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VADOVO ŽODIS 
 

2020-ieji, keisti, sudėtingi, kupini įtampos, nerimo, pokyčių ir draudimų, suvaržymų metai, kuriuos 

kada nors žinojome, kurie savo įtaka ir pamokomis išliks kelių kartų atmintyje. Tai metai, kai pandemija 

pakeitė visą mūsų gyvenimą. 

Nors 2020-ieji buvo neįprasti ir sudėtingi, Viešosios bibliotekos bendruomenė susitelkė, pozityviai 

mąstė, susidėliojo veiksmų planus ir stengėsi iškilusius iššūkius nugalėti. Kai daugelis anksčiau teiktų 

bibliotekos paslaugų tapo neprieinamos dėl griežtų karantino sąlygų ir įvairių apribojimų, mes sugebėjome 

atrasti savyje vidinių resursų, perskirstyti darbuotojų funkcijas ir atsakomybes bei greitai perorientuoti savo 

veiklas, prisitaikant prie esamų sąlygų. 

Karantino metu Jonavos viešosios bibliotekos, turėdamos platų spektrą fizinių paslaugų, 

pritaikydamos darbuotojų turimas skaitmeninio raštingumo žinias, dalį veiklų sėkmingai perkėlė į virtualią 

erdvę (įvairūs garsiniai skaitymai, kūrybinio-terapinio rašymo dirbtuvės, lavinamieji testai,  edukacijos, 

viktorinos, anglų kalbos mokymai, senjorų klubo „Polėkis“ narių veikla uždaroje facebook‘o grupėje,  

skaitymo akcijos, virtualios knygų apžvalgos ir kt.). Vartotojams buvo atverti ir plačiau pristatyti 

skaitmeniniai ištekliai, duomenų bazės, virtualios parodos, elektroninės knygos. 

2020 m. abu karantinai paveikė rajono viešųjų bibliotekų veiklos rodiklius. Bibliotekos prarado 

dalį skaitytojų ir lankytojų, sumažėjo fizinių apsilankymų, kultūrinių renginių, parodų, edukacinių 

programų lankymas. Nors ataskaitiniai metai buvo labai sudėtingi, tačiau, be abejonės, ir produktyvūs. 2020 

metais bibliotekoje įgyvendintos naujos veiklos ir iniciatyvos, įtraukusios įvairaus amžiaus lankytojus. 

Kovo mėnesį įvedus karantiną, biblioteka pakvietė žmones dalyvauti nuotolinėse kūrybinio-terapinio 

rašymo dirbtuvėse „Kaip (iš)būti“. Vėliau šios dirbtuvės išaugo į trijų mėnesių trukmės projektą „Kūrybinis-

terapinis rašymas – nuo dirbtuvių iki maratonų“, kuriam 100 % finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba, 

o į veiklų įgyvendinimą įtrauktos Šakių ir Raseinių rajonų viešosios bibliotekos. 

„Šventę kuriame kartu!“ – toks šūkis ir kvietimas suvienijo Jonavos rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos bendruomenę ir miesto gyventojus, sutinkant 270-ąjį Jonavos miesto įkūrimo jubiliejų. Pirmoji 

rugpjūčio savaitė, tapusi nenutrūkstančių renginių maratonu, atskleidė, koks bendruomeniškas gali būti 

miesto gimtadienis. Prie jo rengimo prisidėjo ne vienas šimtas jonaviečių, atsiuntusių nuotraukas parodai 

„Aš. Knyga. Jonava!”, kurių pagrindu buvo sukurta unikali šventinė ekspozicija, atskleidžianti gyventojų 

draugystę su knyga ir tai, ką jie skaito miestui pasitinkant miesto įkūrimo 270 metų sukaktį. 

Šventinės savaitės metu sau patinkantį renginį galėjo rasti ir mažas, ir brandaus amžiaus lankytojas. 

Senjorai dalyvavo  retro popietėje „Mūsų senovė“, vaikai skambiai traukė vaikiškas dainas kartu su Ieva 

Zasimauskaite ir muzikos studija „Džimba“, žaidė žaidimus su nuotaikingais personažais virtusiomis 

bibliotekos darbuotojomis, poezijos mėgėjai rinkosi į Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ almanacho 

„Už tų langų“ sutiktuves, o jaunimas – dainuojamosios poezijos naktyje Knygų terasoje. 

Bibliotekos pastato kolonos pražydo baltomis gėlėmis, kurias į mėlynas juostas ilgiau nei mėnesį 

kantriai pynė bibliotekos senjorų klubo „Polėkis“ rankdarbių meistrės. 

Karantinas nesustabdė ir kitų suplanuotų darbų. Kuigalių biblioteka buvo perkelta  į Žeimių 

mokyklos – daugiafunkcio centro Barupės skyriaus atnaujintas patalpas.  Dabar užsukus į biblioteką 

lankytojus pasitinka šiuolaikiška, moderni erdvė, skaitymo ir atsipalaidavimo kampeliai,  saulėta ir šviesi 

aplinka. Rudenį Jonavos miesto bendruomenę pakvietėme į  renovuotą, modernią Rimkų biblioteką, kuri 

siūlo naujas paslaugas, veiklas ir kurios vienas iš pagrindinių siekių – ekologinių idėjų plėtojimas. Šių 

bibliotekų erdvės atnaujintos Jonavos rajono savivaldybės lėšomis. 

 2020 m. gavome respublikinio projekto ,,Prisijungusi Lietuva‘‘ aukščiausią įvertinimą „Biblioteka 

– skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“. 

 Jonavos rajono savivaldybė apdovanota „Auksine Krivūle“ svarbiausiuose šalies savivaldos metų 

apdovanojimuose, nominacijoje „Savivaldybė – kultūros puoselėtoja“. Džiugu, kad prie kultūros 
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puoselėjimo ir kūrimo Jonavos rajono savivaldybėje prisideda ne tik iniciatyvi kultūros ir meno žmonių 

komanda, kūrybingas jaunimas, aktyvios bendruomenės, bet ir biblioteka, vykdanti netradicines veiklas ir 

taikanti inovatyvius metodus skaitymo skatinimo ir bendruomenės skaitymo raštingumo ugdymo srityje. 

 Žvelgiant į ateinančius metus, labai svarbu sugebėti pasiruošti priimti naujus iššūkius, kurie 

neabejotinai kils ir atslūgus pandemijos bangai, nes po karantino vėl teks  įveiklinti rajono viešųjų bibliotekų 

ir Atvirojo jaunimo centro erdves, kurios šiuo metu yra užvertos. 

 

 

Direktorė Skirmutė Gajauskaitė 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUDOJAMOS SANTRUMPOS 

 

BĮ –  bibliografinis įrašas  

Fiz. vnt. –  fizinis vienetas  

DGĮ – Dokumentų grąžinimo  įrenginys 

Eur – eurai 

IT –  informacinės technologijos  

KAVB –  Kauno apskrities viešoji biblioteka  

KF –  kaimo filialai  

LIBIS –  Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema  

LIBIS PĮ –  Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos programinė įranga  

LIBIS SAP –  Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos skaitytojų aptarnavimo posistemis  

LKT – Lietuvos kultūros taryba  

LNB –  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka  

LR KM –  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija  

MF –  miesto filialas  

NBDB –  Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas  

Pavad. – pavadinimas 

Pav. – paveikslėlis 

RFID – elektroninė klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema 

POLA – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija  

SVB – Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai 

VRSS – Vartotojų registracijos ir statistikos sistema 

VIPT – Viešieji interneto prieigos taškai 
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BIBLIOTEKOS TIKSLŲ 2020 METAIS ĮGYVENDINIMAS 

 

 Bibliotekos misija – rajono bendruomenės informacinių ir kultūrinių poreikių tenkinimas, 

užtikrinant informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą,  diegiant naujas informacijos ir 

komunikacijos technologijas, ugdant lankytojų informacinį raštingumą, siejant savo veiklą su mokymosi 

visą gyvenimą sąlygų plėtra. 

 Bibliotekos vizija – tenkinti rajono bendruomenės informacinius ir kultūrinius poreikius, sukurti 

darnią, veiksmingą visoms gyventojų grupėms prieinamą Bibliotekos paslaugų sistemą. 

 Biblioteka 2020 metams išsikėlė tikslus: 

 1.Tikslas. Tenkinti gyventojų informacinius ir kultūrinius poreikius, sukurti darnią, 

veiksmingą visoms gyventojų grupėms prieinamą  Bibliotekos paslaugų sistemą. 

Siekdama šio tikslo Biblioteka įgyvendino uždavinius: 

1.1. Pritraukti naujų vartotojų, stiprinti jų motyvaciją naudotis Bibliotekos paslaugomis.  

1.2. Kurti Bibliotekoje sukaupto dokumentų fondo elektroninę duomenų bazę, kaip sudėtinę Lietuvos 

integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau - LIBIS) dalį.  

1.3. Formuoti bibliotekos informacijos išteklius, užtikrinti informacijos išteklių fondo išsaugojimą, 

organizuoti jo prieinamumą ir panaudojimą. 

1.4. Skatinti skaitymą, populiarinti knygas; organizuoti kultūros ir literatūros renginius, susitikimus su 

rašytojais ir kitais žymiais žmonėmis, vesti edukacines veiklas.  

1.5. Prisidėti prie skaitmeninės atskirties mažinimo inicijuojant ir vykdant informacinio raštingumo 

ugdymo veiklas.  

1.6. Dalyvauti įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose bei programose; tenkinti bendruomenės poreikius 

siekti pagerinti rajono žmonių, ypač vaikų ir jaunimo, gyvenimo kokybę, didinti užimtumą, mažinti 

socialinę atskirtį. 

1.7.  Užtikrinti dokumentinio kultūros paveldo, etninės kultūros, kraštotyros fondo kaupimą, saugojimą ir 

sklaidą. 

1.8. Atsakingai vykdyti Atvirojo jaunimo centro veiklas ir išsikeltus tikslus; padėti jaunimui aktyviai 

įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus. 

1.9. Organizuoti neformalujį suaugusiųjų švietimą, dalyvavauti žinių visuomenės kūrimo procese, sudarant 

sąlygas mokymuisi visą gyvenimą. 

 

1 lentelė 

Uždavinių 2020 m. įgyvendinimo rezultatai 

 
Kodas 

 

 

Veiklos uždavinys 

 

 

Veiksmo kriterijus Veiksmo kriterijaus reikšmė 

Planuota Pasiekta  Įvykdymo 

procentas 

1.1. Pritraukti naujų vartotojų, 

stiprinti jų motyvaciją naudotis 

Bibliotekos paslaugomis   

Registruotų vartotojų  

 

Lankytojų skaičius 

12500 

 

170000  

11501 

 

112538 

92 

 

66,2 

  Išduotų dokumentų fiz. 

vnt. 

430000   276493 64,3 

  Organizuoti įvairius 

renginius   

1000 852 85,2 
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  Atsakytos 

informacines 

užklausos 

6000 7776 130 

1.2. Kurti Bibliotekoje sukaupto 

dokumentų fondo elektroninę 

duomenų bazę, kaip sudėtinę 

Lietuvos integralios bibliotekų 

informacinės sistemos (toliau - 

LIBIS) dalį 

Sukurti analiziniai  

įrašai iš rajoninės 

periodinės spaudos  

1200 638 53,2 

  Įdiegti Lietuvos 

integralios bibliotekų 

informacinės sistemos  

(LIBIS) programos 

atnaujinimus 

Įdiegti 

programos 

atnaujinim

ai 

Atnaujinta 

LIBIS 

programos 

versija 

(4.42.0.1) 

100 

  Papildyti naujais 

įrašais Bibliotekos 

elektroninį katalogą 

3500  

įrašais 

3491 99,7 

1.3. Formuoti Bibliotekos 

informacijos išteklius, užtikrinti 

informacijos išteklių fondo 

išsaugojimą, organizuoti jo 

prieinamumą ir panaudojimą 

Įsigyti dokumentų už 

Kultūros ministerijos ir 

Jonavos  rajono 

savivaldybės skirtas 

lėšas 

Įsigyti 

dokument

ų pagal 

gautą 

finansavi

mą 

64950,00 

Eur 

95140,00 

Eur 

122 

  Papildyti dokumentų 

fondą elektroniniais 

dokumentais   

Įsigyti el. 

dokument

ų  už 

1300,00 

Eur 

Įsigyta el. 

dokumentų  

už 1300,00 

Eur 

100 

  Užsakyti periodinius 

leidinius Viešajai 

bibliotekai ir 

padaliniams už 

Jonavos  rajono 

savivaldybės skirtas 

lėšas 

Užsakyti 

periodinių 

leidinių už 

15800,00 

Eur 

Užsakyti 

periodinių 

leidinių už 

15800, 00 

Eur 

100 

  Nurašyti pasenusių, 

susidėvėjusių, ir 

neaktualių dokumentų 

Nurašyti 

dokument

ai 

21300 fiz. 

vnt 

Nurašyta  

22 216 

 fiz.vnt. 

104,3 

  Atlikti dokumentų 

fondo patikrinimus 

 

Atlikti 

dokument

ų fondo 

Atlikti 

fondo 

patikrinimai 

Upninkų, 

133 
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patikrinim

us 

Upninkų, 

Išorų 

Čičinų 

filialuose 

Išorų, Šilų, 

Čičinų 

filialuose 

1.4. Skatinti skaitymą, populiarinti 

knygas; organizuoti kultūros ir 

literatūros renginius, susitikimus 

su rašytojais ir kitais žymiais 

žmonėmis, vesti edukacines 

veiklas 

Rengti renginius, 

skirtus skaitymo 

skatinimui: literatūros 

vakarus, garsinius 

skaitymus, susitikimus 

su rašytojais, naujų 

knygų pristatymus ir 

kt. 

700 852 121,7 

1.5. Prisidėti prie skaitmeninės 

atskirties mažinimo inicijuojant ir 

vykdant informacinio raštingumo 

ugdymo veiklas 

Mokyti rajono 

gyventojus skaitmenio 

raštingumo 

500 

gyventojų 

816 163,2 

1.6. Dalyvauti įvairiuose bibliotekų 

vystymo projektuose bei 

programose; tenkinti 

bendruomenės poreikius siekti 

pagerinti rajono žmonių, ypač 

vaikų ir jaunimo, gyvenimo 

kokybę, didinti užimtumą, 

mažinti socialinę atskirtį 

Įgyvendinti  

projektai:„Biblioteka – 

tai Jūs ir mes“, 

„Tarptautinė dailės 

rezidentūra. „Tu gali 

rinktis ir Judėti kartu“ 

3 projektai 

 

Pilnai 

įgyvendinti 

3 projektai  

 

100 

1.7. Kaupti ir sisteminti kraštotyrinę 

medžiagą, skaitmeninti Jonavos 

krašto kultūrinį paveldą, vykdyti 

jo sklaidą 

Rinkti medžiagą, 

pildyti teminius 

aplankus, skaitmeninti 

kraštiečių dokumentus, 

publikuoti kraštiečių 

bibliografijas 

bibliotekos svetainėje 

 

Rinkti, 

kaupti ir 

skaitmenin

ti Jonavos 

krašto 

kultūrinį 

paveldą 

650 

kopijų. 

Parengti 4 

virtualias 

parodas 

Suskaitmeni

ntos 493 

kopijos,pare

ngtos 6 

virtualios 

parodos, 

paskelbtos 

27 

kraštiečių 

biografijos, 

parengti 12 

bibliografini

ų sąrašų ir 

kt. 

150 

  Išleisti Jonavos krašto 

kultūros ir istorijos 

metraštį „Taurosta“ 

  

Išleisti 

leidinio du 

numeriai 

Išleisti 

leidinio  

Nr.11 ir 

Nr.12 

100 
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1.8. Atsakingai vykdyti Atvirojo 

jaunimo centro veiklas ir 

išsikeltus tikslus; padėti jaunimui 

aktyviai įsitraukti į 

bendruomeninius ir 

visuomeninius procesus 

Skatinti rajono 

jaunimą dalyvauti 

bendroje jaunimo 

veikloje; telkti ne tik 

besimokantį, bet ir 

dirbantį jaunimą, bei 

nemotyvuotą jaunimą  

 

180 

unikalių 

jaunuolių 

334 

unikalūs 

lankytojai  

185 

  Rengti kino filmų 

vakarus, sporto 

turnyrus, akcijas, 

popietes jaunimui 

aktualiomis temomis, 

organizuoti proto 

mūšius, susitikimus su 

įdomiais žmonėmis kt. 

renginius 

 

70 

renginių 

88 

renginiai 

126,9 

1.9. Organizuoti neformalujį 

suaugusiųjų švietimą, dalyvauti 

žinių visuomenės kūrimo procese, 

sudarant sąlygas mokymuisi visą 

gyvenimą 

Organizuoti gyventojų 

skaitmeninio 

raštingumo mokymus 

Mokyti 

100 

gyventojų 

Pravesti 

individualūs 

mokymai 

gyventojam

s 

100 

  Organizuoti teminius 

gyventojų 

skaitmeninio 

raštingumo mokymus 

4 

mokymai 

Organizuoti 

4 Excel 

mokymai 

100 

  Organizuoti senjorų 

klubo „Polėkis“ veiklą 

40 

susitikimų 

Suorganizu

ota 40 

įvairių 

klubo 

veiklų,kuriu

ose 

dalyvavo 

441 

lankytojas 

100 

  Organizuoti 

suaugusiųjų švietimo 

savaitę ir senjorų 

akciją „Saugaus 

interneto savaitė 

 

Akcijos ir 

kt. 

renginiai  

Akcija 

„Senjorų 

dienos 

internete“, 2 

užsiėmimai 

skirti 

pažengusiųj

ų 

mokymams  

100 
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2. Tikslas. Gerinti Bibliotekos įvaizdį, efektyviai administruoti Bibliotekos veiklą, ugdyti 

motyvuotus, kūrybiškus ir kompetentingus darbuotojus. 

