmimų ciklas „Bibliotekos išradėjai“ (10 užsiėmimų, dalyvavo 97 vaikai ir
paaugliai); savanoris vedė robotikos užsiėmimus vaikams (11 užsiėmimų, 126 lankytojai).
2019 m. išleistame Kauno regiono Pojūčių pase į kategoriją „Išgirsk“ įtrauktas apsilankymas
bibliotekoje. Čia galima pažiūrėti Ramūno Čičelio filmą „Mane maitina Jonava“, kurio pagrindas –
interviu su rašytoju, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Grigorijumi Kanovičiumi.
Peržiūrėję filmą, išgirdę Izraelyje gyvenančio rašytojo balsą, dalyviai gauna patvirtinimą – antspaudą
Pojūčių pase. Per metus apsilankė apie 50 šio kelionių žaidimo „Pajausk Kauno regioną“ dalyvių.
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Jonavos VB jau ketvirtus metus iš eilės organizuoja akciją „Vasara su knyga“, kuri kviečia
mažuosius jonaviečius ir svečius smagiai praleisti laiką Knygų terasoje. Šią vasarą skaitėme knygas
įvairiomis temomis: apie mergaites, berniukus, gyvūnus, žaislus, poetiškas, alegoriškas, apie meilę ir
gyvenimą, linksmas paveiksliukų knygas, trumpas ir ilgas pasakas, apie stebuklus ir burtus, ir netgi
amžinuosius filosofijos klausimus. Vyko 13 skaitymų, kurių metu perskaitėme 24 knygas. Be
skaitymo visada vykdavo edukaciniai užsiėmimai. Spalvinom drugelius, gaminom emociukus,
piešėme kreidelėmis, gaminome visokiausias grožybes iš siūlų, sagų, akmenukų, pagaliukų, senų
nenaudojamų kompaktinių plokštelių ir įvairiausių gamtos gėrybių.
Smagiausia buvo tai, kad prasidedant vasarai Knygų terasoje atsirado skrynia, iš kurios
pasirodžiusi geroji fėja pradėjo vasaros skaitymų akciją, o tada šeimos teatras „Teatriukas“ surengė
nuostabų pasirodymą visiems susirinkusiems, o jų buvo net 170.
Visą vasarą vaikams skaitė ir juos linksmino bibliotekos darbuotojos, persirengusios
įvairiausiais knygų, pasakų ir animacijos personažais (Pepė Ilgakojinė, Tigriukas, Drambliukas,
Emociukas ir kt.). Vaikams rytmečiai buvo smagūs, pradedant mankšta, baigiant varžybomis. Vasara
baigėsi ir skrynia vėl buvo užverta.
Per vasaros skaitymus Knygų terasoje apsilankė net 973 vaikai su tėveliais, močiutėmis,
auklėmis ir auklėtojomis. Nepamiršo mūsų ir vasaros stovyklos „Drąsios morkos“, „Ridikiukas“,
Vaikų visapusiško lavinimo centras. Noriai skaitymuose lankėsi Jonavos vaikų lopšelių-darželių
„Saulutė“, „Žilvitis“, „Pakalnutė“, „Bitutė“, Panerio pradinė mokyklos, Jonavos Pradinė mokyklos
ugdytiniai.
Vaikų ir jaunimo erdvėje buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Enkauistika, paveikslas
ant vandens“, „Kibk rankomis į modeliną“, „Piešiu Mandalą“, „Emociukų dirbtuvės“ ir kt.
Edukacinių užsiėmimų Viešojoje bibliotekoje daugėja. Edukacijų lankytojai sudaro apie
48,8 % visų renginių lankytojų arba 5,7 % bendro lankytojų skaičiaus.
25 lentelė
2019 m. edukacinių renginių skaičius
Biblioteka

Renginių iš viso

Procentas visų
renginių

VB
MF
KF
SVB

103
7
69
179

79,8 %
8,4 %
8,3 %
17,2 %

Lankytojų

Procentas visų
lankytojų

2721
118
612
3451

48,8 %
8,2 %
7,9 %
23,3%

Gyventojų mokymo paslauga
Bibliotekų darbuotojų pravestų įvairių apmokymų bendra trukmė iš viso (valandomis)
fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo klausimais – 1011 val., apmokyti 1095
žmonės.
2019 m. vykdėme gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymus pagal projektą
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Balandžio
mėn. startavo mokymai pagal pradedančiųjų programą „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik,
sužinok, išmok“. Iš viso 2019 m. pravesti mokymai 25-ioms pradedančiųjų grupėms – apmokyta 259
žmonės. Pagal pažengusiųjų programas apmokyta 65 grupės – 687 žmonės. Iš viso pagal šį projektą
apmokyta 946 žmonės.
Viešojoje bibliotekoje individualiai kompiuterinio raštingumo pradmenų apmokyti 27
žmonės. Organizuoti 7 skaitmeninio raštingumo ugdymo renginiai. Tai – „Kuriame vaizdų albumą“,
„Bankas tavo delne“, „Pats sau gidas“, „Bendravimo mados“ ir kt. Juose dalyvavo 112 lankytojų.
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Pravesti mokymai „Aš – modernioje visuomenėje“ Jonavos globos namų gyventojams (2
užsiėmimai, 17 lankytojų).
Metų pradžioje vyko anglų kalbos pradžiamokslio mokymai suaugusiems (14 užsiėmimų,
193 lankytojai).
Viešojoje bibliotekoje vyksta POLA organizuojami sveikos gyvensenos mokymai
onkologiniams ligoniams, kiti saviugdos mokymai.
Vedamos ekskursijos po bibliotekas. VB darbuotojos pravedė 36 ekskursijas (812
lankytojai), miesto filialas – 12 ekskursijų (168 lankytojai), kaimo filialai – 9 ekskursijos (52
lankytojai).
Per metus bibliotekų darbuotojos rajono gyventojams suteikė 8663 konsultacijas.
Vartotojų darbo vietos. Prieigos prie interneto paslauga (VIPT statistika ir kita
interneto seansų statistika)
26 lentelė
Vartotojų darbo vietos 2017–2019 m.

Biblioteka
2017
67
12
194
273

VB
MF
KF
SVB

Darbo vietų skaičius
iš to skaičiaus
Iš viso
kompiuterizuotų
2018
2019
2017
2018
2019
82
84
22
23
26
12
23
4
4
8
191
196
56
51
56
285
303
82
78
90

Kompiuterizuotų darbo
vietų, prijungtų prie
interneto, skaičius
2017
2018
2019
22
23
26
4
4
8
55
51
56
81
78
90

Naudojimasis internetu
Interneto seansų skaičius 2019 m. – 9156. Tai 2337 daugiau, nei 2018 m. Interneto
seansų skaičius didėja ir perspektyvoje manome, kad didės. Vykdomi gyventojų skaitmeninio
raštingumo ir kiti mokymai reikalauja įgūdžių ir pritraukia vis naujus naudotojus. Bibliotekoje yra
laisvas belaidis interneto ryšys, bet 2019 m. neturime apskaitos, kiek vartotojų juo pasinaudojo.
Pradėjus vykdyti apskaitą, manome, kad interneto seansų skaičius ženkliai išaugs.
9 pav.

Interneto seansų skaičius 2017–2019 m.
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Elektroninės paslaugos.
Elektroninio katalogo statistika:
• Seansų skaičius – 16333 (2018 m. – 5365, 2017 m. – 12257);
• Seansų trukmė – 8765 h 30 min. (2018 m. – 4178 h 52 min.; 2017 m. – 9256 h 36 min.);
• Atsisiųstųjų dokumentų skaičius – 49 (2018 m. – 37; 2017 m. – 33);
• Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 11889 (2018 m. – 10760; 2017 m. – 11363);
• Paieškų skaičius – 48990 (2018 m. – 29767; 2017 m. – 51594);
• Virtualių apsilankymų skaičius – 10397 (2018 m. – 3289; 2017 m. – 7910).
Paieškas vykdėme Jonavos viešosios bibliotekos ir kitų bibliotekų elektroniniuose
kataloguose, NBDB, prenumeruojamose duomenų bazėse, bibliografinėje Europos Sąjungos
oficialiųjų dokumentų duomenų ir kitose laisvai prieinamose duomenų bazėse.
2019 m. prenumeravome EBSCO Publiching, Naxos Music Library, Vyturio, Infolex
duomenų bazes.
EBSCO duomenų bazėse vykdytos 2982 paieškos (2018 m. – 402, 2017 m. – 5354).
Vartotojai atsisiuntė 270 santrumpų ir 127 pilnateksčius dokumentus (2018 m. – 119 ir 14, 2017 m. –
656 ir 309). 2019 m. sukurtos 2 naujos nuotolinės prieigos EBSCO duomenų bazės vartotojams,
norintiems šia baze naudotis namuose.
Naxos Music Library duomenų bazėje prisijungta 208 kartus, perklausyti 1187 kūriniai
(2018 m. – 65 ir 251, 2017 m. – 94 ir 636).
Vyturio elektronine biblioteka naudojosi 12 vartotojų. Pagal šios bazės administratorių
skaičiavimus, kiekvienas aktyvus vartotojas vidutiniškai perskaitė po 4 knygas. Tad mūsų vartotojai
perskaitė 48 elektronines knygas.
Infolex duomenų bazėje atliktos 406 paieškos (2018 m. –133, 2017 m. – 3009).
Bibliotekos elektroninė svetainė pasiekiama adresu www.jonbiblioteka.lt, sukurta Top
Media platformoje su turinio valdymo sistema. Joje įdiegta „Google“ paieška. Vartotojai gali gauti
informaciją apie biblioteką, naujienas, teikiamas paslaugas, naudotis elektroniniu bibliotekos
katalogu, rasti kontaktus, informaciją apie renginius, gautus leidinius ir kt. Per elektroninį katalogą
vartotojai gali užsisakyti, rezervuoti ir prasitęsti leidinius. Skaitytojai taip pat gali naudotis
bibliotekoje prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis, gauti kai kurių bazių
individualią prieigą. Svetainėje publikuojamos reklamjuostės. Tai bibliotekos socialinių tinklų
paskyrų, e. paveldo, e. klasikos, Jonavos rajono savivaldybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kt.
Elektroninė svetainė nuolat atnaujinama ir papildoma įvairia informacija.
2019 m. bibliotekos darbuotojai svetainėje paskelbė apie 200 įvairių publikacijų. Tai
bibliotekos naujienos, aktualijos, informacija apie renginius, naujų knygų apžvalgos, kraštotyrinė
medžiaga (žr. Kraštotyros informacinė veikla), straipsniai, nuotraukos, bibliotekos veiklos
dokumentai, teisės aktai ir kt.
2019 m. paruoštos 6 virtualios parodos:
 „Gimtųjų žodžių apkabintas“ (97 apsilankymai),
 „Edmundas Simanaitis: Tėvynei esame visada skolingi“ (278 apsilankymai),
 „Gyvenimas – tai judėjimas“ (188 apsilankymai),
 „2019-ieji – Vietovardžių metai“ (224 apsilankymai),
 „Knyga, biblioteka ir laikas“ (224 apsilankymai),
 „Grigorijui Kanovičiui – 90“ (144 apsilankymai),
 papildyta „Mūsų Jonava“ (158 apsilankymai per 2019 m.).
Džiaugiamės, kad bibliotekos svetainė yra lankoma ir skaitytojai naudojasi joje pateikiama
informacija.
2019 m. apsilankyta 22832 kartus („Google Analytics“ statistika). Tai 6007 apsilankymais
daugiau, nei 2018 m. (2018 m. gegužės mėn. dėl žmogiškosios klaidos svetainė prarasta ir buvo
kuriama nauja, daugiau nei 2 mėn. ji neveikė), bet 5667 mažiau nei 2017 m. Tad galima daryti
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prielaidą, kad svetainės pasikeitimas pakenkė jos lankomumui ir reikia susigrąžinti virtualius
lankytojus.
Unikalių vartotojų buvo 9382, tai 3091 daugiau, nei 2018 m., bet 2515 mažiau, nei 2017 m.
Daugiausiai vartotojų buvo 2015 m. – 13912.
10 pav.

