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VADOVO ŽODIS
Šiandienos Jonavos viešoji biblioteka ir jos padaliniai yra ne tik knygų erdvės, bet ir
visuomenės poreikius atliepiantys, tenkinantys informaciniai, technologiniai, kultūriniai ir
edukaciniai centrai. Mūsų tikslas – paslaugų kokybė, prieinamumas ir tęstinumas. Optimaliai
naudojant kultūrai skirtus išteklius, planuojant ir valdant žmogiškuosius išteklius, strateguojant
ekstremalią situaciją, susijusią su Covid-19 ligos išplitimu, 2021 metais siekėme geriausio
rezultato, kuris patenkintų ir vartotojo, ir darbuotojo lūkesčius.
Viešoji biblioteka ir jos padaliniai sėkmingai būrė, aktyvino vietos bendruomenę
pagal amžių, pomėgius ir interesus. Biblioteką – kaip erdvę saviraiškai renkasi Jonavos miesto
moksleiviai, čia organizuojantys kūrybos vakarus, Jonavos šachmatų draugija „Aidas“, rengiantys
atvirus šachmatų turnyrus. Jau penkeri metai, kai bibliotekoje veikia senjorų klubas „Polėkis“.
Klubo gretose daugiau kaip 80 senjorų, vyriausiam iš jų jau arti 100 metų. Poezijos klubas
„Šaltinis“ prieš 35 metus pradėjęs veiklą tuometinėje Jonavos rajono centrinėje bibliotekoje,
praeitais metais sugrįžo į Viešąją biblioteką. Prie „Šaltinio“ klubo vairo stojo bibliotekos
bendruomenės narė Kristina Jaskūnienė. Viešosios bibliotekos knygų terasoje jau penktą vasarą
karaliauja vaikystė. Ataskaitiniais metais renginiuose „Vasara su knyga“ apsilankė arti 1000 vaikų.
2021 m. įgyvendinti naujos krypties projektai, keičiantys ir plečiantys požiūrį į biblioteką:
Jonavos viešoji biblioteka apsigyvena miesto viešose erdvėse, kuriose ištisus metus bet kuriuo
laiku kviečia gyventojus atsiversti po QR kodais „paslėptus“ miesto skaitinius. Viešoji biblioteka
tampa tarptautinės dailės rezidentūros vieta, į kurią atvyksta menininkai iš JAV, Lenkijos ir
Jungtinės Karalystės. Bibliotekos erdvės jau yra ne tik knygų ir kitų spaudinių namai, bet ir maža
unikali meno galerija. Įgyvendinant projektą „Terapinio gydymo galia. Ekspresyvus rašymas ir
terapiniai laiškai“ į veiklas įsitraukia ne tik jonaviečiai, bet ir asmenys gyvenantys kitose Lietuvos
miestuose, taip pat Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje.
Daug dėmesio skiriama kraštotyrai, istorijos sklaidai, tradicijų puoselėjimui ir aktualių
klausimų, susijusių su kultūros vertybių išsaugojimu, kėlimui. Tai puikiai atspindi 2021-aisiais
metais nuveikti darbai: surengta diskusija su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos specialistais „Išsaugokime medinį kultūros paveldą“, rengiamas respublikinis
Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos konkursas, organizuota konferencija „Jeronimas
Ralys 1876–1921. Homero „Odisėja“ vertimui į lietuvių kalbą – 100 metų“, leidžiamas Jonavos
krašto kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“, kuriama Jonavos krašto gyventojų genocido
interneto svetainė www.jonavagenocidas.lt ir kt. Minint žydų kultūros paveldo dienas baigtos
dokumentuoti senosios Jonavos miesto žydų kapinės, metų pabaigoje Viešojoje bibliotekoje
apsilanko Čekijos Respublikos Ambasadorius Lietuvoje Vít Korselt, kartu įteikiama kraštiečio
Prano Dovalgos vardinė premija.
Prieš penkerius metus įrengta Knygų terasa ir toliau išlieka viena iš mėgstamiausių vietų
Jonavos mieste. 2021-aisiais čia apsilanko – 5085 lankytojai. Knygų terasoje praėjusiais metais
surengiamas 21 renginys, kuriuose dalyvavo 1144 lankytojai.
Atvirasis jaunimo centras – dar vienas bibliotekos padalinys, telkiantis ir ugdantis
jaunimą, padedantis užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinantis prasmingas ir
visuomenei naudingas veiklas. 2021-aisiais centre sulaukta daugiau nei 1,5 tūkst. jaunuolių
apsilankymų. Sėkmingai įgyvendintas projektas „Įkirsk pozityvo“, kurį finansavo Jaunimo reikalų
departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Didžiuojuosi viena iš pagrindinių įstaigos stiprybių – kūrybinga, inovatyvia, atvira
pokyčiams, kompetentinga, didelę darbo patirtį sukaupusia darbuotojų komanda. Tik per nuolatinį
bendradarbiavimą, sunkumų išdiskutavimą, buvo rasti ir priimti tinkamiausi sprendimai visose
įstaigos veiklos srityse.

Direktorė

Skirmutė Gajauskaitė
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NAUDOJAMOS SANTRUMPOS
SVB – Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai
VB – Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
MF – Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos miesto filialas
KF – Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialai
DGĮ – Dokumentų grąžinimo įrenginys
LNB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema
Fiz. vnt. – fizinis vienetas
Eur – eurai
Pavad. – pavadinimas
Pav. – paveikslėlis
RFID – elektroninė klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema
VRSS – Vartotojų registracijos ir statistikos sistema
VIPT – Viešieji interneto prieigos taškai
BIBLIOTEKOS TIKSLŲ 2021 METAIS ĮGYVENDINIMAS
Vykdydama 2021 m. metų veiklos planą Jonavos viešoji biblioteka įgyvendino šiuos
tikslus ir uždavinius:
1. Tikslas. Viešosios bibliotekos veiklos gerinimas ir jos vaidmens didinimas.
Įvykdyti uždaviniai:
1. Didinti rajono viešųjų bibliotekų galimybes visiems vartotojams naudotis
informaciniais ištekliais, tenkinti gyventojų kultūrinius, rekreacinius ir kitus poreikius.
Per ataskaitinius metus Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose įregistruota 10911vartotojų
arba 27 % rajono gyventojų, apsilankė 107415 lankytojų. Dėl užsitęsusio karantino ir kitų
apribojimų vartotojų skaičius bibliotekose sumažėjo 590, lankytojų 5123. Dalis veiklų buvo
perkelta į virtualią erdvę ar vyko nuotoliniu būdu.
2. Skatinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžių ugdymą, populiarinti knygas.
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose suorganizuoti 925 renginiai, iš kurių 348 – parodos.
Visose viešosiose bibliotekose vykdomos edukacinės veiklos, kurios skatina skaitymą,
kūrybiškumą ir meninius gebėjimus. Viešojoje bibliotekoje pravesti 22 kūrybiniai ir edukaciniai
užsiėmimai, kuriuose dalyvavo per 500 lankytojų.
3. Prisidėti prie skaitmeninės atskirties mažinimo inicijuojant ir vykdant informacinio
raštingumo ugdymo veiklas.
Per metus Viešoje bibliotekoje ir filialuose 454 gyventojai dalyvavo skaitmeninio
raštingumo mokymuose ir 1064 gyventojai dalyvavo kituose mokomuosiuose renginiuose.
Skaitmeninio raštingumo klausimais mokyti ir konsultuoti 3106 gyventojai.
4. 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.
Viešoji biblioteka įgyvendino 5 projektus, kuriuos dalinai finansavo Lietuvos kultūros
taryba, Jonavos rajono savivaldybė ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės ir darbo
ministerijos. Projektų igyvendinimui pritraukta per 27 tūkst. eurų.
5. Kaupti ir sisteminti kraštotyrinę medžiagą, skaitmeninti Jonavos krašto kultūrinį
paveldą, vykdyti jo sklaidą.
Per 2021 m. suskaitmenintos 1085 įvairių dokumentų kopijos. Bibliotekos elektroninėje
svetainėje paruošta net 13 virtualių parodų ir 1 – atnaujinta, paskelbtos metraščio „Taurosta“
elektroninės versijos, paruoštos ir paskelbtos 37 kraštiečių biografijos su bibliografija, Jonavos
krašto žymių datų kalendorius, 12 bibliografinių sąrašų „Jonavos rajonas ir kraštiečių straipsniai
respublikinėje spaudoje“, pirmojo Jonavos rajono laikraščio „Pergalės vėliava“ retrospektyva,
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Jonavos Senųjų žydų kapinių dokumentavimas ir kita kraštotyros informacija. Iš viso per metus
sukurti 55 elektroniniai produktai.
6. Atsakingai vykdyti Atvirojo jaunimo centro veiklas ir išsikeltus tikslus; padėti
jaunimui aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus.
Įgyvendintas projektas „Įkirsk pozityvo“. Projekto metu organizuota daug įvairių
renginių: pilateso ir fotografijos užsiėmimai, laikinų tatuiruočių ir grafitti, maisto gaminimo
edukacijos, mokymai įvairiomis temomis mokymai tokiomis temomis, kaip „Efektyvus
bendravimas ir bendradarbiavimas“, „Savižudybės, smurtas, patyčios ir psichiką veikiančios
medžiagos“, „Asmeninio efektyvumo valdymas“, „Sprendimų priėmimas“, „Kūrybiškas
problemų sprendimas“, aplankyta ir pasisemta gerosios patirties iš Druskininkų jaunimo užimtumo
centro, Zarasų jaunimo centro ir Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro. Per metus Atvirajame
jaunimo centre apsilankė 1546 jaunuoliai, iš jų 285 unikalūs. Projektinės veiklos pritraukė 635
dalyvius, iš jų 192 unikalūs.
2. Tikslas. Gerinti Viešosios bibliotekos įvaizdį, efektyviai administruoti Viešosios bibliotekos
veiklą, ugdyti motyvuotus, kūrybiškus ir kompetentingus darbuotojus.
Įvykdyti uždaviniai:
1. Skatinti ir ugdyti darbuotojų profesionalumą, pagal galimybes sudaryti tinkamas
sąlygas bibliotekininkams kelti savo kvalifikaciją, ugdyti profesionalumą, pritaikyti tęstinio ir
nuotolinio mokymo formas.
Per praėjusius metus 63 % darbuotojų dalyvavo įvairiuose mokymuose ir kėlė
kvalifikaciją. Sausio mėnesį buvo atliktas darbuotojų veiklos vertinimas, suformuluotos einamųjų
metų užduotys ir parengta 40 vertinimo išvadų.
2. Koordinuoti Viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklą, gerinti bibliotekų materialinę
bazę, siekti aukštos Viešosios bibliotekos organizacinės kultūros ir efektyvaus valdymo.
Buvo atliekamas bibliotekos vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis tyrimas.
Didžioji dalis apklaustųjų apie bibliotekos kuriamą aplinką, jos darbuotojus atsiliepia tik gerais
atsiliepimais, tačiau didžiąją dalį neigiamų atsiliepimų sudarė nuolat pasikartojantys LIBIS
programos nesklandumai ir sistemos strigimai, dėl programos atnaujimo darbų.
Per metus parengti 86 veiklos dokumentai: įsakymai ir tvarkos dėl darbo organizavimo ir
paslaugų teikimo sąlygų, dėl darbo apmokėjimo sistemos aprašo, dėl profesinės rizikos šalinimo
ar mažinimo plano, dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo rekomendacijų, dėl nereikalingo arba
netinkamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto nurašymo bei likvidavimo ir kiti.
Konsultuota ir teikta metodinė pagalba Viešosios bibliotekos padaliniams. Išvykų
skaičius per metus – 44.
3. Įgyvendinti efektyvų Viešosios bibliotekos ir padalinių veiklos viešinimą, numatyti
sklaidos būdus.
VB svetainėje www.jonbiblioteka.lt paskelbta per 220 įvairių publikacijų. Tai bibliotekos
naujienos, aktualijos, informacija apie renginius, nuotoliniai kūrybiniai užsiėmimai vaikams,
naujų knygų apžvalgos, kraštotyrinė medžiaga, straipsniai, nuotraukos, bibliotekos veiklos
dokumentai, teisės aktai ir kt.
Parengti informaciniai įrašai socialiniuose tinkluose: VB Facebook paskyroje – 532,
Instagram – 502. Facebook paskyroje paskelbta 19 vaizdo renginių – edukacijų ir knygelių
skaitymų vaizdo įrašų, virtualių renginių transliacijų, renginių tiesioginių transliacijų – juos
stebėjo 7114 žiūrovų, Youtube paskyroje – 5 vaizdo renginiai, kurie peržiūrėti 410 kartų.
Įsigijome reprezentacinių priemonių, kurias panaudojome įvairiuose renginiuose,
ieškodami partnerių ir rėmėjų bei pristatydami savo paslaugas.
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I. BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS
Bibliotekų tinklas
Rajono gyventojus aptarnauja Viešoji biblioteka, 1 miesto filialas ir 15 kaimo filialų.
Viešųjų bibliotekų tinklas nepasikeitė ir išlieka stabilus. Nebuvo atidarytų, uždarytų ar sujungtų
bibliotekų.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2021 m. Jonavos rajone gyveno 40458
gyventojai (2020 m. – 41151; 2019 m. – 41331).
2021-aisiais metais, dėl besitęsiančių ribojimų, Jonavos viešosios bibliotekos veikla
laviravo tarp nuotolinių veiklų bei grįžimo prie įprasto gyvo bendravimo ir gyvų susitikimų.
Bibliotekininkams talkino knygnešiai, savanoriai ar socialiniai darbuotojai. Knygnešiai
aptarnavo gyventojus namuose, kurie negali atvykti į bibliotekas dėl senyvo amžiaus ar neįgalumo.
1 lentelė
Bibliotekų prieinamumas 2019–2021 m.
Metai

2019
2020
2021

Bibliotekų skaičius metų
pabaigoje

Iš
viso
17
17
17

VB MF KF

Bibliotekų
tankumo
koeficientas

Bibliotekų
prieigos
koeficientas

1
1
1

0,4
0,4
0,4

2431
2420
2380

1
1
1

15
15
15

1 biblioteka
aptarnauja
vartotojų

756
677
677

Knygnešystė
Knygnešių
skaičius

Aptarnauta
vartotojų

108
105
86

218
229
212

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.
Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Jonavos viešosios bibliotekos duris puošia išskirtinis ženklas
– spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Jonavos 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.
Po renovacijos 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, įlaminavimo įrenginiu, lietuvių kalbos sintezatoriumi). 2021 m. vykdyti aklųjų ir
silpnaregių individualūs ir grupiniai mokymai apie tai, kaip galima naudotis specialia
kompiuterine įranga.
2021 m. Rimkų filialas bendradarbiavo 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. Bendradarbiaujant su
Lietuvos aklųjų biblioteka pakeistas ir papildytas garsinių knygų asortimentas skaitytojams (120
vnt.).
Kitokia situacija yra kaimo filialuose. Pandusų neturi 66 procentai bibliotekų ir į jas
patekti gyventojams, turintiems judėjimo negalią, yra sudėtinga.
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II.

BENDROJI VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA

Gyventojų sutelkimas bibliotekose
Kasmet mažėja rajono gyventojų skaičius. Per ataskaitinius metus rajone sumažėjo 693
gyventojais arba 1,68 %. Vartotojų skaičius SVB sumažėjo 590 vartotojais arba 5,13 %.
2021 metais bibliotekų paslaugomis naudojosi 26,9 % (2020 m. – 27,9 %) rajono
gyventojų. Viešojoje bibliotekoje sutelkta 25,6 % mikrorajono gyventojų. Kaimo filialuose
gyventojų aptarnavimo procentas sumažėjo nuo 32,6 % iki 31,4%. Miesto filialo gyventojų
aptarnavimo procentas sumažėjo nuo 24,6 % iki 22%.
2 lentelė
Gyventojų sutelkimas bibliotekose 2019–2021 m.
Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

Gyventojų skaičius
mikrorajone
2019
2020
2021
18339
18223
17918
8200
8200
8000
14792
14728
14540
41331
41151
40458

Vartotojų skaičius
2019
5353
2665
4836
12854

2020
4676
2023
4802
11501

2021
4594
1758
4559
10911

Gyventojų sutelkimo
procentas
2019
2020
2021
29,2
25,6
25,6
32,5
24,6
22
32,7
32,6
31,4
31,1
27,9
26,9

Pagrindinė vartotojų mažėjimo priežastis išliko ta pati kaip ir praėjusiais metais, kai dėl
ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo
grėsmės bibliotekų paslaugos buvo ribojamos. Iš kitos pusės lemia ir objektyvios priežastys –
gyventojų senėjimas, gimstamumo mažėjimas ir kt.
Rajono viešosiose bibliotekose vaikų skaitytojų skaičius sumažėjo nuo 51,4 % iki 48,2
%, tačiau kaimo filialuose skaitytojai vaikai sudaro didžiausią skaitytojų grupę, jų sutelkimo
procentas išaugo nuo 46 % iki 50,4 %.
3 lentelė
Gyventojų vaikų sutelkimas bibliotekose 2019–2021 m.
Aptarnaujamame
Vartotojų vaikų skaičius
mikrorajone gyventojų
vaikų skaičius
2019
2020
2021
2019
2020
2021
Bendri vaikų gyventojų sutelktumo rodikliai
2274
2273
2137
781
965
763
1630
1600
1500
1452
1158
940
2486
2431
2192
1271
1119
1105
6390
6304
5829
3504
3242
2808

Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

Vaikų sutelkimo procentas

2019

2020

2021

34,3
89
51,1
54,8

42,5
72,4
46,0
51,4

35,7
62,6
50,4
48,2

2021 m. Jonavos bibliotekų tinkle vaikų grupės vartotojai sudarė 25,7 % (2020 m. – 28,2
%). Viešojoje bibliotekoje – 16,6 %, miesto filiale –53,5 %, kaimo filialuose – 24,2 %. Palyginus
trijų metų rodiklius, vaikų grupės vartotojų skaičius mažėjo.
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4 lentelė
Vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis 2019–2021 m.
Perregistruotų vartotojų
skaičius
2019
2020
2021
Vartotojų lojalumo rodikliai

Naujai registruotų
vartotojų skaičius
2019
2020
2021

Perregistruotų vartotojų
procentas
2019
2020
2021

VB
MF
KF
SVB

1177
1766
379
3322

78
33,7
92,1
74,2

Biblioteka

4176
899
4457
9532

4025
1841
4392
10258

4149
1544
4278
9971

651
182
410
1243

445
214
281
940

86
91
91,5
89,2

90,3
87,8
93,8
91,4

Ataskaitiniais metais SVB ilgalaikis vartotojų naudojimasis bibliotekų paslaugomis išaugo
nuo 89,2 iki 91,4 procentų, o naujai registruotų vartotojų procentas sudaro – 8,6 %.
Viešojoje bibliotekoje naujai registruoti vartotojai sudaro 9,7 %, o lojalių vartotojų – 90,3
%. Kaimo filialuose 93,8 % sudaro lojalūs bibliotekų paslaugų vartotojai. Miesto filiale naujai
registruotų vartotojų 12,2 %, o lojalūs vartotojai sudaro 87,8 %.
Galime daryti prielaidą, kad pagrindiniai bibliotekų paslaugų vartotojai yra lojalūs ir tik
nedidelis procentas yra naujai registruotų vartotojų.
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Gyventojų ir vartotojų skaičius, tenkantis 1 bibliotekai 2019–2021 m.