Siekdama šio tikslo Biblioteka įgyvendino uždavinius: 

2.1. Bibliotekos įvaizdžio formavimas. 

2.2. Koordinuoti viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklą, gerinti bibliotekų materialinę bazę, siekti 

aukštos Bibliotekos organizacinės kultūros ir efektyvaus valdymo. 

2.3. Skatinti ir ugdyti darbuotojų profesionalumą, pagal galimybes sudaryti tinkamas sąlygas 

bibliotekininkams kelti savo kvalifikaciją, ugdyti profesionalumą, pritaikyti tęstinio ir nuotolinio mokymo 

formas. 

2 lentelė 

Uždavinių 2020 m. įgyvendinimo rezultatai 
 

Kodas 

 

 

Veiklos uždavinys 

 

 

Veiksmo kriterijus Veiksmo kriterijaus reikšmė 

Planuota Pasiekta Įvykdy

mo 

procent

as 

2.1. Bibliotekos įvaizdžio formavimas Užtikrinti bibliotekos 

svetainės 

funkcionavimą 

www.jonbiblioteka.lt 

 

 

  

Organizuoti 

bibliotekos 

elektroninės 

svetainės 

kūrimą ir 

jos 

tobulinimą 

Svetainė 

nuolat 

atnaujinama 

ir papildoma 

įvairia 

informacija 

100 

  Skleisti informaciją 

apie biblioteką ir jos 

teikiamas paslaugas 

socialiniuose tinkluose 

Pagal 

poreikį 

atnaujinama 

informacija 

Informacija 

keliama į 

facebook, 

youtube, 

instagram 

100 

  Straipsnių, 

informacinio pobūdžio 

žinučių, reklaminių 

leidinių rengimas 

Parengti 

straipsnių, 

publikacijų, 

įvaizdinių 

filmukų ir 

kitos 

informacijos 

Paskelbta 

150 

publikacij

ų spaudoje 

ir internete 

100 

2.2. Koordinuoti Bibliotekos ir jos 

padalinių veiklą, gerinti 

bibliotekų materialinę bazę, siekti 

aukštos Bibliotekos organizacinės 

kultūros ir efektyvaus valdymo 

Organizuoti rajono 

bibliotekininkų 

pasitarimus. 

Konsultuoti ir teikti 

metodinę pagalbą 

savivaldybės 

viešosioms 

bibliotekoms 

Pagal 

poreikį 

Organizuoti 

2 visų 

darbuotojų 

susirinkima

i, skyrių 

vadovų ir 

specialistų 

pasitarimai 

100 

  Atlikti Jonavos 

viešosios bibliotekos ir 
Atlikta 

inventorizac

Surašyti 

inventoriza

100 

http://www.jonbiblioteka.lt/
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padalinių ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto 

inventorizaciją. 

Patikrinti visą turimą 

turtą, užpajamuoti ir 

nurašyti prekes 

ija, 

nurašytas 

netinkamas 

naudojimui  

ilgalaikis ir 

trumpalaiki

s turtas  

vimo 

apyrašai, 

nurašytas 

pasenęs ir 

netinkamas 

naudoti 

turtas 

  Rengti ir atnaujinti 

bibliotekos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

Dokumentų 

skaičius, 

pasikeitus 

teisės 

aktams 

Parengti 

nauji 

vidaus 

dokument

ai – 15.  

Vidaus 

darbo 

tvarkos 

taisyklės, 

paslaugų 

teiklimas 

karantino 

metu, 

saugos ir 

sveikatos 

tvarkos 

aprašas ir 

kt.  

100 

  Įvertinti darbuotojų 

2020 m. veiklą ir 

suformuluoti einamųjų 

metų užduotis 

Vertinimo 

išvadų 

skaičius  

44 100 

  Gerinti bibliotekų 

materialinę bazę 

Suremontuo

ti Rimkų 

bibliotekos 

patalpas 

Perkelti 

Kuigalių 

kaimo 

filialą į 

geresnes 

patalpas 

Suremontu

otas 

Rimkų 

filialas, 

Kuigalių 

filialas 

perkeltas į 

kitas 

patalpas 

100 

2.3. Skatinti ir ugdyti darbuotojų 

profesionalumą, pagal galimybes 

sudaryti tinkamas sąlygas 

bibliotekininkams kelti savo 

kvalifikaciją, ugdyti 

profesionalumą, pritaikyti tęstinio 

ir nuotolinio mokymo formas 

Dalyvauti LNB, KVB 

ir kituose 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

mokymuose 

Darbuotojų 

skaičius 

kurie, 

dalyvavo 

mokymuose 

ir pakėlė 

kvalifikaciją 

26 100 



2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

Puslapis 9 

 

I. BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS  

 

 

Bibliotekų tinklas 

 Rajono gyventojus aptarnauja Viešoji biblioteka, 1 miesto filialas ir 15 kaimo filialų. 

 Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020 m. Jonavos rajone gyveno 41151 gyventojas 

(2019 m. – 41331; 2018 m. – 42052). 

 Dėl pandemijos ir bibliotekų paslaugų ribojimo Viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu 

vartotojų aptarnavimas viešosiose bibliotekose ataskaitiniais metais keitėsi ne vieną kartą. 2020 metais daug 

dirbome ieškodami geriausių sprendimų teikiant rajono gyventojams savo paslaugas. Abu karantinai 

paveikė rajono viešųjų bibliotekų prieinamumą ir paslaugų teikimą. Dėl COVID-19 pandemijos 

darbuotojams teko dažnai dirbti nuotoliniu būdu arba savo veiklas perkelti į virtualią erdvę. 

 

Bibliotekų tinklo ir paslaugų prieinamumo pokyčiai 

  Nors gyventojų skaičius rajone mažėja, tačiau viešųjų bibliotekų tinklas per paskutinius trejus 

metus nepasikeitė ir išlieka stabilus. Nebuvo atidarytų, uždarytų  ar sujungtų bibliotekų. 

 Išdavimo punktų viešosios bibliotekos neturėjo, tačiau bibliotekininkams talkino knygnešiai, 

savanoriai ar socialiniai darbuotojai. Knygnešiai aptarnavo gyventojus namuose, kurie negali atvykti į 

bibliotekas dėl senyvo amžiaus ar neįgalumo. 

  3 lentelė 

Bibliotekų prieinamumas 2020 m. 

 

Metai Bibliotekų skaičius metų 

pabaigoje 

Bibliotekų 

tankumo 

koeficientas 

Bibliotekų 

prieigos 

koeficientas 

1 biblioteka 

aptarnauja 

vartotojų 

Knygnešystė 

Iš 

viso 

VB MF KF Knygnešių 

skaičius  

Aptarnauta 

vartotojų 

2019 17 1 1 15 0,4 2431 756 108 218 

2020 17 1 1 15 0,4 2420 677 105 229 

 

Bibliotekų paslaugų prieinamumas turintiems negalią 

 Viešojoje bibliotekoje sudarytos tinkamos sąlygos asmenims, turintiems fizinę negalią, patekti į 

bibliotekos patalpas. Tuo tikslu yra įrengtas pandusas bei keltuvas pasikelti į antrą aukštą Viešosios 

bibliotekos pastatą. Kitokia situacija yra kaimo filialuose, pandusų neturi 66 procentai bibliotekų ir į jas 

patekti gyventojams, turintiems judėjimo negalią, yra sudėtinga.  

 2020 m. po renovacijos darbų miesto Rimkų biblioteka tapo erdvi, moderni, patraukli ir 

neįgaliesiems patogi erdvė. Neįgaliųjų įvažiavimui įrengtas pandusas, įrengta Aklųjų ir silpnaregių erdvė, 

kurioje galima naudotis specialia kompiuterine įranga (skaitymo balsu įrenginiu, Brailio rašto spausdintuvu, 

puslapių susegėju, įlaminavimo įrenginiu, lietuvių kalbos sintezatoriumi). Kompiuterinės įrangos paketas 

gautas pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos aklųjų 

biblioteka gavome skaitytojams skirtų garsinių knygų (139 vnt.). Rimkų filialas bendradarbiauja su 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“, Jonavos r. neįgaliųjų veiklos centru, Jonavos 

rajono socialinių paslaugų centru, Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jonavos skyriumi, Lietuvos aklųjų 

biblioteka.     

Viešoji  biblioteka dalyvauja projekte „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 

sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“. Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Jonavos 

viešosios bibliotekos duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Jonavos 



2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

Puslapis 10 

viešoji biblioteka tampa draugiška autizmu sergantiems žmonėms. Buvo parengta vizualinė socialinė 

istorija ir plakatas, kurie padeda šiems lankytojams pasiruošti vizitui į biblioteką. Socialinė istorija ir 

plakatas, kuriuos lankytojai ras bibliotekos interneto svetainėse, leidžia dar prieš atvykstant susipažinti su 

bibliotekos erdvėmis, taisyklėmis, darbuotojais, kurie čia pasitiks. Įsigijome „Sensorinio gesintuvo“ rinkinį, 

kuriame yra įvairių sensorinių daiktų ir priemonių. 

 

II. BENDROJI VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 

 

Gyventojų sutelkimas bibliotekose 

Kasmet mažėja rajono gyventojų skaičius. Per paskutinius trejus metus rajone sumažėjo 901 

gyventojų arba 2,14 %. Vartotojų skaičius SVB sumažėjo 246 vartotojais arba 8,64 %. Ataskaitiniais metais 

pagrindinė vartotojų mažėjimo priežastis yra COVID-19 pandemija, karantinas ir bibliotekų paslaugų 

apribojimas. 

 Per 2020 metus bibliotekų paslaugomis naudojosi 27,9 % (2019 m.– 31,1 %) rajono gyventojų. 

Viešojoje bibliotekoje sutelkta 25,6 % (2019 m.– 29,2 %) mikrorajono gyventojų. Kaimo filialuose 

gyventojų aptarnavimo procentas sumažėjo nuo 32,9 % iki 32,6%. Miesto filialo gyventojų aptarnavimo 

procentas sumažėjo nuo 32,5 % iki 24,6%, tam įtakos turėjo užsitęsęs miesto filialo remontas. 

 

4 lentelė 

Gyventojų sutelkimas bibliotekose 2018–2020 m. 

Biblioteka Gyventojų skaičius 

mikrorajone 

Vartotojų skaičius Gyventojų sutelkimo 

procentas 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 18642 18339 18223 6560 5353 4676 35,2 29,2 25,6 

MF 8400 8200 8200 1077 2665 2023 12,8 32,5 24,6 

KF 15010 14792 14728 4951 4836 4802 32,9 32,7 32,6 

SVB 42052 41331 41151 12588 12854 11501 29,9 31,1 27,9 

 

5 lentelė 

Gyventojų vaikų sutelkimas bibliotekose 2018–2020 m. 

 

Biblioteka Aptarnaujamame 

mikrorajone gyventojų 

vaikų skaičius 

Vartotojų vaikų skaičius Vaikų sutelkimo procentas 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Bendri vaikų gyventojų sutelktumo rodikliai 

VB 2696 2274 2273 1553 781 965 57,6  34,3  42,5 

MF 1275 1630 1600 117 1452 1158 9,1  89  72,4 

KF 2532 2486 2431 1251 1271 1119 49,4  51,1  46,0 

SVB 6503 6390 6304 2921 3504 3242 44,9  54,8  51,4 



2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

Puslapis 11 

 Gyventojų vaikų sutelkimas bibliotekose sudaro 51,4 % visų skaitytojų. Rajono bibliotekose vaikų 

skaitytojų skaičius mažėjo, nežymiai mažėjo ir gyventojų vaikų skaičius. Tačiau pagrindinės skaitytojų 

mažėjimo priežastys buvo pandemija, karantinas  ir  paslaugų ribojimai. 

6 lentelė 

 

Vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis 2018–2020 m. 

 

Biblioteka Perregistruotų vartotojų 

skaičius 

Naujai registruotų vartotojų 

skaičius 

Perregistruotų vartotojų 

procentas  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Vartotojų lojalumo rodikliai 

VB 5761 4176 4025 799 1177 651 87,8  78  86 

MF 838 899 1841 239 1766 182 77,8  33,7  91 

KF 4505 4457 4392 446 379 410 90,9  92,1  91,5 

SVB 11104 9532 10258 1484 3322 1243 88,2  74,2  89,2 

  

 Ataskaitiniais metais SVB ilgalaikis vartotojų naudojimasis bibliotekų paslaugomis išaugo nuo 

74,2  iki 89,2 procentų,  o naujai registruotų vartotojų procentas sudaro – 10,2 %. Viešojoje bibliotekoje 

naujai registruoti vartotojai sudaro 14 %, o lojalių vartotojų – 86 %. Kaimo filialuose 91,5 % sudaro lojalūs 

bibliotekų paslaugų vartotojai. 

 

7 lentelė 

Gyventojų ir vartotojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai 2018–2020 m. 

 

 

 Daugiausiai mikrorajono gyventojų sutelkė Užusalių (58 %), Juškonių (56 %) ir Kulvos (47 %) 

filialų darbuotojai. Mažiausiai mikrorajono gyventojų sutelkė Išorų (17 %.) ir Liepių (20%) filialų 

darbuotojos.  

  Daugiausiai vartotojų sutelkė Ruklos ir Upninkų filialai, o mažiausiai vartotojų sutelkta Liepių ir 

Kuigalių filialuose. Kaimo filialų aptarnaujamų mikrorajono gyventojų skaičius yra labai skirtingas, kaimai 

išsidėstę nevienodu atstumu ir yra nutolę nuo bibliotekos, todėl vartotojų sutelkimo skaičius ir aptarnaujamų 

 Vidutinis skaičius  

2018 2019 2020 iš jų vaikų 

2018 2019 2020 

a) gyventojų skaičius tenkantis 1 bibliotekai 

Mieste 13531 13270 13211 1985 1952 1936 

Kaime 1001 986 981 169 166 162 

Iš viso 2475 2431 2421 382 376 370 

b) vartotojų skaičius  tenkantis 1 bibliotekai 

Mieste 6622 4009 3349 1648 1116 1062 

Kaime 330 322 320 83 84 75 

Rajone 740 756 676 172 206 190 
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gyventojų sutelkimo procentas skiriasi. Be to, ne visi filialų darbuotojai dirba pilnu etatu, 33 % kaimo 

bibliotekų dirba nepilnu darbo krūviu (0,5 ar 0,75 etato) . 

 

Vartotojų sudėtis  

  SVB didžiausią vartotojų dalį sudaro vaikai, moksleiviai ir studentai – 48 %.   Dirbantieji sudaro – 

30 %, o neįgalieji, pensininkai ir kiti sudaro 22 %. Panaši padėtis yra Viešojoje bibliotekoje ir filialuose. 

1 pav. 

 

 

 

Vartotojų naudojimosi bibliotekų paslaugomis analizė 

8 lentelė 

Bibliotekų lankytojų skaičius 2018–2020 m. 

 

Bibliote

ka 

Apsilankymų skaičius iš viso Iš to skaičiaus  vaikų 

apsilankymų 

Vidutinis apsilankymų 

skaičius 1 bibliotekininkui 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 88289 60129 42429 32127 16003 6410 4647 3758 2652 

MF 10635 40858 17186 1264 28411 10612 5318 10215 5728 

KF 74422 72539 52923 31527 34669 23365 4135 4030 2940 

SVB 173346 173526 112538 64918 79083 40387 4445 4566 3041 

 

Ataskaitiniais metais žymiai sumažėjęs lankytojų skaičius bibliotekose turi pateisinamas 

priežastis. Metai buvo išskirtiniai dėl prasidėjusios pasaulinės pandemijos, dėl karantino įvedimo ir 

paslaugų ribojimo. Bibliotekos turėjo prisitaikyti prie apribojimų tiesiogiai aptarnauti savo lankytojus ir 

ieškoti naujų, virtualių darbo formų. 

 

 

 

 

 

vaikai
28%

dirbantieji
30%

studentai,moksleiviai
20%

kiti
22%

SVB vartotojų sudėtis

vaikai dirbantieji studentai,moksleiviai kiti
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III. DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGA 

 

Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis palyginus su 2019 m. SVB sumažėjo 155684 fiz. vnt., VB 

sumažėjo 80040 fiz. vnt., miesto filiale – 42120, kaimo filialuose – 33524.  Išduoties sumažėjimui didžiausią 

įtaką turėjo Covid-19 pandemija, karantinas, paslaugų ribojimai. Taip pat įtakos turėjo bibliotekų remontai ir  

darbuotojų sergamumas. 

9 lentelė 

Dokumentų išduotis 2018–2020 m. 