Bibliotekos elektroninės svetainės lankomumas
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Atvirasis Jaunimo centras
Nuo spalio mėnesio Jonavos rajono tarybos sprendimu įkurtas Viešosios bibliotekos
padalinys - Atvirasis jaunimo centras. Ataskaitiniais metais Jonavos tarybos sprendimu buvo
patvirtinti Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas, Viešosios
bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinti Atvirojo jaunimo erdvių nuostatai.
2019 m. Atvirasis jaunimo centras orientavosi į neaktyvaus jaunimo pritraukimą bei
patrauklių, jaunimo poreikius atitinkančių veiklų kūrimą. Ugdomos jaunuolių asmeninės
kompetencijos, pasitikėjimas, sąmoningumas, bendravimas, savitvarda, bendruomeniškumas,
raštingumas, pagarba ir pan.
Ataskaitiniais metais Atvirajame jaunimo centre pastoviai lankėsi 85 jaunuoliai. Per metus
užfiksuota vidutiniškai 2400 apsilankymų, t.y. apie 200 jaunuolių per mėnesį. Tikslinės grupės yra
apie 15 jaunuolių, į veiklas įsitraukė 40 naujų jaunuolių. Lyginant rezultatus su 2018 metais.
jaunuolių skaičius jaunimo centre išaugo. 2018 metais pastoviai lankėsi apie 60 jaunuolių. Į veiklas
įsitraukė apie 25 jaunuolius. Apsilankymų skaičiai nebuvo fiksuoti.
Šiais metais Atvirasis jaunimo centras įgyvendino projektą „Mes patys galim“. Buvo
suorganizuota įvairių renginių: vasaros stovykla, jogos užsiėmimai, įvairūs sporto turnyrai,
edukaciniai užsiėmimai, filmų vakarai – diskusijos, paskaitos ir kiti.
5. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS
2019 m. Jonavos viešoji biblioteka išleido 3 leidinius: Jonavos krašto kultūros ir istorijos
metraščio „Taurosta“ 2 numerius , V. Venckūno knygą „Jonavos valsčiaus šauliai 1919–1940“
(daugiau žr. Kraštotyros informacinė veikla.)
Publikacijos žiniasklaidoje. Iš viso per metus paskelbtos 132 publikacijos: darbuotojų – 71,
kitų autorių – 61. Periodinėje spaudoje spausdinti 57 straipsniai: bibliotekos darbuotojų – 25,
žurnalistų ir kitų autorių – 32; internete paskelbtos 75 publikacijos: bibliotekos darbuotojų – 46, kitų
– 29.
Puslapis 27

