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VADOVO ŽODIS 

 

Biblioteka 2020 m. savo veiklą vykdė vadovaudamasi Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-218 patvirtintais nuostatais, kitais jos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. vadovaudamasi Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų 

strateginiame plane, patvirtintame Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. 

sprendimu Nr. T3-1, kultūros plėtrai regione skatinti numatytais prioritetais, šiems prioritetams 

įgyvendinti keliamais tikslais ir uždaviniais, Bibliotekos 2018–2020 m. strateginiu veiklos planu, 

2020 m. veiklos programa.  

2020 metai Bibliotekai buvo išskirtiniai – šalyje nuo kovo 16 d. ik birželio 16 d. ir nuo 

lapkričio 7 d. paskelbus griežtą karantiną dėl COVID-19 pandemijos buvo uždrausta organizuoti 

kontaktinius kultūrinius renginius, edukacines veiklas. Paslaugos vartotojams ir lankytojams buvo 

teikiamos su apribojimais, nuotoliniu ir bekontakčiu būdu. Nors kai kurie suplanuoti renginiai buvo 

atšaukti arba perkelti į virtualią erdvę, tačiau 2020 m. biblioteka sklandžiai įgyvendino Lietuvos 

kultūros tarybos ir savivaldybės lėšomis finansuotą projektus socialinės ir kultūrinės atskirties 

mažinimo projektą „Atgaiva sielai“, tęstinį  iniovatyvių paslaugų kūrimo projektą „Išmanusis kelias 

„200 km. prieniškių pėdomis (II)“. Kaip partneris dalyvavo kitų institucijų vykdomuose projektuose. 

Išskirtiniai 2020-ieji metai buvo ir dėl galimybės prisidėti prie pilietinės iniciatyvos, vykusios 

kovo–balandžio mėnesiais, kai Lietuvos medikams kovojant su koronaviruso pandemija trūko 

apsaugos priemonių. Biblioteka įsitraukė į „Robotikos mokyklos“ iniciatyvą – 3D spausdintuvu 

spausdinti apsaugos priemones medikams. Robotikos erdvėje buvo spausdinami plastikiniai rėmeliai 

apsauginiams skydams. Iniciatyvos metu Bibliotekoje buvo pagaminta ir tiesiogiai Prienų rajono 

medikams pristatyta 30 daugkartinio naudojimo apsauginių skydų.  

Susidariusi ekstremali situacija darė įtaką visiems veiklos rodikliams: naujai registruotų 

vartotojų, dokumentų išduoties, apsilankymų, renginių bei renginių lankytojų skaičiui. Tačiau 

bibliotekos paslaugų vartotojai pradėjo aktyviau naudotis virtualiomis paslaugomis – dokumentų 

paieška LIBIS elektroniniame kataloge, leidinių užsakymas ir rezervavimas, leidinio išduoties 

termino pratęsimas. Išaugo unikalių viešosios interneto prieigos (VIP) vartotojų skaičius. Naujų VIP 

vartotojų skaičiaus didėjimą lėmė pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ vykdomi skaitmeninio raštingumo mokymai, taip pat ir 

nuotoliniai. Mokymų dalyviai tapo naujais bibliotekos viešosios interneto prieigos vartotojais. Išaugo 

VIP seansų skaičius. Teigiamą seansų skaičiaus pokytį lėmė 2020 m. apskaitomi WI-FI interneto 

vartotojai, kurie ankščiau nebuvo apskaitomi.  

Bibliotekos elektroninių paslaugų prieinamumą užtikrino ir Bibliotekos svetainės internete 

teikiamos galimybės: svetainė pritaikyta neįgaliesiems vartotojams ir mobiliesiems įrenginiams 



Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos tekstinė ataskaita 
 

3 
 

(telefonams ir planšetiniams kompiuteriams), todėl elektroninėmis paslaugomis galėjo naudotis visi 

vartotojai, neatsižvelgiant į jų geografinį nuotolį. 2020 m. Bibliotekoje buvo tęsiamos ilgalaikio LR 

Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ (2018 m.–2021 m.) 

veiklos. 2020 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegta Aklųjų ir silpnaregių paketo techninė įranga, JAWS 

kompiuterinė programa, įgarsinanti vartotojo kompiuteriu atliekamus veiksmus.  