 

Biblioteka Išduotų dokumentų skaičius iš viso 

fiz.vnt. 

Iš to skaičiaus vaikams fiz.vnt. išduotų dokumentų skaičius fiz.vnt. 

 1 bibliotekininkui 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 239110 189203 109163 55918 120902 7323 12585 11825 6823 

MF 19755 81497 39377 0 51692 23697 9878 20374 13126 

KF 166028 161477 127953 55923 60447 41466 9224 8971 7109 

SVB 424893 432177 276493 111841 124231 72486 10895 11373 7472 

 

2 pav. 

SVB dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2020 m. 

 

 
 

Per praėjusius metus SVB daugiausiai dokumentų buvo išduota į namus. Ataskaitiniais metais, 

kada bibliotekos dirbo karantino sąlygomis, dokumentų išdavimas į namus sudarė 72 %. 2019 m. 

dokumentų išdavimas į namus  sudarė 58 %  nuo bendro dokumentų išdavimo. SVB lankytojai buvo pamėgę  

lankytis bibliotekose, ne tik pasikeisti knygas, bet  ir pabendrauti bei praleisti laiką gražiose, jaukiose 

198577

77916

išduotis į namus išduotis vietoje
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bibliotekų patalpose. Šito pandemijos metu labai trūko nuolatiniams bibliotekų lankytojams, tikriems mūsų 

bičiuliams. 

 

10 lentelė 

Vartotojų skaitymo intensyvumas 2018–2020 m. 

 

Biblioteka Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 36,4 35,3 23,3 36 15,4 7,5 

MF 18,3 30,6 19,5 0 35,6 20,5 

KF 33,5 33,4 26,6 44,7 47,5 37 

SVB 33,7 33,6 24 35,5 35,4 22,4 

 

Tarp skaitomiausių grožinės literatūros kūrinių 2020 m., kaip ir praėjusiais metais, lyderiauja 

lengvo turinio meilės romanai ir detektyvai: L. Riley, S. Brown, N. Chamberlain, A. Marsons, P. James, S. 

Montefiore, S. Kleypas, E. Hannigan, N. Roberts, T. Gerritsen, knygos. Džiugu tai, kad tarp skaitomiausių 

knygų yra lietuvių autorių knygos: K. Sabaliauskaitės, R. Šepetys, G. Viliūnės, I. Buivydaitės. Skaitytojai 

mielai renkasi R. Vanagaitės, N. Narmontaitės kūrinius, ypatingai populiarios „Metų knygų“ penketuko 

knygos. Vyresnio amžiaus vartotojų tarpe populiarios knygos iš serijos „Svajonių romanai“, „Meilės 

romanų lobynas“, skaitomos biografinės, karinės bei istorinės tematikos knygos. 

Ataskaitinių metų rezultatai nėra džiuginantys, todėl kad bibliotekos daugiau nei tris mėnesius 

dirbo karantino sąlygomis. Dėl griežtų karantino sąlygų ir įvairių apribojimų, turėjome perorientuoti savo 

veiklas, prisitaikyti prie esamų sąlygų. Visi pagrindiniai statistiniai rodikliai yra sumažėję.  Didžiausi 

iššūkiai karantino laikotarpiu tapo: fizinė prieiga ir kontaktų su vartotojais ir lankytojais nebuvimas, ir tai, 

kad kurį laiką negalėjome teikti pagrindinės paslaugos – knygų skolinimo. Dalis darbuotojų dirbo nuotoliniu 

būdu, nevyko renginiai, projektinė veikla, dalis veiklų persikėlė į socialinius tinklus. Bibliotekininkai 

vartotojams teikė informaciją nuotoliniu būdu, konsultavo skaitytojus telefonu ir elektroniniu paštu. 

Vartotojams buvo atverti ir plačiau pristatyti skaitmeniniai ištekliai, duomenų bazės, virtualios parodos, 

elektroninės knygos. 

 

IV. KULTŪRINĖS EDUKACINĖS PASLAUGOS 

 

Nepaisant 2020-aisias dėl karantino kilusių iššūkių, šie metai buvo labai turiningi. Tik atvėrus 

bibliotekų duris po visų ribojimų, bibliotekininkai stengėsi pasiekti savo skaitytojus kviesdami į renginius, 

susitikimus, edukacijas, šventes ir kitokias akcijas. Šie metai Jonavos viešojoje bibliotekoje išsiskyrė kaip 

ypatingai aktyvūs draugystės su vaikais ir jaunimu metai. Įdomių veiklų gausa padėjo pritraukti į bibliotekas 

ne tik darželinukus, jaunas šeimas su atžalomis, vasarotojus, bet ir toliau nuo Jonavos nutolusių gyvenviečių 

vaikus, kitų rajonų moksleivius, kurie čia noriai dalyvaudavo bibliotekose siūlomose edukacinėse veiklose. 

  „Šventę kuriame kartu!“ – toks šūkis ir kvietimas suvienijo Jonavos rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos bendruomenę ir miesto gyventojus sutinkant 270-ąjį Jonavos jubiliejų. Pirmoji rugpjūčio 

savaitė, tapusi nenutrūkstančių renginių maratonu, atskleidė, koks bendruomeniškas gali būti miesto 

gimtadienis. Prie jo rengimo prisidėjo ne vienas šimtas jonaviečių, atsiuntusių nuotraukas parodai „Aš. 
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Knyga. Jonava!”, kurių pagrindu buvo sukurta unikali šventinė ekspozicija, atskleidžianti gyventojų 

draugystę su knyga ir tai, ką jie skaito miestui pasitinkant 270 metų sukaktį. 

  Šventinės savaitės metu sau patinkantį renginį galėjo rasti ir mažas, ir brandaus amžiaus lankytojas. 

Senjorai dalyvavo  retro popietėje „Mūsų senovė“, vaikai skambiai traukė vaikiškas dainas kartu su Ieva 

Zasimauskaite ir muzikos studija „Džimba“, žaidė žaidimus su nuotaikingais personažais virtusiomis 

bibliotekos darbuotojomis, poezijos mėgėjai rinkosi į Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ almanacho 

„Už tų langų“ sutiktuves, o jaunimas – dainuojamosios poezijos naktyje Knygų terasoje. 

 Bibliotekos pastato kolonos pražydo baltomis gėlėmis, kurias į mėlynas juostas ilgiau nei mėnesį 

kantriai pynė bibliotekos senjorų klubo „Polėkis“ rankdarbių meistrės. 

Kad biblioteka – puiki vieta augti ir skleistis, parodėme suteikdami galimybę vaikams ir jaunimui 

dalyvauti skirtingose veiklose. Biblioterapija, susitikimai su rašytojais ir žymiais žmonėmis, kovos menai 

ir žaidimų klubo veikla, meninė terapija, integruotos literatūros pamokos, teatro spektakliai, koncertai, 

socialinė savanorystė ir kiekvienas nuotaikingai praleistas vasaros trečiadienis Viešosios bibliotekos Knygų 

terasoje. Prieš kelerius metus įrengta Knygų terasa – šiandien jonaviečiams gerai pažįstama kaip skaitymo 

ir susitikimų su knygų kūrėjais vieta. Čia šiltuoju metų laiku kiekvieną savaitę vykstantys skaitymai „Vasara 

su knyga“ jau tapo neatsiejama vasarojančių vaikų kasdienybės dalimi. Tačiau unikali kūrybinė rudens 

akcija „Moliūgų terasa“, pernai sulaukusi rekordinio dalyvių skaičiaus, yra vienas iš įrodymų, kad Knygų 

terasa traukia lankytojus ir pasibaigus vasaros sezonui.  

 

Akimirkos iš šventinės savaitės renginių, skirtų Jonavos miesto 270 metų gimtadieniui: 

 

                
                    2020-08-03 Šventinės savaitės atidarymas                             2020-08-03 Senjorų klubo „Polėkis“ retro popietė 

         Susirinkusius sveikina direktorė |Skirmutė Gajauskaitė  

                           
    2020-08-05 Susitikimas su Ieva Zasimauskaite                                             2020-08-07 Naktiniai poezijos skaitymai 

                   ir muzikos studija „Džimba“ 
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Dokumentų paroda „Jonava laiko tėkmėje“                                          Fotografijų paroda „Aš. Knyga. Jonava!” 

 

Tradiciniai skaitymai „Vasara su knyga“ visada sulaukia didelio susidomėjimo: 

 

              
2020-07-22  Teatralizuotas skaitymas vaikams „Apie žuvis, ausis ir mamą“ 

 

 

                               
2020-07-15 Susitikimas su rašytoju V. Šidlausku                      2020-08-19 Vilniaus vitražinių lėlių tetro spektaklis               

                                                                                                                              „Senelio pasakaitė“                      
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11 lentelė 

Bibliotekos organizuotų 2018–2020 m. renginių* skaičius 

 

Vyko 
Renginių iš viso 

iš to skaičiaus 

Žodinių Parodų 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Bendras renginių skaičius 

VB 198 129 145 162 104 132 36 25 13 

MP 45 83 45 33 46 29 12 37 16 

KP 886 830 662 585 575 404 301 255 258 

SVB 1129 1042 852 780 725 565 349 317 287 

Renginių vaikams skaičius 

VB 84 101 41 52 97 39 32 4 2 

MP 0 67 22 0 47 14 0 20 8 

KP 445 324 348 306 213 241 139 111 107 

SVB 529 492 411 358 357 294 171 135 117 

*įskaitant ir edukacinius renginius 

 Viešojoje bibliotekoje vyko „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų klubo užsiėmimai, įvairūs susitikimai, 

knygų pristatymai. Pristatėme Deivinos Orchidės knygą „Palieski angelo sparnu“, P. Saudargo ir G. 

Krukauskienės knygą „Kalinio riba“, I. Gedvilienės poezijos knygą ir kt. Pirmąkart nuo konkurso 

organizavimo pradžios Kasmetinės literatūrinės Grigorijaus Kanovičiaus premijos konkurso apdovanojimai 

vyko rugsėjį, taip pat keitėsi ir komisijos sudėtis. Rugsėjį biblioteka pažymėjo ir Europos paveldo dienas, 

kurių metu ne tik surengė paskaitą apie senuosius žydų antkapius – macevas, bet kartu su Jeronimo Ralio 

gimnazijos moksleiviais Senosiose Jonavos žydų kapinėse atliko jų dokumentavimo darbus.  

2020 metais VB surengta 50 įvairių edukacinių, kūrybinių užsiėmimų ikimokyklinukams ir 

mokiniams, kuriuose dalyvavo 1920 dalyvių. „EBRU – piešimas ant vandens“, „Mano knygos skirtukas“, 

„Piešiu Mandalą“, „Emociukų dirbtuvės“ ir kt.  

2020 m. kaimo filialuose įvairiomis formomis ir priemonėmis buvo paminėtos svarbios Lietuvai 

datos: Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11, Gedulo ir vilties diena – birželio 14 ir kitos datos. Dalyvauta 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų ir Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose, Metų knygos rinkimų ir 

„Knygų Kalėdų“ akcijose, vasaros skaitymo varžytuvėse ,,Skaitymo iššūkis“. Vasarą kaimo filialuose vyko 

jau tradicija tapę garsiniai skaitymai „Vasara su knyga“.  

Spalio mėn., po Rimkų bibliotekos renovacijos, buvo organizuota bibliotekos atidarymo šventė 

„(Į)ženk ir atrasi!“. Bibliotekos atidarymui organizuota Jonavos kūrėjų bei dizainerės Deimantės 

Malūnavičiūtės kūrinių iš antrinių žaliavų ir nenaudojamų daiktų paroda bei Jonavos vaikų lopšelio-darželio 

„Lakštingalėlė“ bendruomenė parengė darbų parodą „Rudens gėrybės“.  
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12 lentelė 

Bibliotekos organizuotų 2018–2020m. renginių lankytojų skaičius 

 

Biblioteka Lankytojų iš viso Iš jų vaikai 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 4152 5575 3708 1545 2721 2278 

MP 236 1433 564 0 999 345 

KP 6504 7772 4974 3347 4378 3014 

SVB 10892 14780 9246 4892 8098 5637 

  

 Sumažėjus renginių skaičiui, sumažėjo ir renginių lankytojų skaičius visose SVB. Šie skaičiai  turi 

pateisinamas priežastis: dėl COVID-19  pandemijos ir karantino negalėjome organizuoti visų planuotų 

renginių, dalyvių skaičius buvo ribojamas, keliami įvairūs saugumo reikalavimai renginių dalyviams ir kt.   

 

Mokymai gyventojams ir bibliotekos vartotojams 

Bibliotekų darbuotojų pravestų įvairių mokymų ir konsultacijų bendra trukmė iš viso (valandomis) 

fondų, paslaugų, įrangos, informacinių šaltinių panaudojimo ir kitais klausimais – 920 val., mokyti 2911 

žmonių. 

Skaitmeninio raštingumo mokymuose pagal projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ dalyvavo 816 gyventojų. Nuotoliniu būdu buvo mokytas 

171 gyventojas. 

Karantino metu išaugus nuotolinių paslaugų įvairovei, išaugo gyventojų poreikis įgyti ar pagilinti 

skaitmeninio raštingumo įgūdžius, padidėjo mokymų poreikis. Tačiau ne visi noriai dalyvauja nuotoliniuose 

mokymuose, daug žmonių nori tiesioginių mokymų.  

Šiuo metu aktualiausi mokymai yra apie dokumentų, pristatymų rengimą bei galimybę dokumentus 

kurti internete. Taip pat aktualūs mokymai apie saugumą internete bei internetinių svetainių kūrimą, darbą 

su skaičiuoklėmis. Nepopuliarūs mokymai apie viešąsias paslaugas, saugų apsipirkimą internetu ar 

laisvalaikio planavimą internete. Tikriausiai šios temos nebėra tokios aktualios, o esant karantinui ir 

vykstant nuotoliniam darbui, įmonėms ir įstaigoms vis aktualiau, kad jų darbuotojai gebėtų dirbti su 

dokumentais būtent nuotoliniu būdu ir tą darytų saugiai. 

Biblioteka dalyvavo asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ vykdomame Erasmus+ 

strateginių partnerysčių tarptautiniame projekte „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje“. 

Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko mokymai moterims pagal sukurtą naują 25 val. trukmės programą 

„Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“. Pravesti 9 užsiėmimai po 3 val., apmokytos 8 moterys. 

VB vyksta nuotoliniai anglų kalbos mokymai suaugusiems, kuriuos veda bibliotekos savanoris 

Domantas Žukauskas. Nuo birželio mėn. iki gruodžio 31 d. pravesti 87 užsiėmimai, juose dalyvavo 422 

nuotoliniai mokymų lankytojai. Taip pat vyko POLA organizuojami užsiėmimai – sveikos gyvensenos 

mokymai onkologiniams ligoniams. Vyko 6 mokymai po 4 val., dalyvavo 103 asmenys.  

Laikmetis iš bibliotekų darbuotojų reikalauja vis daugiau žinių, įgūdžių ir kompetencijų. Tad 

mokymasis ir tobulinimasis – tampa šių dienų būtinybe. Birželio mėnesį buvo organizuoti nuotoliniai 

pateikčių kūrimo mokymai bibliotekų darbuotojams. Apmokyta 10 Jonavos viešosios bibliotekos 

darbuotojų. 

Daugiau planuotų mokymų neįvyko dėl karantino reikalavimų. 
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V. ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ 

PLĖTRA 

13 lentelė  

Naudojimasis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis ir produktais 2018–2020 m. 

 

Eil. 

Nr. 
El. paslaugos ir produktai 

2018 

m. 
2019 m. 2020 m. 

2019/2020 m. 

skirtumas (+;-) 

1. Interneto svetainės     

1.1. Jonavos rajono savivaldybės  

VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

www.jonbiblioteka.lt 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2005 m./2018 m. 

 Apsilankymai 16825 22832 29304 +6472 

 Unikalūs lankytojai 6291 9382 12323 +2941 

 Puslapio peržiūros 45509 51406 60076 +8670 

2. El. žinynai, duomenų bazės     

2

2.1 

KRAŠTIEČIAI 

https://jonbiblioteka.lt/krastieciai 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2018 m. 

 Apsilankymai 74 144 199   +55 

 Unikalūs puslapių rodiniai 192 258 493 +235 

 Puslapio peržiūros 235 311 689 +378 

3. Galerijos, virtualios parodos ir kiti 

produktai 
    

3

3.1. 

2020 metų veiklų akimirkos 

https://jonbiblioteka.lt/nuotrauku-

galerija 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2020 m. 

 Apsilankymai   53  

 Unikalūs puslapių rodiniai   237  

 Puslapio peržiūros   336  

3

3.2 

Jonavos krašto kultūros ir istorijos 

metraštis „Taurosta“ 

https://jonbiblioteka.lt/taurosta 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2018 m. 

 Apsilankymai  65  136  142 +6 

 Unikalūs puslapių rodiniai 142 245 257 +12 

 Puslapio peržiūros 164 289 338 +49 

3

3.3 

Virtualios parodos 

https://jonbiblioteka.lt/virtualios-

parodos 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2018 m. 