2019

2020

Vidutinis skaičius
2021

a) gyventojų skaičius tenkantis 1 bibliotekai
Mieste
13270
13211
12959
Kaime
986
981
969
Iš viso
2431
2421
2380
b) vartotojų skaičius tenkantis 1 bibliotekai
Mieste
4009
3349
3176
Kaime
322
320
304
Rajone
756
676
642

2019

iš jų vaikų
2020

2021

1952
166
376

1936
162
370

1819
146
343

1116
84
206

1062
75
190

852
74
165

33 % kaimo bibliotekų dirba nepilnu darbo krūviu (0,5 ar 0,75 etato). Kaimo filialų
aptarnaujamų mikrorajono gyventojų skaičius yra skirtingas, kaimai išsidėstę nevienodu atstumu,
todėl vartotojų sutelkimo skaičius ir aptarnaujamų gyventojų sutelkimo procentas skiriasi.
Daugiausiai vartotojų sutelkė Ruklos, Užusalių ir Upninkų filialai, o mažiausiai vartotojų
sutelkta Čičinų, Liepių, ir Kuigalių filialuose.
Vartotojų naudojimosi bibliotekų paslaugomis analizė
Ataskaitiniais metais žymiai sumažėjęs lankytojų skaičius bibliotekose turėjo
pateisinamas priežastis. Pagrindinė priežastis – dėl Covid-19 viruso pandemijos įvesti bibliotekų
paslaugų ribojimai. Iki pandemijos ir įvestų ribojimų jonaviečiai mėgo burtis Viešojoje
bibliotekoje, turinčioje įvairių erdvių. Lankytojai rinkdavosi bendrauti, dalyvauti renginiuose,
edukacinėse veiklose, todėl kai biblioteka normaliai pradėjo aptarnauti vartotojus ir vykdyti savo
veiklas stengėmės ieškoti įvairių būdų, kad knyga pasiektų kiekvieną norintį skaityti.
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6 lentelė
Bibliotekų lankytojų skaičius 2019–2021 m.
Bibliote
ka

VB
MF
KF
SVB

Apsilankymų skaičius iš viso

2019
60129
40858
72539
173526

2020
42429
17186
52923
112538

2021
40182
19320
47913
107415

Iš to skaičiaus vaikų
apsilankymų
2019
16003
28411
34669
79083

2020
6410
10612
23365
40387

2021
5876
10962
21044
37882

Vidutinis apsilankymų
skaičius 1
bibliotekininkui
2019
2020
2021
3758
2652
2232
10215
5728
4830
4030
2940
2818
4566
3041
2754

III. DOKUMENTŲ IŠDUOTIES PASLAUGOS
Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis palyginus su 2020 m. SVB sumažėjo 28231 fiz. vnt.,
VB sumažėjo 18686 fiz. vnt., kaimo filialuose – 9303, labai nežymiai mažėjo ir miesto filiale – 242.
Išduoties sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo Covid-19 pandemija ir paslaugų ribojimai. Taip pat
įtakos turėjo bibliotekų darbuotojų sergamumas.
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Dokumentų išduotis 2019–2021 m.
Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

Išduotų dokumentų skaičius iš viso
fiz. vnt.

Iš to skaičiaus vaikams fiz.vnt.

2019
189203
81497
161477
432177

2019
120902
51692
60447
124231

2020
109163
39377
127953
276493

2021
90477
39135
118650
248262

2020
7323
23697
41466
72486

2021
5383
20838
36372
62593

išduotų dokumentų skaičius
fiz.vnt.
1 bibliotekininkui

2019
11825
20374
8971
11373

2020
6823
13126
7109
7472

2021
5027
9784
6979
6366

Kaip ir prieš metus, daugiausiai dokumentų buvo išduodama į namus. SVB dokumentų
išdavimas į namus sudaro 82 % (2020 m. – 72 %) nuo bendro dokumentų išdavimo. VB
dokumentų išdavimas į namus sudaro 71 %, miesto filiale – 95 %, kaimo filialuose – 86 %.
Matome, kad bibliotekų lankytojai skaityti dokumentus renkasi į namus, o lankydamiesi
bibliotekose ieško kitų paslaugų.
8 lentelė
Vartotojų skaitymo intensyvumas 2019–2021m.
Biblioteka

VB

Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius
Visų registruotų vartotojų
Vaikų
2019
2020
2021
2019
2020
35,3
23,3
20
15,4
7,5
9

2021
7

MF
KF
SVB

30,6
33,4
33,6

19,5
26,6
24

21
26
23

35,6
47,5
35,4

20,5
37
22,4

22
33
22

Palyginus su 2020 m. SVB vartotojų skaitomumo rodikliai mažėjo nežymiai, o miesto
filialo dar ir padidėjo. Miesto Rimkų filialas, įsikūręs prie dviejų progimnazijų ir kaimynystėje,
turintis dar ir kitų įstaigų, traukia šio mikrorajono gyventojus savo išskirtine veikla.
IV. KULTŪRINĖS EDUKACINĖS PASLAUGOS
2021-aisiais metais Viešojoje bibliotekoje ir filialuose suorganizuoti 925 renginiai, iš
kurių 348 – parodos. Visose viešosiose bibliotekose vykdomos edukacinės veiklos, kurios skatina
skaitymą, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus. Viešojoje bibliotekoje pravesti 22 kūrybiniai ir
edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo per 500 lankytojų. Visose bibliotekose nenutrūkstamai
skatinamas bendruomeniškumas ir suaugusiems. Viešojoje bibliotekoje aktyvi senjorų klubo
„Polėkis“ veikla – per metus organizuota 30 įvairių klubo veiklų, vyko „Oho“ kryžiažodžių
sprendėjų klubo užsiėmimai. Aktyviai veikia skaitytojų klubai ir filialuose: Šveicarijos filiale
„Klubas prie kavos“ , Čičinų filiale „Seklyčia“, Panoterių filiale „Pelėda“, Rimkų filiale „Katinas
ir mėtinė arbata“ ir kiti.
2021-aisiais metais bibliotekose gausiai suorganizuota susitikimų su autoriais ir jų knygų
pristatymo renginių: VB pristatyta Idos (Daivos) Povilaitės knyga „HOMO OFFICE“, gydytojospsichoterapeutės Aurimos Dilienės knygų „Privati praktika“, „Laiškai iš Bordo“, „Šeima –
komandinis žaidimas“ virtualus pokalbis-pristatymas, Alfonso Eidinto knygos „Lietuva ir masinė
išeivystė“, Nidos Timinskaitės poezijos knygos „Tartum“, vaistažolininko, knygų „Vaikai
vaistažolių pasaulyje“ ir „Vaistažolių pasakos“ autoriaus Mariaus Lasinsko paskaita „Imuniteto
stiprinimas vaistažolėmis žiemą“, „Didžioji Lietuva“ IV-osios knygos pristatymas su Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatare Birute Valionyte, adventinis vakaras su rašytoja ir aktore Nijole
Narmontaite ir kiti.
Filialų darbuotojos organizavo skaitymą, kūrybiškumą skatinančius renginius, renginius
skirtus akcijai „Metų knygos rinkimai“, projektui „Šiaurės šalių literatūros savaitė“. Skelbė apie
akcijas „Senjorų dienos“, „Saugesnio interneto savaitė“, buvo stebimos tiesioginės transliacijos.
Vasaros metu bibliotekos dalyvavo projekto „Vasara su knyga“ iniciatyvoje „Skaitymo iššūkis“.
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Bibliotekos organizuotų 2019–2021 m. renginių lankytojų skaičius
Biblioteka
VB
MP
KP
SVB

2019
5575
1433
7772
14780

Lankytojų iš viso
2020
3708
564
4974
9246

2021
2740
854
3830
7324

2019
2721
999
4378
8098

Iš jų vaikai
2020
2278
345
3014
5637

2021
1362
757
2439
4458

Plačiau apie kultūrinę edukacinę veiklą žiūrėti 1 priedą.
Mokymai gyventojams ir bibliotekos vartotojams
2021 m. gyventojų mokymams ir konsultavimui skirta 709 val. (2020 m. – 920 val.),
mokyti ir konsultuoti 3106 gyventojai. Karantino metu išaugus nuotolinių paslaugų įvairovei,
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išaugo gyventojų poreikis įgyti ar pagilinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, padidėjo mokymų
poreikis. Tačiau ne visi noriai dalyvauja nuotoliniuose, kiti nori tiesioginių mokymų.
Prioritetas buvo gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai pagal projektą
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kuris
tęsėsi iki rugsėjo mėnesio pabaigos. SVB pagal šį projektą mokyti 454 žmonės.
VB gyventojų mokymams ir konsultavimui skirta 473 val., mokyta ir konsultuota 1020
gyventojų. Pagal pradedančiųjų programą „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok,
išmok“ pravesti tiesioginiai mokymai 5-ioms pradedančiųjų grupėms – mokyti 44 žmonės, pagal
pažengusiųjų programas nuotoliniu būdu mokytos 26 grupės, mokyti 276 žmonės. Bibliotekos
savanoris Domantas Žukauskas organizavo nuotolinius anglų kalbos mokymus suaugusiems. Per
metus pravestos 148 pamokos, kuriose dalyvavo 1092 nuotolinių mokymų lankytojai.
Filialuose gyventojų mokymams ir konsultavimui skirta 236 val., mokyti ir konsultuoti
2086 gyventojai.
Per ataskaitinius metus gyventojams suteikta 1588 konsultacijos, tai 432 konsultacijomis
daugiau, nei 2020 m.
Karantinas ir pandemijos prevencinių priemonių taikymas sumažino bibliotekose
ekskursijų paslaugos paklausą. Per metus VB pravedė 6 ekskursijas po biblioteką, filialuose
organizuotos 5 ekskursijos.
V. ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ PLĖTRA
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Naudojimasis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis ir produktais 2019–2021 m.
Eil.
Nr.
1.
1.1.

2.
2.1

3.

3.1.

3.2

El. paslaugos ir produktai
Interneto svetainės
Jonavos rajono savivaldybės
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
www.jonbiblioteka.lt
Apsilankymai
Unikalūs lankytojai
Puslapio peržiūros
El. žinynai, duomenų bazės
2
KRAŠTIEČIAI
https://jonbiblioteka.lt/krastieciai
Apsilankymai
Unikalūs puslapių rodiniai
Puslapio peržiūros
Galerijos, virtualios parodos ir kiti
produktai
3 2020 metų veiklų akimirkos
https://jonbiblioteka.lt/nuotraukugalerija
Apsilankymai
Unikalūs puslapių rodiniai
Puslapio peržiūros
Jonavos
3
krašto kultūros ir istorijos
metraštis „Taurosta“

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2020/2021 m.
skirtumas
(+;-)

Įdiegimo/atnaujinimo metai
2005 m./2018 m.
22832
9382
51406

144
258
311

29304
12323
60076

25446
11647
55118

-3858
-676
-4958

Įdiegimo/atnaujinimo metai
2018 m.
199
157
-42
493
532
+39
689
904
+215

Įdiegimo/atnaujinimo metai
2020 m.
53
36
-17
237
147
-90
336
198
-138
Įdiegimo/atnaujinimo metai
2018 m.
11

3.3

https://jonbiblioteka.lt/taurosta
Apsilankymai
Unikalūs puslapių rodiniai
Puslapio peržiūros
3
Virtualios parodos
https://jonbiblioteka.lt/virtualiosparodos
Apsilankymai
Unikalūs puslapių rodiniai
Puslapio peržiūros
Nuotoliniai kūrybiniai užsiėmimai
https://jonbiblioteka.lt/kurybiniaiuzsiemimai-vaikams
Apsilankymai
Unikalūs puslapių rodiniai
Puslapio peržiūros
5

4.
4.1

136
245
289

4.3

196
307
356

+54
+50
+18

Įdiegimo/atnaujinimo metai
2018 m.
294
850
1561

587
1132
1923

634
1419
2370

+47
+287
+447

Įdiegimo/atnaujinimo metai
2020 m. (lapkričio 9 d.)
45
93

26
115

-19
+22

108

142

+34

Saitynas (socialiniai tinklai)
Paskyros sukūrimo metai
2010 m. spalio 5 d.

https://www.facebook.com/Jonavosvi
5
esojibiblioteka
Sekėjai

4.2

142
257
338

Įrašų skaičius
Įrašų peržiūrų skaičius
https://www.youtube.com/channel/U
5
CGTXYZoiA6UHixvQ9MirWAw
Prenumeratoriai/sekėjai
Įrašų peržiūros
Įkelta video įrašų
https://www.instagram.com/jonavosv
5
iesojibiblioteka/
Sekėjai
Peržiūrų skaičius

2712

3
673
6

250

3662

4 150

+488

507
532
+25
96425
96 128
-297
Paskyros sukūrimo metai
2018 m. rugpjūčio 9 d.
8
13
+5
509
1057
+548
17
14
-3
Paskyros sukūrimo metai
2016 m. lapkričio 4 d.
425
502
+77
573
6678
+6105

Interneto svetainės kūrimas ir virtualūs apsilankymai
Bibliotekos elektroninė 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, bibliotekoje prenumeruojamas
elektronines duomenų bazes, kraštotyros medžiaga. 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.
2021 m. bibliotekos darbuotojai svetainėje paskelbė per 220 įvairių publikacijų. Tai
bibliotekos naujienos, aktualijos, informacija apie renginius, nuotoliniai kūrybiniai užsiėmimai
vaikams, naujų knygų apžvalgos, kraštotyrinė medžiaga, straipsniai, nuotraukos, bibliotekos
veiklos dokumentai, teisės aktai ir kt. Paskelbtos 37 kraštiečių biografijos, paruošta 13 virtualių
parodų.
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Bibliotekos interneto svetainę vis atnaujiname. Metų pabaigoje sukurta specializuota
turinio valdymo aplinka pasikartojantiems įrašams kurti, atskira svetainės atšaka – svetainė
vaikams https://vaikams.jonbiblioteka.lt/, kiti turinio valdymo moduliai.
1 pav.
Naudojimasis bibliotekos interneto svetaine 2014–2021 m.
93856

100000

84930

80145

74130

80000

60076
60000
40000
20000

45509
31715
12858

30857
13912

28583

28499

13087

11897

16825
6291

55118

51406

22832
9382

29304
12323

25446

11647

0
2014 M.