2020 m. Biblioteka savo veikla prisidėjo prie krašto identiteto kūrimo ir viešinimo, kultūrinio 

turizmo skatinimo, šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstais sprendimais užtikrino prieigą prie 

kokybiškos, aktualios, kultūrinę, istorinę, išliekamąją vertę turinčios informacijos apie Prienų kraštą, 

skatino vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Prienų kraštu bei saugoti ir skleisti jo istorinę 

atmintį. 2020 m. įgyvendinant tęstinį projektą „Išmanusis kelias „200 km prieniškių pėdomis“ (II), 

nauja kraštotyrine informacine medžiaga papildytas Bibliotekos sukurtas Virtualus gidas 

https://www.prienubiblioteka.lt/prienu_krastas/, parengtas, pristatytas visuomenei ir paskelbtas šiame 

gide bei Prienų rajono savivaldybės puslapyje naujas skaitmeninis išteklius – turizmo informacijos 

produktas – kultūrinio turizmo maršrutas „Justino Marcinkevičiaus keliu“ 

http://www.prienai.lt/go.php/lit/Kulturinio-turizmo-marrutas-justino-marcinkeviciaus-keliu.  

2020 m. reikšmingiausi kultūriniai renginiai buvo skirti poeto Justino Marcinkevičiaus 90-ies 

metų jubiliejui paminėti.  

Aktyvi ir sėkminga projektinė veikla, glaudus ir pastovus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, efektyvus ir atsakingas veiklų viešinimas formavo teigiamą bibliotekos įvaizdį 

bendruomenėje, užtikrino įstaigos modernumą ir universalumą, garantavo paslaugų įvairovę ir 

kokybišką įvairaus amžiaus grupių vartotojų aptarnavimą.  

 

NAUDOJAMOS SANTRUMPOS 

 

VB – viešoji biblioteka (centrinė biblioteka Prienuose);  

MP – struktūrinis teritorinis padalinys mieste (Jiezno biblioteka); 

KP – struktūriniai teritoriniai padaliniai kaimuose (bibliotekos kaimuose); 

SVB – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kartu su struktūriniais teritoriniais 

padaliniais. 

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLŲ 2020 METAIS ĮGYVENDINIMAS 

 

Biblioteka, vykdydama savo misiją teikti krašto bendruomenei modernias informacijos, 

švietimo ir kultūros sklaidos paslaugas, užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančią prieigą prie 

bibliotekoje ir už jos ribų sukauptų informacijos, žinių ir kultūros išteklių, 2020 m. siekė ugdyti 

kultūrinį, informacinį bei skaitmeninį aptarnaujamos bendruomenės raštingumą, užtikrinant skirtingų 

https://www.prienubiblioteka.lt/prienu_krastas/
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Kulturinio-turizmo-marrutas-justino-marcinkeviciaus-keliu
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socialinių, amžiaus ir kitų bendruomenės grupių poreikius atitinkančių paslaugų plėtrą, įvairovę, 

prieinamumą bei modernizavimą. Tai – tęstinis, į ilgalaikę perspektyvą orientuotas tikslas keisti 

bendruomenės kultūros ir informacijos išteklių, paslaugų ir produktų vartojimo įpročius bei užtikrinti 

pakankamą bendruomenės kultūrinį ir skaitmeninį raštingumą.  

Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti uždaviniai: 1) vykdyti bibliotekoje kultūros sklaidos, 

skaitymo skatinimo, edukacines veiklas įvairaus amžiaus bei įvairių socialinių grupių bibliotekos 

paslaugų vartotojams, užtikrinti šių paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą; 2) kurti naujas bei 

plėtoti jau esamas IRT paslaugas bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose bei didinti naudojimąsi 

šiomis paslaugomis; 3) ugdyti skaitmeninį aptarnaujamos bendruomenės raštingumą; 4) sudaryti 

sąlygas bibliotekininkams ugdyti(s) bendrąsias ir dalykines kompetencijas, skatinanti bibliotekininkų 

savišvietą, dalijimąsi sėkmės istorijomis; 5) didinanti bibliotekos paslaugų žinomumą; 6) dalyvauti 

Lietuvos Kultūros tarybos, Kultūros ministerijos ir kitų institucijų skelbiamuose projektų 

konkursuose įvairių programų finansavimui gauti. 