 Apsilankymai 144 294 587 +293 

 Unikalūs puslapių rodiniai 267 850 1132 +282 

 Puslapio peržiūros 471 1561 1923 +362 

 Nuotoliniai kūrybiniai užsiėmimai 

https://jonbiblioteka.lt/kurybiniai-

uzsiemimai-vaikams 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2020 m. (lapkričio 9 d.) 

 Apsilankymai   45  

http://www.jonbiblioteka.lt/
https://jonbiblioteka.lt/krastieciai
https://jonbiblioteka.lt/nuotrauku-galerija
https://jonbiblioteka.lt/nuotrauku-galerija
https://jonbiblioteka.lt/taurosta
https://jonbiblioteka.lt/virtualios-parodos
https://jonbiblioteka.lt/virtualios-parodos
https://jonbiblioteka.lt/kurybiniai-uzsiemimai-vaikams
https://jonbiblioteka.lt/kurybiniai-uzsiemimai-vaikams
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Interneto svetainės kūrimas ir virtualūs apsilankymai 

Bibliotekos interneto svetainė pasiekiama adresu www.jonbiblioteka.lt,  sukurta Top Media 

platformoje su turinio valdymo sistema. Joje įdiegta patobulinta „Google“ paieška. Vartotojams pateikta 

informacija apie biblioteką, jos veiklą, teikiamas paslaugas, skelbiamos naujienos, straipsniai, informacija 

apie renginius, gautus leidinius ir kt. Per elektroninį katalogą vartotojai gali užsisakyti, rezervuoti ir 

prasitęsti leidinius, taip pat naudotis bibliotekoje prenumeruojamomis elektroninėmis duomenų bazėmis. 

Svetainėje publikuojamos reklamjuostės. Tai bibliotekos socialinių tinklų paskyrų, e. paveldo, Jonavos 

rajono savivaldybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kt. Elektroninė svetainė nuolat atnaujinama ir 

papildoma įvairia informacija. 2020 m. bibliotekos darbuotojai svetainėje paskelbė per 200 įvairių 

publikacijų. Tai bibliotekos naujienos, aktualijos, informacija apie renginius, naujų knygų apžvalgos, 

kraštotyrinė medžiaga, straipsniai, nuotraukos, bibliotekos veiklos dokumentai, teisės aktai ir kt. 2020 m. 

paskelbtos 27 kraštiečių biografijos, paruoštos 6 virtualios parodos ir 2 atnaujintos. 

14 lentelė 

Naudojimasis bibliotekos interneto svetaine 2018–2020 m. 

 

 

 

3 pav. 

 Unikalūs puslapių rodiniai   93  

 Puslapio peržiūros   108  

5

4. 
Saitynas (socialiniai tinklai)     

5

4.2 

https://www.facebook.com/Jonavosvi

esojibiblioteka 

Paskyros sukūrimo metai 

2010 m. spalio 5 d. 

 Sekėjai 2190 2712 3662 +950 

 Įrašų peržiūrų skaičius   96425  

5

4.3 

https://www.youtube.com/channel/U

CGTXYZoiA6UHixvQ9MirWAw  

Paskyros sukūrimo metai  

2018 m. rugpjūčio 9 d.  

 Prenumeratoriai/sekėjai 1 3 8 +5 

 Įrašų peržiūros 343 673 509 -164 

 Įkelta video įrašų 9 6 17 +11 

5

4.4 

https://www.instagram.com/jonavosv

iesojibiblioteka/ 

Paskyros sukūrimo metai 

2016 m. lapkričio 4 d.  
Sekėjai 180 250 425 +175  

Peržiūrų skaičius   573  

Eil. 

Nr. 
El. paslaugos ir produktai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

2019/2020 m. 

skirtumas (+;-) 

1. Interneto svetainės     

1.1 Jonavos rajono savivaldybės  

VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

www.jonbiblioteka.lt 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2005 m./2018 m. 

 Apsilankymai 16825 22832 29304 +6472 

 Unikalūs lankytojai 6291 9382 12323 +2941 

 Puslapio peržiūros 45509 51406 60076 +8670 

http://www.jonbiblioteka.lt/
https://www.facebook.com/Jonavosviesojibiblioteka
https://www.facebook.com/Jonavosviesojibiblioteka
https://www.youtube.com/channel/UCGTXYZoiA6UHixvQ9MirWAw
https://www.youtube.com/channel/UCGTXYZoiA6UHixvQ9MirWAw
https://www.instagram.com/jonavosviesojibiblioteka/
https://www.instagram.com/jonavosviesojibiblioteka/
http://www.jonbiblioteka.lt/
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Naudojimosi bibliotekos interneto svetaine 2020 m. bendra statistika 

 
 

4 pav. 

Aktyvių naudotojų bibliotekos interneto svetaine 2020 m. statistika 

 

 

 

5 pav. 
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Naudotojų bibliotekos interneto svetaine pagal amžių 2020 m. statistika  

 

 
 

 

 

6 pav. 

 

Matome naudojimosi bibliotekos interneto svetaine pokyčius per 7 metus („Google 

Analytics“ statistika). 2020 m. apsilankyta 29304 kartus. Tai 6472 apsilankymais daugiau, nei 2019 m. 2018 

m. matome žymų naudojimosi sumažėjimą. Tai įtakojo, kad dėl žmogiškosios klaidos buvusi svetainė 2018 

m. gegužės mėn. buvo prarasta ir kuriama nauja. Ji daugiau nei 2 mėn. neveikė.  

Unikalių lankytojų 2020 m. buvo 12323, tai 2941 daugiau, nei 2019 m. Lankytojų skaičių po 2018 

m. svetainės atkūrimo susigrąžinome. Didžiausias unikalių lankytojų skaičius buvo 2015 m. – 13912. Tai 
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1589 daugiau, nei buvo 2020 m. Bibliotekos interneto svetainę stengsimės tobulinti ir patraukliau pateikti 

informaciją vartotojams. 

 

Elektroninio katalogo kūrimas. Naudojimasis elektroniniu  katalogu. 
LIBIS komplektavimo – katalogavimo posistemis Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas 2003 m. 

gegužės 21 d. 2004 m. buvo pradėtas rekataloguoti Viešosios bibliotekos informacijos išteklių fondas.  

2010 m. visi filialai buvo prijungti prie LIBIS komplektavimo – katalogavimo posistemio ir pradėti 

rekataloguoti filialuose esantys informacijos ištekliai. 2015 m. buvo baigti rekatalogavimo darbai Viešojoje 

bibliotekoje ir visuose filialuose 100 %. 

Metų pabaigoje elektroniniame kataloge buvo 104 599 bibliografiniai įrašai. 

Per metus sukurta elektroninių bibliografinių įrašų 3491. NBDB pateikti 638 analiziniai įrašai iš 

rajono laikraščio „Alio Jonava“. 

Pagrindiniai elektroninio katalogo išteklių naudojimo rodikliai: 

 Paieškų skaičius – 48429 (2019 m. – 48990; 2018 m. – 29767); 

 Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 15515 (2019 m. – 11889; 2018 m. – 10760); 

 Atsisiųstųjų dokumentų skaičius – 62 (2019 m. – 49; 2018 m. – 37); 

 Seansų skaičius – 13752 (2019 m. – 16333; 2018 m. – 5365); 

 Seansų trukmė – 7100 h 3 min. (2019 m. – 8765 h 30 min.; 2018 m. – 4178 h 52 min.); 

 Virtualių apsilankymų skaičius – 10089 (2019 m. – 10397; 2018 m. – 3289; 2017 m. – 7910). 

Matome, kad naudojimosi elektroniniu katalogu rodikliai, lyginant su 2019 m., labai nepadidėjo. 

Padaugėjo atsisiųstųjų įrašų – 15515 (+3626) ir atsisiųstųjų dokumentų – 62 (+13) skaičius. Pastarasis 

skaičius itin mažas, nes jau keli metai nevykdomas elektroninių dokumentų pridėjimas į elektroninį 

katalogą. Nežymiai sumažėjo paieškų – 48429 (-561) bei virtualių apsilankymų – 10089 (-308). Mažesni 

buvo seansų – 13752 (-2581) ir seansų trukmės 7100 h 3 min. (-1664 h 27 min.) skaičiai. 

 

Naudojimasis leidinių užsakymo, rezervavimo ir grąžinimo termino pratęsimo paslauga 

Sėkmingai įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

leidžia vartotojams naudotis leidinių užsakymo,  rezervavimo ir grąžinimo termino pratęsimo paslauga. 

Dokumentų užsakymo ir grąžinimo termino pratęsimo paslauga naudojosi visų VB ir filialų vartotojai. Per 

metus buvo užsakyta 4103 dokumentai, tai 1243 dagiau negu 2019 m., rezervuota 2671 leidinys, 

automatinio informavimo paslauga pasinaudojo 1791 vartotojas. 

 Nuo 2019 metų rugsėjo mėn. Viešojoje bibliotekoje įdiegta elektroninė klientų aptarnavimo ir 

knygų apsaugos sistema (toliau – RFID), kurios metu atnaujinta kompiuterinė įranga, įkurtos 4 darbo vietos, 

įrengtas info terminalas, knygų grąžinimo ir išdavimo įrenginys. Vartotojai gali grąžinti knygas, užsakyti, 

rezervuoti knygas, vykdyti paiešką elektroniniame kataloge. Įdiegus RFID knygos ir kiti spaudiniai gali 

būti išduodami ir priimami be bibliotekininkų pagalbos. Į kiekvieną leidinį įklijuojamas specialus lustas, 

kurį savitarnos įrenginiai ar bibliotekos darbuotojas, naudodamas specialią programą, gali aktyvuoti ar 

deaktyvuoti. Prie išėjimo įrengtos apsaugos antenos, atpažįsta aktyvuotą elementą ir įjungia pavojaus 

signalą bei blokuoja išėjimą tuo atveju, jei knygas bandoma išsinešti be leidimo. Šiuo metu  sumagnetinome 

per 50 procentų dokumentų fondo. RFID panaudojimas automatizuoja ir palengvina leidinių skolinimo ir 

grąžinimo procesą. Inventorizacija, kontrolė ir leidinių valdymas su RFID yra gerokai greitesnis ir 

patikimesnis. Problemos kyla tuomet, kai stringa knygų magnetinimo įranga, durų blokavimo mechanizmas 

ar info terminalas.  
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Naudojimasis licencijuotais elektroniniais ištekliais 

2020 m. prenumeravome Infolex, Vyturys, EBSCO Publiching ir Naxos Music Library duomenų 

bazes. 

Infolex duomenų bazėje atverti 594 dokumentai (2019 m. – 406; 2018 m. –133). Ši duomenų bazė 

pateikia tik atvertų dokumentų statistiką, vykdytų paieškų skaičiaus rodiklių nepateikta. Vyturio elektronine 

biblioteka naudojosi 20 vartotojų, perskaitė 80 elektroninių knygų (2019 m. – 12 vartotojų perskaitė 48 

knygas). EBSCO duomenų bazėse vykdytos 456 unikalios paieškos (pagal R5 ataskaitą), o pagal 

ankstesniais metais naudotą standartinę naudojimo ataskaitą iš viso vykdytos 2066 paieškos (2019 m. – 

2982; 2018 m. – 402). Vartotojai atsisiuntė 216 santrumpų ir 118 pilnateksčių dokumentų (2019 m. – 270 

ir 127; 2018 m. – 119 ir 14). 2020 m. sukurtos 8 nuotolinės prieigos EBSCO duomenų bazės vartotojams, 

norintiems šia baze naudotis namuose. Naxos Music Library duomenų bazėje prisijungta 138 kartus, 

perklausyta 760 kūrinių (2019 m. – 208 ir 1187; 2018 m. – 65 ir 251).  

Matome, kad 2020 m. duomenų bazių naudojimas ženkliai nepadidėjo, o kitų – net ir sumažėjo. 

Jonavoje yra mažai akademinio jaunimo, kuriam aktualios EBSCO duomenų bazės. Reiktų aktyvesnės, 

patrauklesnės reklamos, organizuoti duomenų bazių pristatymus. Balandžio mėnesį buvo paruoštas 

virtualus prenumeruojamų duomenų bazių pristatymas „Įdomūs faktai“. Juo susidomėjo 86 lankytojai, 

puslapis peržiūrėtas 141 kartą. 

 

Bibliotekos kuriamų duomenų bazių (bazių, portalų, enciklopedijų, žinynų, žodynų ir pan.) kūrimas 

ir panaudojimas 

 VB interneto svetainėje  www.jonbiblioteka.lt  kuriamas kraštiečių žinynas. Tai puslapis 

„Kraštiečiai“ https://jonbiblioteka.lt/krastieciai, kuriame patalpintas sąrašas su nuorodomis į sukurtas 

biografijas. 2019–2020 m. puslapyje paruoštos 34 kraštiečių biografijos. 

15 lentelė 

Naudojimasis bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis 2018–2020 m. 

 

 

Informacinių užklausų tenkinimas naudojant paslaugą „Klausk bibliotekininko“ ir kitus užklausų 

vykdymo būdus 

2020 m. SVB gautos 7849 užklausos (2019 m. – 10433), atsakyta į 7776, 1225 užklausos – 

pateiktos elektroninėmis priemonėmis. Pateikiamų užklausų skaičius sumažėjo, kadangi dėl Covid-19 

pandemijos bibliotekos  buvo uždarytos ir negalėjo teikti tiesioginių paslaugų. Karantino sąlygomis labai 

padidėjo užklausų, pateiktų elektroninėmis priemonėmis. 2020 m. jų gauta ir atsakyta 15,6 % (2019 m. – 

2,2 %).  

Paslauga „Klausk bibliotekininko“ nėra populiari. 2020 m. gautos ir atsakytos 9 užklausos. (2019 

m. – 9, 2018 m. – 10). Vartotojai užklausas mieliau teikia elektroniniu paštu ar skambina telefonu. 

Elektroniniu paštu ir per socialinius tinklus 2020 m. VB gauta 350 užklausų, o telefonu – 91. Neatsakytos 

Eil

. 

Nr. 

El. paslaugos ir produktai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
2019/2020 m. 

skirtumas (+;-) 

1. KRAŠTIEČIAI 

https://jonbiblioteka.lt/krastieciai 

Įdiegimo/atnaujinimo metai 

2018 m. 

 Apsilankymai 74 144 199   +55 

 Unikalūs puslapių rodiniai 192 258 493 +235 

 Puslapio peržiūros 235 311 689 +378 

http://www.jonbiblioteka.lt/
https://jonbiblioteka.lt/krastieciai
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tik dvi užklausos, tai sudaro 0,08 % nuo gautų užklausų skaičiaus. (Lankytojai uždavė labai specifines 

užklausas – buities prietaisų naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, kurių nepavyko rasti.)  

Per ataskaitinius metus VB  atsakytos 328 kraštotyros užklausos (2019 m. – 479, 2018 m. – 596). 

Tai sudaro 14 % visų atsakytų užklausų skaičiaus (2019 m. – 17 %; 2018 m. – 23 %). Matome, kad 

kraštotyros užklausų mažėja. Tokia tendencija turbūt ir išliks, nes vis daugiau krašto istorijos medžiagos 

talpinama internete ir ji laisvai prieinama. Aišku, įtakos turėjo ir COVID-19 pandemija, kai vartotojai 

negalėjo fiziškai naudotis kraštotyros fondu ir tiesiogiai gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Didžiausią 

dalį kraštotyros užklausų sudaro istorijos ir literatūros tematika. Tai – Jonavos krašto istorija, žymūs 

žmonės, kraštiečių kūryba. 

2020 m. SVB  suteikta 1156 konsultacijos skaitmeninio raštingumo klausimais.  

VB teikia atrankinę informaciją Jonavos rajono savivaldybei, Krašto muziejui, Socialinių paslaugų 

centrui. 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 įtrauktas 771 straipsnis (2019 m. – 335, 2018 m. – 256). 

 

Naudojimasis interneto paslaugomis 

Ataskaitiniais metais VIP darbo vietų skaičius SVB išaugo, nuo 90 iki 108, tačiau interneto seansų 

skaičius sumažėjo per pusę. Tai įtakojo šalyje įvestas karantinas. Vykdomi gyventojų skaitmeninio 

raštingumo ir kiti mokymai pritraukia naujus naudotojus, deja mokymus galėjome vykdyti tik labai ribotą 

laiką. Ataskaitiniais metais visose bibliotekose veikė laisvas belaidis interneto ryšys, bet dar neturime 

apskaitos, kiek vartotojų 2020 m. juo pasinaudojo. Pradėjus vykdyti apskaitą ir  pradėjus skaičiuoti Wi Fi 

naudotojus, manome, kad interneto seansų skaičius ženkliai išaugs.   

16 lentelė 

 

Naudojimasis vieša interneto prieiga 2018–2020 m. 

 

 

Viešos interneto prieigos 

(VIP) vietų skaičius 

Unikalių VIP vartotojų 

skaičius* 

VIP kreipčių (seansų) 

skaičius* 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

VB 
23 26 26 282 249 275 19128 

 

24072 

 

11932 

 

MF 4 8 7 102 108 27 5062 11223 1786 

KF 51 56 75 159 237 186 26166 29878 18837 

SVB 
78 90 108 543 594 488 50356 

 

65173 

 

32555 

 

Duomenys pateikti iš VRSS 

 

Socialinių tinklų naudojimas 

VB turi socialinių tinklų facebook.com, youtube.com, instagram.com paskyras. Plačiausiai 

bibliotekos veikla nušviečiama socialinio tinklo facebook.com paskyroje, kuri sukurta 2010 m. Per 2020 m. 