2015 M.
2016 M.
2017 M.
2018 M.
2019 M.
2020 M.
Apsilankymai
Unikalūs lankytojai
Puslapio peržiūros

2021 M.

Diagramoje matome naudojimosi bibliotekos interneto svetaine pokyčius per 8 metus
(„Google Analytics“ statistika). 2021 m. apsilankyta 25446 kartus. Tai 3858 apsilankymais
mažiau, nei 2020 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 2021 m. buvo 11647, tai 676 mažiau, nei 2020 m. Didžiausias unikalių
lankytojų skaičius buvo 2015 m. – 13912. Tai 2265 daugiau, nei buvo 2021 m.
Elektroninio katalogo kūrimas. Naudojimasis elektroniniu katalogu
Viena iš svarbių bibliotekų teikiamų paslaugų yra prieiga prie bibliotekos elektroninio
katalogo. LIBIS elektroninis katalogas suteikia vartotojams informaciją apie Lietuvos bibliotekose
esančius šalyje bei užsienyje publikuotus dokumentus. Vartotojai turi galimybę rasti informaciją
apie Jonavos rajono bibliotekų tinkle esančius publikuotus dokumentus. 2015 m. buvo baigti
rekatalogavimo darbai Viešojoje bibliotekoje ir visuose filialuose 100 %.
2021 m. pabaigoje Jonavos SVB elektroniniame kataloge buvo 108657 įrašai. 2021 m.
sukurti 4058 automatizuoti įrašai.
Per 2021 m. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje sukurti 1485 analiziniai įrašai
(2020 m. – 1521). Iki 2021 m. liepos mėnesio analiziniai įrašai iš rajono laikraščio „Alio Jonava“
buvo siunčiami į NBDB, sujungus bibliotekų katalogus, to daryti nebereikia – dirbame bendroje
sistemoje. Iš viso iki 2022 m. sausio 1 d. elektroniniame kataloge sukurta 36641 analizinis įrašas.
Naujoje sistemoje kilo keblumų ir su bibliotekos katalogo panaudos statistika – jos nėra,
nes dabar tai bendras visų bibliotekų katalogas. Elektroninio katalogo išteklių naudojimo rodiklius
pateikiame tik už pusmetį (iki liepos mėn.):
• Paieškų skaičius – 28737 (2020 m. – 48429, 2019 m. – 48990)
• Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 10510 (2020 m. – 15515, 2019 m. – 11889);
• Atsisiųstųjų dokumentų skaičius – 60 (2020 m. – 62, 2019 m. – 49);
• Seansų skaičius – 7663 (2020 m. – 13752, 2019 m. – 16333);
• Seansų trukmė – 3359 h 11 min. (2020 m. – 7100 h 3 min., 2019 m. – 8765 h 30 min.);
• Virtualių apsilankymų skaičius – 6171 (2020 m. – 10089, 2019 m. – 10397).
Šių rodiklių negalime palyginti su 2020 m., nes tai tik pusmečio statistika.
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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. Daugelis vartotojų buvo mokomi ir konsultuojami nuotoliniu būdu,
kaip užsisakyti ir rezervuoti knygas, nemokantiems to, neturintiems elektroninio pašto, reikalingus
leidinius rezervuoja ir užsako darbuotojas ir apie įvykdymą praneša telefonu. Po LIBIS
modernizavimo leidinių užsakymas tapo sudėtingesnis, reikia iš naujo vartotojus mokyti jungtis
prie www.ibiblioteka.lt. Tapo sunkesnis kelias iki užsakymo ir leidinių rezervavimo paslaugos.
Todėl skaičiai šiek tiek mažesni negu pernai.
Per metus VB buvo užsakyti 3808 dokumentai, tai 295 dokumentais mažiau nei 2020 m.,
rezervuoti 932 leidiniai. Filialuose per metus užsakyti 1252 dokumentai, rezervuoti 155
dokumentai.
Naudojimasis licencijuotais elektroniniais ištekliais
2021 m. prenumeravome BNS, Delfi Plius, Infolex, Vyturys, EBSCO Publiching ir Naxos
Music Library duomenų bazes.
Naujausi, nuo 2021 m. prenumeruojami, BNS ir Delfi Plius portalai. Per metus
perskaityta 313 BNS naujienų, o Delfi Plius panaudos statistikos neturime. Infolex duomenų
bazėje atvertas 1151 dokumentas (2020 m. – 594, 2019 m. – 406). Ši duomenų bazė pateikia tik
atvertų dokumentų statistiką, vykdytų paieškų skaičiaus rodiklių nepateikia. Vyturio elektronine
biblioteka naudojosi 22 vartotojai, perskaitė 90 elektroninių knygų (atitinkamai 2020 m. – 20 ir
80, 2019 m. – 12 ir 48). EBSCO duomenų bazėse vykdytos 68 unikalios paieškos, o pagal
ankstesniais metais naudotą standartinę naudojimo ataskaitą iš viso vykdytos 1103 paieškos.
Vartotojai atsisiuntė 43 santrumpas ir 73 pilnateksčius dokumentus (atitinkamai 2020 m. – 216 ir
118, 2019 m. – 270 ir 127). 2021 m. sukurtos 4 nuotolinės prieigos EBSCO duomenų bazės
vartotojams, norintiems šia baze naudotis namuose (2020 m. – 8). Naxos Music Library duomenų
bazėje prisijungta 58 kartus, perklausyti 778 kūriniai (2020 m. – 138 ir 760, 2019 m. – 208 ir
1187).
Matome, kad 2021 m. padidėjo Infolex atvertų dokumentų skaičius (+557), o
naudojimasis EBSCO – sumažėjo (-388). Jonavoje yra mažai akademinio jaunimo, kuriam būtų
aktualios EBSCO duomenų bazės. Nesulaukia dėmesio ir organizuojami duomenų bazių
pristatymai. Naxos Music Library, Delfi Plius ir Vyturio duomenų bazės nuo 2022 m. sausio 1 d.
kol kas neprenumeruojamos.
Bibliotekos kuriamų duomenų bazių (bazių, portalų, enciklopedijų, žinynų, žodynų ir pan.)
kūrimas ir panaudojimas
Nuo 2018 m. iš naujo kuriama kraštiečių biografijų elektroninė bazė. Kol kas tai puslapis
„Kraštiečiai“ https://jonbiblioteka.lt/krastieciai, kuriame patalpintas sąrašas su nuorodomis į
sukurtas biografijas. 2021 m. paruoštos ir svetainėje patalpintos 37 kraštiečių biografijos.
Lentelėje pateikta statistika iš „Google Analytics“ paskyros.
12 lentelė
Naudojimasis bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis 2019–2021 m.
Eil.
Nr.
1.

El. paslaugos ir produktai
KRAŠTIEČIAI
https://jonbiblioteka.lt/krastieciai
Apsilankymai
Unikalūs puslapių rodiniai
Puslapio peržiūros

2019 m.

144
258
311
14

2020 m.

2021 m.

2020/2021 m.
skirtumas (+;-)

Įdiegimo/atnaujinimo metai
2018 m.
157
199
-42
532
493
+39
904
689
+215

Informacinių užklausų tenkinimas naudojant paslaugą „Klausk bibliotekininko“ ir kitus
užklausų vykdymo būdus
Paslauga „Klausk bibliotekininko“ nėra populiari. 2021 m. gauta ir atsakyta 11 užklausų
senojoje ir 2 naujojoje LIBIS versijoje. (2020 m. – 9). Vartotojai užklausas mieliau teikia
elektroniniu paštu ar skambina telefonu.
2021 m. SVB gautos 8153 užklausos (2020 m. – 7849), atsakyta į 8009, 1719 užklausų –
pateiktos elektroninėmis priemonėmis. Padidėjo užklausų, pateiktų elektroninėmis priemonėmis.
Šiais metais jų gauta 21,5 % (2020 m. – 15,6 %).
Ataskaitiniais metais VB daugiausiai gauta bibliografinių, faktografinių ir teminių
užklausų. Kraštotyros užklausų šiek tiek padaugėjo. Per metus atsakytos 373 kraštotyros užklausos
(2020 m. – 328). Tai sudaro beveik 18 % visų atsakytų užklausų skaičiaus (2020 m. – 14 %). Vis
daugiau krašto istorijos medžiagos talpinama internete ir ji laisvai prieinama, tad vartotojai
kreipiasi tada, kai neranda informacijos internete. Didžiausią dalį kraštotyros užklausų sudaro
istorijos ir literatūros tematika. Tai – Jonavos krašto istorija, žymūs žmonės, kraštiečių kūryba.
VB informacijos ir kraštotyros skyrius 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 įtraukti
825 straipsniai (2020 m. – 771, 2019 m. – 335).
Naudojimasis interneto paslaugomis
Ataskaitiniais metais VIP darbo vietų skaičius SVB išaugo, nuo 108 iki 111, tačiau
interneto seansų skaičius sumažėjo 3939. Nuo 2021 m. visose bibliotekose veikė bevielis interneto
ryšys ir pradėjome skaičiuoti WiFi naudotojus, tačiau, matome, kad interneto seansų skaičius
neišaugo. Seansų skaičius išaugo VB ir miesto filiale.
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Naudojimasis vieša interneto prieiga 2019–2021 m.
Viešos interneto prieigos
(VIP) vietų skaičius

Unikalių VIP vartotojų
skaičius*

VIP kreipčių (seansų)
skaičius*

2019 m.

2020 m.

2021

2019 m.

2020 m.

2021

2019 m.

2020 m.

2021

VB

26

26

27

249

275

196

24072

11932

4598

MF

8

7

10

108

27

64

11223

1786

3598

KF
SVB

56
90

75
108

74
111

237
594

186
488

133
393

29878
65173

18837 1 20420
28616
32555

Socialinių tinklų naudojimas
VB turi socialinių tinklų facebook.com, youtube.com, instagram.com paskyras.
Plačiausiai bibliotekos veikla atskleidžiama socialinio tinklo facebook.com paskyroje, kuri sukurta
2010 m. Per 2021 m. čia paskelbti 532 įrašai (vidutiniškai 44 įrašai per mėnesį). Jie pasiekė 507153
žmones, sulaukė 49442 įtraukimų (patinka, komentarai, pasidalinimai). Vidutiniškai vienam įrašui
tenka 953 pasiekti žmonės ir 93 įtraukimai. Įrašų pasiekiamumas ir įtraukimai labai nereguliarūs
– mažiausiai auditorijos pasiekė renginių afišos, skelbiamos kelios valandos iki renginio (pasiekia
apie 150 žmonių ir iki 5 įtraukimų), o daugiausiai – renginių nuotraukos (pasiekiamumas siekia
5,4 tūkst., sulaukia 100 įtraukimų). Daug įrašų pritraukė daugiau kaip 3000 žmonių.
Daugiausiai auditorijos pasiekė įrašas apie akcijos-konkurso „Moliūgų terasa“ balsavimo
pradžią, kuriame buvo pridėtos konkurse dalyvaujančių moliūgų nuotraukos. Šis įrašas pasiekė
45549 žmonių, iš jų įtraukė 2600. Šiuo įrašu gausiai dalinosi. Šiame konkurse dalyvavo 57
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dalyviai, įsitraukė 23 Jonavos rajono įstaigos ir bendruomenės, „Moliūgų terasą“ sudarė 89
moliūgai, kurių nuotraukos bendrai surinko 9197 „patiktukus“. Taip pat daug auditorijos pritraukė
įrašai su nuotraukomis iš Kasmetinės respublikinės Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos
įteikimo vakaro – įrašas pasiekė 5447 žmonių, iš jų įsitraukė 222 puslapio lankytojai ir iš poezijos
klubo „Šaltinis“ rinkiminio susirinkimo – šis įrašas pasiekė 4775 Facebook vartotojus, iš jų 294
įsitraukė, peržiūrėdami nuotraukų galeriją, spausdami „patinka“ ant nuotraukų, komentuodami
įrašą ir nuotraukas, bei dalindamiesi.
Daugiausiai – rekordinį skaičių per visą paskyros gyvavimo laiką – lankytojų ir įtraukimų
sulaukė akcijos-konkurso „Moliūgų terasa“ rezultatų paskelbimo įrašas su apdovanojimų
nuotraukomis – 4032 įtraukimai. Šio įrašo nuotraukos peržiūrėtos 3845 kartus.
Vertinant VB Instagram paskyros 2021 metų rezultatus pastebėta, jog daugiausiai (28%)
sekėjų sudaro Vilniaus rajono gyventojai, antrojoje vietoje – Jonavos (23% sekėjų), o Kauno
rajono gyventojai sudaro 10%. Manoma, jog dėl šios priežasties įrašai sulaukia mažai
susidomėjimo – 1 įrašas vidutiniškai pasiekė 82 paskyras, peržiūrėtas 93 kartus, surinko 7
„patinka“ paspaudimas. Siekiant pagerinti šiuos rezultatus, siūloma skatinti Jonavos rajono
gyventojus pasekti bibliotekos Instagram paskyrą bei talpinti daugiau turinio, kuris būtų įdomus ir
aktualus ne Jonavoje gyvenantiems sekėjams. Daugiausiai kartų peržiūrėti buvo konkursų įrašai –
268 kartus peržiūrėtas įrašas, kuriame kviečiama dalyvauti konkurse, skirtame Europos judumo
savaitei paminėti ir išbandyti Literatūrinės Jonavos maršrutą; 243 kartus peržiūrėtas įrašas apie
konkursą, kurio metu sekėjai turi parašyti, kodėl verta sekti Jonavos viešosios bibliotekos
Instagram paskyrą; 197 kartus peržiūrėtas įrašas, kviečiantis dalyvauti konkurse, skirtame Knygų
terasos 5-ajam gimtadieniui, ir atsiųsti skaitančių vaikų nuotraukas.
2 pav.
Populiarūs Facebook įrašai

Visi VB filialai turi susikūrę savo paskyras socialiniuose tinkluose, tačiau ne visi aktyviai
juos naudoja, dalinasi ir pateikia informaciją. Aktyviausiai socialiniuose tinkluose įrašais dalinasi
Rimkų (581 sekėjas) ir Užusalių (530 sekėjų) filialai, taip pat daugiau kaip 500 sekėjų turi ir
reguliariai įrašus talpina Kulvos, Čičinų, Šveicarijos, Upninkų filialai.
Virtualūs renginiai
2020 m. VB Facebook paskyroje paskelbė 19 vaizdo renginių – edukacijų ir knygelių
skaitymų vaizdo įrašų, virtualių renginių transliacijų, gyvų renginių tiesioginių transliacijų – juos
stebėjo 7114 žiūrovų, Youtube paskyroje – 5 vaizdo renginius, kuriuos peržiūrėjo 410 kartų.
Virtualių renginių organizavimas ataskaitiniais metais išliko svarbus, siekiant ne tik
valdyti žmonių srautus, bet ir pritraukiant platesnę auditoriją žiūrovų. 2021-aisiais metais VB
įsitraukė į Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirtų renginių ciklą „Nauja realybė – naujos
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formos“ ir suorganizavo virtualius renginius: Rašymo terapija virtualiai: ekspresyvus rašymas ir
laiškai su psichologe-psichoterapeute Inga Juodkūne; Kahoot žaidimą „Išnykę, bet nepamiršti“,
virtualią parodą „Kelionė į praeitį“ (laikraščiui „Pergalės vėliava“ – 70) bei vykdė nuotolinius
skaitmeninio raštingumo mokymus pažengusiems. Taip pat toliau įrašytos edukacinės veiklos ir
knygų skaitymai, video sveikinimai, surengti protmūšiai ir žaidimai, tokie kaip užduotys iš
laikraščio „Pergalės vėliava“ retrospektyvos, žaidimas „Atspėk kas po kostiumu“; šventinis
pasakų žaidimas „Už devynių girių, už devynių marių“.
VB Facebook paskyroje transliuotas virtualus susitikimas su gydytoja-psichoterapeute
Aurima Diliene, kurio metu pristatytos jos knygos „Privati praktika“, „Laiškai iš Bordo“, „Šeima
– komandinis žaidimas“ bei rodomos šių gyvai vykusių renginių tiesioginės transliacijos: Virtualus
susitikimas su poetu Tomu Vyšniausku, paskaita „Lietuvos vardų įvairovė. Jonavos krašto vardai“,
renginių ciklo „Vasara su knyga“ atidarymo ceremonija, pokalbis – pamąstymas ,,Saugokime
medinį kultūros paveldą. Drobiškių dvaro sodybos pavyzdys“, Kasmetinės respublikinės
Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos ir Prano Dovalgos premijos įteikimo vakarai;
konferencija ,,Jeronimas Ralys (1876–1921). Homero ,,Odisėja“ vertimui į lietuvių kalbą – 100
metų“ ir Profesoriaus Alfonso Eidinto knygos „Lietuva ir masinė išeivystė“ pristatymas.
3 pav.