 

1 lentelė. Uždavinių įgyvendinimo rezultatai  
 

 Veiklos uždavinys 
Veiksmo 

kriterijus 

Veiksmo kriterijaus reikšmė 

Planuota 

 
Pasiekta 

Rodiklio 

įvykdymo 

procentas 

1. Vykdyti bibliotekoje kultūros 

sklaidos, skaitymo skatinimo, 

edukacines veiklas 

įvairaus amžiaus bei įvairių 

socialinių grupių bibliotekos 

paslaugų vartotojams, užtikrinti 

šių 

paslaugų prieinamumą ir 

pasiekiamumą 

Renginių 

skaičius 

1100 675 61,36 

proc. 

2. Kurti naujas bei plėtoti jau 

esamas IRT paslaugas 

bibliotekoje ir visuose jos 

padaliniuose bei didinti 

naudojimąsi šiomis paslaugomis;   

1) IRT 

teikiamų ir 

naujų paslaugų 

skaičius   
 

3 

(Virtuali 

ekskursija, 

kultūrinio 

turizmo 

maršrutas,  

Aklųjų ir 

silpnaregių 

paketo 

techninė 

įranga) 

3 100 proc. 

Ugdyti skaitmeninį 

aptarnaujamos bendruomenės 

raštingumą 

Mokymuose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

900 990 110 proc. 

3. Sudaryti sąlygas 

bibliotekininkams ugdyti(s) 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, 

Bibliotekininkų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

47 

darbuotojai 

 

 

47 

darbuotoja

i 

 

100 proc. 
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I. BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 

 

2020 m. Prienų rajono savivaldybės teritorijoje bibliotekų tinklo pokyčių nebuvo. Prienų 

Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka – 24 bibliotekų tinklas, išsidėstęs visame Prienų rajone. 

 
1 paveikslas. Bibliotekų tinklas Prienų rajono savivaldybėje 

 

 
 

Prienų mieste veikia viešoji biblioteka (VB), visose savivaldybės seniūnijose veikia 23 

struktūriniai teritoriniai padaliniai: 1 miesto biblioteka Jiezne (MP), 22 bibliotekos kaimiškose 

vietovėse (KP). 

 

skatinti bibliotekininkų 

savišvietą, dalijimąsi sėkmės 

istorijomis 

renginiuose 

skaičius 

 

  

 

 

4. Didinti bibliotekos paslaugų 

žinomumą 

Parengtų 

straipsnių 

žiniasklaidoje 

skaičius, 

Bibliotekos 

puslapio 

socialiniuose 

tinkluose sekėjų 

skaičius 

120 

straipsniai 

 

 

1358 sekėjų 

50 

straipsniai 

 

 

1435 

sekėjai 

41 proc. 

 

 

 

105 proc. 

5. Dalyvauti Kultūros tarybos, 

Kultūros ministerijos ir kitų 

institucijų skelbiamuose 

projektų konkursuose įvairių 

programų finansavimui gauti 

Parengtų 

paraiškų, 

įgyvendintų 

projektų 

skaičius 

4 parengtos 

paraiškos 

2 

įgyvendint

i projektai 

50 proc. 
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2 lentelė. Atstumai tarp bibliotekų 

Eil. 