čia paskelbti 522 įrašai. Jie pasiekė 647822 žmones, sulaukė 71395 įtraukimų (patinka, komentarai, 

pasidalinimai). Vidutiniškai vienam įrašui tenka 1241 pasiekti žmonės ir 136 įtraukimai. Daug įrašų 

pritraukė virš 2000 ir daugiau žmonių. Štai įrašas apie bibliotekos savanorį Domantą Žukauską, kuris 

suaugusius bibliotekos lankytojus moko anglų kalbos, pasiekė 2158 žmones, o bendras parodymų skaičius 

– 3113. 2549 žmones pasiekė bibliotekos akcija „Aklas pasimatymas su knyga“. Darbo skelbimas, 
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kviečiantis prisijungti prie Rimkų filialo kolektyvo, pasiekė 3235 žmones ir t. t. Labai populiari ir 

bendruomenę burianti akcija „Moliūgų terasa“ kas metai susilaukia didelio bibliotekos lankytojų dėmesio. 

Įrašas apie moliūgų konkursą pasiekė 43740 žmonių, sulaukė 2938 įtraukimų. Daugiausiai – rekordinį 

skaičių per visą paskyros gyvavimo laiką – lankytojų ir įtraukimų sulaukė bibliotekos darbuotojų video 

sveikinimas su Kovo 11-ąja. Tai net 24206 pasiekti žmonės, 266 „patinka“, 97 bendrinimai – iš viso 2942 

įtraukimai. 

17 lentelė 

Socialinių tinklų naudojimas 2018–2020 m. 

 

 

7 pav. 

Populiarūs Facebook įrašai 

 

 

Eil. 

Nr. 

El. paslaugos ir produktai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2019/2020 m. 

skirtumas (+;-) 

1. https://www.facebook.com/Jonavos

viesojibiblioteka 

Paskyros sukūrimo metai 

2010 m. spalio 5 d. 

 Sekėjai 2190 2712 3662 +950 

 Įrašų peržiūrų skaičius   96425  

2. https://www.youtube.com/channel/

UCGTXYZoiA6UHixvQ9MirWAw 

Paskyros sukūrimo metai 

2018 m. rugpjūčio 9 d. 

 Prenumeratoriai/sekėjai 1 3 8 +5 

 Įrašų peržiūros 343 673 509 -164 

 Įkelta video įrašų 9 6 17 +11 

3. https://www.instagram.com/jonavos

viesojibiblioteka/ 

Paskyros sukūrimo metai 

2016 m. lapkričio 4 d.  
Sekėjai 180 250 425 +175  

Peržiūrų skaičius   573  

https://www.facebook.com/Jonavosviesojibiblioteka
https://www.facebook.com/Jonavosviesojibiblioteka
https://www.youtube.com/channel/UCGTXYZoiA6UHixvQ9MirWAw
https://www.youtube.com/channel/UCGTXYZoiA6UHixvQ9MirWAw
https://www.instagram.com/jonavosviesojibiblioteka/
https://www.instagram.com/jonavosviesojibiblioteka/
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Visi VB filialai turi susikūrę savo paskyras socialiniuose tinkluose, tačiau ne visi aktyviai juos 

naudoja, dalinasi ir pateikia informaciją. Reikia paminėti, kad  daugiausiai sekėjų turi Kulvos, Upninkų ir 

Rimkų filialų facebook paskyros. 

 

Virtualūs renginiai 

2020 m. VB facebook paskyroje paskelbė 40 vaizdo renginių, juos stebėjo 1686 žiūrovai, youtube 

paskyroje – 17 vaizdo renginių, 127 žiūrovai. Pastarųjų vaizdo įrašų nuorodos paskelbtos ir bibliotekos 

interneto svetainėje.  

Paruoštos 6 naujos virtualios parodos: 

 „Žodžio prakalbinimas“ (Mariaus Glinsko 70-osioms gimimo metinėms), 

 „Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“,  

 „Įdomūs faktai“ (prenumeruojamų duomenų bazių pristatymas), 

 „Prasmė, jei žodį parašytą gebi skaityti širdimi...“ (Irenos Nagulevičienės 70-osioms g. m.), 

 „Ak, knyga, Tavy sau kiekvienas suranda, ko ilgis...“ (Petro Vaičiūno 130-osioms g. m.), 

 „Aš dalinuosi su Jumis kūryba savo“ (Petro Zlatkaus 70-osioms g. m.). 

Atnaujintos 2 virtualios parodos: „Knyga, biblioteka ir laikas“ ir „Mūsų Jonava“ . 

Virtualių parodų apsilankymų skaičius auga: 2020 m  – 587; 2019 m. – 294;  2018 m. – 144.  

Virtualių renginių organizavimas ataskaitiniais metais buvo ypatingai svarbus, bet darbuotojams tai 

buvo iššūkis ir naujos patirtys. Reikėjo daug ką keisti savo veikloje. Netekusios tiesioginio komunikavimo 

su skaitytojais galimybės, bibliotekininkės perėjo į virtualų bendravimą. Turimos žinios, įgytos 

skaitmeninių mokymų metu labai padėjo organizuojant virtualias veiklas.  Bibliotekininkai kūrė filmukus 

namuose, edukacinius žaidimus, rengė protmūšius, dalyvavo Europos egzamine, organizavo kūrybinio-

terapinio rašymo dirbtuves „Kaip (iš)būti“, kurias kuravo psichoterapeutė, lektorė, rašymo maratono 

pradininkė Lietuvoje Inga Juodkūnė bei nuotolinius anglų kalbos kursus, kuriuos vedė savanoris Domantas 

Žukauskas.  

 

Kitos paslaugos 

Senjorų klubo „Polėkis“ virtuali veikla. 

Bibliotekos senjorų klubo narius suburia vadovės Reginos Lukoševičienės sukurta uždara 

facebook‘o grupė „Klubas „Polėkis“ https://www.facebook.com/groups/307069706616766. Grupės veikla 

labai suaktyvėjo karantino metu. Čia nariai bendrauja, dalinasi nuotraukomis, vaizdo įrašais, prisiminimais, 

mintimis, patirtimis, netgi mankštos pratimais ir kitais patarimais. Karantino laikotarpiu pavasarį ir dar po 

jo kiekvieną rytą grupės narius pasitikdavo #rytocitata, kuria klubo vadovė sveikinosi, dalinosi žymių 

žmonių, rašytojų mintimis, citatomis, kurios mus augina, priverčia susimąstyti, suprasti, įsiklausyti. 

Virtualus bendravimas su klubo senjorais, tam tikros informacijos parinkimas, dalijimasis transliacijų ir kitų 

nuotolinių renginių nuorodomis, elektroninėmis knygomis, kartu buvo psichologinė parama, palaikymas, 

bendrumo jausmo teikimas. Taip pat su senjorais kalbėdavomės telefonu, nes žmonėms labai trūko 

verbalinio bendravimo. Virtualus bendravimas vienijo ir teikė savitarpio pagalbą karantino metu.  

Per 2020 m. grupėje paskelbti 468 įrašai, įkeltos 1347 nuotraukos, paskelbti 48 video įrašai, 

pasidalinta 145 nuorodomis (2019 m. – 192 įrašai, – 607 nuotraukos, – 23 video įrašai, – 17 nuorodų). 2020 

m. paskelbta 276 įrašais, 740 nuotraukų, 25 video įrašais ir 128 nuorodomis daugiau, nei 2019 m. Matome, 

kad virtuali veikla buvo žymiai aktyvesnė. Tai lėmė pandemijos prevencinių priemonių taikymas – ilgą 

laiką negalėjome vykdyti tiesioginių veiklų. Dabar grupėje yra 99 aktyvūs nariai. Didelis yra ir įrašų 

pasiekiamumo rodiklis. Vieno įrašo peržiūrų skaičius vidutiniškai siekia apie 75. 

Kiti sukurti elektroniniai produktai. Apie tai  žiūrėti 1 priedą. 

https://www.facebook.com/groups/307069706616766
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VI. PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS SIEKIANT TOBULINTI 

PASLAUGAS  

 

 VB parengti projektai žymiai prisidėjo prie kultūrinių renginių įvairovės ir įvairių veiklų 

organizavimo. 2020 m. parengti 4 projektai, kurie papildomai pritraukė 42485,00 eurų lėšų. 

 

18 lentelė 

Projektinė veikla 2020 m. 

 

 
Projekto pavadinimas.  

Tikslai ir uždaviniai 

Projekto rengėjai 

Vykdymo/ 

dalyvavimo 

laikotarpis 

Dalyviai ir 

partneriai 
Rezultatai* Kas finansuoja 

Pritrauktos 

lėšos (be 

SVB 

indėlio) 
EUR 

Bibliotekos parengti ir gavę finansavimą projektai 

1.  „Biblioteka – tai Jūs ir 

mes“ 

Tikslas – užtikrinti 

socialinių paslaugų plėtrą 

prisidedant prie socialinės 

atskirties mažinimo. 

Uždaviniai: 

Plečiant esamas ir diegiant 

naujas paslaugas mažinti 

miesto gyventojų socialinę 

atskirtį, kurią dėl  nelygių 

galimybių patiria 

socialinės rizikos šeimų 

tėvai ir vaikai. 

Projekto rengėjas – Viešoji 

biblioteka 

2019-2020 

m. 

Jonavos 

socialinių 

paslaugų 

centras, 

Jonavos 

vaiko ir 

šeimos 

gerovės 

centras, 

Labdaros ir 

paramos 

fondas 

„Iššūkis 

jaunimui“ 

Organizuoti 

49 įvairūs 

renginiai: 

biblioterapijo

s užsiėmimai, 

integruotos 

literatūros 

pamokos, 

susitikimai 

rašytojais, 

koncertai,  

lėlių teatro 

pasirodymai, 

meno 

terapijos 

užsiėmimai ir 

kt.  Įsigyti 

lauko 

šachmatų ir 

šaškių stalas, 

teniso stalas,. 

Nupirkta  10 

planšetinių 

kompiuterių,  

25 

sėdmaišiai, 

įvairūs stalo 

žaidimai.  

 

Europos 

socialinio 

fondo 

agentūra, 

Jonavos 

rajono 

savivaldybė 

24327,00  
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2. „Tarptautinė dailės 

rezidentūra“ 

Tikslas – įtraukiant vietinę 

bendruomenę, įdiegti 

Jonavoje, Kėdainiuose ir 

iš dalies Kaune naują 

kultūrinės veiklos formą – 

tarptautinę dailės 

rezidentūrą, – ugdant 

minėtų miestų menininkų 

ir moksleivių 

kompetencijas, lavinant 

miestiečių meninį skonį, 

pagyvinant regiono 

kultūros gyvenimą. 

Uždaviniai: Suorganizuoti 

šešis, po mėnesį 

trunkančius konkurso būdu 

atrinktų, menininkų 

rezidentų vizitus iš 

užsienio į Kauno regioną, 

kurių metu sukuriama 

dvylika dailės 

darbų tema „Skaitantis 

žmogus“. Sukurti ir plėtoti 

naujas kultūrinio ir 

meninio gyvenimo veiklas 

Jonavos mieste. 

2020 m. Menininkai iš 

užsienio šalių 

Rezidentūros 

dalyvių 

konkurso 

organizavima

s ir atranka. 

2 menininkų 

iš užsienio 

vizitai 

Jonavoje (1 

mėn. 

trukmės).  

2 menininkų 

susitikimai su 

Jonavos 

bendruomene

. 

Paveikslų 

eksponavima

s Jonavos 

viešojoje 

bibliotekoje. 

 

Lietuvos 

kultūros 

taryba, 

Jonavos 

rajono 

savivaldybė 

5160,00 

3. Kūrybinis-terapinis 

rašymas „Nuo dirbtuvių 

iki maratonų“ 

Tikslas – skatinti 

gyventojų kūrybingumą, 

saviraišką ir įsitraukimą į 

turiningą 

veiklą, pasitelkiant 

kultūros paslaugas, 

teikiamas skaitmeninėmis 

technologijomis. 

Uždaviniai: Suorganizuoti 

tris keturių savaičių 

trukmės kūrybinio-

terapinio rašymo dirbtuves 

bei rašymo maratonus 

2020-08-

17 iki 

2020-12-

17 

Šakių rajono 

viešoji 

biblioteka, 

Raseinių 

Marcelijaus 

Martinaičio 

viešoji 

biblioteka 

Įgyvendintos 

3 mėnesių 

trukmės 

nuotolinės 

kūrybinio-

terapinio 

rašymo 

dirbtuvės su 

psichologe-

psichoterapeu

te Inga 

Juodkūne, 

surengti 3 

rašymo 

maratonai. 

Lietuvos 

kultūros 

taryba 

4100,00 
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Šakių, Raseinių ir Jonavos 

savivaldybėse. Parengti ir 

išleisti mokomąją 

medžiagą kūrybinio-

terapinio rašymo tema ir 

susisteminti bei pateikti 

vaizdo medžiagą 

internetinėje erdvėje. 

4.  „Tu gali rinktis ir –

Judėti kartu“ 

Projekto tikslas – suteikti 

jaunimui prasmingo, 

sveiko laisvalaikio, 

užimtumo galimybes ir 

praplėsti savo galimybių 

ribas. 

Uždaviniai: 

Propaguoti sveiką 

gyvenimo būdą ir vykdyti 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevenciją; 

Organizuoti paauglių 

užimtumą, pritraukti 

daugiau nemotyvuoto 

jaunimo, lavinti ir ugdyti 

protinius, socialinius ir 

meninius gebėjimus bei 

atsakingos asmenybės 

socialinius įgūdžius. 

Projekto rengėjas –

Atvirasis jaunimo centras 

 Jonavos 

rajono 

savivaldybės 

sveikatos 

biuras, 

Jonavos 

sporto 

savanoriai, 

moksleiviai 

Įsigyti 

planšetiniai 

kompiuteriai, 

įvairaus 

sportinio 

inventoriaus, 

organizuoti 

mokymai, 

ekskursijos,  

sporto, 

fotografijos ir 

kitokie 

užsiėmimai. 

Projekto 

veiklose 

dalyvavo 613 

dalyvių. 

Jaunimo 

reikalų 

departament

o prie 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

programos 

8898,00 

Bibliotekos parengti projektai (negavę paramos) 

1. „Žymės laike. Europos paveldo dienos su Jonavos viešąja biblioteka“ 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo partnerio teisėmis 

1. „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ 

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

3. „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų 

bibliotekų tinklo diegimas“ 

4. „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“ 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo vykdant projektą 

1. VIPT tarptautiniame projekte „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje“. 

Organizavome mokymus pagal programą „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“.  
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2. LRT kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

pristatomo socialinio projekto „Draugystė veža“. Organizavome edukacinį užsiėmimą „Piname 

tautinę juostelę“. 

3. Kauno apskrities viešosios bibliotekos socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms 

skirtoje programoje. Organizavome edukacinį užsiėmimą neįgaliesiems. „Spalvoto smėlio 

paveikslėlių kūrimas. Mandalos“. 

 

Viešoji biblioteka prisidėjo prie Lietuvos nacionalinės bibliotekos iniciatyvos pagaminti 

apsauginius skydus medikams 3D spausdintuvų pagalba. 3D spausdintuvu spausdinome laikiklius prie 

kurių prikabinamas permatomas plastmasinis skydelis. Tokių apsauginių skydų kovo-gegužės mėnesiais 

pagaminome 121. (Daugiau laikiklių atspausdinti sutrukdė sugedusi 3D spausdintuvo detalė – neatlaikė 

spausdinimo krūvio, nes spausdintuvas dirbo ištisą parą). 

EIFL („Elektroninė informacija bibliotekoms“) organizacija buvo paskelbusi Viešųjų bibliotekų 

Inovacijų apdovanojimus. Šiam konkursui pasiūlėme bibliotekoje vykdytą projektą „Kūrybinio-terapinio 

rašymo dirbtuves „Kaip išbūti“. Šis projektas prasidėjo pirmojo karantino dėl COVID-19 pandemijos metu. 

Paraišką konkursui išsiųsta lapkričio 3 d. Deja, apdovanojimo negavome. 

 

VII. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS IR PARTNERYYSTĖ 

 

Bibliotekos viešinimas 

2020 m. paskelbta 150 publikacijų (2019 m. – 132). Iš jų – 44 spaudoje (bibliotekos darbuotojų – 

18, žurnalistų ir kitų autorių – 26) ir 106 internete (bibliotekos darbuotojų – 76, žurnalistų – 30).  

Publikacijų tematika – bibliotekos renginiai, vykdomi projektai, didelio susidomėjimo sulaukęs 

projektas „Biblioteka – tai jūs ir mes“, respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija, akcija 

„Vasara su knyga“, knygų sutiktuvės, teikiamos paslaugos, senjorų klubo „Polėkis“ bei kita bibliotekos 

veikla.  
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Publikacijų skaičius 2019–2020 m.  

 

Viso 2019 m. Viso 2020 m. 