Rašymo terapijos renginys
VB svetainėje paruoštos naujos virtualios parodos: „Veronika Gabužienė – Jonavos
krašto šviesuolė“ (90-ies metų sukakčiai), „13 dienų saugojau laisvę“ (kraštiečio Artūro
Rimkevičiaus fotonuotraukų paroda), „Žmogiškumas neleidžia būti išdidžiam“ (Jono Sirvydžio
85-erių metų sukakčiai), „Skulptūros riteris“ (Konstantino Bogdano 95-osioms g. m.), „Virtuali
pažintis su tarmėmis „Buities daiktų pavadinimai tarmiškai“ (lietuvių kalbos dienoms), „Piešinių
paroda „Lietuva ir aš“ (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Darbai, o ne žodžiai parodo
tikruosius žmogaus įsitikinimus“ (Gedimino Stanislovo Ilgūno 85-osioms g. m.), „Jonavos rajono
garbės piliečiui Edvardui Prichodskiui – 85-eri“, „Atgimimo sąjūdžio metus prisiminus – Gedulo
ir vilties dienos paminėjimas 1989 m. birželio 13 d. Jonavoje“, „Prisimename Baltijos kelią“,
„Jeronimas Ralys – Homero vertėjas“, „Pirmojo Jonavos laikraščio retrospektyva. „Pergalės
vėliava“ 1951–1959 m.“, „Virtuali Jonavos rajono Garbės piliečių alėja“. Kiekvienais metai
atnaujinama ir papildoma virtuali paroda – „Mūsų Jonava“.
Nacionalinės savaitės metu VB informacijos ir kraštotyros skyrius sukūrė interaktyvų
testą „Išnykę, bet nepamiršti“. Testą sudarė 15 klausimų, jį sprendė 39 žaidėjai, 59% žaidėjų į
visus klausimus atsakė teisingai.
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Senjorų klubo „Polėkis“ virtuali veikla
VB veikiančio senjorų klubo „Polėkis“ veikla nenutrūksta net ir karantino metu. Narius
ir bičiulius 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 ir patarimais. Visus metus paruoštais individuliais elektroniniais atvirukais jie
buvo sveikinami su gimimo diena. Taip pat vadovė kiekvienam paskambindavo telefonu,
pasveikindavo. Virtualus bendravimas su klubo senjorais, tam tikros informacijos parinkimas,
dėmesys ir bendravimas vienijo, teikė psichologinę paramą, bendrumo jausmą, palaikymą.
Per 2021 m. Facebook ‘o grupėje paskelbti 347 įrašai, įkeltos 1207 nuotraukos, paskelbti
23 video įrašai, pasidalinta 71 nuoroda. Per 2020 m. atitinkamai – 468 įrašai, 1347 nuotraukos, 48
video įrašai, 145 nuorodos. Matome, kad 2020 m. žmonėms daugiau reikėjo nuotolinio
bendravimo, o 2021 m. žmonės jau laisviau bendravo, galėjo ateiti į biblioteką net ir karantino
laikotarpiu. Tad paskelbta 121 įrašu, 140 nuotraukų, 25 video įrašais ir 74 nuorodomis mažiau, nei
2020 m. Vieno įrašo peržiūrų skaičius vidutiniškai siekia apie 80. Dabar grupėje yra 133 nariai, ne
visi jie priklauso klubui „Polėkis“. Juos į grupę pakviečia esami klubo nariai.
Kiti sukurti elektroniniai produktai. Plačiau apie tai žiūrėti 2 priede.
VI. PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS SIEKIANT TOBULINTI PASLAUGAS
14 lentelė
Projektinė veikla 2021 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. „Tarptautinė
2020 m./ Užsienio
2021 m.
menininkai:
dailės
Benjamin Hall
rezidentūra“
(Jungtinė
Tikslas
–
Karalystė),
įtraukiant vietinę
Karolina Pielak
bendruomenę,
(Lenkija), Bailey
įdiegti Jonavoje,
Keogh (JAV)
naują kultūrinės
veiklos formą –
tarptautinę dailės
rezidentūrą, –
Suorganizuoti
šešis, po mėnesį
trunkančius
konkurso
būdu
atrinktų
menininkų
rezidentų vizitus
iš užsienio, kurių
metu sukuriama
dvylika dailės
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Atvyko trys
užsienio
menininkai:
įvyko
susitikimas su
menininkais ir
surengtas
Pielak ir
Benjamin Hall
sukurtų darbų
pristatymas,
konceptualaus
meno pamokos
Jonavos
Jeronimo Ralio
gimnazijoje

Lietuvos
kultūros
taryba,
Jonavos raj.
savivaldybė

3261,5

2.

3.

darbų
tema
„Skaitantis
žmogus“. Sukurti
ir plėtoti naujas
kultūrinio
ir
meninio
gyvenimo veiklas
Jonavos mieste.
2021.03.0
„Miesto
1
–
skaitiniai“
2021.08.3
1

„Rašymo
gydymo
galia.
Ekspresyvus
rašymas
ir
terapiniai
laiškai“

2021.09.2
0
–
2021.12.1
0

Žurnalistė
Jurgita Lieponė,
biblioterapeutų
asociacijos narys
Vidas
Dusevičius,
Kaunas Europos
kultūros sostinė
atminties biuro
kuratorė Daiva
Citvarienė.
Dalyviai: Ugnė
Andriulaitytė,
Žygimantas
Menčenkovas,
Ineta Šuopytė,
Gražina
Čekavičienė,
Jolanta
Šilenskienė,
Elena Blažienė,
Ramūnas
Čičelis, Jūratė
Jakubavičienė,
Nida
Timinskaitė.

Psichologėpsichoterapeutė
Inga Juodkūnė,
23 dalyviai iš
įvairių Lietuvos
miestų
ir
užsienio.
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Projekto metu
sukurta nauja
literatūrinė
laisvalaikio
leidimo forma
įvairiose
Jonavos miesto
erdvėse.
Dešimtyje
viešųjų
Jonavos miesto
vietų
pritvirtintos
metalinės
lentelės su QR
kodais, kurias
nuskaitę
išmaniaisiais
telefonais
gyventojai bet
kuriuo
metu
gali perskaityti
unikalų,
anksčiau
niekur
nepublikuotą
tekstą.
Miesto
skaitinių
knygą.
Surengtas 8
savaičių
trukmės
rašymo
terapijos
užsiėmimų
ciklas.
Apimantis
ekspresyvaus
rašymo ir
laiškų rašymo
metodus. 23
dalyviai baigė

Lietuvos
kultūros
taryba,
Jonavos
rajono
savivaldybė

3200,00

Lietuvos
kultūros
taryba
Jonavos
rajono
savivaldybė

1780,00

4.

„Pasaulis knygų 2021.04.01 „Labai
–
teatras“ aktoriai,
terasoje“
2021.09.30 knygų
iliustruotoja
Inga Dagilė,
rašytojai:
Kotryna Zylė,
Dovilė
Zavedskaitė,
Tomas Dirgėla,
Virgis
Šidlauskas,
Benas Bėrantas,
Justinas
Žilinskas,
multiinstrument
alistas Saulius
Petreikis ir kiti.

5.

„Įkirsk
pozityvo“
Projekto tikslas –
gerinti jaunuolių
prisitaikymą
visuomenėje ir
suteikti žinių apie
joje vykstančius
procesus, ugdyti
socialinius
įgūdžius ir
gebėjimus,
padėsiančius
mažiau galimybių
turintiems
jaunuoliams
integruotis į
visuomenę ir
siekti gyvenimo
tikslų.

2021 m.

Jonavos rajono
savivaldybės
sveikatos biuras,
Jonavos sporto
savanoriai,
moksleiviai

visą terapinio
rašymo kursą.
Suorganizuota
13 edukacinių
renginių. Šiais
metas Jonavos
viešosios
bibliotekos
knygų terasa
sulaukė
nuolatinių
renginių
lankytojų iš
Kaišiadorių
rajono,
daugybės
dienos
stovyklų
lankytojų ir
atostogaujanči
ų šeimų su
mažais vaikais.
Organizuota
daug įvairių
renginių:
vasaros
stovykla
Molėtuose,
pilateso ir
fotografijos
užsiėmimai,
maisto
gaminimo
edukacijos,
įvairūs
mokymai,
išvykos į
Zarasų
jaunimo ir
Utenos vaikų ir
jaunimo
užimtumo
centrus.

Lietuvos
kultūros
taryba
Jonavos
rajono
savivaldybė

3800,00

Jaunimo
16000, 00
reikalų
departamentas
prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo partnerio teisėmis
1. „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
2. „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims
draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ (Kultūros ministerija)
Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo vykdant projektą
1. „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ (Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
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2.
3.
4.

„Prisijungusi
Lietuva:
efektyvi,
saugi
ir
atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
„Knygų startas“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
„Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių
santykių kūrimui su aplinka“ (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka)

2021 m. VB parengti projektai žymiai prisidėjo prie kultūrinių renginių įvairovės ir įvairių
veiklų organizavimo. Papildomai pritraukėme per 28 tūkstančius eurų.
VII. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS IR
PARTNERYYSTĖ
Bibliotekos viešinimas
2021 m. paskelbta 173 publikacijos (2020 m. – 150). Iš jų – 43 spaudoje (bibliotekos
darbuotojų – 25, žurnalistų ir kitų autorių – 18) ir 130 internete (bibliotekos darbuotojų – 83,
žurnalistų – 47).
Publikacijų tematika – bibliotekos renginiai, vykdomi projektai, Kasmetinė respublikinė
Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija, akcijos „Vasara su knyga“ renginiai, knygų
sutiktuvės, tarptautinė dailės rezidentūra, akcija „Moliūgų terasa“, teikiamos paslaugos, poezijos
klubo „Šaltinis“, senjorų klubo „Polėkis“ bei kita bibliotekos veikla.
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Publikacijų skaičius 2020–2021 m.
Viso 2020 m.
150
Spaudoje
2020 m.
44
Bibliotekos Žurnali
darbuotojų
stų
18
26

Viso 2021 m.
173
Internete

2021 m.
43
Bibliotekos Žurnali
darbuotojų
stų
25
18

2020 m.
106
Bibliotekos Žurnali
darbuotojų
stų
76
30

2020 m.
130
Bibliotekos Žurnali
darbuotojų
stų
83
47

Atstovavimas ir partnerystė
Viešoji biblioteka bendradarbiauja su Jonavos rajono savivaldybe, rajono ugdymo
įstaigomis, neįgaliųjų veiklos centru, globos namais, vaiko ir šeimos gerovės centru, kultūros
centru, muziejumi, kraštiečių klubu „Žeimių ainiai“, žymiais kraštiečiais ir kitomis įstaigomis ir
organizacijomis.
Filialai taip pat savo veiklas vykdo kartu sus seniūnijomis, bendruomenėmis ir kitomis
įstaigomis.
Rimkų filialas savo veiklas vykdė bendradarbiaudamas su Jonavos švietimo įstaigomis
(Jonavos miesto mokyklomis ir lopšeliais–darželiais), sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Jonavos viltis“, neįgaliųjų veiklos centru, socialinių paslaugų centru, Aklųjų ir silpnaregių
sąjungos Jonavos skyriumi, Lietuvos aklųjų biblioteka, Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo
centru ir kitomis.
Savanorių pritraukimas
2021 m. bibliotekos savanoris Domantas Žukauskas tęsė dar 2017 m. pradėtus anglų
kalbos kursus suaugusiems. Dėl pandemijos negalėdamas vesti tiesioginių mokymų, nuo 2020 m.
jis ėmėsi organizuoti nuotolinius. Aktyviai mokėsi 28 asmenys. Norinčių buvo žymiai daugiau,
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bet ne visi sugebėjo sėkmingai įveikti nuotolinio mokymosi iššūkių – kitiems pritrūko
skaitmeninio raštingumo kompetencijų bei ryžto.
Atvirajame jaunimo centre į veiklas aktyviai įsijungė savanorės Austėja Baniulytė, Rugilė
Šukytė, Liveta Duliebaitė ir Novilė Krutkevičiūtė, kurios turėjo galimybę parodyti savo
kūrybingumą vedant renginius, prisidėti prie projekto „Įkirsk pozityvo“ veiklų organizavimo.
VIII. DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS
Fondo formavimo uždaviniai ir jų vykdymas
2021-ieji metai buvo LIBIS modernizavimo metais. Rugpjūčio mėnesį vyko mūsų
bibliotekos duomenų migravimas į naują LIBIS programą. Duomenų perkėlimo metu buvo
pakeisti sąskaitų finansavimo šaltiniai. Juos atstatėme rankiniu būdu pagal praėjusių metų
ataskaitas. Programa nėra tobula, ji vis tobulinama ir naujinama. Vykdome programos testavimą.
Rugsėjo-spalio mėnesį mokėmės dirbti su nauja LIBIS. Pradėjome registruoti periodinius
leidinius naujoje programoje. Susidūrėme su sunkumais ruošiant statistines ataskaitas, nes
programoje dar nebuvo sukurti visi anksčiau buvę funkcionalumai. Be to, dalis duomenų liko
senoje LIBIS programoje. Kiek įmanoma, ataskaitas skaičiavome pačios iš popierinių apskaitos
dokumentų..
Iš viso yra SVB fonde 173 527 fiz. vnt., 53 458 pavad.
 VB 56 500 fiz. vnt., 48 687 pavad.
 Miesto filiale 22 990 fiz. vnt., 12 440 pavad.
 Kaimo filialuose 94 037 fiz. vnt., 8 633 pavad.
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Dokumentų fondo apimties kaita 2019-2021 m. fiziniai vienetai
Fondo apimtis metų pabaigoje

Pokytis 2020/2021m.
(+;-)

2019

2020

2021

Vienetai

Procentai

60 284
22 699
99 195
182
178

58 657
22 967
96 973
178
597

56 500
22 990
94 037
173
527

-2 157
+23
-2 936
-5 070

-3,8 %
+ 0,1 %
-3,1 %
-2,9 %

Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

vienam
gyventojui
tenka
dokumentų

3,1*
6,5
4,3

vienam
vartotojui
tenka
dokumentų

12,3
13,1
20,6
15,9

1 000
gyventojų
tenka
dokumentų

3 067*
6 467
4 289

* 1000 ir 1 gyventojui mieste tenkančių dokumentų skaičius paskaičiuotas bendrai VB ir MF.

Didžiausius fondus turi Užusalių (9 276 fiz. vnt.), Ruklos (8 170 fiz. vnt.) ir Žeimių
(7 304 fiz. vnt.) filialai. Mažiausi fondai yra Liepių (4 574 fiz. vnt.) ir Kulvos (4 368 fiz. vnt.)
filialuose.
2021-ais metais bendras SVB fondas, lyginant su 2020-ais metais, sumažėjo 3,8 procento.
Karantino metu, kai bibliotekos negalėjo priimti skaitytojų, bibliotekininkės aktyviai valė fondus
nuo susidėvėjusių ir praradusių paklausą informacijos išteklių.
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Fondo apimtis, gavimas ir nurašymas pagal sudėtį 2021 m.
Biblioteka

Fonde yra metų pabaigoje
Fiz. vnt.
%

VB
MF
KF
SVB

26 133
18 200
69 160
113 493

46
79
73
66

VB
MF
KF
SVB

28 369
4 148
18 374
50 891

50
18
20
29

VB
MF
KF
SVB

1 998
642
6 503
9 143

4
3
7
5

Gauta per metus
Fiz. vnt.
%
Grožinė
1 381
48
916
52
3 545
35
5 842
39
Šakinė
397
14
193
11
243
2
833
6
Periodika
1 074
38
641
37
6 499
63
8 214
55

Nurašyta per metus
Fiz. vnt.
%
1 746
880
5 492
8 118

35
51
42
41

2 158
210
2 001
4 369

43
12
15
22

1 105
637
5 730
7 472

22
37
43
37

Lyginant su 2020-ais metais fondo sudėtis keitėsi nežymiai. Viešojoje bibliotekoje
daugiau gauta grožinės literatūros ir periodinių leidinių, o nurašyta panašiai kaip 2020-ais metais.
Miesto ir kaimo filialuose gauta ir nurašyta mažiau grožinės ir šakinės literatūros, bet daugiau
gauta ir nurašyta periodinių leidinių, lyginant su 2020-ųjų metų gavimu ir nurašymu.
Elektroninių dokumentų yra SVB fonde 110 fiz. vnt., 0,06 %;
•
VB 83 fiz. vnt., 0,14 %;
•
Miesto filiale 12 fiz. vnt., 0,05 %;
•
Kaimo filialuose 15 fiz. vnt., 0,02 %.
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Dokumentų fondo kaita 2019–2021 m., pavadinimais
Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

Fonde yra metų pabaigoje

Nurašyta per metus

Gauta per metus

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

47 508
12 485
9 731
54 075

47 876
12 529
9 720
53 966

48 687
12 440
8 633
53 458

1 869
7 357
209
1 884

1 785
1 021
458
1 799

1 400
787
236
1 404

7 601
121
503
1 152

1 417
977
469
1 908

589
876
1 323
1 912

2021-ais metais fondo apimtis pavadinimais išaugo viešojoje bibliotekoje (+811 pavad.),
o miesto ir kaimo filialuose sumažėjo. Bendrai viešojoje bibliotekoje ir filialuose fondo apimtis
sumažėjo 508 pavadinimais.
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Fondo pokyčiai 2021 m. VB ir filialuose, fiziniai vienetai
Viešojoje bibliotekoje ir
filialuose

Yra
2021-01-01

Gauta
2021 m.

Nurašyta
2021 m.

Yra
2021-12-31

Viešoji biblioteka
Batėgalos biblioteka
Bukonių biblioteka
Čičinų biblioteka
Išorų biblioteka
Juškonių biblioteka
Kuigalių biblioteka
Kulvos biblioteka
Liepių biblioteka
Panoterių biblioteka
Ruklos biblioteka
Šilų biblioteka
Šveicarijos biblioteka
Upninkų biblioteka
Užusalių biblioteka
Žeimių biblioteka
Iš viso kaimo filialuose
Miesto filialas
Iš viso SVB

58 657
5832
6415
5398
6597
6217
5840
4430
4683
6468
8014
5488
6402
7563
9892
7734
96 973
22 967
178 597

2852
590
681
637
681
636
680
632
682
648
829
611
732
673
720
855
10 287
1 750
14 889

5009
374
616
985
835
669
1196
694
791
656
673
548
661
1904
1336
1285
13 223
1 727
19 959

56 500
6048
6480
5050
6443
6184
5324
4368
4574
6460
8170
5551
6473
6332
9276
7304
94 037
22 990
173 527

Fondo
pokytis
+/-2 157
+216
+65
-348
-154
-33
-516
-62
-109
-8
+156
+63
+71
-1231
-616
-430
-2 936
+23
-5 070

Daugiausiai fondas sumažėjo Upninkų, Kuigalių ir Žeimių filialuose. Užusalių filiale buvo
atliktas fondo patikrinimas, kurio metu taip pat buvo atrinkta nurašymui daug susidėvėjusių
dokumentų. Daugiausiai fondas išaugo Batėgalos, Šveicarijos, Bukonių ir Šilų filialuose.
Dokumentų įsigijimas
2021-ais metais Jonavos rajono savivaldybė neskyrė pinigų knygų pirkimui, kaip ir
ankstesniais metais. Knygas pirkome tik už valstybės biudžeto lėšas (47 998 Eur), o už
savivaldybės lėšas prenumeravome periodinius leidinius (20 000 Eur).
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Dokumentų įsigijimo šaltiniai 2019–2021 m., fiziniai vienetai

2019 m.
2020 m.
2021 m.