Nr. 
Seniūnija Biblioteka 

1.  Prienų seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka - Strielčių 

biblioteka (4,4 km) 

2.  Balbieriškio seniūnija Balbieriškio biblioteka - Kunigiškių biblioteka (10 km) 

Balbieriškio biblioteka - Sūkurių biblioteka (8 km) 

3.  Išlaužo seniūnija Išlaužo biblioteka - Purvininkų biblioteka (6,5 km) 

4.  Jiezno seniūnija Jiezno biblioteka - Kašonių biblioteka (6 km) 

Jiezno biblioteka - Vėžionių biblioteka (5,5 km) 

5.  Naujosios Ūtos seniūnija Naujosios Ūtos biblioteka - Tartupio biblioteka (7,3 km) 

Tartupio biblioteka–Jiestrakio biblioteka (11,1) 

6.  Pakuonio seniūnija Pakuonio biblioteka - Ašmintos biblioteka (8,7 km) 

7.  Staklišių seniūnija Stakliškių biblioteka - Pieštuvėnų biblioteka (4,7 km) 

Stakliškių biblioteka - Užuguosčio biblioteka (6,1 km) 

Stakliškių biblioteka - Vyšniūnų biblioteka (6,4 km) 

8.  Šilavoto seniūnija Šilavoto biblioteka - Klebiškio biblioteka (4,9 km) 

Šilavoto biblioteka - Jiestrakio biblioteka (10,4 km) 

Klebiškio biblioteka – Prienų biblioteka (8,3 km) 

9.  Veiverių seniūnija Veiverių biblioteka - Skriaudžių biblioteka (5,5 km) 

Veiverių biblioteka - Mozūriškių biblioteka (4,6 km) 

 

Prienų seniūnijoje veikia 2 bibliotekos – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 

(VB) ir Strielčių biblioteka, nuo VB nutolusi 4,4 km.  

Daugiausiai bibliotekų – Stakliškų, Pieštuvėnų, Užuguosčio, Vyšniūnų – veikia toliausiai 

nuo savivaldybės centro nutolusioje  Stakliškių seniūnijoje. Nuo Stakliškių seniūnijos centre 

įsikūrusios Stakliškių bibliotekos Pieštuvėnų biblioteka  nutolusi 4,1 km, Užuguosčio biblioteka – 6,1 

km, Vyšniūnų biblioteka –  6,4 km. Atstumas tarp Užuguosčio bibliotekos ir 1 d. per savaitę 

veikiančios Pieštuvėnų bibliotekos – 6,4 km. 

Veiverių, Šilavoto, Jiezno, Balbieriškio seniūnijose veikia po 3 bibliotekas. Balbieriškio 

seniūnijose atstumai tarp Kunigiškių ir Sūkurių bibliotekų ir Balbieriškio bibliotekos seniūnijos 

centre atitinkamai 10 ir 8 km. Jiezno seniūnijoje Vėžionių biblioteka nuo  Jiezno bibliotekos nutolusi 

5,5 km, Kašonių biblioteka – 6 km. 

 Šilavoto seniūnijoje labiausiai nutolusi Jiestrakio biblioteka: nuo Šilavoto – 10,4 km, nuo 

Klebiškio – 10,9 km. Klebiškio biblioteka nuo Šilavoto bibliotekos nutolusi 4,9 km.  

Kitose seniūnijose veikia po 2 bibliotekas. Išlaužo seniūnijoje atstumas tarp bibliotekų – 6,5 

km, Naujosios Ūtos seniūnijose –7,3 km, Pakuonio seniūnijoje – 8,7 km. 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai, per pastaruosius trejus metus pakito mažai – 

nuo 1132 gyventojų 2018 m. iki 1109 gyventojų 2020 m. (-23).  Gyventojų skaičius tenkantis vienai 

bibliotekai mieste sumažėjo nuo 5224 iki 5042 (-182), kaime – nuo 760 iki 751 gyventojo (-9), 

tenkančio vienai bibliotekai.  
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2020 m. buvo stebimas vartotojų, tenkančių vienai bibliotekai, skaičiaus mažėjimas. Iš viso 

SVB bibliotekai tenkantis vartotojų skaičius per pastaruosius trejus metus sumažėjo 89 (2018 m. –

413, 2019 m. – 400, 2020 m. – 324), t. y. 24 proc. Vartotojų vaikų iki 14 m. sumažėjo nuo 85 vaikų, 

tenkančių vienai bibliotekai, iki 73, t. y., 12 proc.   