2019 metų ataskaita

Publikacijų tematika – bibliotekos renginiai, vykdomi projektai, respublikinė Grigorijaus
Kanovičiaus literatūrinė premija, akcija „Vasara su knyga“, vasaros „Skaitymo iššūkis“, knygų
sutiktuvės, teikiamos paslaugos, senjorų klubo „Polėkis“ bei kita bibliotekos veikla..
Aktyviai dalijamės informacija su savo kolegomis Kauno apskrities viešosios bibliotekos
bibliotekininkų tinklaraštyje, per metus pasidalijome 13 aktualijų. Į jas įeina ir kasmetinė
Respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus premijos įteikimo ceremonija, knygų, parodų pristatymai ir
žinoma, metų pabaigoje įvykęs grandiozinis Jonavos viešosios bibliotekos 80-mečio renginys.
Bnedradarbiaujame su vietinės žiniasklaidos kanalais. Talpiname informaciją
www.jonavoszinios.lt, www.jonavosnaujienos.lt, www.aliojonava.lt. Šiose svetainėse kas mėnesį
atnaujiname artimiausių renginių planą, platiname informaciją apie akcijas, kviečiame prisijungti prie
iniciatyvų ir pan. Aktyviausiai bendraujame su platforma, kuri turi didžiausią pasiekiamumą, t.y.
www.jonavoszinios.lt. Jų puslapyje pasidalinome 30 straipsnių, o jų Facebook paskyroje – mažiausiai
60 informacinių žinučių.
Reklama Facebook ir Instagram paskyrose.
2019 m. Jonavos viešosios bibliotekos Facebook paskyrą pamėgo 532 vartotojai (viso 2856).
Pradėjo sekti 544 vartotojai (viso 2974). 2019 metų Facebook‘ įrašai – 450 (80 papildomų įrašai
Atradimų knygai viešinti).
Analizuojant Facebook sekėjų augimą, galime teigti, kad jį įtakojo vykusios akcijos bei
pasikeitęs turinys – šiltesnis, orientuotas į vartotoją. Pateikiame kasdienišką informaciją ne oficialiai,
kuriame rubrikas – #Knygųterasosperliukai, #citatos, naujų knygų srautas ir pan. Vidutinis vienos
publikacijos pasiekiamumas svyruoja nuo 700 iki 3000 vartotojų. Su sekėjais kas dieną dalijamės
vykstančiais renginiais, paslaugomis, kurios teikiamos bibliotekoje, kviečiame į renginius, kuriame
įvykius, taip didindami informacijos pasiekiamumą (sukurtų įvykių, kurie kvietė dalyvauti
renginiuose 2019 metais – 48, toks nenutrūkstamas Facebook‘o įvykių kūrimas, leidžia sekėjams
sužinoti apie vyksiančius renginius) ir pan.
Populiariausios publikacijos 2019 metais: Valentino dienos konkursas sudomino 6900
vartotojų, konkursas, skirtas Šeimos dienai pritraukė daugiau negu 8000 vartotojų. Tradicinis
„Moliūgų terasos“ konkursas sulaukė didžiausio susidomėjimo ir pasiekė 11800 žmonių.
Visada dalijamės aktualiausia informacija Facebook grupėje „Jonavos miesto skelbimai“,
kuri turi 39 325 narių.
Po truputį persikeliame į Instagram‘o platformą, nes ten galime pasiekti jauno amžiaus
vartotojus. 2019-taisiais bibliotekos Instragram paskyrą sekė apie 250 žmonių (šiai dienai turime 278
sekėjus). Šis skaičius lėtai, bet užtikrintai auga. Per 2019 metus Instagram‘e patalpinti įrašai – 183.
Instagram turinys skiriasi tuo, jog jis orientuotas į jauno amžiaus vartotojus. Į jį nėra keliami renginiai
ir kitos aktualijos, kurios nėra skirtos jaunimui.
Visi filialai turi savo Facebook paskyras, kuriose dalinasi svarbia informacija savo krašto
žmonėmis.
Vaizdo įrašai.
Vaizdinė informacija yra nuolat kuriama ir Facebook‘o platformoje. Per pastaruosius metus
joje patalpinti 26 vaizdo įrašai. Dauguma jų – atspindintys bibliotekos kasdienybę, kviečiantys
užsukti, reklamuojantys renginius, keletas video medžiagos, pristatančios bibliotekos erdves bei
parodas, dar kiti – tiesioginės transliacijos renginių metu. Bendras šių video peržiūrų skaičius –
10 979.
2019 metais buvo sukurti įrašai, kurie patalpinti Jonavos viešosios bibliotekos YouTube
platformoje: 3 – bibliotekos erdvių ir veiklų reklama, 2 – Nacionalinės bibliotekų savaitės
sveikinimas ir veikla jos metu, 1 – informacinis video klipas, kaip naudotis EBSCO duomenų baze.
Bendras peržiūrų skaičius – 227.
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Bendradarbiaujame su vietinės televizijos „AVVA“ atstovais, kurie per pastaruosius metus
nufilmavo 14 reportažų bibliotekoje. Vieni iš jų pranešė apie naujas paslaugas, kiti kvietė į renginius,
dar kiti su įamžintomis renginių akimirkomis.
Savanoriai
2019-taisiais metais pateikta ir patvirtinta savanorių akreditacijos paraiška.
Ataskaitiniais metais VB ir filialai turėjo 4 savanorius, kurie prisidėjo prie projekto
„Prisijungusi Lietuva“ gyventojų mokymų.
VB turėjome 6 savanorius, kurie dalyvavo kitose bibliotekų veiklose. Mokymų ciklą
„Bibliotekos išradėjai“ (vedė savanoris E. Panceras), netradicines technologijų pamokas bibliotekoje
veda savanorė mokytoja J. Dedelienė, savanorės moksleivės dalyvavo projektų įgyvendinimo,
renginių organizavimo ir kitose veiklose.
6. BIBLIOTEKOS PROJEKTAI
Lėšų pritraukimas ir projektų vykdymas.
Ataskaitiniais metais Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo Jonavos
rajono savivaldybės administracijos įgyvendintame projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės
administracijoje“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą. Projektu buvo
siekiama didinti visuomenės pasitenkinimą Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Jonavos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu. Šio
projekto metu atlikta Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų teikiamų
paslaugų procesų analizė ir parengti paslaugų tobulinimui reikalingi dokumentai, apmokyti
darbuotojai bei įdiegta elektroninė Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos klientų
aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema už 81065 Eurų.
Gerų rezultatų pasiekėme dalyvaudami projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Mūsų biblioteka patenka į aktyviausiai dirbančių
bibliotekų dešimtuką visoje Lietuvoje. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas
gavo padėką už indėlį ugdant regiono gyventojų skaitmeninį raštingumą ir sėkmingą 2019 m.
dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva“.
Bendradarbiaudami su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka ir Kultūros ministerija
dalyvaujame projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
infrastruktūroje“. Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje atnaujinta kompiuterinė įranga, gauti
kūrybinis, inžinerinis ir programavimo paketai, modernizuota Vartotojų registracijos ir statistikos
sistema (VRSS). Bibliotekos lankytojams siūlome konstruoti ir programuoti LEGO technik ir LEGO
mindstorms konstruktoriais, mikrokompiuteriais, spausdinti 3D spausdintuvu. Taip pat atnaujinta
kompiuterinė įranga Rimkų ir Ruklos filialuose. Gauta įrangos už sumą 37189 Eurų.
2019 metais pradėjome vykdyti rojektą „Biblioteka – tai Jūs ir mes“, kuris dalinai
finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų.(Projektui skirtos finansavimo lėšos: 22070 Eurų)
Rugsėjo–spalio mėnesiais biblioteka, vykdydama Lietuvos kultūros tarybos dalinai
finansuotą projektą „Ekskursijų ciklas „Literatūrinė Jonava“, organizavo ekskursijas po literatūrinius
Jonavos objektus miesto ir rajono moksleiviams, Kauno regiono turizmo dalyviams. Dalyviams buvo
suteikta krašto literatūros istorijos žinių ir ugdyta kultūrinė kompetencija. Projektui skirta 2800,0
Eurų iš Kultūros tarybos.
Pasibaigus projektui Viešojoje bibliotekoje yra teikiama nauja paslauga – audiogidas
„Literatūrinė Jonava“, kuri atvira kiekvienam norinčiajam ja pasinaudoti. Tai savarankiškos
ekskursijos po Jonavos miesto literatūrinei tapatybei svarbius objektus. Atėję į Viešąją biblioteką,
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galima skolintis garso grotuvus, belaides ausines ir žemėlapius bei nueiti ekskursijos maršrutą
savarankiškai, klausydamiesi gido teksto. Audiogidas yra įrašytas trimis kalbomis – lietuviškai,
angliškai ir rusiškai, tad šią paslaugą taip pat rekomenduojame svečiams iš kitų šalių.
Bendradarbiaudami su VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“, įgyvendiname Vilniaus
universiteto Teisės klinikos projektą „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“.
Jonavos viešoji biblioteka vykdė projektą „Nuo žaidimų iki rinkimų“, skirtą Europos dienai
paminėti (Projekto vykdymui iš Europos komisijos atstovybės Lietuvoje skirta 1250 Eurų). Projekto
tikslas: švęsti Europos dieną kartu su Jonavos miesto bendruomene ir stiprinti bendrystės jausmą.
Šventę organizavome Knygų terasoje. Lankytojų laukė „Rytinė kava“ ir koncertinė programa,
norintys galėjo dalyvauti Europos egzamine arba akcijoje „Ateik ir balsuok“. Vakare surengtos
Eurodūzgės „Aš balsuosiu“, kurių metu vyko neformali diskusija.
Apie projektus plačiau žiūrėti 3 priedą.
7. BIBLIOTEKŲ VEIKLOS TYRIMAI
Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausa.
Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atliekama Viešosios bibliotekos
lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausa. Tyrimo tikslas išsiaiškinti Jonavos