Iš viso

Pirkimas

Prenumerata

Parama

14 162
18 635
14 889

5 421
9 307
5 198

7 222
7 486
8 214

1 502
1 562
1 410

24

Iš
atsarginio
fondo
0
0
0

Vietoje
prarastų

Kiti
šaltiniai

17
137
0

0
143
67
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Aprūpinimas naujais dokumentais 2019–2021 m., fiziniai vienetai
Pokytis 2020/2021 m.
(+;-)

Gauta dokumentų
Biblioteka
2019

2020

2021

Vienetai

Mieste*
5 221
5875
4 602
-1273
KF
8 967
12 760
10 287
-2473
SVB
14 162
18 635
14 889
-3746
*Mieste – Viešojoje bibliotekoje ir Miesto filiale kartu paėmus.

1 gyventojui tenka naujai gautų
dokumentų

Procentai

2019

2020

2021

-28
-24
-25

0,2
0,6
0,3

0,2
0,8
0,5

0,2
0,7
0,4

Aprūpinimo naujais dokumentais lyginti su 2020-ais metais negalime, nes 2020-ais
metais įsigyti naujiems informacijos ištekliams gavome papildomai lėšų (beveik 74 % turėtų lėšų)
iš valstybės biudžeto. Be to, 2021-ais metais Jonavos rajono savivaldybė skyrė lėšas tik periodinių
leidinių prenumeratai.
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Informacijos išteklių pirkimas 2019–2021 m.

Metai

Lėšos
dokumentams
pirkti (Eur)

2019 m.
2020 m.
2021 m.

43 826
79 340
47 998

Įsigyta
dokumentų
(fiz. vnt.)

Įsigyta
dokumentų
(pav.)

5 421
9 307
5 198

1 457
1 760
1 363

Iš jų:
Vidutinė
dokumento
kaina (Eur)

8,08
8,52
9,23

Įsigytų dokumentų
egzemplioringumas

Lėšos
tenkančios 1
gyventojui
(Eur)

3,7
5,3
3,8

1,06
1,93
1,19

Vidutinė knygos kaina pakilo net 0,71 Eur. Įsigijome vieno pavadinimo egzempliorių šiek
tiek daugiau nei 2019-ais metais. Lėšų 1 gyventojui gavome šiek tiek daugiau nei 2019-ais metais.
2020-ais metais dėl COVID-19 pandemijos gavome žymiai daugiau lėšų dokumentams įsigyti.
Už 2021-ais metais gautas lėšas įsigijome grožinės literatūros 80 % (iš jų 21 % lietuvių
autorių kūrinių), 19 % šakinės literatūros ir 1 % mišrių garsinių regimųjų ir elektroninių
dokumentų. Praėjusiais metais leidyklos išleido žymiai mažiau naujų kūrinių, nemažai kūrinių
buvo perleidžiama iš naujo. Jeigu tų leidinių turime bibliotekoje pakankamai ir jie nėra susidėvėję,
mes jų nepirkome arba pirkome po 1 fiz. vnt.
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SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2019–2021 m., eurai

Metai

2019
2020
2021
Skirtumas
2020/2021
m. procentai

Iš viso

68 357
103 457
74 368
-28%

Skirta lėšų
iš to skaičiaus
Valstybės
Savivaldybiudžetas
bė

35 626
71 140
47 998
-33%

24 000
24 000
20 000
-17%

Parama

Iš viso

8 264
8 317
6 370
-23%

1,65
2,51
1,84
-26%
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Skirta lėšų 1 gyventojui
Iš to skaičiaus
Valstybės Savivaldy- Parama
biudžetas bė

0,86
1,73
1,19
-31%

0,58
0,58
0,49
-16%

0,20
0,20
0,16
-20%

Ataskaitiniais metais iš valstybės biudžeto gavome 47 998 Eur informacijos
išteklių įsigijimui. Savivaldybė skyrė 20 000 Eur periodinių leidinių prenumeratai. Paramos
knygomis gavome už 6369,58 Eur.
Per akciją „Knygų Kalėdos“ gavome 102 fiz. vnt. už 696,42 Eur. Paramą knygomis skyrė
leidykla „Alma littera“ 368 fiz. vnt. už 868,94 Eur. Swedbank AB dovanojo 10 fiz. vnt. „Pradėk
dabar: finansinis gidas paaugliams“ (95,90 Eur). Jonavos kraštietė Eitvydė Pranevičienė dovanojo
19 egz. savo knygos (95,00 Eur). Fotografas Mindaugas Kavaliauskas bibliotekos fondams
dovanojo 20 fiz. vnt. savo fotografijų albumų. Knygų autorė Indrė Jonušaitytė dovanojo 6 fiz. vnt.
savo ir savo dukros parašytų knygų. Knygas bibliotekai dovanojo Judita Puišo, Marius Lasinskas,
Aleksiejus Gaiževskis ir kt.
Kaip ir kasmet, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas užprenumeravo mūsų
bibliotekai 42 pavad. periodinių leidinių kultūros tema („7 meno dienos“, „Šiaurės Atėnai“,
„Literatūra ir menas“, „Metai“, „Kultūros barai“, „Tapati“, „Kelionė“, „Tipu tapu“, „Laimiukas“,
Tremtinys“ ir pan.). Šiuos leidinius galima buvo skaityti ne tik skaitykloje, bet ir Knygų terasoje.
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2021 m. įsigytų dokumentų paskirstymas tarp
viešosios bibliotekos ir filialų
Finansavimo
šaltinis

Nupirkta
iš viso
VB
(fiz. vnt.) (fiz.vnt.)

Gauta
lėšų
(Eur)

Valstybės
47 998
biudžeto lėšos
Savivaldybės
20 000
(prenumeratai)
Kiti šaltiniai
6 370
(parama)

VB
(% )

Iš jų gavo:
MF
MF
(%)
(fiz. vnt.)

Vidutiniškai
KF (fiz. vnt.)

Vidutiniškai
KF (%)

5 198

1491

29

1016

20

179

3,4

8 214

1074

13

641

7,5

433

5,3

1 410

179

13

40

3

79

5,6

Viešoji biblioteka gavo 2 852 fiz. vnt., 19 % visų gautų dokumentų. Miesto filialas gavo
1 750 fiz. vnt., 12 % visų gautų dokumentų.
Kaimo filialai gavo 10 287 fiz. vnt., 69 % visų gautų dokumentų. Vidutiniškai kaimo
filialas gavo 686 fiz. vnt., 4,6 % visų gautų dokumentų. Daugiausia gavo Žeimių (855 fiz. vnt.),
Ruklos (829 fiz. vnt.) ir Šveicarijos (732 fiz. vnt.) filialai. Mažiausiai gavo Batėgalos (590 fiz.
vnt.) ir Šilų (611 fiz. vnt.) filialai.
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Periodinių leidinių prenumerata 2019–2021 m.
Lėšos prenumeratai
(tūkst. Eur)
Biblioteka

VB
MF
KF
SVB

Užprenumeruota pavadinimų

2019

2020

2021

2019

2020

2021

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

2,7
1,1
12
15,8

3,4
1,6
15
20

69
40
21
95

69
41
22
109

70
40
21
109
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Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo lėšų 2021-ų metų periodinių leidinių prenumeratai
ir užprenumeravo pavadinimų:
 2019 m. - 724 Eur, 21 pavad.
 2020 m. - 799 Eur, 22 pavad.
 2021 m. – 809 Eur, 21 pavad.
Fondo komplektavimo ir panaudojimo optimalumas
Fondo apyvarta mažai keitėsi visose bibliotekose. Palyginus su 2020 m. VB apyvarta
sumažėjo nuo 1,9 iki 1,6. Miesto ir kaimo filialuose išliko tokia pati kaip ir praėjusiais metais.
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Dokumentų fondo apyvarta 2019-2021 m.
2019 m.
2,3
3
3,6
1,6

SVB
VB
MF
KF

2020 m.
1,6
1,9
1,7
1,3

2021 m.
1,4
1,6
1,7
1,3

2021-ais metais leidyklos iš naujo perleido nemažai knygų, kurių ankstesnių leidimų VB
turime pakankamai, todėl nemažai knygų atiteko filialams. Be to, 2021-ais metais turėjome žymiai
mažiau lėšų dokumentų įsigijimui, nei 2020-ais metais. Dėl šios priežasties pirkome mažiau vieno
pavadinimo egzempliorių.
4 pav.

Fondo atnaujinimo koeficientas 2019-2021 m.
11

KF

13

9
8

MF

11

8

5

VB

7

6

9

SVB

10

8
0

2

4

6
2021 m.

8
2020 m.

10

12

14

2019 m.

Periodinių leidinių prenumeratai lėšų gavome pakankamai. Jų užteko pratęsti
prenumeratą 2021-ų metų II pusmečiui ir užprenumeruoti periodinius leidinius visiems 2022ieiems metams iš karto. Prenumerata buvo vykdoma atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus, t. y.
apklausus filialų darbuotojus kokie leidiniai yra skaitomiausi kiekviename filiale.
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Perkant knygas ir kitus informacijos išteklius taip pat buvo apklausiami darbuotojai,
renkami bibliotekos vartotojų pageidavimai. Pastaruoju metu vartotojai pageidauja knygų istorine
tematika, skaitomos knygos apie gamtą, psichologiją, vaikų auklėjimą. Didelį dėmesį skiriame
rekomenduojamų perskaityti knygų (kurios turi didžiausią paklausą) įsigijimui, susidėvėjusių
dokumentų atnaujinimui.
Įsigyjant informacijos išteklius visada atsižvelgiama ar juose yra kraštotyrinės
informacijos (apie Jonavą, apie kraštiečius, kraštiečių parašytos knygos).
Pastebėjome, kad mažai panaudojamas informacinis bibliotekos fondas. 2022-ais metais
numatėme spręsti šią problemą. Akivaizdu, kad šiais interneto laikais vartotojai nelinkę ieškoti
informacijos knygose ar naudotis spausdintais žodynais. Informaciniai fondai mažai naudojami ir
filialuose. Be to, informacinių leidinių mažai išleidžiama, o juose esanti informacija greitai sensta.
Kraštotyros fondas
VB Kraštotyros fondą sudaro 3128 dokumentai. 2021 m. kraštotyros fondas pasipildė 66
dokumentais (2020 m. – 115), padidėjo 2,2 %. 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. Rinkiniai neatsispinti bibliotekos elektroniniame
kataloge. 2021 m. redagavome leidinių aprašus elektroniniame kataloge juos priskiriant
rinkiniams. Rugpjūčio mėn. sujungus visų bibliotekų katalogus į vieną bendrą ir bibliotekos
katalogą perkėlus į naują sistemą, ne visi įrašyti duomenys išsisaugojo.
Skyriuje saugoma kortelinė Kraštotyros kartoteka. Joje sukaupti bibliografiniai įrašai,
sudaryti iki 2005 m. Kraštotyros kartoteka (dvidešimt trys dėžutės, 34860 kortelių) sutvarkyta
pagal UDK lenteles. Ji yra prieinama skaitytojams, bet nėra populiari. Nuo 2004 m. rajoniniai
laikraščiai aprašomi LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje, įrašai kaupiami elektroniniame
bibliotekos kataloge, taip pat iki 2021 m. liepos mėn. buvo siunčiami į NBDB. Dabar įrašai kuriami
naujoje sistemoje ir jie automatiškai papildo jungtinį Lietuvos bibliotekų katalogą. 2021 m. sukurti
1485 analiziniai įrašai (2020 m. – 1521). LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje aprašomi
straipsniai iš rajono laikraščio „Alio Jonava“, taip pat iš respublikinės spaudos ir iš knygų,
autoryste ar turiniu susiję su Jonavos kraštu.
Leidyba
2021 m. buvo šeštieji Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ leidimo
metai. Jau išleista 14 numerių. Metraštis nušviečia pagrindinius valstybingumo akcentus,
pažymimos jubiliejinės istorijos datos, pagerbiami iškilūs jonaviečiai jų gimimo jubiliejų proga,
skyrelyje ,,Susitikimas su įdomiais žmonėmis“ pristatomi žymūs krašto žmonės. Kūrybinės
mozaikos skyriuje publikuojama ir žymesnių kraštiečių, ir jaunų kūrėjų, konkursų laureatų kūryba.
Spausdinami kraštiečių prisiminimai, aprašomi Jonavos krašto istoriniai įvykiai. Leidinio misija –
pakylėti gabius poetus, rašytojus, menininkus, krašto istorijos tyrinėtojus bei puoselėtojus ir
suteikti jiems galimybę bendrauti su skaitytojais, kritiškai vertinti meno, kultūros, istorijos įvykius,
garsinti Jonavos vardą svetur. Metraščio periodiškumas – 2 leidiniai per metus, tiražas – 500 egz.
Leidinys iliustruotas spalvotomis nuotraukomis. Leidybą finansuoja Jonavos rajono savivaldybė.
Visi metraščio „Taurosta“ numeriai elektroniniu formatu yra publikuoti bibliotekos elektroninėje
svetainėje. Juos galima rasti adresu: https://jonbiblioteka.lt/taurosta. 2021 m. išleisti du metraščio
„Taurosta“ numeriai – Nr. 1 (13) birželio mėnesį ir Nr. 2 (14) gruodžio mėnesį.
Ataskaitiniais metais buvo renkama medžiaga ir ruošiama leidinio ,,Jonavos krašto
gyventojų genocidas“ internetinė versija. Tai Jonavos krašto gyventojų, 1940–1953 m.
nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos, sąrašas su aprašais, archyviniais dokumentais. Gavus
finansavimą iš rajono savivaldybės, gegužės mėnesį pradėti naujos interneto svetainės kūrimo
darbai, ruošiami Jonavos krašto gyventojų genocido aprašai. Sukurta interneto svetainė
www.jonavagenocidas.lt. Ji pildoma duomenimis. Svetainės apimtis – virš 1600 žmonių
pavardžių, nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos, aprašų. Vokiečių okupacijos laikotarpio aukos
minimos, nukreipiant skaitytoją į jau sukurtą Lietuvos žydų genocido svetainę. Ruošiami vokiečių
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okupacijos laikotarpio kitų rezonansinių smurtinių įvykių aprašymai. Vienas iš jų – Užusalių ir
Paskutiškių kaimų taikių gyventojų sušaudymai 1942 m. Svetainėje išskirta pokario partizaninio
pasipriešinimo apžvalga, nukentėjusių, žuvusių partizanų sąrašas. Laikantis asmens duomenų
apsaugos reikalavimų, su Lietuvos ypatinguoju archyvu buvo sudaryta sutartis dėl archyvinės
medžiagos publikavimo, kuri bus tęsiama 2022 m. Svetainės pagrindiniai puslapiai yra suformuoti
ir jau patalpinta 30% informacijos apie asmenis, nukentėjusius nuo dviejų okupacinių režimų.
Darbai bus tęsiami visus 2022 metus, įkeliant naują informaciją iš archyvų ir kitų šaltinių.
Medžiaga apie Jonavos kraštą renkama ir iš archyvų.
Daug kraštotyros informacijos skelbiama bibliotekos interneto svetainėje. Čia pradėta
skelbti senosios spaudos retrospektyva, Senųjų žydų kapinių dokumentavimo darbai, pristatomi
bibliotekos leidiniai, žemėlapiai ir kita medžiaga. Per 2021 m. paruošta 11 virtualių kraštotyrinių
parodų ir 1 atnaujinta, paruoštos ir paskelbtos 37 kraštiečių biografijos su bibliografija, kas metai
ruošiamas Jonavos krašto žymių datų kalendorius, sudaryta 12 bibliografinių sąrašų „Jonavos
rajonas ir kraštiečių straipsniai respublikinėje spaudoje“ (įtraukti 825 straipsniai), renkama ir
kaupiama su Jonavos kraštu susijusi įvairi informacija.
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 šitas fondas neišliks.
Dokumentų antrinė atranka ir nurašymas
2021-ais metais buvome išsikėlę uždavinį užbaigti Kuigalių (po kraustymosi į naujas
patalpas), Žeimių ir Upninkų filialų (po fondo patikrinimų) atrinktų nurašymui susidėvėjusių ir
praradusių aktualumą dokumentų nurašymą. Šie filialai nurašė daugiausia dokumentų. Užusalių
filiale buvo atliktas fondo patikrinimas, kurio metu taip pat atrinkome nurašyti daug susidėvėjusių
ir praradusių aktualumą dokumentų. Dalį jų nurašėme 2021-ais metais, likusius planuojame
nurašyti 2022 metais. Viešojoje bibliotekoje mažinome dokumentų dubletiškumą, taip pat valėme
fondą nuo susidėvėjusių ir praradusių aktualumą dokumentų.
Iš viso SVB nurašyta 19 959 fiz. vnt., 1 912 pavad. dokumentų.
 VB nurašyta 5 009 fiz. vnt., 589 pavad.
 Miesto filiale 1 727 fiz. vnt., 876 pavad.
 Kaimo filialuose 13 223 fiz. vnt., 1 323 pavad.
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Dokumentų nurašymo priežastys 2019–2021 m., fiziniai vienetai