132 150 

Spaudoje Internete 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

57 44 75 106 

Biblioteko

s 

darbuotojų 

Žurnali

stų 

Bibliotekos 

darbuotojų 

Žurnali

stų 

Bibliotekos 

darbuotojų 

Žurnali

stų 

Bibliotekos 

darbuotojų 

Žurnalistų 

25 32 18 26 46 29 76 30 

 

Atstovavimas ir partnerystė 

Biblioteka bendradarbiauja su Jonavos rajono savivaldybe, kultūros centru ir krašto muziejumi, 

rajono ugdymo įstaigomis, neįgaliųjų veiklos centru, kraštiečių klubu „Žeimių ainiai“, žymiais kraštiečiais. 
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2020 m. VB veikloje aktyviai dalyvavo ir keletas savanorių. Bibliotekos savanoris Domantas 

Žukauskas tęsė dar 2017 m. pradėtus anglų kalbos pradžiamokslio kursus suaugusiems. Dėl pandemijos 

negalėdamas vesti tiesioginių mokymų, jis ėmėsi organizuoti nuotolinius. Aktyviai mokosi per 10 žmonių. 

Norinčių buvo žymiai daugiau, bet ne visi sugebėjo sėkmingai įveikti nuotolinio mokymosi iššūkių – 

kitiems pritrūko skaitmeninio raštingumo kompetencijų bei ryžto.  

Nuo 2019 m. kovo mėnesio savanoriavo bibliotekos lankytojas Evaldas Panceras. 2020 m. jis 

pravedė 9 robotikos užsiėmimus (dalyvavo 70 lankytojų). Jų metu įvairaus amžiaus vaikai buvo 

supažindinti su 3D spausdintuvo galimybėmis, konstravo „Lego mindstorms“ ir „Lego Wedo“ rinkinius, 

programavo robotukus, juos tobulino ir organizavo smagias robotų kautynes. Dėl pandemijos prevencinių 

priemonių taikymo, planuotos platesnės veiklos negalėjome įgyvendinti. 

Atvirajame jaunimo centre  į veiklas aktyviai įsijungė savanorės Augustė Baniulytė, Simona 

Šlepikaitė ir Lijana Petrikaitė, kurios turėjo galimybę parodyti savo kūrybingumą vedant renginius, prisidėti 

prie projektinių veiklų organizavimo. 

 

VIII. DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

 

Fondo formavimo uždaviniai ir jų vykdymas 

2020-ieji metai buvo iššūkių metai ir dokumentų fondo komplektavimo veikloje. Dėl COVID-19 

pandemijos gavome papildomai lėšų (50 % nuo metų pradžioje skirtų Kultūros ministerijos lėšų) fondo 

komplektavimui. Šias lėšas turėjome įsisavinti per mėnesį laiko. Reikėjo labai sparčiai susirasti informaciją 

apie naujai išleistas knygas, patikrinti kataloge kokių knygų trūksta mūsų bibliotekoje, kurios knygos 

labiausiai skaitomos mūsų bibliotekos vartotojų. Po to reikėjo tas knygas nupirkti, įvesti į elektroninį 

katalogą, suklasifikuoti, bibliotekiškai sutvarkyti. Darbo krūvis išaugo kaip niekada.  

Dėl COVID-19 pandemijos teko dažnai dirbti nuotoliniu būdu. Dirbantys iš namų darbuotojai daug 

dėmesio skyrė iš fondų atrinktų susidėvėjusių ir praradusių aktualumą dokumentų nurašymui. Išaugo 

dokumentų nurašymas. Dėl riboto tiesioginio bendravimo, viskas vyko internetu. Sunkiausia buvo surinkti 

nurašymo komisijos parašus ant aktų. Rugsėjo mėnesį išėjo iš darbo ilgametė darbuotoja, priėmus naują 

žmogų, reikėjo jį išmokyti dirbti LIBIS programa.  

 

Fondo apimtis 

Iš viso SVB fonde yra 178 597 fiz. vnt., 53 966 pavad. 

 VB 58 657 fiz. vnt., 47 876 pavad. 

 Miesto filiale 22 967fiz. vnt., 12 529 pavad. 

 Kaimo filialuose 96 973 fiz. vnt., 9 720 pavad. 
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Dokumentų fondo apimties kaita 2018–2020 m. fiziniai vienetai 

 

 

Biblioteka 

 

 

Fondo apimtis metų pabaigoje 
Pokytis 2019/2020m. 

(+;-) vienam 

gyventojui 

tenka 

dokumentų 

vienam 

vartotojui 

tenka 

dokumentų 

1 000 gyventojų 

tenka 

dokumentų 2018 2019 2020 Vienetai Procentai 

VB 76 786 60 284 58 657 -1 627 -2,8 3,2 12,5 3 223 

MF 8 310 22 699 22 967 +268 +1,2 2,8 11,4 2 800 

KF 102 356 99 195 96 973 -2 222 -2,3 6,6 20,2 6 584 

SVB 187 452 182 178 178 597 -3 581 -2 4,3 15,5 4 340 
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Didžiausius fondus turi Užusalių (9892 fiz. vnt.), Ruklos (8014 fiz. vnt.), Žeimių (7734 fiz. vnt.) 

ir Upninkų (7563 fiz. vnt.) filialai. Mažiausius fondus turi Kulvos (4430 fiz. vnt.) ir Liepių (4683 fiz. vnt.) 

filialai. Karantino metu, darbuotojai, negalėdami tiesiogiai kontaktuoti su lankytojais, daug dėmesio skyrė   

fondų valymui ir  susidėvėjusių bei praradusių aktualumą dokumentų nurašymui. Todėl SVB,VB ir KF 

dokumentų fondai sumažėjo. 
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Fondo apimtis, gavimas ir nurašymas pagal sudėtį 2020 m. 

 

Biblioteka 

Fonde yra metų pabaigoje Gauta per metus  Nurašyta per metus 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Grožinė 

VB 26 498 45 1 524 44,4 1 816 35,9 

MF 18 164 79 1 455 59,5 1 290 59,3 

KF 71 107 73 5 642 44,2 5 691 38 

SVB 115 769 64,8 8 621 46,2 8 797 39,6 

Šakinė 

VB 30 122 51,5 801 23,6 2 212 43,7 

MF 4 165 18,2 352 14,5 340 15,6 

KF 20 098 21 1 388 10,8 3 654 24,4 

SVB 54 385 30,5 2 541 13,8 6 206 27,9 

Periodika 

VB 2 037 3,5 1 106 32 1 030 20,4 

MF 638 2,8 637 26 546 25,1 

KF 5 768 6 5 730 45 5 637 37,6 

SVB 8 443 4,7 7 473 40 7 213 32,5 

 

Kaip matome iš lentelės, didesnę fondo dalį sudaro grožinė literatūra. Šakinė literatūra sudaro apie 

trečdalį fondo (be periodikos). Matome, kad šakinės literatūros nurašymas yra dvigubai didesnis nei  

gavimas. Tai reiškia, kad fonduose dar yra nemažai praradusios aktualumą šakinės literatūros. 

Elektroninių dokumentų SVB fonde yra 107 fiz. vnt. , 0,06 %; 

 VB 83 fiz. vnt., 0,14 %; 

 Miesto filiale 9 fiz. vnt., 0,04 %; 

 Kaimo filialuose 15 fiz. vnt., 0,15 %. 
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Dokumentų fondo kaita 2018–2020 m., pavadinimai 

 
 

Biblioteka 

 

 

Fonde yra metų pabaigoje pav. Gauta per metus pav. Nurašyta per metus pav. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 53 240 47 508 47 876 1 570 1 869 1 785 919 7 601 1 417 



2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

Puslapis 34 

MF 5 249 12 485 12 529 630 7 357 1 021 21 121 977 

KF 10 025 9 731 9 720 261 209 458 200 503 469 

SVB 53 343 54 075 53 966 1 589 1 884 1 799 892 1 152 1 908 

 

2020-aisiais metais VB pavadinimais fondo apimtis išaugo (+368 pavad.) ir miesto filiale (+44 

pavad.). Fondo apimtis pavadinimais sumažėjo kaimo filialuose (-11 pavad.) ir SVB (-109 pavad.). Kaimo 

filialuose netikslinga turėti po kelis vieno pavadinimo egzempliorius, todėl buvo nurašyta nemažai 

susidėvėjusių dubletinių dokumentų. Viešojoje bibliotekoje stengiamasi sukaupti kuo daugiau pavadinimų, 

o ne egzempliorių dokumentų. Po kelis egzempliorius kaupiame pačių populiariausių, turinčių didžiausią 

paklausą tarp bibliotekos vartotojų, dokumentų. 

23 lentelė 

Fondo pokyčiai 2020 m. VB ir filialuose, fiziniai vienetai 

 

Viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose 

Yra 

2020-01-01 

Gauta  

2020 m. 

Nurašyta 

2020 m. 

Yra 

2020-12-31 

Fondo 

pokytis 

+/- 

Viešoji biblioteka  60 284 4331 5058 58 657 -1 627 

Batėgalos biblioteka 5 435 761 364 5832 +397 

Bukonių biblioteka 6 415 855 855 6415 0 

Čičinų biblioteka 5 341 840 783 5398 +57 

Išorų biblioteka 6 394 918 715 6597 +203 

Juškonių biblioteka 5 977 809 569 6217 +240 

Kuigalių biblioteka 6 257 807 1224 5840 -417 

Kulvos biblioteka 4 751 865 1186 4430 -321 

Liepių biblioteka 4 497 778 592 4683 +186 

Panoterių biblioteka 7 072 845 1449 6468 -604 

Ruklos biblioteka 7 437 845 268 8014 +577 

Šilų biblioteka 5 016 831 359 5488 +472 

Šveicarijos biblioteka 6 506 814 918 6402 -104 

Upninkų biblioteka 7 612 948 997 7563 -49 

Užusalių biblioteka 10 027 841 976 9892 -135 

Žeimių biblioteka 10 458 1003 3727 7734 -2724 

Iš viso kaimo filialuose 99 195 12 760 14 982 96 973 -2 222 

Miesto filialas  22 699 2 444 2 176 22 967 +268 

Iš viso SVB 182 178 18 635 22 216 178 597 -3 581 

 

Daugiausiai dokumentų fondas sumažėjo Žeimių, Panoterių ir Kuigalių filialuose. Žeimių ir 

Panoterių filialuose per ankstesniais metais atliktus fondo patikrinimus buvo atrinkti nurašymui susidėvėję 

ir praradę aktualumą dokumentai, kurie buvo nurašyti 2020-ais metais. Kuigalių filiale prieš persikeliant į 

naujas patalpas taip pat buvo išvalytas fondas nuo neaktualių ir susidėvėjusių dokumentų. Daugiausiai 

fondas išaugo Ruklos, Šilų ir Batėgalos filialuose. 
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Dokumentų įsigijimas 
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Dokumentų įsigijimo šaltiniai 2018–2020 m., fiziniai vienetai 

 

 Iš viso Pirkimas Prenumerata Parama 

Iš 

atsarginio 

fondo 

Vietoje 

prarastų 

Kiti 

šaltiniai 

2018 m. 13 873 5 432 6 587 1 687 1 137 29 

2019 m. 14 162 5 421 7 222 1 502 0   

2020 m. 18 635 9 307 7 486 1 562 0 137 143 

 

Dėl papildomai gauto finansavimo iš Kultūros ministerijos žymiai išaugo dokumentų pirkimas.  
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Gyventojų skaičius Vartotojų skaičius Fondo dydis (fiz. vnt.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 18662 18339 18223 6560 5353 4676 76786 60284 58657 

MF 8380 8200 8200 1077 2665 2023 8310 22699 22967 

KF 15010 14331 14728 4951 4836 4802 102356 99195 96973 

SVB 42052 41331 41151 12588 12854 11501 187452 182178 178597 

 

2020-aisiais metais gyventojų skaičius sumažėjo 0,4 %, vartotojų skaičius sumažėjo 11,7 %, fondo 

apimtis sumažėjo 2 %. Mažėjant gyventojų ir vartotojų skaičiui, mažėja ir fondo apimtis. Netikslinga 

saugoti fonduose praradusius aktualumą dokumentus, o taip pat būtina mažinti saugomų dokumentų 

egzemplioringumą. 
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Aprūpinimas naujais dokumentais 2018–2020 m., fiziniai vienetai 

 

 

Biblioteka 

 

Gauta dokumentų 
Pokytis 2018/2019 m. 

(+;-) 

1 gyventojui tenka naujai gautų 

dokumentų 

2018 2019 2020 Vienetai Procentai 2018 2019 2020 

Mieste* 4908 5221 5875 +654 +11% 0,2 0,2 0,2 

KF 8965 8967 12760 +3793 +29,7% 0,6 0,6 0,8 

SVB 13873 14162 18635 +4473 +24 % 0,3 0,3 0,5 

*Mieste – Viešojoje bibliotekoje ir Miesto filiale kartu  
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27 lentelė 

Informacijos išteklių pirkimas 2018–2020 m.  

Metai 

Lėšos 

dokumentams 

pirkti (Eur) 

Iš jų: Lėšos 

tenkančios 1 

gyventojui (Eur) 
Įsigyta 

dokumentų 

(fiz. vnt.) 

Įsigyta 

dokumentų 

(pav.) 

Vidutinė 

dokumento 

kaina (Eur) 

Įsigytų dokumentų 

egzemplioringumas 

2018 m. 42 740 5 432 1 220 7,87 4,5 1,02 

2019 m. 43 826 5 421 1 457 8,08 3,7 1,06 

2020 m. 79 340 9 307 1 760 8,52 5,3 1,93 

 

8 pav. 

Vidutinės dokumento kainos, įsigytų dokumentų egzemplioringumo 

 ir lėšų 1 gyventojui kaita 2018-2020 m., eurai 

 

 

 

Vidutinė knygos kaina kasmet didesnė. Kadangi gavome papildomų lėšų, kurias reikėjo greitai 

įsisavinti, pirkome daugiau vieno pavadinimo egzempliorių nei įprastai. Naujausių knygų galėjome įsigyti 

kiekvienam filialo fondui, ne tik VB ar vienam kitam filialui. Nors gyventojų skaičius kasmet mažėja, tačiau 

Kultūros ministerija lėšų ne tik kad nesumažino, bet ir skyrė papildomai. Gautas lėšas paskirstėme taip: 

grožinei literatūrai – 65 proc., iš jų 30 proc. Lietuvos autorių kūriniams; šakinei literatūrai – 30 proc., ir 5 

proc. įvairiai kitai literatūrai. Didelį dėmesį skyrėme vaikų literatūros fondo atnaujinimui. 

Kultūros ministerija metų pradžioje dokumentams įsigyti skyrė 40950 Eur, iš kurių spaudiniams 

skyrėme 39650 Eur, o elektroniniams, vaizdo ir garso dokumentams – 1000 Eur. Gegužės mėnesį  Kultūros 

ministerija skyrė papildomai 30190 Eur dokumentams įsigyti. 

Jonavos rajono savivaldybė skyrė dokumentų įsigijimui skyrė 24000 Eur, iš kurių knygoms 

skyrėme 8200 Eur, prenumeratai – 15800 Eur. 

Paramos knygomis gavome 1562 fiz. vnt. už 8316,97 Eur.  

Per akciją „Knygų Kalėdos“ surinkome 429 fiz. vnt. už 2664,90 Eur. Paramą knygomis gavome iš 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos, „Alma littera“ leidyklos, labdaros ir paramos fondo „Švieskime 

vaikus“. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka skyrė 4 knygų rinkinius Metų knygos rinkimams. 

Knygas bibliotekai dovanojo knygų autoriai ir bibliotekos skaitytojai. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vidutinė dokumento
kaina (Eur)

Įsigytų dokumentų
egzemplioringumas

Lėšos 1 gyventojui

7,87

4,5

1,02

8,08

3,7

1,06

8,52

5,3

1,93

2018 m. 2019 m. 2020 m.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas vykdo nuo 2012 metų kultūros leidinių prenumeratą 

viešosioms bibliotekoms. 2020 m. mūsų biblioteka gavo 40 pav. šių kultūros periodinių leidinių. Po vieną 

egzempliorių šių leidinių jonaviečiai ne karantino metu galėjo rasti bibliotekos Knygų terasoje (Pvz. 

„Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „7 meno dienos“, „Šiaurės Atėnai“, „Tremtinys“, „Kultūros barai“, 

“Naujoji Romuva“, „Krantai“, kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui „Pašvaistė“ , žurnalai vaikams 

„Laimiukas“, „Lututė“, „Tipu tapu“ ir kt.).  

9 pav. 

 

 

 Viešoji biblioteka gavo 3 431 fiz. vnt. dokumentų, 18 % visų gautų dokumentų. 

 Miesto filialas gavo 2 444 fiz. vnt., 13 %, visų gautų dokumentų. 

 Kaimo filialai gavo 12 760 fiz. vnt., 69 % visų gautų dokumentų. 

Vidutiniškai kaimo filialas gavo 851 fiz. vnt., 4,6 % visų gautų dokumentų. Daugiausiai gavo Žeimių (1003 

fiz. vnt.), Upninkų (948 fiz. vnt.) ir Išorų (918 fiz. vnt.) filialai. Mažiausiai gavo Batėgalos (761 fiz. vnt.) ir 

Liepių (761 fiz. vnt.) filialai. 
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Periodinių leidinių prenumerata 2018–2020 m. 