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis
paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus,
tobulinti savo veiklą.
Jonavos viešojoje bibliotekoje vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas
buvo atliekamas 2019 m. kovo–balandžio mėnesiais. Siekta, kad apklausoje dalyvautų ne tik
viešosios bibliotekos, bet ir jos filialų lankytojai, todėl buvo vykdoma padalomoji ir internetinė
apklausa. Popierinės anketos buvo dalinamos bibliotekoje ir jos filialuose, elektroninė anketos versija
buvo patalpinta internetiniame portale http://enketo.lt. Anketos klausimyną̨ sudarė 10 klausimų.
Apklausos metu užpildyta 378 anketos, visos jos įvertintos kaip tinkamos įtraukti į tyrimą.
Apibendrinus atliktą apklausą buvo padarytos išvados:
1. Didžiausia dalis respondentų sudarė moterys, vyresnio amžiaus (50–29 metai) lankytojai,
turintys vidurinį, aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą ir dirbantys asmenys. Biblioteka turi didelį
potencialą pritraukti jaunesnio amžiaus lankytojus suteikdama jiems patrauklias paslaugas.
2. Dažniausiai lankomasi bibliotekoje ir jos filialuose kartą per mėnesį ar kartą per keletą
savaičių. Nemažas respondentų skaičius (19,6 %.) teigia naudojasi bibliotekos paslaugomis kartą per
savaitę. Galima daryti išvadas, kad bibliotekos ir jos filialų paslaugos ir naudojimasis jomis yra
intensyvus ir lankytojai randa tinkamas paslaugas bei identifikuojama paklausa joms.
3. Didžioji dauguma (76,2 %) respondentų yra visiškai patenkinti bibliotekos elektroninėmis
paslaugomis/internetu (el. katalogu, duomenų bazėmis ir pan.). Bendrai vertinant visos apklausoje
pateiktos paslaugos patenkina lankytoją.
4. Mažiausia iš apklausoje išvardintų paslaugų ir priemonių lankytojai naudojasi bibliotekos
elektroninėmis paslaugomis ir organizuojamais mokymais (kaip naudotis kompiuteriu ar susirasti
reikiamą informaciją). El. katalogas lankytojams suteikia galimybę neatėjus į biblioteką sužinoti koks
skyrius, kuris filialas bei ar iš viso biblioteka turi jam reikalingą dokumentą. Tačiau beveik 23 %
nesinaudoja šia galimybe. Dauguma vartotojų dažniausiai bibliotekoje lankosi dėl konkrečių
dokumentų – ši galimybė naudotis el. katalogu supaprastina bei pagreitina reikiamų dokumentų
paiešką̨ ir tikėtina padidintų lankytojų pasitenkinimą paslaugų prieinamumu ir jų suteikimo greičiu.
Galima daryti prielaidą, jog dauguma respondentų internetą daugiau naudoja pramogoms, o norėdami
gauti reikalingus dokumentus, labiau yra linkę tiesiogiai kreiptis į bibliotekininkes /-us. Tai rodo, jog
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dauguma lankytojų atsakymų matosi, kad arba nejaučia poreikio naudotis, arba vis dar neturi tinkamų
įgūdžių ir pan.
5. Dabartiniame kontekste susidariusi nuomonė, kad bet kokios įmonės ar įstaigos savęs
pateikimas virtualioje aplinkoje yra itin svarbus. Socialinės bibliotekos paskyros aktualios, tačiau jos
ne vienintelės priemonės pateikti lankytojams informaciją virtualioje erdvėje. Bibliotekos oficialus
tinklapis susilaukia nemažo virtualių lankytojų srauto, todėl verta atkreipti dėmesį į lankytojų (11,4
%) nesinaudojimą bibliotekos tinklaraščiu, socialiniais tinklais. Rekomenduojama didinti
informacijos sklaidą apie bibliotekoje teikiamas paslaugas, vykdomus renginius, stiprinti socialinių
tinklų, internetinio puslapio teikiamas galimybes, informacijos sklaidos galimybes.
6. Apsilankyti Jonavos viešojoje bibliotekoje rekomenduotų net 89,9 % tyrime dalyvavusių
respondentų, edukacinius užsiėmimus bibliotekoje (paskaitas, užsiėmimus moksleiviams ir pan.)
rekomenduotų daugiau nei pusė apklaustųjų (66,4 %).
7. Absoliuti dauguma (90,7 %) respondentų ateityje ketina naudotis viešojoje bibliotekoje ir/ar
jos filialuose teikiamomis paslaugomis.
8. Įvertinant pateiktus respondentų komentarus matome, kad daugiausia pasiūlymų pateikta
pagal „Bibliotekų tvarkymas, inventoriaus trūkumo“ kategoriją: daugiausia respondentų siūlo
sutvarkyti kaimo bibliotekas, trūksta kompiuterių, trūksta tualetų ir pan.“
Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto vartotojų tyrimai.
Tarptautinė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanija „Kantar“, bendradarbiaudama su
Nacionaline biblioteka, atliko Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto vartotojų tyrimą, kuriuo siekta
išsiaiškinti, kaip bibliotekų lankytojai vertina teikiamų paslaugų kokybę, ką jie mano apie bibliotekų
interneto paslaugas, kokie yra viešosios interneto prieigos vartojimo įpročiai, motyvai ir nauda
vartotojams. Surinkti duomenys lyginti su projekto „Bibliotekos pažangai 1“ metu atliktos viešosios
interneto prieigos vartotojų apklausos duomenimis.
2019 m. gegužės 28 d.– spalio 3 d. buvo apklausti 4668 penkiolikos metų ir vyresni
bibliotekų lankytojai. Jonavos viešoji biblioteka ir jos filialai aktyviai prisidėjo prie šio tyrimo, teikė
anketas.
Apibendrinus tyrimą galime daryti išvadas, kad bibliotekų teikiamas paslaugas lankytojai
vertina labai gerai (bendro vertinimo vidurkis siekia 9,5 iš 10). Net 93 % lankytojų tikrai
rekomenduotų bibliotekoje apsilankyti savo šeimos nariams ar draugams. Tokią palankią lankytojų
nuomonę apie bibliotekų veiklą rodo ir labai aukštas NPS (Net Promoter Score) indeksas,
apibūdinantis lankytojų pasitenkinimo ir lojalumo lygį. Bibliotekų NPS siekia 91 %. Šis rodiklis yra
aukštesnis kaime nei mieste, taip pat aukštesnis tarp vyresnių lankytojų. Bibliotekų lankytojai
dažniausiai biblioteką suvokia kaip vietą, kurioje yra gera atmosfera, malonu leisti laiką ir kurioje
dirba kvalifikuoti specialistai, suteikiantys profesionalią pagalbą. Naudojimasis biblioteka didžiausią
įtaką turėjo lankytojų bendram gebėjimų ir asmenybės ugdymui. Šiek tiek mažiau, tačiau pakankamai
nemažai, padėjo prireikus spręsti praktines problemas ir kritiškai vertinti visuomenės pokyčius.
Internetas ateityje išliks svarbus, ypač kaimo vietovėse – 98 % bibliotekų interneto prieigos naudotojų
ketina ja naudotis ir ateityje .
8. PERSONALAS IR METODINĖ VEIKLA
DARBUOTOJAI
Profesionalūs bibliotekininkai:
 SVB – 38, iš jų:
turintys specialų diplomą – 21(55,3 %)
įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 17
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 VB – 16, iš jų:
turintys specialų diplomą – 14 (87,5 %)
įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 2
 MF – 4, iš jų:
turintys specialų diplomą – 3 (33,3 %)
įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje –1
 KF – 18, iš jų:
turintys specialų diplomą – 4 (22,2 %)
įgiję profesijos įgūdžius bibliotekoje – 14
Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną:
 SVB – 7 (18,4 %)
 VB – 0
 MF – 0
 KF – 7 (38,9 %)
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Aukštasis
 SVB – 23 (58,9 %)
 VB – 13 (68,8 %)
 MF – 2 (50%)
 KF – 10 (55,5 %)
Aukštesnysis
 SVB – 12 (30,7 %)
 VB – 5 (31,2 %)
 MF – 2 (50 %)
 KF – 5 (27,8 %)
Kitas
 SVB – 6 (10,3 %)
 VB – 0
 MF – 0
 KF – 3 (16,7 %)
Darbuotojų kompetencijai keliami reikalavimai yra tikrai aukšti, bet atlygis už darbą nėra
didelis. Ataskaitiniais metais pasikeitė 3 darbuotojai Viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Rugpjūčio
mėnesį priimtas naujas informacinių sistemų inžinierius, metų pabaigoje priimti 2 nauji darbuotojai:
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnysis bibliotekininkas ir Liepių filialo vyresnysis
bibliotekininkas.
Balandžio 30 d. visas mūsų kolektyvas susirinko į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės
uždarymo šventę. Tai jau tradicija tapęs visuotinis bibliotekininkų susirinkimas, vykstantis
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Visi drauge aptarėme pokyčius, įvykusius Jonavos rajono
bibliotekose 2018/2019 m., pasidžiaugėme 2018 metais atliktais darbais, apdovanojome
bendruomenės išrinktą metų bibliotekininkę, kuria tapo Skirmutė Gajauskaitė, VB direktorė.
Skambant saksofonisto Juozo Kuraičio muzikai pagerbėme bibliotekos veteranus.
Gruodžio 13-tą dieną, penktadienį, surengėme labai gražią kolektyvo šventę, Viešosios
bibliotekos 80-mečio šventę, „Istorija po istorijos“. Viešosios bibliotekos 80-mečio proga darbuotojų
veikla buvo įvertinta padėkomis. Kultūros ministerijos padėkomis apdovanoti darbuotojai: Nijolė
Degutienė, VB vartotojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Skirmutė Gajauskaitė, VB direktorė, Regina
Lukoševičienė, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vadovė, Dalia Plaktonienė, VB direktorės
pavaduotoja. Jonavos rajono savivaldybės padėkomis apdovanotos Metodikos ir informacinių išteklių
skyriaus vadovė Vilma Vrubliauskienė ir Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji bibliografė
Rimantė Tarasevičienė.
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Darbuotojų susirinkimas balandžio mėn. Nacionalinės bibliotekų svaitės metu