Metai

2019
2020
2021
Skirtumas
2020/2021 m.,
procentai





Nurašyta
iš viso

Susidėvėjusių

19 436
22 216
19 959
-10 %

12 061
14 680
12 275
-16%

Iš to skaičiaus
Pasenusių
Kitos priežastys
turiniu

7 334
7 372
7 668
+4%

18
29
16
-44%

Vartotojų
prarastų

23
135
0
-100%

Susidėvėję dokumentai sudaro 61,5 % visų nurašytų dokumentų.
Praradę aktualumą dokumentai sudaro 38,4 % visų nurašytų dokumentų.
Dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai (dingę dėl nenustatytų priežasčių) 0,1 % visų
nurašytų dokumentų.
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2021-aisiais metais gautieji dokumentai sudarė 8,6 %, o nurašyti dokumentai sudarė 11,5 % viso
SVB fondo. Per metus fondas sumažėjo 2,9 %.
Dokumentų fondo apsauga
2021-ais metais buvo atlikti dviejų filialų fondo patikrinimai. Užusalių filiale buvo atliktas
fondo patikrinimas keičiantis filialo darbuotojui, Šveicarijos filiale – pagal planą (praėjus 7 m. po
paskutinio patikrinimo).
Seniausiai fondo patikrinimai buvo atlikti Juškonių filiale (2015 m.), Batėgalos filiale
(2016 m.) ir Kulvos filiale (2017 m.). Šiais metais numatyta atlikti Fondo patikrinimus Juškonių
ir Batėgalos filialuose.
Viešojoje bibliotekoje ruošėmės fondo patikrinimui. Atrinkome nurašymui susidėvėjusius
ir praradusius aktualumą dokumentus. Surašėme aktus. Nurašius šiuos dokumentus 2022-ais
metais, 2023-ais metais galėsime atlikti fondo patikrinimą. Tam reikia, kad visi fondo dokumentai
turėtų brūkšninius kodus, o visi nurašyti dokumentai būtų išbraukti iš elektroninio katalogo ir
inventoriaus knygų.
2022-ais metais reikėtų didesnį dėmesį skirti vartotojų negrąžintų dokumentų išieškojimui.
Galbūt dėl tebesitęsiančio karantino ir riboto žmonių bendravimo buvo sunkiau atlikti šį darbą.
IX. TYRIMAI IR METODINĖ VEIKLA
2021 metų gegužės-rugsėjo mėnesiais Jonavos viešojoje bibliotekoje buvo atliktas
vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas. Tyrimui atlikti duomenys buvo
renkami anketinės apklausos būdu. Anketos buvo platinamos dviem būdais – bibliotekos erdvėse
buvo platinamos popierinės anketos, o bibliotekos socialiniame tinkle Facebook ir internetiniame
puslapyje Facebook buvo dalinamasi internetinės apklausos forma. Anketą sudarė 11 klausimų –
10 klausimų su pasirinkimo variantais bei neprivalomas atviras klausimas. Apklausoje dalyvavo
250 bibliotekų lankytojų. Plačiau tyrimas aprašytas 3 priede.
Metodinė veikla
Pagrindinės metodinio darbo kryptys: ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, tobulinti
bibliotekų paslaugas, organizuojant profesinius renginius, diegti bibliotekų darbo naujoves
praktikoje. Tikslams pasiekti buvo organizuojami profesiniai pasitarimai ir išvykos.
Susirinkimai. Pasitarimai. Jau antrus metus dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos
Lietuvoje, buvo rengiami tiesioginiai ir nuotoliniai darbuotojų pasitarimai. Surengta 10 pasitarimų,
iš jų 7 nuotoliniai darbuotojų pasitarimai Teams programa. Gruodžio mėnesį vyko kvalifikacinėmetodinė išvyka į Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteką. Darbuotojai
dalyvavo seminare „Kultūrinių paslaugų plėtra bibliotekose“ bei edukacijoje apie režisierių J.
Miltinį. Kelionės pabaigoje aplankė Pakruojo dvarą ir pasigrožėjo žibintų festivaliu „Stebuklų
šalyje“.

Seminaras „Kultūrinių paslaugų plėtra bibliotekose“
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Pasitarimuose buvo analizuojami bibliotekų statistiniai rodikliai, ataskaitų ir planų
rengimo klausimai, fondų politika ir informacinių išteklių komplektavimo klausimai, Darbas su
Vartotojų registracijos posisteme: klausimai ir sprendimai; bibliotekos reklama, bendravimas su
žiniasklaida; įvairūs bibliotekinės veiklos ir kiti organizaciniai klausimai. Vyko praktiniai
mokymai „Darbas su Vartotojų registracijos posisteme“, „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.
Išvykos į padalinius. Viena iš metodinės veiklos formų – bibliotekininkų konsultavimas
išvykų į padalinius metu. Tai vykdė Metodikos ir informacinių išteklių vadovė, Direktorės
pavaduotoja, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Informacinių sistemų inžinierius. 2021
metais buvo organizuota 40 išvykų į padalinius, vidutiniškai viename padalinyje apsilankyta po
2,6 karto. Išvykos buvo organizuojamos dėl įvairių priežasčių: kompiuterinės įrangos ir LIBIS
priežiūra, metodinės pagalbos teikimas: buvo atliekama pirminių darbo apskaitos dokumentų
patikra, tikrinama bendra bibliotekos tvarka, taip pat išvykų metu darbuotojai buvo konsultuojami
įvairiais profesiniais klausimais, stebimi veiklos pokyčiai, suteikta metodinė pagalba knygų fondo
sustatymo, skaitytojų apskaitos, renginių rengimo ir kitais klausimais. Filialuose lankėsi Viešosios
bibliotekos direktorė, Direktorės pavaduotoja, Metodikos ir informacinių išteklių vadovė,
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vadovė, Informacinių sistemų inžinierius.
Ataskaitiniais metais konsultacijos darbo klausimais buvo teikiamos telefonu,
elektroniniu paštu.
Metodinės rekomendacijos. Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus vadovė paruošė
„Įžymios datos 2022 metais“, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vadovė paruošė „Jonavos krašto
jubiliejinės ir žymios datos 2022-aisiais metais“.
X. BIBLIOTEKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. DARBUOTOJAI
5 pav.

Bibliotekos direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
Metodikos ir
informacinių išteklių
skyrius

Vartotojų
aptarnavimo
skyrius

Specialistai

Informacijos ir
kraštotyros
skyrius

Atvirasis
jaunimo centras

Ūkio dalis

Personalo specialistas
Kultūrinių veiklų
organizatorius

Rimkų
filialas

Rinkodaros ir viešųjų
ryšių specialistas

Kaimo
filialai (15)

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos organizacinė struktūra nesikeitė. Jonavos
rajono savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 49 asmenys (patvirtinta 50,75 etatai), Viešojoje
bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 39 profesionalūs bibliotekininkai (38,5 etato).
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Profesionalūs bibliotekininkai

Iš
viso

VB
MF
KF
SVB

18
4
17
39

Dir
ban
čių
nep
ilną
d.
d.

0
0
6
6

Su aukštuoju išsilavinimu

Su aukštesniuoju išsilavinimu

Bibliotekiniu
Iš
vis
o

12
2
8
22

%

66,6
50
47,1
56,4

Iš
viso

%

7
1
2
11

58,3
50
25
50

Su kitu
išsilavinimu

Bibliotekiniu
Iš
viso

%

5
1
6
12

27,7
25
35,3
30,8

Iš viso

%

5
1
2
8

100
100
33,3
66,6

Iš viso

%

1
1
3
5

5,5
25
17,6
12,8

Profesionalūs bibliotekininkai, dirbantys nepilną darbo dieną, sudaro 15,4 % visų
darbuotojų ir jie visi dirba kaimo filialuose.
SVB 56,4 % visų darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų 50 % turi bibliotekinį
išsilavinimą. Aukštesnįjį išsilavinimą turi 30,8 % darbuotojų, iš jų 66,6 % turi bibliotekinį
išsilavinimą. Kitą išsilavinimą turi 12,8 % bibliotekininkų.
VB – aukštąjį išsilavinimą turi 66,6 % darbuotojų, iš jų 58,3 % turi bibliotekinį aukštąjį
išsilavinimą.
Miesto filiale su aukštuoju išsilavinimu dirba 50 % darbuotojų, kaimo filialuose – 47,1
%. Iš jų su bibliotekiniu išsilavinimu miesto filiale – 50 %, kaimo filialuose – 25 %.
Darbuotojų kaita
2021 metais keitėsi darbuotojai Viešojoje bibliotekoje: viešųjų ryšių specialistė ir
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė. Keitėsi darbuotojai Rimkų filiale ir
Užusalių filiale.
SVB ataskaitiniais metais dirbo 5,1 % profesionalių bibliotekininkų pensinio amžiaus.
Nors šių darbuotojų procentas yra nedidelis, tačiau jaunų darbuotojų (iki 30 metų) turime tik 1
(2,5%). Didžiausia profesionalių bibliotekininkų amžiaus grupę sudaro darbuotojai nuo 50 metų
iki pensinio amžiaus, tai yra 84,8 % visų darbuotojų.
Darbuotojų profesionalumo ugdymas
Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, profesionalumo ugdymas bei žinių tobulinimas yra
neatsiejama mūsų kasdienybė. Ataskaitiniais metais kvalifikaciją kėlė 63,3 % visų darbuotojų.
Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai aktyviai įsijungė į organizuojamus
nuotolinius mokymus. Viešosios bibliotekos skyrių ir padalinių darbuotojai 89 kartus dalyvavo
mokymuose ir įvairiuose seminaruose. Nuotoliniai mokymai sudarė 90 procentų visų mokymų.
Nemažai dėmesio buvo skirta mokymams darbui LIBIS su programa: „Efektyvus Lietuvos viešųjų
bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę“,
„Skaitytojų aptarnavimo (darbuotojo) mokymai“, „LIBIS komplektavimo mokymai”, „El.
paslaugų vykdymas /administravimas. Paslaugos skirtos skaitytojams ir organizacijoms“ ir kiti.
Plačiau apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą galima rasti 4 priede.
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Kvalifikacijos kėlimas 2021 m.

VB
MF
KF
SVB

Darbuotojų (unikalių)
kėlusių kvalifikaciją
skaičius

Kvalifikacijos kėlimo kartai

Vidutinis kartų skaičius
tenkantis 1 bibliotekos
specialistui

14
3
14
31

58
3
28
89

4,1
1
2
2,9

Darbuotojų įvertinimas ir skatinimas
2021 m. Viešoji biblioteka apdovanota 10-čia padėkų:
LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėka už aktyvų
dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“; padėka Jonavos viešajai bibliotekai už nuoširdų
indėlį į nacionalinį projektą „Prisijungusi Lietuva“ stiprinant savo krašto žmonių skaitmeninius
įgūdžius; Jonavos rajono savivaldybės mero padėka už dalyvavimą Kalėdinių eglučių miestelyje
ir kt.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos padėkos raštas įteiktas
bibliotekos direktorei Skirmutei Gajauskaitei už nuoširdžias pastangas skatinant kultūros paveldo
pažinimą ir žinių sklaidą.
Džiaugiamės, kad Viešoji biblioteka, už įdomią ir išskirtinę veiklą su vaikais ir jaunimu,
laimėjo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų konkurso nominaciją
„Biblioteka – vaikų ir jaunimo draugas“. Šiame konkurse dalyvavo ir Kulvos filialas, kuris buvo
apdovanotas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos padėka.
XI. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose kuriama šiuolaikiška, saugi, estetiška bibliotekų
materialinė ir techninė bazė, pritaikyta gyventojų informaciniam ir kultūriniam ugdymui bei
laisvalaikiui, diegiamos naujos technologijos. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
ir padalinių infrastruktūros būklė gera: renovuota ir atnaujinta Viešoji biblioteka, Rimkų filialas.
Kaimo filialai dar ne visi atnaujinti, gerose patalpose dirba 11 kaimo filialų, 4 – patenkinamuose
(Rukla, Šilai, Užusaliai, Žeimiai), jiems reikalingas didesnis ar mažesnis remontas.
Pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ kaimo filialuose buvo gauti stacionarūs kompiuteriai, bevielio
ryšio prieigos įrenginiai, projektoriai ir televizoriai. Metų pabaigoje Rimkų filiale buvo gautas
Eksperimentinis paketas (Virtualios realybės akiniai ir jų priedai).
Ataskaitiniais metais buvo nupirkta 8 nešiojami kompiuteriai, kurie skirti atnaujinti
Viešosios bibliotekos mokymų klasę.
XII. FINANSAVIMAS
Biudžeto lėšos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis.
Privatūs asmenys, įstaigos, įmonės kartais suteikia finansinę paramą Viešajai bibliotekai ir jos
filialams.
Viešosios bibliotekos renginiai finansuojami vykdant projektinę veiklą. 2021 m. Viešoji
biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos gavo 8,8 tūkst. Eur projektams įgyvendinti, iš Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauta 16 tūkst. Eur, Jonavos
rajono savivaldybė papildomai skyrė 6,1 tūkst. Eur projektams įgyvendinti.
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Dokumentams įsigyti lėšos sumažėjo net 35 %. Dėl paskelbto Lietuvoje karantino
Kultūros ministerija 2020 m. skyrė papildomai lėšų dokumentų įsigijimui, o ataskaitiniais metais
papildomai lėšų negavome. 26,6 % išaugo lėšos skirtos periodikos prenumeratai, kurias skyrė
Jonavos rajono savivaldybė.
Darbo užmokesčio fondas išaugo 7 %.
Leidybai iš Jonavos rajono savivaldybės buvo gauta 12,0 tūkst. Eur. Buvo išleisti Jonavos
krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ du numeriai, renkama medžiaga ir ruošiama
leidinio ,,Jonavos krašto gyventojų genocidas“ internetinė versija, kraštotyriniai metų kalendoriai
ir knygų skirtukai.
2021 m. už mokamas paslaugas surinkta 1,4 tūkst. Eur – 0,8 tūkst. Eur mažiau nei
praėjusiais metais.
IŠVADOS
2021-aisiais metais, dėl besitęsiančių ribojimų Jonavos viešosios bibliotekos veikla
laviravo tarp nuotolinių veiklų bei grįžimo prie įprasto gyvo bendravimo ir gyvų susitikimų.
Bibliotekoje ištisus metus organizuojami renginiai, edukacijos, kūrybiniai užsiėmimai vaikams ir
jaunimui. Ataskaitiniais metais bibliotekose gausiai organizuota susitikimų su autoriais ir jų knygų
pristatymo renginių. Per metus surengta daugiau nei 900 įvairių renginių.
Lietuvos informacinės visuomenės kūrimas itin svarbi Jonavos viešosios bibliotekos
veiklos sritis. Noras išmokti naudotis informacinėmis technologijomis, užsienio kalbų, gebėti
valdyti informaciją į bibliotekos rengiamus informacinio raštingumo mokymus pritraukė daugiau
nei 400 gyventojų.
Praėjusiais metais Viešoji biblioteka sėkmingai įgyvendino 5 projektus, kuriuos dalinai
finansavo Lietuvos kultūros taryba, Jonavos rajono savivaldybė ir Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės ir darbo ministerijos. Projektų įgyvendinimui pritraukta per 28,8 tūkst. eurų.
Didelio dėmesio sulaukė projektas „Pasaulis knygų terasoje“, trukęs 13 vasaros
trečiadienių ir pritraukęs iki 900 žiūrovų ir dalyvių. Pirmąjį vasaros trečiadienį iškilmingu „Vasara
su knyga“ vėliavos pakėlimu ir „Labaiteatro“ interaktyviu muzikiniu spektakliu „Aplink pasaulį
2“ prasidėjusi kelionė tęsėsi visą vasarą, o mažų ir didelių bibliotekos lankytojų laukė susitikimai
su įvairiais rašytojais ir knygų iliustruotojais.
Atvirojo jaunimo centro darbuotojos įgyvendino vieną iš didžiausių projektų „Įkirsk
pozityvo. Projekto metu organizuota daug įvairių renginių, aplankė ir pasisėmė gerosios patirties
iš Druskininkų jaunimo užimtumo centro, Zarasų jaunimo centro ir Utenos vaikų ir jaunimo
užimtumo centro. Jonavos jaunimas buvo įtrauktas į aktyvų gyvenimo būdą, suteikta galimybė
plėsti akiratį, atrasti, pažinti, bendrauti, bendradarbiauti.
Ataskaitiniais metais buvo atlikta vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
apklausa. Pastebėjome, jog daugiau nei pusė (51%) apklaustųjų bibliotekoje lankosi dažniau nei
kartą per mėnesį, todėl galima teigti, jog naudojimasis Jonavos viešąja biblioteka išliko intensyvus.
Pasitenkinimas bibliotekos atmosfera – patalpomis, fondais, aptarnavimu – yra didelis, tik dalis
apklaustųjų nesinaudoja tam tikromis bibliotekos siūlomomis paslaugomis. Didžioji dalis
apklaustųjų apie bibliotekos kuriamą aplinką, jos darbuotojus atsiliepia tik gerais atsiliepimais,
tačiau didžiąją dalį neigiamų atsiliepimų sudarė knygų išdavimo/grąžinimo programa LIBIS, kuri
rugsėjo mėnesį atsinaujino, todėl vyravo nuolat pasikartojantys nesklandumai ir sistemos
strigimai.
Bibliotekos lankytojai, dalyvavę apklausoje buvo išties skirtingi savo amžiumi,
prioritetais, veiklomis, todėl norisi pasidžiaugti, jog tokius skirtingus žmones apjungia ir vieningą
bendruomenę sukuria Jonavos viešoji biblioteka.
Penkerius metus gyvuojanti Knygų terasa ir toliau išlieka viena iš mėgstamų vietų
Jonavos mieste. Viešosios bibliotekos darbo metu, per ataskaitinius metus Knygų terasoje
apsilankė – per 5 tūkst. lankytojų. Tai gyventojai, kurie atnešė jiems nereikalingas ar perskaitytas
knygas į knygų lentyną, ieškojo pasikeisti ar šiaip pasidomėti suneštomis knygomis. Jonaviečiai į
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knygų lentyną atnešė apie 6000 knygų, pasiėmė apie 4000 knygų. Per metus Knygų terasoje įvyko
21 renginys, kuriuose dalyvavo 1000 lankytojų.
Jonavos viešojoje bibliotekoje įteikta jau penktoji Kasmetinė respublikinė Grigorijaus
Kanovičiaus literatūrinė premija. Premijos steigėjas – Jonavos rajono savivaldybė taryba. 1000
eurų Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija įteikta teatrologei Inai Pukelytei už romaną
„Panelės iš Laisvės alėjos“. Renginio metu skambėjo tarpukario įvairių tautų liaudies dainos,
atliekamos grupės „Marga muzika“, buvo eksponuota Vilniaus žydų Gaono istorijos muziejaus
paroda „Lietuva litvakų kūryboje“.
Ataskaitiniais metais išleisti du Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“
numeriai. Knygų terasoje buvo paminėta Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“
5-erių metų sukaktis.
Pradėjome rinkti Jonavos krašto gyventojų genocido medžiagą, kurios pagrindu kuriama
interneto svetainė www.jonavagenocidas.lt, kurioje – Jonavos krašto gyventojų, 1941–1953 m.
nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos, sąrašas su aprašais, archyviniais dokumentais.
Paminėjome Jeronimo Ralio gimimo metines. Viešojoje bibliotekoje organizuota
konferencija „Jeronimas Ralys 1876–1921. Homero „Odisėja“ vertimui į lietuvių kalbą – 100
metų“. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto,
Vytauto Didžiojo universiteto, Jeronimo Ralio gimnazijos.
Viešojoje bibliotekoje buvo įteikta Jonavos rajono savivaldybės Prano Davalgos vardo
premija. Šiais metais premija skirta Verai Kocianovai už Alvydo Šlepiko romano „Mano vardas
Marytė“ vertimą į čekų kalbą. Renginyje dalyvavo Čekijos respublikos ambasadoraus Vít Korselt.
Džiugu kai darbas ir visos pastangos nelieka neįvertintos. 2021 metais mus pasiekė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros paveldo departamento, Asociacijos „Langas į
ateitį“ padėkos, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos nominacija „Vaikų ir
jaunimo draugas“ ir kitos.