 

 

 

Biblioteka 

 

Lėšos prenumeratai 

(tūkst. Eur) 

Užprenumeruota pavadinimų 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 4,5 3,8 2,7 80 69 69 

MF 0,8 1,1 1,1 18 40 41 

KF 10,6 10,9 12 20 21 22 

SVB 15,9 15,8 15,8 100 95 109 

 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo lėšų prenumeratai ir užprenumeravo pavadinimų: 

3817

3381

3431

1091

1840

2444

598

598

851

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Įsigyta vienai bibliotekai 2018-2020 m., 
fiziniai vienetai

Vidut. KF

MF

VB
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2018 m. – 705 Eur, 20 pavad. 

2019 m. – 724 Eur, 21 pavad. 

2020 m. – 799 Eur, 22 pavad. 

 

Fondo komplektavimo ir panaudojimo optimalumas 

Fondo apyvarta sumažėjo visose bibliotekose. 2020-aisiais metais dėl COVID-19 pandemijos kurį 

laiką bibliotekos neaptarnavo skaitytojų, dėl to sumažėjo lankytojų ir dokumentų išdavimas. Karantino metu  

miesto filiale buvo atliekamas remontas, vyko perkraustymo darbai, kurie užtruko daugiau nei pusę metų, 

tai įtakojo miesto filialo pagrindinius veiklos rodiklius. 
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Dokumentų fondo apyvarta 2018–2020 m. 

 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

SVB 2,3 2,3 1,6 

VB 3 3 1,9 

MF 2,4 3,6 1,7 

KF 1,6 1,6 1,3 

 

10 pav. 

 

 
 

Periodinių leidinių prenumeratai lėšas skiria Jonavos rajono savivaldybė. Iš viso buvo 

užprenumeruota 109 pavad. periodinių leidinių. Kiekvienais metais atliekame filialų darbuotojų apklausą 

kokių periodinių leidinių pageidauja kiekvieno filialo vartotojai. Nepopuliarius, neskaitomus periodinius 

leidinius keičiame kitais, tais kurių vartotojai pageidauja. 

Prieš užsakant grožinę ar šakinę literatūrą taip pat renkami viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojų pageidavimai, sudaromi pageidaujamų knygų sąrašai, į kuriuos atsižvelgiama įsigyjant 

dokumentus. 
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Kraštotyros fondas 

2020 m. VB kraštotyros fondas pasipildė 115 dokumentų (2019 m. – 124), padidėjo 3,9 %. Fonde 

išskirti rinkiniai: B. ir G. Ilgūnų dovanotų knygų, Leidinių apie Jonavos kraštą, autografuotų knygų, Br. 

Lubio dovanotų knygų, V. A. Pranckiečio dovanotų knygų, F. K. Fedaravičiaus dovanotų knygų, senųjų 

knygų. Taip pat saugoma Jonavos krašto periodinė spauda. Metų pabaigoje pradėtas tvarkyti kraštotyros 

fondas, elektroniniame kataloge priskiriant leidinius rinkiniams. Sutvarkytos 203 knygos, priskirtos 

Autografuotų leidinių rinkiniui, elektroniniame kataloge redaguoti jų aprašai. 

 

Atsarginis fondas 

Atsarginio fondo saugojimui neturime daug vietos, todėl jis nepasipildė nė vienu fiz. vnt. Vertingos 

knygos, nereikalingi dubletai perduodami iš vieno fondo į kitą, bet dėl vietos stokos neatiduodami į atsarginį 

fondą. Ateityje būtų tikslinga šį fondą panaikinti. 

 

Dokumentų antrinė atranka ir nurašymas 

2020-aisiais metais didelį dėmesį skyrėme susidėvėjusių ir praradusių aktualumą dokumentų 

nurašymui. Stengiamės, kad bibliotekų fondas kuo labiau atitiktų vartotojų poreikius. Kasmet peržiūrime ir 

atrenkame nurašyti susidėvėjusius, nepaklausius dokumentus. Mažėjant gyventojų ir bibliotekos vartotojų 

skaičiui, mažiname ir dokumentų dubletiškumą. Filialų darbuotojoms atrinkti dokumentus nurašymui 

padėjo VB metodikos ir informacinių išteklių skyriaus darbuotojos. Atliekant fondo patikrinimus tuo pačiu 

atrenkami dokumentai nurašymui. 

 

Iš viso SVB nurašyta 22 216 fiz. vnt., 1 908 pavad. dokumentų. 

 VB 5 058 fiz. vnt., 1 417 pavad. 

 Miesto filiale 2 176 fiz. vnt., 977 pavad. 

 Kaimo filialuose 14 982 fiz. vnt., 469 pavad. 
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Dokumentų nurašymo priežastys 2018–2020 m., fiziniai vienetai 

 

Metai 
Nurašyta  

iš viso 

Iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių  

turiniu 

Kitos priežastys Vartotojų prarastų 

2018 18 567 9 389 8 997 44 137 

2019 19 436 12 061 7 334 18 23 

2020 22 216 14 680 7 372 29 135 

Skirtumas 

2019/2020 m., 

procentai 

+12 % +18 % +0,1 % +38 % +83 % 

 

 Susidėvėję dokumentai sudaro 66 % visų nurašytų dokumentų. 

 Praradę aktualumą dokumentai sudaro 33 % visų nurašytų dokumentų. 

 Vartotojų prarasti, dingę dėl nenustatytų priežasčių sudaro 1 % visų nurašytų dokumentų. 

2020-aisiais metais gautieji dokumentai sudaro 10,4 %, o nurašyti dokumentai sudaro 12,4 % viso 

SVB fondo. Per metus fondas sumažėjo 2 %. 

 

Dokumentų fondo apsauga 
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Ataskaitiniais metais, iki paskelbiant karantiną, spėjome atlikti fondo patikrinimą Upninkų filiale. 

Paskelbus karantiną ir sustabdžius kontaktines bibliotekų paslaugas, Čičinų, Išorų ir Šilų bibliotekininkės 

buvo įpareigotos pačios atlikti savo bibliotekų fondo patikrą.  

 Filialuose fondo patikrinimai atliekami pagal planą kas 7 metai arba keičiantis darbuotojui. 

Seniausiai fondo patikrinimai buvo atlikti Užusalių (2002 m.), Šveicarijos (2013 m.) filialuose. 

 Viešojoje bibliotekoje paskutinį kartą buvo tikrintas vaikų literatūros fondas (2012 m.). Dabar yra 

ruošiamasi Vartotojų aptarnavimo skyriaus fondo tikrinimui. Tačiau tam reikia nurašyti visus po fondo 

kraustymo atrinktus nurašymui dokumentus ir taip pat suteikti brūkšninius kodus dar jų neturintiems 

dokumentams. 

  

IX. TAIKOMIEJI TYRIMAI IR METODINĖ VEIKLA 

 

Ataskaitiniais metais buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti prenumeruojamos periodikos 

poreikius VB skaitykloje. Norėjome sužinoti kokią periodiką labiausiai skaito, ar ką norėtų skaityti 

skaityklos lankytojai. Šio tyrimo rezultatai padėjo geriau suprasti vartotojų poreikius ir į juos atsižvelgėme 

tobulindami prenumeratos užsakymą. Lankytojams buvo pateikta anoniminė ir konfidenciali anketa. Buvo 

išplatinta per 100 anketų, kurias išanalizavus paaiškėjo, kad skaityklos prenumeruojama periodika yra 

skaitoma, laikraščių ir žurnalų užtenka, o į pageidaujamų žurnalų sąrašą atsižvelgėme darydami 

prenumeratos užsakymus. 

2020 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. Metai buvo sudėtingi, dėl epidemiologinės situacijos 

Lietuvoje, buvo įvestas karantinas, todėl darbuotojų pasitarimai buvo rengiami tiesioginiai ir nuotoliniai. 

 Surengti 7 filialų darbuotojų pasitarimai. Pasitarimuose buvo analizuojami bibliotekų statistiniai 

rodikliai, ataskaitų ir planų rengimo klausimai, fondų politika ir informacinių išteklių komplektavimo 

klausimai, įvairūs bibliotekinės veiklos ir kiti organizaciniai klausimai. Vyko praktiniai mokymai, geros 

patirties pasidalijimai, skirti profesionalumui ugdyti. Organizuojant pasitarimus ir mokymus siekiama 

didesnio rajono bibliotekų veiklos meistriškumo, paslaugų vartotojams gerinimo, stengiamasi informuoti 

apie naujoves, inovacijas. Atliekant darbo veiklos analizes, išaiškinami rajono bibliotekų veiklos pasiekimai 

ir trūkumai. Tradiciškai parengtas 2021 metų žymių datų bei sukakčių kalendorius. 

Sausio – gruodžio mėnesiais kiekvienas filialas vidutiniškai aplankytas po vieną kartą. Išvykos 

buvo organizuojamos dėl įvairių priežasčių: perkėlimo į naujas patalpas (Kuigalių filialas), patalpų remonto 

(Rimkų filialas), metodinės pagalbos teikimas. Išvykose į padalinius buvo atliekama pirminių darbo 

apskaitos dokumentų patikra, tikrinama bendra bibliotekos tvarka, taip pat išvykų metu darbuotojai buvo 

konsultuojami įvairiais profesiniais klausimais, stebėti veiklos pokyčiai, suteikta metodinė pagalba knygų 

fondo sustatymo, skaitytojų apskaitos, renginių rengimo ir kitais klausimais. Filialuose lankėsi VB 

direktorė, direktorės pavaduotoja, Metodikos ir informacinių išteklių vadovė, Vartotojų mn, skyriaus 

vadovė, Informacinių sistemų inžinierius.  

Ataskaitiniais metais konsultacijos darbo klausimais buvo teikiamos telefonu, elektroniniu paštu 

ir kitomis bendravimo programėlėmis. Informacinės technologijos, kitos naujovės darbe reikalauja naujų 

žinių, įgūdžių. 
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X. BIBLIOTEKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. DARBUOTOJAI 

 

Jonavos SVB veikla vykdoma vadovaujantis atnaujintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

2019-11-21 d. sprendimu Nr. 1TS-215 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų 

patvirtinimo“ nuostatais.  

Nuo 2020 m. balandžio 1 d., vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 d. 

sprendimu Nr. 1TS-173 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“, 

buvo peržiūrėta ir  pakeista Viešosios bibliotekos organizacinė struktūra.  

 

11 pav. 

 
 

Iš viso SVB yra patvirtintas 50,75  etatų sąrašas. Jonavos rajono savivaldybės sprendimu buvo 

sumažinta 2,5 etatų (Ūkio skyriaus vedėjo, kiemsargio ir valytojo etatai).  Bibliotekininkų etatai išliko tie 

patys. SVB dirba 46 darbuotojai, iš jų 37 yra profesionalūs bibliotekininkai arba 80 % visų darbuotojų. 
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Profesionalūs bibliotekininkai 

 

 Iš viso 

Dir-

ban-

čių 

nepil

ną d. 

d. 

Su aukštuoju išsilavinimu Su aukštesniuoju išsilavinimu 
Su kitu 

išsilavinimu 

Iš 

viso 
% 

Bibliotekiniu 
Iš 

viso 
% 

Bibliotekiniu 

Iš viso % Iš 

viso % Iš viso % 

VB 16 0 11 69 7 64 5 31 5 100 0 0 

MF 3 0 2 67 1 50 1 33 1 100 0 0 

KF 18 7 10 56 2 20 5 28 2 40 3 17 

SVB 37 0 23 62 10 43 11 30 8 73 3 8 

 

Bibliotekos direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Metodikos ir 
informacinių išteklių 

skyrius

Rimkų 
filialas

Kaimo 
filialai (15)

Vartotojų 
aptarnavimo 

skyrius

Informacijos ir 
kraštotyros 

skyrius

Atvirasis jaunimo 
centras

Specialistai

Personalo specialistas

Kultūrinių veiklų 
organizatorius

Rinkodaros ir viešųjų 
ryšių specialistas

Ūkio dalis
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Profesionalūs bibliotekininkai, dirbantys nepilną darbo dieną, sudaro 39 % visų darbuotojų ir jie 

visi dirba kaimo filialuose.  

SVB 62 % visų darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų 43 % turi bibliotekinį išsilavinimą. 

Aukštesnįjį išsilavinimą turi 30 % darbuotojų, iš jų 73 % turi bibliotekinį išsilavinimą. Kitą išsilavinimą 

turi 8 % darbuotojų. 

VB – aukštąjį išsilavinimą turi 69 % darbuotojų, iš jų 64 % turi bibliotekinį aukštąjį išsilavinimą. 

Miesto filiale su aukštuoju išsilavinimu dirba 67 % darbuotojų, kaimo filialuose – 56 %. Iš jų su 

bibliotekiniu išsilavinimu miesto filiale – 50 %, kaimo filialuose – 20 %. 

 

Darbuotojų kaita 

2020 metais keitėsi darbuotojai Viešojoje bibliotekoje: viešųjų ryšių specialistė, bibliografė ir 

kultūrinių renginių organizatorė, filialuose darbuotojai nesikeitė.  

SVB ataskaitiniais metais dirbo 10,8 % profesionalių bibliotekininkų pensinio amžiaus. Nors šių 

darbuotojų procentas yra nedidelis, tačiau jaunų darbuotojų (iki 30 metų) neturime nei vieno. Iki 40 metų 

dirba 32,4 %, iki 50 metų – 10,8 %, o didžiausia profesionalių bibliotekininkų amžiaus grupę sudaro 

darbuotojai nuo 50 metų iki pensinio amžiaus, tai yra 56,8 %. 

  

Darbuotojų profesionalumo ugdymas 

Per metus kvalifikaciją kėlė ir įvairiuose mokymuose dalyvavo 26 darbuotojai arba 56,5 % visų darbuotojų.  
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Kvalifikacijos kėlimas 2020 m. 

 

 
Darbuotojų (unikalių) 

kėlusių kvalifikaciją 

skaičius 

Kvalifikacijos kėlimo kartai 
Vidutinis kartų skaičius tenkantis 1 

bibliotekos specialistui 

VB 12 32 2,6 

MF 3 6 2 

KF 11 22 2 

SVB 26 60 2,3 

 

Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo 

projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“ programavimo ir inžinerinio paketų, Tarptautinio projekto „Verslumo įgūdžiai moterims 

skaitmeniniame pasaulyje“, Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Skaitmeninių išteklių 

valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“, ,„Turinio skaitmeninimas ir metaduomenų 

kūrimas“, EBSCO Publishing duomenų bazių ir kituose mokymuose. 

 Taip pat bibliotekininkai  dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Komunikacija: bibliotekų, muziejų 

ir e. paveldo viešinimas“, „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“, „Vaikų ir paauglių 

literatūra: tarp stabilumo ir kismo“, „Pristatymų rengimas“, projekto „Biblioteka visiems“  ir kituose. 

Atvirojo jaunimo cento darbuotoja taip pat dalyvavo nuotoliniuose mokymuose: „Skaitmeninio 

raštingumo“, „Savižudybių prevencijos“, ‚Individualus jaunų žmonių konsultavimas“, „102 įvykiai-

renginiai, kurie sudomintų jaunimą“ ir kituose. 

Per praėjusius metus nuotoliniuose mokymuose, savo kvalifikaciją kėlė 70 % profesionalių  

darbuotojų. 



2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

Puslapis 43 

Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, profesionalumo ugdymas bei žinių tobulinimas yra neatsiejama 

mūsų kasdienybė. Karantino metu, išaugusi nuotolinių paslaugų įvairovė, skatino darbuotojus gilinti ir 

tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Darbuotojai pageidauja mokymų įvairiomis temomis: 

skaitmeninimo, informacijos pateikimo, bibliotekos interneto svetainės tobulinimo, duomenų bazių 

reklamos, analizinių bibliografinių įrašų kūrimo temomis. Taip pat bibliotekos paslaugų pateikimas 

virtualiose erdvėse, konfliktų sprendimas, vaikų kūrybiškumo skatinimo ir panašių mokymų. 

 

Darbuotojų įvertinimas ir skatinimas 

2020 m. biblioteka apdovanota 10-čia padėkų. Tai LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo 

Monkevičiaus padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, Savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacijos padėkomis už dalyvavimą Metų nominacijos skyrimo konkurse, diplomu už 

dalyvavimą ir tapus lydere „Skaitymo iššūkyje“, padėka tapus konkurso „Biblioteka – skaitmeninio 

raštingumo mokymų lyderė“ metų prizo laimėtoja, asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už 

bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas ir kt. 

Viešoji biblioteka visada prisideda prie Jonavos rajono bendruomenių organizuojamų veiklų ar 

kitų renginių. Ataskaitiniais metai už tai  buvo įvertinta padėkomis: Jonavos rajono savivaldybės padėka už 

šventinės nuotaikos kūrimą ir papuoštą originalią eglutę Kalėdinių eglučių miestelyje, Jonavos Kultūros 

centro  padėka už dalyvavimą Užgavėnių eisenoje „Nelabųjų sambūris“ ir kitomis.  