Gruodžio mėn. Viešosios bibliotekos 85-mečio šventė

Metodinė veikla
2019 metų metodinės veiklos tikslai buvo ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, tobulinti
ir plėsti bibliotekų paslaugas, skleisti informaciją apie naujoves, diegti gerąją patirtį. Tikslams
pasiekti buvo organizuojami profesiniai pasitarimai ir išvykos.
Buvo koordinuojama Viešosios bibliotekos ir padalinių atskaitomybė, analizuojami
padalinių statistiniai duomenys: surinktos 2018 m. statistinės ataskaitos, statistiniai duomenys pateikti
į LIBIS statistikos modulį, parengta statistinė ataskaita Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo
bibliotekai. Išanalizuotos ir apibendrintos praėjusių metų bibliotekų veiklos ataskaitos.
Viena iš metodikos veiklos krypčių – ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, skleisti
informaciją apie naujoves. Tuo tikslu buvo organizuojami profesiniai pasitarimai. Ataskaitiniais
metais įvyko 17 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimai. Juose aptarti aktualūs
profesiniai klausimai, apžvelgtos Viešosios bibliotekos ir padalinių statistinės bei tekstinės veiklos
ataskaitos, derinamas informacinis ir kraštotyros darbas su bibliotekos filialų darbuotojais. Taip pat
aptarti „Skaitymo iššūkio“ rezultatai, apdovanoti aktyviausi bibliotekininkai.
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Pasitarimuose buvo dalinamasi mintimis ir idėjomis išgirstomis išvykose, konferencijose,
seminaruose. Taip pat darbuotojai skatinami patys ieškoti inovacijų darbe, atnaujinti profesines
žinias, ugdyti kūrybiškumą, dalyvauti projektinėje veikloje ir ieškoti naujų darbo formų. Tradiciškai
parengtas „2020 metų žymių datų kalendorius“ (paruošė Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus
vadovė V. Vrubliauskienė). Vasario mėnesį filialų darbuotojoms buvo pravesti mokymai
„Prenumeruojamos duomenų bazės“.
Per metus kvalifikaciją kėlė ir įvairiuose mokymuose dalyvavo 32 darbuotojai arba 84,2%
visų darbuotojų.
6 darbuotojai buvo išvykę į kvalifikacines keliones užsienio šalyse. Spalio mėnesį direktorė
S. Gajauskaitė dalyvavo tarptautinėse tarpinstitucinėse praktikose Ispanijos viešosiose bibliotekose.
Direktorės pavaduotoja D. Plaktonienė kartu su kitais Kauno regiono bibliotekininkais lankėsi Estijos
ir Suomijos bibliotekose, kultūrinių renginių organizatorius R. Čičelis – Lvove (Ukrainoje), Vartotojų
aptarnavimo skyriaus darbuotojos N. Degutienė ir V . Šeštokienė – Rygoje (Latvijoje), rinkodaros ir
viešųjų ryšių specialistė I. Stučinskaitė – Varšuvoje (Lenkijoje). Bibliotekose susipažinta su
bendromis paslaugomis, pamatyta kuo gyvena kolegos bei sužinota daugiau apie bibliotekų ypatybes
bei problemas su kuriomis susiduriama.
Spalio mėnesį prie Jonavos viešosios bibliotekos buvo prijungtas Atvirasis jaunimo centras,
patvirtinta nauja bibliotekos organizacinė struktūra. Paruošti ir patvirtinti nauji Viešosios bibliotekos
nuostatai, Atvirojo jaunimo centro nuostatai, naujas jaunimo darbuotojo pareigybės aprašas.
Ataskaitiniais metais buvo atnaujinta ir patvirtinta Laikinojo pobūdžio dokumentų saugojimo tvarka.
2019 m. konsultuoti į kaimo bibliotekas išvykta 28 kartus, vidutiniškai vienas filialas
aplankytas 2 kartus. Pagrindinis apsilankymo tikslas ataskaitiniais metais buvo konsultavimas filialų
darbuotojų knygų fondo sustatymo, skaitytojų apskaitos, renginių rengimo ir kitais klausimais.
Per metus kaimo filialuose buvo atlikti 5 fondo patikrinimai: balandžio mėnesį vyko Žeimių
filiale, gegužės mėnesį – Bukonių filiale, lapkričio mėnesį – Panoterių filiale, gruodžio mėnesį –
Kuigalių filiale, o Liepių filiale keitėsi darbuotojai, vyko fondo patikrinimas ir perdavimas.
9. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ
Ataskaitiniais metais bibliotekų remontų nebuvo, nauji baldai taip pat nebuvo perkami.
Labai prasta padėtis Kuigalių filiale, reikalingas patalpų remontas, lentynos senos, išlinkusios. Reikia
remonto ir Ruklos filialui, ypač reikia atnaujinti sanitarinius mazgus.
Pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ buvo gauta 19 stacionarių kompiuterių, 3 bevielio ryšio prieigos
įrenginiai, 3D spausdintuvas, 3 projektoriai ir kompiuterinė technika, kurią sudaro kūrybinis,
programavimo ir inžinierinis paketai. Gauta įrangos už 37,189 tūkst. eurų.
Taip pat ataskaitiniais metais buvo nupirkta 10 planšetinių kompiuterių, skirtų gyventojų
mokymams ir 12 nešiojamų kompiuterių, kurie skirti atnaujinti mokymų klasę. Nupirkta ir
programinė įranga, tinklinė duomenų saugykla, spausdintuvai.
Viešosios bibliotekos ir filialų mažuosius skaitytojus ir jaunimą pradžiugino nupirkti nauji
stalo žaidimai, xbox one žaidimai.
Viešojoje bibliotekoje įgyvendinus projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės
administracijoje“ buvo įdiegta Klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema, gautas turtas daugiau
nei 81 tūkst. eurų.
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10. IŠVADOS
Pasiekimai
2019 metais Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka tenkino vartotojų kultūrinius,
informacinius poreikius, skatino jaunimo skaitymą, organizavo turiningą užimtumą, populiarino
etnines kultūros vertybes. Didelis dėmesys buvo skiriamas santykių su bendruomene gerinimui, naujų
veiklų, edukacijų kūrimui. Ieškojome naujų ryšių, naujų krypčių. Suorganizavome 1042 įvairius
renginius rajono gyventojams, kurie prisidėjo prie bibliotekos įvaizdžio gerinimo.
Siekdami įprasminti Viešosios bibliotekos 80-metį, visus metus skyrėme akcijas, parodas ir
renginius šios datos minėjimui. Nuo balandžio mėnesio buvo rengiami ir viešinami trumpi
pasakojimai susiję su biblioteka, kurie vadinosi „Istorija po istorijos“. Parengta virtuali bibliotekos
„Atradimų knyga“, kurioje buvo pristatytas simbolis skaičius – 80 atradimų. Veikė dokumentų ir
fotografijų parodos „Bibliotekos spalvos“, paruošta virtuali paroda „Knyga, biblioteka ir laikas“.
Metų pabaigoje organizavome šventę „Istorija po istorijos“, kuri subūrė daugybę svečių iš visos
Lietuvos ir Jonavos miesto.
Keisdamiesi su lyg kiekviena diena, mes galime pripažinti, jog Viešoji biblioteka tapo
traukos centru miesto gyventojams. Šiandien tik galime pasidžiaugti, kad pas mus mielai lankosi
vaikai, jaunimas ir senjorai. Bibliotekos tapo traukos centru, jauki vieta darbui, laisvalaikiui,
pomėgiams ar tiesiog pasisėdėjimui su kavos puodeliu.
Labai aktyviai veikė bibliotekoje susikūręs senjorų klubas „Polėkis“. Per metus buvo
organizuotos 53 veiklos, kuriose dalyvavo 635 lankytojai.
Galime džiaugtis, kad tradiciniuose rajono „Auksinių gulbių“ apdovanojimuose, kuriuos
rengia Jonavos jaunimo organizacijų sąjunga, Jonavos viešoji biblioteka buvo apdovanota kaip
draugiškiausia įstaiga jaunimui.
Vis dar didžiuojamės ir aktyviai įveikliname Knygų terasą. 2019-tais metais Knygų terasoje
buvo surengta 17 renginių, kuriuose dalyvavo 1685 lankytojai. Jonaviečiai į Knygų lentyną atnešė ir
tarpusavyje pasidalino apie 5000 knygų.
Ketvirtą vasarą iš eilės Knygų terasoje kiekvieną trečiadienį rinkosi mažieji skaitytojai, su
kuriais bendravo ir žaidė bibliotekos darbuotojai, sukūrę įvairių pasakų personažus – Pepės
Ilgakojinės, Tigriuko, Drambliuko, Emociuko ir kt.
Rajono viešosios bibliotekos aktyviai prisijungė prie Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų
organizuotos vasaros „Skaitymo iššūkio“ akcijos. Susumavus rezultatus, galime džiaugtis, kad
Jonavos rajono viešosios bibliotekos aktyviai dalyvavo akcijoje ir užėmė trečią vietą respublikoje, o
Kauno regiono bibliotekų tarpe – buvome pirmi.
Siekdami geresnių darbo rezultatų sėkmingai įgyvendinome ne vieną projektą: „Ekskursijų
ciklas „Literatūrinė Jonava“, „Nuo žaidimų iki rinkimų“, „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos
regionuose“ ir kt.
Kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendinome projektą
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės administracijoje“, kurio metu buvo apmokyti darbuotojai
bei įdiegta elektroninė Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos klientų aptarnavimo ir
knygų apsaugos sistema.
Gerų rezultatų pasiekėme dalyvaudami projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Mūsų biblioteka patenka į aktyviausiai dirbančių
bibliotekų dešimtuką visoje Lietuvoje. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas
gavo padėką už indėlį ugdant regiono gyventojų skaitmeninį raštingumą ir sėkmingą 2019 m.
dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva“.
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Galime džiaugtis, kad ataskaitiniais metais atlikta lankytojų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis apklausa, parodė, kad mūsų bibliotekų teikiamas paslaugas lankytojai vertina labai gerai
ir dauguma (90,7 %) respondentų ateityje ketina naudotis viešojoje bibliotekoje ir filialuose
teikiamomis paslaugomis.
Taip pat dalyvavome Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto vartotojų tyrime, kurį
apibendrinus galime daryti išvadas, kad bibliotekų teikiamas paslaugas lankytojai vertina labai gerai
(bendro vertinimo vidurkis siekia 9,5 iš 10).
Problemos
Bibliotekos veiklos sėkmę lemia daugelis veiksnių – infrastruktūra, informacijos ištekliai,
finansiniai resursai, tačiau vienas iš svarbiausių sėkmės garantų – kompetentingi, motyvuoti
bibliotekų darbuotojai. Bibliotekų darbuotojos turi nuolat atnaujinti darbo su naujomis
technologijomis įgūdžius, skirti didelį dėmesį kvalifikacijos kėlimui. Bibliotekininkų atlyginimai
turėtų atitikti jiems keliamus reikalavimus.
Ir toliau išlieka kaimo bibliotekų infrastruktūros atnaujinimo poreikis. Reikalingi remontai
Rimkų, Ruklos, Kuigalių bibliotekose.
Keičiantis šiandieninės bibliotekos misijai Viešosios bibliotekos erdvės stoka ateityje gali
tapti priežastimi paslaugų plėtrai.
Perspektyva
Plėtoti teikiamas paslaugas, atitinkančias gyventojų poreikius. Įgyvendinti sociokultūrinius
ir edukacinius projektus, atnaujinti edukacines programas.
Aktyvinti skaitymo skatinimo iniciatyvas ir užtikrinti kokybišką informacijos vartotojams
prieinamumą.
Stiprinti bibliotekų darbuotojų kompetencijas, nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.
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1 priedas
VIEŠOSIOS BIBLOTEKOS 2019 METŲ RENGINIŲ METRAŠTIS
2019 01 09
Sausio 9 d. bibliotekoje vyko Simono Strelcovo monografijos „Geri, blogi vargdieniai“
pristatymas, kuriame dalyvavo autorius ir prof. Egidijus Aleksandravičius.

2019 01 13
Sausio 13 d. į biblioteką susirinkęs jaunimas su susikaupimu žiūrėjo dokumentinį filmą
„Mergina ir tankai“. Atmintis gyva.
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2019 01 15
Sausio 15 dieną bibliotekoje svečiavosi krepšinio komandos „Sintek-Jonava“ (Jonavos
sporto klubas) krepšininkai Jalen Bradley, Austin Woods, Ernestas Serkevičius bei trenerio asistentas
Omer Buharalli. Šauni kompanija pasidalijo savo skaitymo įpročiais, papasakojo apie savo būseną
gyvenant svetimoje šalyje, supažindino su krepšinio užkulisiais.

2019 01 16
Sausio 16 d. Knygos klubo lankytojai susitiko su poetu, vertėju, redaktoriumi Viktoru
Rudžiansku vyko ramus ir jaukus pokalbis apie poeziją mažame mieste ir leidyklos „Kauko laiptai“
planus.
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2019 01 22
Sausio 22 d. bibliotekoje vyko parodos „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“
atidarymas. Stebinantys faktai, ištikima draugystė vienijanti mus... Istorija atgyja ir pasinaudojus
stenduose pateiktais išmaniais kodais...Parodą pristatė Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekosmuziejaus vadovas Arūnas Antanaitis.

2019 01 24
Sausio 24 d. vaikų ir jaunimo erdvėje vyko linksmasis rytmetis „Svečiuose pas Kempiniuką
plačiakelnį“, kuriame dalyvavo Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Pakalnutė" vaikučiai.
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2019 01 26
Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinė Viktorina. 240 klausimų apie Lietuvą
įveikta! Šaunuoliai dalyviai!

2019 02 06
Vasario 6 d. atidarėme Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato,
fotomenininko Antano Sutkaus parodą. Nuostabios fotografijos, profesionalus menotyrininko dr.
Tomo Pabedinsko komentaras.
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2019 02 15
Vasario 15 d. bibliotekoje LMS Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda (JRSMS)
organizavo susitikimą su MISIJA SIBIRAS dalyviu Roku . Džiugu, kad aktyvus, pilietiškas jaunimas
vis dažniau apsilanko pas mus! Ypač tokiomis ypatingomis datomis!