Ataskaitą rengė:
Direktorė Skirmutė Gajauskaitė
Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vadovė Regina Lukoševičienė
Kultūrinių renginių organizatorė Kristina Jaskūnienė
Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus vadovė Vilma Vrubliauskienė
Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Asta Ribačiauskienė
Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė Simona Žičkienė
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vadovė Nijolė Degutienė
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Jonavos rajono savivaldybės
2021 metų veiklos ataskaitos
1 priedas
KULTŪRINĖ EDUKACINĖ VEIKLA
Viešojoje bibliotekoje įteikta penktoji kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus
literatūrinė premija. Premijos steigėjas – Jonavos rajono savivaldybė taryba. 1000 eurų premija
įteikta Inai Pukelytei už romaną „Panelės iš Laisvės alėjos“, komisiją sužavėjusį puikiai atskleista
tarpukario Kauno daugiataute kultūrine ir socialine istorija bei unikalia populiariosios ir rimtosios
literatūros derme. Jonavos viešosios bibliotekos skaitykloje suskambo įvairių tautų liaudies dainos,
atliekamos grupės „Marga muzika“ trio, o po apdovanojimų svečiai galėjo apžiūrėti eksponuojamą
parodą „Lietuva litvakų kūryboje“.

Viešojoje bibliotekoje buvo įteikta Jonavos rajono savivaldybės Prano Davalgos vardo
premija. Šiais metais premija skirta Verai Kocianovai už Alvydo Šlepiko romano „Mano vardas
Marytė“ vertimą į čekų kalbą. Renginyje dalyvavo Čekijos respublikos ambasadoraus Vít Korselt.
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Minint 145-ąsias Jeronimo Ralio gimimo, 100-ąsias mirties ir 100-ąsias Homero
„Odisėjos“ vertimo į lietuvių kalbą metines, Viešojoje bibliotekoje organizuota konferencija
„Jeronimas Ralys 1876–1921. Homero „Odisėja“ vertimui į lietuvių kalbą – 100 metų“.
Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Vytauto
Didžiojo universiteto, Jeronimo Ralio gimnazijos.

Knygų terasoje per metus įvyko 21 renginys, kuriuose dalyvavo 1144 lankytojai. Bene
daugiausiai dėmesio ir vaikų sulaukė projektas „Vasara su knyga“, trukęs 13 vasaros trečiadienių
ir pritraukęs iki 100 ir daugiau vaikų.
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Pirmąjį vasaros trečiadienį iškilmingu „Vasara su knyga“ vėliavos pakėlimu ir
„Labaiteatro“ interaktyviu muzikiniu spektakliu „Aplink pasaulį 2“ prasidėjusi kelionė tęsėsi net
13 trečiadienių, kurių metu ir mažų, ir didelių bibliotekos lankytojų laukė susitikimai su įvairiais
rašytojais ir knygų iliustruotojais – Inga Dagile, Kotryna Zyle, Tomu Dirgėla, Virgiu Šidlausku,
Aušra Kiudulaite, Agne Nananai, Benu Bėrantu, Vilija Kvieskaite, Dovile Zavedskaite ir kitais bei
knygų personažais. Susitikimų metu kartu su knygų kūrėjais vaikai mokėsi kurti istorijas, piešti
komiksus ir gaminti knygų personažus, taip pat stebėjo cheminius eksperimentus. Be to, šią vasarą
sutiktas Knygų terasos 5-asis gimtadienis, kur netrūko dainų, Knygų terasą puošė didelis tortas bei
šventės metu apdovanoti nuotraukų konkurso laimėtojai, kurie gavo metines žurnaliuko PENKI
prenumeratas, o Jonavos miesto gimtadienis pasitiktas kartu su koncertuojančių rašytojų grupe
„Knygų vaikai“. Taip pat visą vasarą bibliotekos skaitytojai dalyvavo akcijoje „Skaitymo iššūkis“.
Šia akcija organizatoriai siekė paskatinti gyventojus apsilankyti bibliotekose, sužadinti norą laikyti
rankose knygą bei visapusiškai domėtis skaitymo kultūra. Jonavos viešoji biblioteka užėmė trečią
vietą.
Akimirkos iš projekto „Vasara su knyga“ susitikimų:
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Knygų terasoje vyko renginiai visoms amžiaus grupėms. Liepą terasoje įvyko susitikimas
su metraščio „Taurosta“ skaitytojais, pažymėta jo leidimo 5-erių metų sukaktis, o rugpjūtį –
baigiamasis projekto „Miesto skaitiniai“, kurio metu viešose Jonavos miesto vietose įrengta 10
lentelių su QR kodais, kuriuose negirdėti kūrėjų tekstai apie Jonavos vietas, renginys ir tekstų
autorių apdovanojimai. Taip pat surengta Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ 35-erių metų
sukakties šventė. Joje dalyvavo ne tik Jonavos poetai, bet ir poezijos klubai iš Pakruojo, Elektrėnų,
Kėdainių.

Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ gimtadienis
Jau penktąjį kartą organizuojama Jonavos viešosios bibliotekos akcija „Moliūgų terasa“
kasmet sulaukia didelio populiarumo. Užfiksuoti 57 dalyviai ir 23 įstaigos bei bendruomenės,
suskaičiuoti 89 moliūgai, paspausti 9197 „patiktukai“ bibliotekos Facebook puslapyje vykusiame
konkurse. Kiekvienas galėjo tapti šventinės rudeninės nuotaikos kūrėju ir savo darbais puošti
terasą, kur netrūko ir jaukių laukinių gyvūnų, ir knygų personažų, animacinių filmų herojų.

Konkurso laimėtojas – Gertrūdos Beišytės su šeima (Jonavos lopšelis-darželis
„Pakalnutė“) kūrinys „Liūtas karalius“
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Jonaviečiai labai palaikė renginio idėją, aktyviai dalyvavo balsavime ir džiaugėsi kartu
sukurta erdve. Miesto bendruomenių įsitraukimas ir palaikymas – geriausias įvertinimas ir paskata
sugrįžti su naujomis idėjomis ir kitais metais

Visiems konkurso dalyviams įteiktos padėkos
Filialų renginių apžvalga
2021 m. bibliotekos tradiciškai dalyvavo ir organizavo skaitymą, kūrybiškumą skatinančius
renginius, renginius skirtus akcijai „Metų knygos rinkimai“, projektui „Šiaurės šalių literatūros
savaitė“. Skelbė apie akcijas „Senjorų dienos“, „Saugesnio interneto savaitė“, buvo stebimos
tiesioginės transliacijos. Vasaros metu bibliotekos dalyvavo projekto „Vasara su knyga“
iniciatyvoje „Skaitymo iššūkis“.
Rimkų filiale kartą per mėnesį buvo organizuojami tradiciniai renginiai: edukacinis
žaidimų rytmetis „Knygų labirintais“, užsiėmimai vaikams „Jausmų abėcėlė“, edukacinė bitutės
laboratorija, rankdarbių klubas „Katinas ir mėtinė arbata“, eko-dirbtuvės „Vaistiniai augalai“,
„Popcorn“ kino vakarai, garsiniai skaitymai „Žalios pėdos“. Nuo balandžio mėnesio, prisijungus
naujam komandos nariui, pradėti vesti menų terapijos su Spalve užsiėmimai. Organizuojami
edukaciniai užsiėmimai „Žaliosios pėdos“ pagal Kultūros paso programą, kurią finansuoja
Kultūros ministerija.
Jau tradicija tapo paminėti Pasaulinę gyvūnijos dieną. Šiai dienai skirta spaudinių paroda,
vaikai buvo kviečiami fotografuotis su nutapytais augintiniais, ieškoti bibliotekoje pasislėpusių
gyvūnų pavidalo knygų skirtukų. Renginių ciklo kulminacija – šventinė edukacija „Kaip išnešti
uodegytę“.
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Rimkų biblioteka prisijungė prie lietuviškų trumpametražių filmų agentūros „Lithuanian
Shorts“ siūlomos programos ir gruodžio mėnesį kvietė mažuosius bibliotekos lankytojus žiūrėti
animacinių filmų programą „Animacinės išdaigos“. Programoje dalyvavo 88 bibliotekos
lankytojai.
Buvo organizuoti edukaciniai žaidimų rytmečiai „Knygų labirintais“, edukacinės bitutės
laboratorijos mažiesiems, edukaciniai užsiėmimai „Jausmų abėcėlė“, kurių metu vaikai žaidė
edukacinius žaidimus, buvo supažindinami su knygomis ir skatinami skaityti. Akcijai „Metų
knygos rinkimai“ organizuoti virtualūs edukaciniai užsiėmimai: „Upės gelmėse“, „Klampynėse“.
Vyko edukaciniai užsiėmimai „Jausmų abėcėlė“. Užsiėmimai buvo vykdomi pasitelkiant
socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochis“. Pasibaigus karantino ribojimams
veiklos vyko kartą per mėnesį. Susitikimų metu buvo tobulinami bendravimo įgūdžiai, vaikai
mokėsi įvairių priemonių, padedančių emociškai sudėtingose situacijose.
Ataskaitiniais metais Rimkų bibliotekoje parengtos parodos: Linos Stankauskienės
tapybos ir keramikos darbų paroda (gegužės mėn.), neįgaliųjų ir vaikų iš socialinės rizikos šeimų
keramikos darbų paroda „Kūryba suartina“ (rugpjūčio mėn.), jūrų muziejaus kilnojamoji paroda
„Iš vandens ant skydo“ (rugpjūčio – rugsėjo mėn.).
Parodos, skirtos paminėti valstybinėms ir kalendorinėms šventėms: „Lietuvos laisvės
jubiliejų minint“ (sausio 13-ajai), „Meilė gamtoje“ (Šv. Valentino dienai), „Trispalvė“ (kovo 11ajai), „Velykos gamtoje ir knygoje“ (Šv. Velykoms), „Žodžiai Mamai“ (Motinos dienai), „Mano
Tėtis“ (Tėvo dienai), „Kalėdos nejučia ateis“ (Šv. Kalėdoms).
Kuigalių filiale ataskaitiniais metais vyko 12 edukacijų. Biblioteka kartu su Barupės
bendruomenės centru vykdė projektą „Žvakių laboratorija“. Tai ekologiškų sojų vaško žvakių
gamyba. Vaikams pravestos 3 edukacijos. Edukacijų kasmet daugėja, tai padeda pritraukti daugiau
lankytojų.

Panoterių filiale vyko teminiai renginiai: muzikinė literatūrinė kompozicija „Čia
niekados netyla lietuviška kalba“, skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti, „Svajonės link šiaurės
jūros“, skirta šiaurės šalių literatūros savaitei. Parengtos dokumentų parodos: „Kas girelėj ošia“,
skirta rašytojo S. Paltanavičiui, „Po saulutės delnu“, skirta poetei Z. Gaižauskaitei„“Česlovo
Milošo kūryba“, „Širdimi regėti“, skirta prozininko Vyt. Bubniui, „Poezija man – artima muzika“,
skirta poetės R. Skučaitei, „Jurga ir pasaulis“, skirta prozininkės J. Ivanauskaitei, „Skersgatvių
šešėliais aš ateisiu“, skirta poetės Juditos Vaičiūnaitei ir kitos.
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Kulvos filiale vyko virtualus
Vilniaus Performatyvaus dizaino agentūros
renginys „Kaip organizacijai tapti jaunimo
Pasitikėjimo tašku?“ Renginio dalyviai ne tik
dalyvavo renginyje, bet ir išbandė nują įrankį
– internetinę lentą: https://miro.com/ . Mažieji
skaitytojai
dalyvavo
edukaciniamekūrybiniame užsiėmime „Rudens spalvos”.
Užsiėmimo metu Kulvos A. Kulviečio
priešmokyklinukai pagamino „Rudens fėją“.
Organizuota tradicinė adventinė popietė
„Tylus laukimas“. Renginį organizavo
biblioteka kartu su Kulvos kultūros centru.
Dalyvavo Ruklos kultūros centro vaikų
teatras „Kaukutė“.
Šveicarijos filiale Knygnešio dienai paminėti vyko akcija „Padovanok knygos skirtuką“.
Šveicarijos ikimokyklinio skyriaus „Giliukų“ grupės vaikai su mokytoja pagamino knygų
skirtukus ir dovanojo bibliotekos lankytojams. Minint tarptautinę šeimos dieną vyko kūrybinė
terapija. Vaikai piešė savo šeimas iš geometrinių figūrėlių dėliojo savo tėvelius, pavadindami
vardais, dainavo, deklamavo, žaidė žaidimus.