 

XI. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 

 

2020 m. vyko kapitaliniai miesto Rimkų bibliotekos remonto darbai. Balandžio – spalio mėn. 

renovuotos bibliotekos patalpos: bibliotekoje įrengtas pandusas, atnaujintas patalpų apšvietimas, 

pertvarkytos ir įrengtos naujos erdvės. Nupirkti nauji modernūs ir šiuolaikiški baldai. Atnaujinta biblioteka 

pritaikyta bendruomenių susibūrimams, naujos erdvės pritaikytos ir naujajai skaitytojų kartai – galima ne 

tik skaityti knygas, ieškoti informacijos duomenų bazėse, bet ir naudotis kompiuteriais, žaisti žaidimus, 

dalyvauti edukacijose bei dirbtuvėse. Naujiena bibliotekoje – Aklųjų ir silpnaregių erdvė, kurioje pastatyta 

moderni įranga. Spalio pradžioje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos aklųjų biblioteka atveria 

didesnes galimybes leidinių akliesiems bei silpnaregiams pasiekiamumui, esant poreikiui specialūs leidiniai 

bus pristatyti skaitytojams į namus. Bibliotekos funkcijos išsiplėtė, bus įtraukta daugiau laisvalaikio 

užimtumo veiklų šeimoms ir vaikams, susijusių su naujausiomis technologijomis. Bibliotekos remontui 

lėšas skyrė Jonavos rajono savivaldybė, remontui buvo skirta 80000 Eur.  

Galime džiaugtis, kad ataskaitiniais metais, Kuigalių biblioteka buvo perkelta  į Žeimių mokyklos 

-daugiafunkcio centro Barupės skyriaus suremontuotas patalpas.  Dabar užsukus į biblioteką lankytojus 

pasitinka šiuolaikiška, moderni erdvė, skaitymo ir laisvalaikio kampeliai,  saulėta ir šviesi aplinka. Filialui 

perduoti geros būklės bibliotekiniai baldai iš Rimkų filialo.  

Šiandien labiausiai reikalingas remontas Ruklos filialui, ypač reikia atnaujinti sanitarinius mazgus. 

Tačiau lėšų įgyvendinimui 2021 metais nebuvo skirta. 

Pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos infrastruktūroje“ buvo gauta 65 stacionarūs kompiuteriai, 13 bevielio ryšio prieigos įrenginių, 7 

projektoriai ir 6 televizoriai. Gautas akliesiems ir silpnaregiams skirtas paketas, kurį sudaro JAWS 

kompiuterinė programa, BRUNO skaitymo įrenginys, Brailio rašto spausdintuvas (kartu su įlaminavimo 

įrenginiu ir puslapių susegėju. Šiuo metu 93 % VIPT yra atnaujinta visa kompiuterinė įranga. Paskutiniame 

etape ši įranga bus atnaujinta Čičinų filiale. 

Taip pat ataskaitiniais metais buvo nupirkta 6 nešiojami kompiuteriai, kurie skirti atnaujinti VB 

mokymų klasę. 
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XI. FINANSAVIMAS 

 

Galime džiaugtis, kad Viešosios bibliotekos finansavimas kasmet didėja. Palyginus 2019 ir 2020 

metus lėšų gauta 9,9 % daugiau.  

Biudžeto lėšos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis. Biudžeto 

lėšos padidėjo 25,3 %. Darbo užmokesčio lėšos padidėjo 9,4 %.  

Privatūs asmenys, įstaigos, įmonės kartais suteikia finansinę paramą Viešajai bibliotekai ir jos 

filialams. Dažnai Viešoji biblioteka kaip paramą gauna knygas ir periodinius leidinius. Per 2020 metus 

paramos būdu gavome dokumentų už 8,3 tūkst. Eur. 

Dokumentams įsigyti lėšos padidėjo net 50 %. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2020 m. 

skyrė 71140,00 Eur ir 24000,00 Eur skyrė Jonavos rajono savaivaldybė. 

Viešosios bibliotekos renginiai finansuojami vykdant projektinę veiklą. 2020 m. Viešoji biblioteka 

iš Lietuvos kultūros tarybos gavo 5,9 tūkst. Eur projektams įgyvendinti, iš Jaunimo reikalų departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauta 8,9 tūkst. Eur, iš ES struktūrinių fondų 11,6 tūkst. Eur. 

Jonavos rajono savivaldybė papildomai skyrė 7,9 tūkst. Eur projektams įgyvendinti. 

Leidybai iš Jonavos rajono savivaldybės buvo gauta 15,9 tūkst. Eur. Buvo išleisti Jonavos krašto 

kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ du numeriai ir knyga „Jonavos valdos 1796 metų inventorius“ 

(sudarytojas V. Jankauskas). 

2020 m. už mokamas paslaugas surinkta 2,2 tūkst. Eur – 0,8 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m. 

 

X. IŠVADOS 

 

2020 m. visoms gyvenimo sritims, o tuo pačiu ir bibliotekoms, itin didelės neigiamos įtakos turėjo 

pasaulinė COVID-19 infekcijos sukelta pandemija. Dėl sulėtėjusių ekonominių procesų bei visuotino 

karantino pasikeitė Viešosios bibliotekos veikla ir paslaugos. Karantino laikotarpiu, fizinės Viešosios 

bibliotekos ir jos filialų paslaugos buvo nutrauktos: Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai galėjo tik 

grąžinti leidinius į knygų gražinimo dėžę bei naudotis virtualiomis paslaugomis. Didelė dalis Viešosios 

bibliotekos lankytojų apgailestavo dėl nutrauktos leidinių išdavimo paslaugos. Karantinas turėjo didelės 

įtakos Viešosios bibliotekos rodikliams – ypač dokumentų išduoties rodikliams. Stengėmės tiesioginio 

kontakto praradimą kompensuoti virtualiais renginiais, mokymais, paskaitomis.   

Švelnėjant karantino sąlygoms, buvo palaipsniui atnaujintos fizinės Viešosios bibliotekos 

paslaugos. Vasaros-rudens laikotarpiu Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojams jau galėjome siūlyti  

įvairių renginių programą. Visos veiklos vykdytos paisant visų higienos ir saugumo reikalavimų, tačiau 

dalis visuomenės nesiryžo pilnai grįžti į socialinį gyvenimą, tai liudija mažesnis Viešosios bibliotekos 

lankytojų ir renginių skaičius. 

Abu karantinai paveikė rajono viešųjų bibliotekų veiklos rodiklius. Bibliotekos prarado dalį 

skaitytojų ir lankytojų, sumažėjo fizinių apsilankymų, kultūrinių renginių, parodų, edukacinių programų 

lankymas. Per ataskaitinius metus rajono viešosiose bibliotekose įregistruota 11501 vartotojas arba 28 % 

rajono gyventojų, apsilankė 112538 lankytojai. Palyginus su praėjusiais metais, vartotojų skaičius sumažėjo 

1353, lankytojų skaičius sumažėjo 60988. 

Dar prieš metus džiaugėmės, kad Viešoji biblioteka tapo traukos centru miesto gyventojams, kad 

pas mus mielai lankosi vaikai, jaunimas ir senjorai, kad biblioteka tapo traukos centru, laisvalaikiui, 

pomėgiams ar tiesiog pasisėdėjimui su kavos puodeliu. Šiandien galime, tik apgailestauti, nes per praėjusius 

metus negalėjome bendruomenės narių poreikių tenkinimui pilnai panaudoti Viešosios bibliotekos 

infrastruktūros. 

Tačiau reikia paminėti, kad karantinas nesustabdė visų suplanuotų darbų. Sėkmingai užbaigėme 

ES struktūrinių fondų lėšų ir Jonavos rajono savivaldybės finansuoto projekto „Biblioteka – tai Jūs ir mes“ 
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įgyvendinimą, tęsėme dalyvavimą  projekte „Prisijungusi Lietuva“, aktyviai prisijungėme prie Lietuvos 

apskričių viešųjų bibliotekų organizuotos vasaros „Skaitymo iššūkio“ akcijos. 

2020 metais bibliotekoje įgyvendintos naujos veiklos ir iniciatyvos, įtraukusios įvairaus amžiaus 

lankytojus. Rajono viešosios bibliotekos aktyviai prisijungė prie įvairių projektų ir iniciatyvių, kaip antai: 

projektų „Prisijungusi Lietuva“ ir biblioteka augina e. skautą“, „Autizmo spektro ir kitų kalbos, 

komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“, kurį 

inicijavo Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame 

pasaulyje“, kurį vykdo asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“,  „Draugystė veža“, inicijuojamo LRT 

kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, akcijos „Senjorų 

dienose internete 2020“, LR aplinkos ministerijos inicijuojamos Europos judumo savaitės „Judumas – be 

jokios taršos“, LR prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų kalėdos“, mero M. Sinkevičiaus 

inicijuotos kalėdinių eglučių miestelio ir kt. Expedicija.lt (nuotykinių pramogų organizavimas) jau ne 

pirmąkart į mūsų biblioteką pakviečia nuotykiui ir smagiam pažinimui į Jonavą užsukusias įvairių Lietuvos 

įmonių darbuotojų komandas.  

Per ataskaitinius metus Knygų terasa ir toliau išlieka viena iš mėgstamų vietų Jonavos mieste. 

Viešosios bibliotekos darbo metu Knygų terasoje apsilankė – 4442 lankytojai. Tai gyventojai, kurie atnešė 

jiems nereikalingas ar perskaitytas knygas į knygų lentyną, ieškojo pasikeisti ar šiaip pasidomėti suneštomis 

knygomis. Jonaviečiai į knygų lentyną atnešė apie 5000 knygų, pasiėmė apie 4000 knygų.  

Knygų terasoje organizuoti 37 renginiai, kuriuose dalyvavo 1435 lankytojai. Populiariausi 

renginiai – skaitymai „Vasara su knyga“, akcija „Moliūgų terasa“. Prie moliūgų akcijos, kuri vyksta jau 

ketvirtus metus, mielai prisijungia bibliotekos skaitytojai, įvairios Jonavos miesto bei rajono organizacijos 

ir įstaigos. Šiemet konkurso metu varžėsi net 69 dalyviai, o moliūgų, sužibusių Knygų terasos kampeliuose, 

buvo gerokai daugiau. 

Viešosios bibliotekos Atvirojo jaunimo centro darbuotojams dėl karantino šie metai taip pat buvo 

pilni išbandymų ir iššūkių. Ataskaitiniais metais Atvirajame jaunimo centre apsilankė 1663 lankytojai. 

Unikalių lankytojų skaičius 334, į veiklas įsitraukė per 100 naujų jaunuolių.  

Šiais metais Atvirasis jaunimo centras sėkmingai įgyvendino projektą „Tu gali rinktis ir judėti 

kartu“, finansuojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Buvo  

organizuota įvairių renginių: jogos užsiėmimai, įvairūs sporto turnyrai, edukaciniai užsiėmimai, filmų 

vakarai – diskusijos, paskaitos ir kita. 

Viena iš sričių, kuriai biblioteka skiria išskirtinį dėmesį – leidyba. Jonavos rajono savivaldybė šiai 

veiklai skyrė 16000 eurų. Ataskaitiniais metais išleisti du tęstiniai Jonavos krašto kultūros ir istorijos 

metraščio „Taurosta“ numeriai. Jonavos gyventojai, besidomintys krašto istorija, su džiaugsmu sutiko 

miesto jubiliejui išleistą „Jonavos valdos 1796 metų inventorius“. 

Minint Europos žydų kultūros paveldo dienas, Jonavos viešojoje bibliotekoje įteikta ketvirtoji 

kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija. Premijos steigėjas – Jonavos rajono 

savivaldybė taryba. 1000 eurų  premija įteikta Jurgai Žąsinaitei už romaną „Memento Grodno: dingusi 

Lietuvos Gardino istorija“, kuris buvo pripažintas kaip geriausiai atskleidęs pasirinktą istorinės atminties 

temą. 

„Šventę kuriame kartu!“ – toks šūkis ir kvietimas suvienijo Jonavos rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos bendruomenę ir miesto gyventojus sutinkant 270-ąjį Jonavos miesto įkūrimo jubiliejų. Šventinė 

savaitė paliko didelį įspūdį rajono bendruomenei. 

2020 metais galime pasidžiaugti gerėjančia ir atsinaujinusia viešųjų bibliotekų infrastruktūra. 

Sėkmingai įgyvendindami bendrus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje“ atnaujinome 92 % VIPT infrastruktūrą. Viešosios bibliotekos 
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kompiuterinis tinklas yra didelis (153 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams ir darbuotojams) ir 

atnaujinti kompiuterinę įrangą savo lėšomis nebūtų galimybės.  

Džiaugiamės renovuota, modernia Rimkų biblioteka ir persikėlusia į kitas patalpas Kuigalių 

biblioteka. 

Nežiūrint pandemijos sunkumų ir tiesioginių paslaugų teikimo problematikos, bibliotekininkai 

išlieka optimistais. Atsižvelgdami į laikmečio pokyčius, tobulėjame patys, ieškodami naujų darbo formų ir 

galimybių savo lankytojų informacinių ir kultūrinių poreikių tenkinimui. 

Atnaujinus tiesioginių bibliotekos paslaugų teikimą, tikimės, kad pavyks susigrąžinti buvusius 

bibliotekos vartotojus ir lankytojus bei pritraukti naujus, siūlant patrauklias bibliotekų paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą rengė: 

Direktorė Skirmutė Gajauskaitė 

Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė 

Kultūrinių renginių organizatorė Kristina Jaskūnienė 

Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus vadovė Vilma Vrubliauskienė 

Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Asta Ribačiauskienė  

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vadovė Regina Lukoševičienė 

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vadovė Nijolė Degutienė 
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Jonavos rajono savivaldybės 

2020 metų veiklos ataskaitos  

Priedas nr1. 

 

2020 m. sukurtų naujų elektroninių produktų sąrašas 

 

2020 m. paruoštos kraštiečių biografijos elektroninėje bibliotekos svetainėje: 

https://jonbiblioteka.lt/krastieciai 

Abėcėlinis sąrašas 

1. Daunora Albertas 2020-12-07 

2. Dolinskas Vydas 2020-05-07  

3. Dombrovickas Edvardas 2020-12-23 

4. Ertmonas Jonas 2020-11-06 

5. Gabužienė Veronika 2020-12-29  

6. Galaunė Paulius 2020-01-10 

7. Glinskas Marius 2020-02-21 

8. Kaunas Juozas 2020-06-12 

9. KOSAKOVSKIAI 2020-05-15 

10. Kosakovskis Antanas 2020-06-03 

11. Kuzerytė Stasė 2020-11-16 

12. Leonavičiūtė-Bratkauskienė Irena 2020-12-10 

13. Mackevičius Kazimieras 2020-01-24 

14. Mačiulytė-Dambrauskienė Danutė 2020-12-02 

15. Miliušytė-Brazdžiūnė Eglė 2020-11-20 

16. Nagulevičienė Irena 2020-04-29 

17. Neimontaitė Violeta 2020-04-16 

18. Pavilonis Zigmas 2020-06-19 

19. Ražinskas Antanas 2020-06-04 

20. Rimkevičius Artūras 2020-12-14 

21. Saldūnas Stasys 2020-12-31 

22. Stasiukonytė Audra 2020-11-11 

23. Šadžius Henrikas 2020-11-25 

24. Vaičiūnas Petras 2020-05-06 

25. Valeravičius Ipolitas 2020-11-03 

26. Zlatkus Petras 2020-09-15 

27. Žentelis Algimantas 2020-12-07 

 

2020 m. paruoštos virtualios parodos elektroninėje bibliotekos svetainėje: 

https://jonbiblioteka.lt/virtualios-parodos 

Chronologinis sąrašas 

1. „Žodžio prakalbinimas“ (Mariaus Glinsko 70-osioms gimimo metinėms) 2020-03-17 

2. „Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ 2020-04-23 

3. „Įdomūs faktai“ (prenumeruojamų duomenų bazių pristatymas) 2020-04-28 

4. „Prasmė, jei žodį parašytą gebi skaityti širdimi...“ (Irenos Nagulevičienės 70-osioms g. m.) 

2020-05-03 

https://jonbiblioteka.lt/krastieciai
https://jonbiblioteka.lt/virtualios-parodos
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5. „Ak, knyga, Tavy sau kiekvienas suranda, ko ilgis...“ (Petro Vaičiūno 130-osioms g. m.) 2020-

07-03 

6. „Aš dalinuosi su Jumis kūryba savo“ (Petro Zlatkaus 70-osioms g. m.) 2020-09-22 

 

Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“: 

https://jonbiblioteka.lt/taurosta 

1. 2020 m. Nr. 1 (11) elektroninis variantas 2020-06-25 

2. 2020 m. Nr. 2 (12) elektroninis variantas 2020-12-21 

 

Nuotoliniai kūrybiniai užsiėmimai 

https://jonbiblioteka.lt/kurybiniai-uzsiemimai-vaikams 

1. Kūrybinis užsiėmimas „Mano draugas vėžliukas“ 2020-11-09 

2. Skaitymai „Maži ežiuko sapnai“ 2020-11-24 

3. Skaitymai ir kūrybinis užsiėmimas „Ant kalėdinės eglutės supsis mano pakabutis“ 2020-12-11  

 

https://jonbiblioteka.lt/taurosta
https://jonbiblioteka.lt/kurybiniai-uzsiemimai-vaikams