2019 02 21
Bibliotekoje lankėsi ypatinga moteris – knygos „Tarp juoda ir balta“ autorė, šachmatų
didmeistrė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Nuoširdumas ir paprastumas sužavėjo susirinkusiuosius!
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219 02 27
Vasario 27 d. bibliotekoje vyko prisiminimų apie Edmundą Simanaitį vakaras. Susirinkusių
atmintyje E. Simanaitis - autentiškas poetas, unikalaus kelio, aukštų moralinių vertybių žmogus,
nuveikęs daugybę gerų darbų Jonavai ir Lietuvai. Renginyje dalyvavo E. Simanaičio sūnūs Vytenis,
Darius ir Lemas.

2019 03 06, 13, 20
Visą kovo mėnesį bibliotekoje vyko Europrotai.

Nugalėtojų komanda
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2019 03 09
Kovo 9 d. vaikų ir jaunimo erdvėje vyko kūrybinės dirbtuvės „Yra šalis“. .Minėjome
Lietuvos vardo dieną

2019 03 19
Kovo 19 d .bibliotekoje vyko Ekologinės atminties vakaras skirtas Žemės dienai. 30 metų
prabėgo po nelaimės G/S „Azotas“ (AB „Achema“) Jonavoje, o žmonės dalijosi atsiminimais lyg tai
būtų buvę vakar..

2019 03 21
Jonavos viešojoje bibliotekoje prisiminėme Lietuvių rašto skleidėjus ir didvyrius knygnešius, kurie per 40 metų nepailstamai nešė į Didžiąją Lietuvą uždraustą lietuvišką spaudą.
Pastorius Giedrius Ažukas papasakojo knygnešių istoriją. Leidyklos "Upė" direktorė pristatė knygas
ir padovanojo viso Jonavos rajono bibliotekoms N.T.Wright'o knygą „Tiesiog Geroji Naujiena“.
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Linas Kuičnskas sudainavo G.Paškevičiaus "Mano kraštas-Lietuva", ir keletą krikščioniškų himnų
bei Biržų krašto liaudišką giesmę ir padeklamavo su dramos elementais eiles apie knygnešius.

219 03 27
Kovo 27 d. vyko Knygos klubo susitikimo su istorijos tyrinėtoju Vaclovu Slivinsku - knygos
"Partizano Balčio dienoraštis" sudarytoju.

2019 03 28
Kovo 28 d. bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Kibome rankomis į modeliną“ su Jonavos
pradinės mokyklos antrokėliais.
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2019 04 03
Balandžio 3 d. bibliotekoje vyko Janinos Altaravičienės parodos „Velykų rytą lelija
pražydo...“ atidarymas.

2019 04 09
Balandžio 9 d. bibliotekoje atidarėme Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureato fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus parodą "Lietuva - praskleidus debesų apklotą".
Parodą susirinkusiems jonaviečiams ir svečiams pristatė poetė, publicistė Dovilė Zelčiūtė - kalba
buvo gausi originalių įžvalgų ir asmeninio įsižiūrėjimo į A. Aleksandravičiaus darbus.

2019 04 12
Balandžio 12 d. vaikų ir jaunimo erdvėje vyko edukacinis užsiėmimas „Šv. Velykos
pavasariu kalba“. Užsiėmime dalyvavo moksleivės iš Šveicarijos pagrindinės mokyklos.
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2019 04 16
Balandžio 16 d. švęsdami Tarptautinę kultūros dieną, į svečius pasikvietėme literatūros
mėnraštis „Metai“ vyr. redaktorių Antaną Šimkų, literatūros kritikę Neringą Butnoriūtę ir žurnalistą
Gediminą Kajėną. Pokalbis vyko apie jaunąją ir vyresniąją Lietuvos rašytojų kartas, žurnalo "Metai"
redakcijos kasdienį darbą ir skaitytojus.

2019 04 26
Balandžio 26 d. vaikų ir jaunimo erdvėje vyko kūrybinis užsiėmimas „Emociukų dirbtuvės“.

2019 05 02
Gegužės 2 d. savo patirtimi ir atradimais su mumis dalijosi Juozas Šeimys! Neįtikėtinai daug
darbo įdėta į lietuvių kalbos puoselėjimą ir runų skaitymo techniką.
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2019 05 07
Gegužės 7 d. akcijos Lietuva skaito metu minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną,
Jonavos viešosios bibliotekos pakviesti moksleiviai J. Ralio gatvėje, Jonavoje skaitė rašytojo
Grigorijaus Kanovičiaus knygos "Miestelio romansas" ištraukas. Skaitymų vieta pasirinkta
neatsitiktinai - būtent toje vietoje tarpukariu buvo įsikūrusi fotoateljė, kurioje dar vaikas G.
Kanovičius pozavo pirmajai savo gyvenime portretinei nuotraukai. Šie skaitymai buvo skirti švęsti ir
artėjantį rašytojo 90-ties metų jubiliejų, taip aktualizuojant daugeliui jonaviečių svarbų literatūros
kūrinį. Aktuali istorinė atmintis, vietos tapatumas ir žmogiškosios vertybės - tokie šiandienių
skaitymų akcentai.

2019 05 08
Gegužės 8 d. Jaunimo knygų klubas pakvietė į susitikimą su mokytoju, rašytoju Mantu
Karanausku.
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2019 05 10
Jonavos viešoji biblioteka vykdė projektą „Nuo žaidimų iki rinkimų“, skirtą Europos dienai
paminėti. Projekto tikslai: švęsti Europos dieną kartu su Jonavos miesto bendruomene ir stiprinti
bendrystės jausmą; skatinti bendruomenės narius būti aktyviais, domėtis Europos Parlamento
rinkimais ir juose dalyvauti; pažymėti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 15 metų jubiliejų ir
diskutuoti apie ES ateitį; pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą ir Europos Parlamento rinkimus.
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2019 05 13
Gegužės 15 d. bibliotekoje vyko nuotaikingas susitikimas su Kanados rašytoju Antanu
Šileika. Autorius gausiai dalijosi savo vaikystės prisiminimais, kalbėjo apie santykį su lietuvybe ir
Lietuva, atskleidė šypseną keliančių savo kasdienybės detalių. A. Šileikos populiarumą Jonavoje rodo
tai, kad beveik visos bibliotekos turimos jo knygos šiuo metu - pas skaitytojus.

2019 05 14
Gegužės 14 d. bibliotekoje lankėsi Elektronikos Platintojų Asociacija su edukacija
„Elektroninio Mikio pėdsakais“. Apsilankė tiek ATSAKINGŲ vaikų, kad vos sutilpome didžiausioje
savo erdvėje!. Mokomės, bendraujam, piešiam, o svarbiausia, tapdami socialiai atsakingais
prisidedame prie saugios ir tvarios aplinkos!
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2019 05 17
Beribes modelino galimybes gegužės17 d. bibliotekoje išbandė Jonavos pradinės mokyklos
pirmokėliai edukaciniame užsiėmime „Modelinas ir jo beribės galimybės“.

2019 05 18
Gegužės 18 d. į biblioteką atkeliavo BMW Mototourism Sprint 2019 renginys „Svečiuose
pas raštijos pradininkus“.
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2019 05 22
Gegužės 22 d. bibliotekoje vyko integruota technologijų-gamtos pamoka su mūsų
nuostabiąja mokytoja Jolanda Dedeliene ir svečiais iš Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės
mokyklos. Moksleivių darbų parodą „Gamta etnokultūriniuose dirbiniuose“ galėjo išvysti mūsų
lankytojai.

2019 05 23
Gegužės 23 d. bibliotekoje vyko susitikimas su Laisvės TV žurnalistu iš R.I.T.A. tyrimų
komandos Liudu Dapkumi. Moralinių vertybių puoselėtojas, kuris tik dar kartą įtikino, jog norint
kažką pakeisti, reikia pradėti nuo savęs ir savo aplinkos!
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2019 05 28
Gegužės 28 d. bibliotekoje vyko Jaunimo kino vakaras.

2019 06 13
Menas - tai ne tik sukurti fotografiją, bet ir ją suprasti. Apie tai savo parodos "Tiesioginis
pozityvas" atidarymo metu kalbėjo fotomenininkas Gintautas Trimakas.
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2019 06 18
Bibliotekoje buvo įteikta kasmetinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija.
Šiais metais premija po mirties atiteko rašytojui Romui Treiniui už itin originalų romaną „Dziedas“.

2019 06 26
Birželio 26 d. bibliotekoje apsilankė Kauno apskr. VPK specialistė, sesuo Fausta Palaimaitė
bei bendruomenės pareigūnės Larisa Paklina, Saulė Dirsienė. „Gyvenkime ir džiaukimės kiekviena
diena, nes kiekviena diena yra dovana“, - sakė sesuo Fausta. Šis susitikimas dalyvavusiems padėjo
pasisemti išminties ir pamatyti gyvenimo esmę paskendus kasdienybėje!

2019 07 03
Liepos 3 d. bibliotekoje vyko itin didelio susidomėjimo sulaukęs renginys - Viešosios
bibliotekos spaudinių redaktoriaus Vytauto Venckūno knygos „Jonavos valsčiaus šauliai (1919 –
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1940)“ pristatymas . „Šiame sumaterialėjusiame pasaulyje reikalinga dvasinė atmintis ir rimtis“,sako autorius pridurdamas, kad šią monografiją skiria Lietuvos šaulių sąjunga šimtmečiui.

2019 07 04
Liepos 4 d. bibliotekoje dalyvavo Indijoje gyvenanti jonavietė Asta Gėgžnaitė, kuri
pasidalijo įspūdžiais iš Indijos. Pasikalbėjome apie tai, ką reiškia išeiti iš komforto zonos ir tapti
pasaulio vaiku. Pasikalbėjome apie spalvas, religiją, skonius... Pasikalbėjome apie Indiją.
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2019 08 02
Rugpjūčio 2 d. knygų terasoje vyko atvirasis mikrofonas „Žodžiai Jonava“, galėjo pasisakyti
ir pakalbėti visi, kurie norėjo pasveikinti Jonavą su gimtadieniu.