Mažieji Šveicarijos filialo skaitytojai
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Jonavos rajono savivaldybės
2021 metų veiklos ataskaitos
2 priedas
Sukurtų naujų elektroninių produktų sąrašas
2021 m. paruoštos kraštiečių biografijos elektroninėje bibliotekos svetainėje:
https://jonbiblioteka.lt/krastieciai
Abėcėlinis sąrašas
1. Alyta Kazys_2021-12-10
2. Alksnytė Jurgita Elena_2021-10-28
3. Bogdanas Konstantinas_2021-02-02
4. Butas Vytautas_2021-02-04
5. Danielienė Edita_2021-02-01
6. Dobkevičienė Ona_2021-08-21
7. Dovalga Pranas_2021-10-14
8. Garmus Balys_2021-12-09
9. Gritkuvienė Svajūnė_2021-10-21
10. Ilgūnas Jonas_2021-06-08
11. Ilgūnas Stanislovas Gediminas_2021-03-18
12. Jankauskienė Vitalija_2021-06-22
13. Januškevičius Remigijus_2021-05-14
14. Kairienė Aldona_2021-12-10
15. Kosakovskienė Marija_2021-07-12
16. Kosakovskis Domininkas_2021-06-22
17. Kuliavienė Danutė_2021-08-19
18. Maskoliūnas Darius_2021-01-06
19. Merkevičius Aidaras_2021-09-20
20. Michnevičius Vaclovas_2021-10-14
21. Mrazauskienė Gražina_2021-06-07
22. Norvilas Gytis_2021-12-22
23. Palaima Klemensas Pranas_2021-02-05
24. Pranevičienė Eitvydė_2021-04-08
25. Prichodskis Edvardas_2021-04-12
26. Radvilavičius Algirdas_2021-05-18
27. Ralys Jeronimas_2021-09-22
28. Sirvydis Jonas_2021-02-02
29. Stasė Samulevičienė_2021-01-21
30. Šatienė Laimutė_2021-10-10
31. Šliogeris Vaclovas_2021-08-18
32. Taujanskaitė Elena_2021-11-15
33. Vaičiūnas Viktoras_2021-10-01
34. Vaitiekūnas Petras_2021-03-30
35. Valkauskas Arnoldas_2021-11-11
36. Venckūnas Vytautas_2021-10-06
37. Žuvininkaitė Lina_2021-06-22
2021 m. paruoštos virtualios parodos elektroninėje bibliotekos svetainėje:
https://jonbiblioteka.lt/virtualios-parodos
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Chronologinis sąrašas
1. „Veronika Gabužienė – Jonavos krašto šviesuolė“ (90-ies metų sukakčiai) _2021–01–04
2. „13 dienų saugojau laisvę“ (kraštiečio Artūro Rimkevičiaus fotonuotraukų
paroda)_2021–01–11
3. „Žmogiškumas neleidžia būti išdidžiam“ (Jono Sirvydžio 85-erių metų sukakčiai_2021–
02–04
4. „Skulptūros riteris“ (Konstantino Bogdano 95-osioms g. m.)_2021–02–26
5. „Virtuali pažintis su tarmėmis „Buities daiktų pavadinimai tarmiškai“_2021–03–05
6. „Piešinių paroda „Lietuva ir aš“_2021–03–09
7. „Darbai, o ne žodžiai parodo tikruosius žmogaus įsitikinimus“ (G. S. Ilgūno 85-osioms
g. m.)_2021–03–18
8. „Jonavos rajono garbės piliečiui Edvardui Prichodskiui – 85-eri“_2021–04–09
9. „Atgimimo sąjūdžio metus prisiminus – Gedulo ir vilties dienos paminėjimas 1989 m.
birželio 13 d. Jonavoje“_2021–06–03
10. „Prisimename Baltijos kelią“_2021–08–23
11. „Jeronimas Ralys – Homero vertėjas“_2021–10–04
12. „Pirmojo Jonavos laikraščio retrospektyva. „Pergalės vėliava“ 1951–1959 m.“_2021–11–
11
13. „Virtuali Jonavos rajono Garbės piliečių alėja“_2021–12–15
Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“:
https://jonbiblioteka.lt/taurosta
1. 2021 m. Nr. 1 (13) elektroninis variantas_2020–06–18
2. 2021 m. Nr. 2 (14) elektroninis variantas_2020–12–22
Kiti elektroniniai produktai:
1. Jonavos senosios žydų kapinės: https://jonbiblioteka.lt/jonavos-senosios-zydu-kapines#/
2. Jonavos krašto jubiliejinės datos 2021-aisiais metais: https://jonbiblioteka.lt/jonavoskrasto-jubiliejines-datos-2021-aisiais-metais
3. Interneto svetainė „Jonavos krašto gyventojų genocidas“:
https://www.jonavagenocidas.lt/
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Jonavos rajono savivaldybės
2021 metų veiklos ataskaitos
3 priedas
Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas
2021 metų gegužės-rugsėjo mėnesiais Jonavos viešojoje bibliotekoje buvo atliktas
vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas. Tyrimui atlikti duomenys buvo
renkami anketinės apklausos būdu. Anketos buvo platinamos dviem būdais – bibliotekos erdvėse
buvo platinamos popierinės anketos, o bibliotekos socialiniame tinkle Facebook ir internetiniame
puslapyje Facebook buvo dalinamasi internetinės apklausos forma. Anketą sudarė 11 klausimų –
10 klausimų su pasirinkimo variantais bei neprivalomas atviras klausimas. Apklausoje dalyvavo
250 bibliotekų lankytojų.
Vienas bibliotekos svarbiausių klausimų: kaip dažnai naudojamasi jos teikiamomis
paslaugomis, nes siūlomų paslaugų įvairovė, fondų gausa, bibliotekininkų kompetencija daro
didelę įtaką vartotojų lankymosi intensyvumui. Būtent vartotojų lankymosi intensyvumas yra
vienas pagrindinių rodiklių sprendžiant, kiek biblioteka yra svarbi visuomenei. Žinoma, 2020
metais prasidėjusi pasaulinė pandemija taip pat vis dar daro didelę įtaką lankytojų intensyvumui,
nes dalis žmonių vengia masinių susibūrimo vietų, kiti knygomis apsirūpina ilgesniam laikui, jog
apsilankymai būtų retesni.
1 diagrama

Kaip dažnai naudojatės Jonavos Viešosios
bibliotekos paslaugomis?

12; 5%22; 9%
8; 3%
15; 6%
31; 12%

Dažniau nei kartą per savaitę
Kartą per savaitę

44; 18%

Kartą per keletą savaičių
Kartą per mėnesį
Kartą per keletą mėnesių
Kartą per pusę metų

57; 23%

61; 24%

Kartą per metus
Rečiau nei kartą per metus

Daugiausia respondentų – 24 procentai – bibliotekoje lankosi kartą per keletą savaičių
arba kartą per mėnesį (23%). Kiek mažiau, 18 procentų, lankosi kartą per savaitę. Galima daryti
išvadą, jog bibliotekos lankytojų srautai sumažėjo, tačiau tikėtina, jog srautai vėl išaugs nurimus
pasaulinei pandemijai.
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2-3 diagrama

Ar
rekomenduotumėte
kitiems dalyvauti
bibliotekos…

Ar
rekomenduotumėte
kitiems apsilankyti
Jonavos Viešojoje…
5; 6%
2%
14;
231;
92%

Rekomenduočiau

Rekomenduočia
u

17; 7%
37; 15%
23; 9% 173;
69%

Galbūt
rekomenduočia
u

Galbūt
rekomenduočiau
Nerekomenduočiau
Nesinaudoju

Antrajame klausime, kuriame klausėme, ar rekomenduotų apsilankyti bibliotekoje.
Dauguma, net 92 procentai, apklaustųjų pažymėjo, jog rekomenduotų. Tai reiškia, jog biblioteka
yra patenkinti. Šiame klausime taip pat klausėme apie rekomendaciją apsilankyti edukaciniuose
užsiėmimuose. Didžioji dalis – 69 procentai – pažymėjo, jog rekomenduotų. Taip pat nemažai –
15 procentų – atsakė, jog nesinaudoja šiomis paslaugomis. Darome prielaidą, jog tai galėtų būti
vyresnio amžiaus lankytojai, neauginantys mažamečių vaikų, kuriems skirtos šios edukacijos.
4 diagrama

Ar esate patenkintas:
ELEKTRONINĖMIS PASLAUGOMIS
181
27 14 28 9
BIBLIOTEKININKŲ KONSULTACIJOMIS IR PAGALBA
195
27 4 19 5
ORGANIZUOJAMAIS MOKYMAIS
140
26 4
54
26
RENGINIAIS
160
32 4 40 14
BIBLIOTEKOS ĮRENGINIAIS
169
30 2 38 11
BIBLIOTEKOS PERIODINIAIS LEIDINIAIS
181
21 3 36 9
BIBLIOTEKOS KNYGOMIS
207
29 482
INFORMACIJOS SKLAIDA APIE BIBLIOTEKOS VEIKLĄ IR …
186
38 17 9
BIBLIOTEKOS PASIEKIAMUMU
188
34 101116
NUORODOMIS, PADEDANČIOMIS SUSIORIENTUOTI…
198
41 182
BIBLIOTEKOS DARBO LAIKU
215
24 83
BIBLIOTEKOS APTARNAVIMO KOKYBE
223
21 222
BIBLIOTEKOS PATALPOMIS
229
1416
Visiškai patenkintas
Labiau patenkintas
Labiau nepatenkintas
Visiškai nepatenkintas

Nesinaudoju

Neturiu nuomonės

Trečiajame klausime apie paslaugų vertinimą iš pateiktų atsakymų matome, kad didžioji
dalis apklaustųjų yra patenkinti bibliotekos paslaugomis. Daugiausia respondentų patenkinti
bibliotekos patalpomis (229), aptarnavimo kokybe (223) ir darbo laiku (215). Apklausos rezultatai
rodo, jog nemaža dalis nesinaudoja teikiamomis paslaugomis – organizuojamais mokymais (54)
ir renginiais (40). Todėl darome išvadą, kad nors paslaugų kokybe – aptarnavimu, patalpomis,
informacijos sklaida – lankytojai yra patenkinti, reikėtų dar labiau pasistengti įtraukti juos į
visapusišką bibliotekos veiklą.
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5 diagrama

Ar ketinate apsilankyti Jonavos
viešojoje bibliotekoje ateityje?
Ketinu

5;0%
2%
19;1;8%

Galbūt ketinu
Neketinu
Nežinau (Neturiu
nuomonės)

225; 90%

Į klausimą, ar ketinate ateityje lankytis bibliotekoje, daugiausia respondentų, net 90
procentų atsakė, kad ketina, galbūt ketina 8 procentai ir tik 1 apklaustasis neketina.
Penktasis klausimas buvo atviras, kuriame kvietėme teikti pasiūlymus ar pakomentuoti
savo atsakymus. Šioje vietoje sulaukta daug gražių žodžių apie puikų bibliotekininkų darbą –
malonų aptarnavimą ir visapusišką pagalbą. Rugsėjo mėnesį pasikeitus knygų išdavimo programai
LIBIS, daug pastabų sulaukta dėl sistemos trikdžių – sunku naudotis, stringa darbas, veikia prastai.
Taip pat sulaukta pastebėjimų, jog trūksta automobilių parkavimosi vietų.
Iš 250 apklausoje dalyvavusių respondentų 72 procentus (179) sudarė moterys, ir 28
procentus sudarė vyrai (71). Amžiaus pasiskirstymas maždaug tolygus, išsiskiria aktyviausiai
pildžiusiųjų grupė 50-59 metų amžiaus asmenų.
Apklausos duomenys parodė, jog didžioji dalis Jonavos viešosios bibliotekos lankytojų
yra Jonavos miesto (92 %) ir Jonavos rajono (4%) gyventojai. Taip pat Jonavos viešąja biblioteka
naudojasi studentai iš Kauno (2%) ir Vilniaus (2%). Didžioji dalis bibliotekos lankytojų turi
aukštąjį (42%) ir aukštesnįjį (28%) išsilavinimą.
Dirbantys ir nedirbantys bibliotekos lankytojai pasiskirstę beveik tolygiai – atitinkamai
58% ir 42%. Didžiausią dalį nedirbančiųjų (45%) sudaro pensininkai. Tolygiai pasiskirstę
studentai, moksleiviai bei vaikus prižiūrinčios mamos.
Atlikus tyrimo duomenų analizę pastebėta, jog daugiau nei pusė (51%) apklaustųjų
bibliotekoje lankosi dažniau nei kartą per mėnesį, todėl galima teigti, jog naudojimasis Jonavos
viešąja biblioteka išliko intensyvus.
Pasitenkinimas bibliotekos atmosfera – patalpomis, fondais, aptarnavimu – yra didelis,
tik dalis apklaustųjų nesinaudoja tam tikromis bibliotekos siūlomomis paslaugomis, todėl reikėtų
apgalvoti, kaip įtraukti dar daugiau lankytojų į siūlomas veiklas.
Iš pateiktų pasiūlymų ir komentarų galime pastebėti, jog didžioji dalis apklaustųjų apie
bibliotekos kuriamą aplinką, jos darbuotojus atsiliepia tik gerais atsiliepimais, tačiau didžiąją dalį
neigiamų atsiliepimų sudarė knygų išdavimo/grąžinimo programa LIBIS, kuri rugsėjo mėnesį
atsinaujino, todėl vyravo nuolat pasikartojantys nesklandumai ir sistemos strigimai.
Bibliotekos lankytojai, dalyvavę apklausoje buvo išties skirtingi savo amžiumi,
prioritetais, veiklomis, todėl norisi pasidžiaugti, jog tokius skirtingus žmones apjungia ir vieningą
bendruomenę sukuria Jonavos viešoji biblioteka.
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Jonavos rajono savivaldybės
2021 metų veiklos ataskaitos
4 priedas
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Eil.
Nr.
1.

Data
2021-02-09

2.

2021-02-11

3.

2021-02-19

4.

2021-03-10

5.

2021-03-12

6.

2021-03-24

7.

2021-03-30,31

8.

2021-05-03,07

9.

2021-05-05

10. 2021-05-07

11. 2021-05-14
12. 2021-05-26:

13. 2021-05-31

14. 2021-06-07,08

Mokymų pavadinimas

Organizatorius

„Išmani biblioteka – erdvė kurti ir
augti“ 3 val.
Planuokime laisvalaikį internetu,
6 val. nuotoliniai mokymai
Skaičiuoklė darbui ir namams, 6
val. nuotoliniai mokymai
Dokumentų kūrimas internete ir
dalijimasis su kitais, 6 val.
nuotoliniai mokymai
Skaitmeninių nuotraukų
apdorojimas ir saugus dalijimasis,
6 val. nuotoliniai mokymai
Pristatymų rengimas, 6 val.
nuotoliniai mokymai
Zoom platforma: nuotolinio
susirinkimo, mokymų bei renginių
organizavimas, 6 val. nuotoliniai
mokymai
„Darbų saugos organizavimas
įmonėje. Darbdavio ir darbuotojo
pareigos saugos ir sveikatos
srityje“. Nuotoliniai mokymai 9
val. nuotoliniai mokymai
Įstaigų atsakingų asmenų
priešgaisrinės saugos 3 val.
nuotoliniai mokymai
Karjeros galimybės tau:
inovatyvus savęs pristatymas, 6
val. nuotoliniai mokymai
Skaičiuoklė darbui ir namams, 6
val. nuotoliniai mokymai
Kad skaityti galėtų visi:
biblioteka, kuri vienija, 2,5 val.
nuotoliniai mokymai
Skaitymas kitaip: Sensorinių
skaitymų organizavimo metodika
ir įgyvendinimas bibliotekoje, 6
val. nuotoliniai mokymai
Mokymai „Kūrybinio paketo
įrangos praktinio panaudojimo
galimybės“ 16 val.

Projektas
Prisijungusi Lietuva
Projektas
Prisijungusi Lietuva
Projektas
Prisijungusi Lietuva
Projektas
Prisijungusi Lietuva
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Dalyvių
skaičius
18
1
6
1

Projektas
Prisijungusi Lietuva

1

Projektas
Prisijungusi Lietuva
Kauno apskrities
viešoji biblioteka

1

Konsultacinė firma
„Sabelija“

1

Konsultacinė firma
„Sabelija“

1

Projektas
Prisijungusi Lietuva

1

Projektas
Prisijungusi Lietuva
Lietuvos aklųjų
biblioteka

10

Kauno apskrities
viešoji biblioteka

2

Projektas
Prisijungusi Lietuva

6

2

1

15. 2021-06-09
16. 2021-07-01

17. 2021-07-02

18. 2021-08-30,31

19. 2021-09-23

20. 2021-10-25

21. 2021-10-25

22. 2021-11-18
23. 2021-12-06

24. 2021-12-08

25. 2021-12-09

26. 2021-12-15
27. 2021-12-20,21

Edukacija Knygos kelias, 4 val.
nuotolinė edukacija
Efektyvus Lietuvos viešųjų
bibliotekų informacinės sistemos
naudojimas siekiant pagerinti
vartotojų aptarnavimo kokybę, 4
val. nuotoliniai mokymai
LIBIS komplektavimo mokymai,
4 val. nuotoliniai mokymai

Kauno apskrities
viešoji biblioteka
Lietuvos
nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos

5

Lietuvos
nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos
Kauno apskrities
viešoji biblioteka

1

Naudojimasis virtualia mokymosi
aplinka MOODLE, 3 val.
nuotoliniai mokymai
LIBIS administratorių susitikimas, Lietuvos
2 val. nuotoliniai mokymai
nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos
LIBIS administravimas, 4 val.
Lietuvos
nuotoliniai mokymai
nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos
LIBIS komplektavimas, 4 val.,
Lietuvos
nuotoliniai mokymai
nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos
Seminaras „Ką pasiūlyti kitaip
Lietuvos aklųjų
skaitančiam vartotojui? 3 val.
biblioiteka
„Autizmui draugiškos
Kauno apskrities
bibliotekos“
viešoji biblioteka
4 val. nuotoliniai mokymai
Nemokamas MS Teams įrankis:
Kauno apskrities
susitikimai internetu, 3 val.
viešoji biblioteka
nuotoliniai mokymai
Biudžetinių įstaigų darbuotojų,
Ekonomikos
dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymo centras
kasmetinės veiklos vertinimas
Mokymai „Išbandyk grafinę
Kauno apskrities
planšetę Wacom“ 3 val.
viešoji biblioteka
Seminaras Mindfulness
Jonavos visuomenės
(įsisąmoninimu) grįstas streso ir
sveikatos biuras
emocijų valdymas, 8 val.

2

3

3

1

2

4
1

2

1

2
10
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