2019 08 08
269-ojo Jonavos gimtadienio proga viešoji biblioteka gyventojus pakvietė popietę
praleisti klasikinės muzikos ir poezijos apsuptyje . Susirinkusiems renginio dalyviams Jeronimo
Ralio gimnazijos moksleivis Paulius Mikšys perskaitė apie Jonavą sukurtus kūrinius. Skaitovas
pagarsino Nijolės Markevičiūtės-Smolinos eilėraščius "Jonava" ir "Rytas Jonavoje", "Jonavos miesto
legendą", taip pat Irenos Nagulevičienės parašytą "Jonavos himną" (kompozitorius - Tomas
Kutavičius).
Tarp literatūrinių kūrinių bibliotekos svečiams savo konkursinę muzikinę programą pristatė kraštietis,
šiuo metu Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje besimokantis akordeonistas Karolis Lukoševičius.
Janinos Miščiukaitės meno mokykloje ir Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje mokęsis jonavietis
padovanojo eilę puikių kūrinių.

2019 08 12
Jau antrus metus iš eilės dalyvaujame bendradarbiaujant su Kauno apskrities biblioteka pagal
Kultūros ministerijos programą „Aprūpinti apskrities bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties
gyventojų grupėms skirtomis priemonėmis“ veiklose. Knygų terasoje vyko kaniterapijos užsiėmimai
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neįgaliesiems, kuriuose dalyvavo Sigridai Rupšytei-Paleičikė su šuniu Goja ir kaniterapijos asociajos
narė, psichologė, kaniterapeutė Joanai Grygutis.

2019 09 05
Šiandien atidarėme fotomenininko Romualdo Požerskio darbų parodą „Bangladešo vaikai“.
Susirinkusieji žiūrėjo režisierės Ugnės Vedeikaitės filmą apie R. Požerskio kūrybą. Iš parodos
fotografijų žvelgia Azijos vaikai, kviečiantys mąstyti apie kultūrų skirtumus ir vertybes, kuriomis
nesavanaudiškai galime džiaugtis ir jas branginti.
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2019 09 19
Rugsėjo 19 d. vaikų ir jaunimo erdvėje vyko edukacinis užsiėmimas „Pelėdžiukas- mokslo
ir žinių simbolis“.

2019 09 24
Rugsėjo 24 d. vyko projekto- ekskursijų ciklo „Literatūrinė Jonava“ renginys „Literatūrinė
Jonava atgyja“.
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219 10 08
Edukacinis užsiėmimas „Kibk rankomis į modeliną“ su mokytoja J. Dėdeliene.

2019 10 15
Spalio 15 d.vyko projekto- ekskursijų ciklo „Literatūrinė Jonava“ ekskursija senamiesčio
gimnazistams.
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2019 10 22
Spalio 22 d. vyko knygos klubo susitikimas per SKYPE su rašytoju V. Papieviu.

2019 10 29
Spalio 29 d. vyko poezijos popietė su rašytoju M. Leknicku, moderatorė M. Jakaitė.
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2019 10 31
Helovino šventė bibliotekoje

2019 11 22
Kūrybinis užsiėmimas su Emociuku.
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2019 11 27
Lapkričio 27 d. bibliotekoje vyko Knygos klubo susitikimas su rašytoju Vygaudu Jukneliu.

2019 11 28
Spalio 28 d. bibliotekoje vyko renginys „Sidabrinės laiko gijos“, skirtas Onutės BuržaitėsNovikienės atminimui.
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2019 12 11
Gruodžio 11 d. vaikų ir jaunimo erdvėje vyko popietė „Prisiūkim gerumo sparnus“ su
Karlsonu.

2019 12 19
Su eilėmis ir dovanomis mus aplankė Panerio pradinės mokyklos antrokai.
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2019 12 19
Gruodžio 19 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Pasigamink kalėdinį Nykštuką“.

Daug gražių renginių surengė klubas „Polėkis“

Kalėdinis vakaras
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Poezijos ir muzikos vakaras Knygų terasoje

Kartą per mėnesį rinkosi į užsiėmimus „OHO“ kryžiažodžių sprendėjų klubas
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Kartą per mėnesį bibliotekoje vyko Šeimadieniai su pasakų personažu (animaciniai filmukai,
kūrybinės dirbtuvės, stalo žaidimai).
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Kartą per mėnesį Jonavos globos namuose vyko poezijos skaitymai „Keliaukime poezijos
takais“.

Akcija „Vasara su knyga“.
Skaitėme knygas įvairiomis temomis: apie mergaites, berniukus, gyvūnus, žaislus, poetiškas,
alegoriškas, apie meilę ir gyvenimą, linksmas paveiksliukų knygas, trumpas ir ilgas pasakas, apie
stebuklus ir burtus, ir netgi amžinuosius filosofijos klausimus. Viso perskaitėm 13 tiek lietuvių, tiek
užsienio rašytojų knygų. Be skaitymo visada vykdavo edukaciniai užsiėmimai. Spalvinom drugelius,
gaminom emociukus, piešėme kreidelėm, gaminome visokiausias grožybes iš siūlų, sagų, akmenukų,
pagaliukų, senų nenaudojamų kompaktinių plokštelių ir įvairiausių gamtos gėrybių.
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2 priedas
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PADALINIŲ 2019 METŲ RENGINIŲ METRAŠTIS

2019 metų filialų renginių metraštis
Renginiai suaugusiems skaitytojams
Sausio 2-25 d. Kulvos filiale veikė žeimietės dailininkės Neringos Dambrauskienės
vykdytų tapybos terapijos užsiėmimų narių darbų paroda „Paslaptingas pasaulis“.

Sausio 19 d. Kuigalių bibliotekoje vyko bibliotekos moterų klubo vakaras „Metų
verpetuose“, skirtas vienerių metų klubo sukaktuvėms.

Kovo 8 dieną Panoterių filiale vyko edukacinė popietė „Alavijo nauda sveikatai ir grožiui“,
skirta Tarptautinei moters dienai paminėti.

Kovo 11 d. vyko susitikimas su E. Kuckailiu – keturių knygų autoriumi apie partizanus,
partizaninį judėjimą. Jis vienas iš pirmųjų atkurtos Lietuvos kariuomenės savanorių.
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Kovo 12 dieną Šveicarijos filiale vyko literatūrinė valanda,
nepriklausomybės atkūrimui „Mes esame Lietuva – o Lietuva, tai mes“.

skirta Lietuvos

Kovo 29 d. Kulvos filiale vyko turininga ir jauki popietė, skirta Vietovardžių metams.
Lankytojai mankštino protą dalyvaudami viktorinoje, klausėsi labai gražiai atliekamų skaučių iš
Kauno Godos, Gustės ir Nedos muzikos kūrinių.

Balandžio 25 ir 30 dienomis Šveicarijos filiale vyko atvirų durų dienos bibliotekoje
„Biblioteka- tai žmogaus vertybių lobynas“. Vyko diskusijos, pokalbiai apie bibliotekų veiklas.

Gegužės 17 dieną Šveicarijos biblioteka paminėjo 65- erių metų jubiliejų „Į laiko knygą
viskas surašyta“. Susirinko gausus būrys bibliotekos mylėtojų, kurie tarė sveikinimo žodžius.
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Lapkričio 6 d. Kulvos bibliotekoje vyko jau tradicinė Pyragų diena, kuri pritraukia ir naujų
lankytojų.

Lapkričio 15 d. Upninkų bibliotekoje vyko šventė „Upninkų bibliotekai – 65“. Šventėje
dalyvavo apie 40 dalyvių ir svečių, tai ir Upninkų seniūnijos seniūnė L. Nekrošienė, poezijos klubo
šaltinis nariai, Vyšnialaukio bendruomenės atstovai, mokyklos atstovai ir skaitytojai. Šventinę
programą atliko Šveicarijos bibliotekos klubas „Prie kavos“.

Lapkričio 18 d. Čičinų filiale „Suaugusiųjų mokymosi savaitės 2019“ metu vyko
informatyvus rytmetys „Išmanioji augalų enciklopedija“ - su „PlantNet“ programėle lengviau surasti
bei pažinti augalų pasaulį. Mes ne tik žinome, bet ir mokame!

Lapkričio 21 dieną Šveicarijos bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Poeto
daina“, jos metu pristatyta kraštietės A. Jefimenko knyga „Nešuosi ilgesį“.
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Kulvos filiale gruodžio 20 d. vyko popietė „Advento vainikas“, skirta Adventui ir Knygų
Kalėdoms. Popietėje dalyvavo Kulvos Švč. Mergelės Marijos parapijos Klebonas kun. Rytis
Gurkšnys, Kulvos kultūros centro folkloro ansamblis „Drobulė“ ir kiti.

Renginiai vaikams
Kovo 16-oji Panoterių filiale vyko Knygnešio diena. Popietės metu vaikai klausėsi
pasakojimo apie nelengvą knygnešio dalią bei žiūrėjo filmą apie knygnešius ir spaudos draudimo
laikotarpį.

Balandžio 12 d. Panoterių filiale vyko garsinis skaitymas „Gerumo pamokos Jono Biliūno
kūryboje“, skirtas rašytojo, poeto, publicisto Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms paminėti.

Balandžio 2 d. Kuigalių bibliotekoje vyko popietė vaikamsTarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti ,,Peliuko nuotykiai bibliotekoje”.
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Balandžio 23 d. Čičinų biblioteka ir vėl judesy. Nacionalinė bibliotekų savaitė,
atostogos, gražus saulėtas pavasaris ir garsiniai skaitymai „Laisvalaikis su knyga“.

Gegužės 29 d. Šveicarijos bibliotekoje vyko susitikimas su vaikų rašytoju V. Šidlausku

Birželio 5 d. kaimo bibliotekose startavo vasaros skaitymai "Vasara su knyga". Panoterių
filiale vaikai susipažino su herojais iš Vytauto V. Landsbergio knygos "Birutė - skruzdžių generolė".

Šveicarijos filialo vasaros skaitymai „Vasara su knyga“

Kuigalių filialo vasaros skaitymai „Vasara su knyga“
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3 priedas
Projektų sąrašas
Pavadinimas
1

Vykdymo/
dalyvavimo
laikotarpis
2

Projekto tikslas

Dalyviai ir partneriai

Rezultatai

Kas finansuoja

3

4

5

6

Pritrauktos lėšos
(be SVB indėlio)
7

Bibliotekos rengti ir vykdyti projektai
„Ekskursijų ciklas
„Literatūrinė
Jonava“

2019
liepa–
lapkritis

Ekskursijų forma Jonavos
moksleiviams
ir,
bendradarbiaujant
su
Jonavos
turizmo
informacijos centru bei per
Lietuvos turizmo asociaciją
bendradarbiaujant
su
Kauno regiono turizmo
agentūromis, suteikti krašto
literatūros istorijos žinių ir
ugdyti
kultūrinę
kompetenciją, įdiegti naują
ekskursijų
„Literatūrinė
Jonava“ paslaugą, skleisti
žinias apie literatūrinę
Jonavos tapatybę Kauno
regiono turizmo dalyviams
ir bendruomenėms.

Jonavos
rajono
savivaldybė,
Lietuvos
turizmo asociacija, Jonavos
turizmo
informacijos
centras,
gidė,
vertėja
Aleksandra
Fominaitė,
Lietuvos rusų dramos
teatro
režisierius
Mindaugas
Valiukas,
dizainerė
Vilma
Gudeikaitė,
Jonavos
Jeronimo
Ralio
ir
Senamiesčio gimnazijos,
Kulvos
Abraomo
Kulviečio
pagrindinės
mokyklos, Panoterių Petro
Vaičiūno
pagrindinės
mokyklos moksleiviai

Projekto įgyvendinimo metu
sukurtas naujas ekskursijų
maršrutas
„Literatūrinė
Jonava“. Įvyko 8 ekskursijos
Jonavos miesto ir rajono
moksleiviams,
Kauno
regiono turizmo dalyviams.
Jiems
suteikta
krašto
literatūros istorijos žinių ir
ugdyta
kultūrinė
kompetencija. Įdiegta nauja
ekskursijų
„Literatūrinė
Jonava“
paslauga
–
audiogidas. Veikiant šiai
paslaugai,
toliau
skleidžiamos žinios apie
literatūrinę Jonavos tapatybę
Kauno regiono turizmo
dalyviams
ir
bendruomenėms,
Jonavos
gyventojams.

Lietuvos kultūros taryba,
Jonavos rajono savivaldybė

2800,00 Eur

„Biblioteka – tai Jūs
ir mes“

2019-2020

Sukurti meninės edukacijos
renginių
ciklą,
kuris
motyvuotų
darbingus
socialinės rizikos šeimų
tėvus ir vaikus gerinti savo

Jonavos rajono socialinių
paslaugų centras, Labdaros
ir paramos fondas „Iššūkis
jaunimui“

Ugdyti
dalyvių
komunikacinius ir meninius
gebėjimus,
padedančius
įsitraukti
į
socialinį
gyvenimą.
(Surengti

Jonavos
rajono
savivaldybė,
ES struktūriniai fondai

22 070,76 Eur

2019 metų ataskaita
socialinius
įgūdžius;
pagerinti socialinės rizikos
šeimų gyvenimo sąlygas,
sumažinti jų atskirtį.
„Nuo žaidimų iki
rinkimų“

2019-05-09

Švęsti Europos dieną kartu
su
Jonavos
miesto
bendruomene ir stiprinti
bendrystės jausmą; skatinti
bendruomenės narius būti
aktyviais, domėtis Europos
Parlamento rinkimais ir
juose dalyvauti;

biblioterapijos, kovos menų
užsiėmimus, teatralizuotus
susitikimus,
integruotas
literatūros pamokos, meninės
terapijos užsiėmimus ir kt.)
Jonavos jaunimo centras,
Jaunimo
Europos
komanda, Jonavos rajono
savivaldybės moksleivių
savivalda,
Senamiesčio
gimnazija

Pažymėtas Lietuvos narystės
Europos Sąjungoje 15 metų
jubiliejus, paminėta Europos
diena.

UAB Gravitas Partneris

1250,00 Eur

Jonavos
rajono
savivaldybė,
Eurointegracijos projektai

Atlikta
Jonavos
rajono
savivaldybės
viešosios
bibliotekos ir jos filialų
teikiamų paslaugų
procesų analizė ir apmokyti
darbuotojai; įdiegta Jonavos
rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos klientų
aptarnavimo ir knygų
apsaugos sistema.

Jonavos
rajono
savivaldybė,
ES struktūriniai fondai

Projekto vertė yra
314 259,98 Eur,
VB įdiegta klientų
aptarnavimo
ir
knygų
apsaugos sistema už
80 tūkst Eur

VU Teisės klinika

Nuotolines
konsultacijas
gyventojams teikia Teisės
klinikos teisininkai.

Projektai, kuriuose biblioteka yra partneris
„Paslaugų ir asmenų 2019 m.
Projektu siekiama pagerinti
aptarnavimo
visuomenės pasitenkinimą
kokybės gerinimas
teikiamomis
Jonavos
Jonavos
rajono
rajono
savivaldybės
savivaldybės
institucijų
viešojoje
paslaugomis ir asmenų
bibliotekoje
ir
aptarnavimu.
Jonavos
rajono
savivaldybės
administracijoje“
Projektai, kuriuose biblioteka yra dalyvis
„Nemokama teisinė
pagalba
Lietuvos
regionuose“

2019–2020 m.

Bibliotekos bei filialų
lankytojai
gali
neatlygintinai
naudotis
kompiuterizuotomis darbo
vietomis ir prisijungti prie
virtualaus
pokalbių
kambario su VU Teisės
klinika.
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„Gyventojų
skatinimas išmaniai
naudotis internetu
atnaujintoje
infrastruktūroje“

2018sausis–
2021 sausis

„Prisijungusi
Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“

2018 balandis–
2021 kovas

„Kauno
regiono
viešųjų bibliotekų
darbuotojų
sveikatos
stiprinimas“

2018
spalis–
2019 spalis

„Nuo Lietuvos iki
Suomijos:
bibliotekų
tarptautinių ryšių
stiprinimas“

2019 birželis–
lapkritis
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Plėtoti
ir
atnaujinti
viešosios
prieigos
kompiuterių ir interneto
infrastruktūrą viešosiose
bibliotekose,
sudarant
sąlygas
gyventojams
dalyvauti
skaitmeninių
kompetencijų
ugdymo
procese.
Padėti
gyventojams
išmokti
naudotis
informacinėmis
technologijomis
bei
internetu ir jo teikiamomis
galimybėmis.

Suteikti žinių sveikatos
stiprinimo tema Kauno
regiono
bibliotekų
darbuotojams,
organizuojant paskaitas ir
skleidžiant
aktualią
informaciją; ugdyti Kauno
regiono
bibliotekų
darbuotojų
fizinio
aktyvumo
ir
sveikos
gyvensenos įpročius.
Projekto
įgyvendinimo
metu siekiama stiprinti
Kauno regiono viešųjų
bibliotekų ryšius su Estijos
ir Suomijos bibliotekomis,
organizuojant tarptautinius

Nacionalinė M. Mažvydo
biblioteka
Lietuvos
Respublikos
kultūros ministerija

Atnaujinta
viešosios
interneto prieigos taškų
įranga Viešojoje bibliotekoje
ir Ruklos filiale.

Europos regioninės plėtros
fondo
ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšomis

Projekto vertė –
10,7 mln.
Gauta įrangos už
37189,47 Eur

Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie Ūkio
ministerijos,
asociacija „Langas į ateitį“,
Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo
tarnyba,
Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka,
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerija
Kauno kolegijos Medicinos
fakultetas

Apmokyti rajono gyventojai:
pradedančiųjų mokymai 25
grupės
259
dalyviai,
pažengusiųjų mokymai 687
dalyviai, 65 grupės. Viso
:946 rajono gyventojai

Europos regioninės plėtros
fondo
ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšomis

Finansuojamas
Europos regioninės
plėtros fondo ir
valstybės biudžeto
lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu
bibliotekininkai
dalyvavo
sveikatinimo
paskaitose,
fizinio aktyvumo ir sveikos
gyvensenos užsiėmimuose.

Sveikatos
fondas,

Organizuoti
tarptautiniai
susitikimai
su
užsienio
bibliotekų specialistais ir
bibliotekų asociacijų nariais,
ir perimta šių šalių geroji
patirtis.

LR Kultūros taryba

Kauno
savivaldybių
bibliotekos,
bibliotekų
Suomijos

regiono
viešosios
Estijos
asociacija,
bibliotekų

LR sveikatos
ministerija

stiprinimo
apsaugos
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„Laikinosios
sostinės
kultūros
erdvė:
skonis,
kvapas,
vaizdas,
knyga“

2019
kovas–
gruodis

susitikimus su užsienio
bibliotekų specialistais ir
bibliotekų
asociacijų
nariais, ir perimti šių šalių
gerąją patirtį bibliotekos
paslaugų, skirtų įvairioms
visuomenės
grupėms,
plėtros srityje
Minint Laikinosios sostinės
metus,
parengti
kilnojamąją
parodą,
atskleidžiančią
įdomius
Kauno
tarpukario
gyvenimo aspektus ir
aktualizuojančią kultūros
paveldo objektus

asociacija,
Estijos
Suomijos bibliotekos

ir

Lietuvos
centrinis
valstybės archyvas, Kauno
regiono valstybės archyvas,
Lietuvos medicinos ir
farmacijos
istorijos
muziejus, Lietuvos liaudies
buities muziejus, Lietuvos
nacionalinis
muziejus,
Kaunas 2022 „Tempo
erdvė“.

Birželio – Rugpjūčio mėnesį
Viešojoje
bibliotekoje
eksponuota
kilnojamoji
paroda

LR kultūros ministerija
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