 

3 lentelė. 1 bibliotekai tenkantis vartotojų skaičius 

 Iš viso vartotojų 1 bibliotekai Iš jų vaikų 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 4961 4928 3920 789 934 634 

MP 310 302 307 74 79 68 

 

KP 210 199 161 57 67 48 

SVB 413 400 324 85 94 73 

 

Vienai bibliotekai mieste (VB, MP) tenkančių vartotojų skaičius sumažėjo 20 proc., (nuo 

5271 2018 m. iki 4227 2020 m.). Vienai bibliotekai tenkančių vartotojų skaičius kaimo padaliniuose 

sumažėjo 23 proc. (nuo 413 2018 m. iki 324 2020 m.). Mažėjo ir vienai bibliotekai tenkančių 

vartotojų vaikų iki 14 m. skaičius: SVB – vienai bibliotekai tenkančių vartotojų skaičius 2018–2020 

m. sumažėjo nuo 82 iki 73, t. y., 14 proc., vienai bibliotekai mieste – 18 proc., nuo 863 iki 702,  

vienam kaimo padaliniui – 15 proc., nuo 67 iki 48 vartotojų vaikų iki 14 metų, tenkančių vienai 

bibliotekai kaime. 

 

4 lentelė. Bibliotekų prieinamumas 2019–2020 m. 

Metai 

Bibliotekų skaičius metų pabaigoje 
Bibliotekų 

tankumo 

koeficientas 

Bibliotekų 

prieigos 

koeficientas 

Knygnešystė 

Iš 

viso 

Miesto 

padalinių 

Kaimo 

padalinių 

Sujungtų 

bibliotekų 

Knygnešių 

skaičius 

Aptarnauta 

vartotojų 

Išduota 

dokumentų 

fiz. vnt. 

2019 24 1 22 0 0,88 1134 201 220 7205 

2020  

 

24 1 22 0 0,90 1109 166 281 10814 

Pokytis 

2019/2020 

m. 

0 0 0 0 +0,02 -25 pokytis 

nereikšmingas 

-35 +61 +3609 

 

 

Nutolusiems nuo bibliotekos, senyvo amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, ligoniams, 

neišeinantiems iš namų ir kt. knygų skolinimo į namus paslaugą teikė knygnešiai. Nors knygnešių 

skaičius 2020 m. sumažėjo nuo 201 knygnešio 2019 m. iki 166 knygnešių 2020 m., aptarnautų 

vartotojų skaičius išaugo nuo 220 vartotojų 2019 m. iki 281 vartotojų 2020 m. Šiuos pokyčius lėmė 

šalyje dėl COVID-19 ligos paskelbtas karantinas: daugiau žmonių pageidavo gauti knygas ir kitus 

spaudinius į namus, tačiau vengdami rizikos susirgti knygnešystės paslaugą teikė mažiau knygnešių. 

2020 m. nutolusius vartotojus daugiausiai aptarnavo bibliotekininkai, paslaugas teikė socialiniai 

darbuotojai, kartais – giminaičiai. Paslauga buvo teikiama pagal individualų poreikį, dažniausiai 

knygas užsakant telefonu.   
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Judėjimo negalią turintiems vartotojams Bibliotekoje ir jos padaliniuose, kur patalpos yra 

renovuotos ar atnaujintos, įrengti įėjimai vartotojams su neįgaliojo vežimėliais, VB veikia keltuvas, 

užtikrinantis neįgaliųjų pateikimą į visas bibliotekos patalpas ne tik I aukšte, bet ir II, ir III aukštuose.     

Iš viso atnaujina 10 Bibliotekų patalpos. Tai sudaro 59 proc. visų Prienų rajono savivaldybės 

teritorijoje veikiančių bibliotekų.  

2020 m. ne visą darbo dieną dirbo 31,8 proc. Bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių – 

Jiestrakio, Kunigiškių, Mozūriškių, Pieštuvėnų, Skriaudžių, Sūkurių ir Tartupio bibliotekos. Darbo 

laikas trumpinamas atsižvelgiant į aptarnaujamos bendruomenės dydį, vartotojų lankymosi 

bibliotekoje tradicijas, sudėtį pagal amžių. Mažesniuose kaimeliuose esančios bibliotekos yra retai 

lankomos tamsiuoju paros metu, vaikai ir jaunimas į biblioteką ateina tik grįžę iš mokyklų, vyresnio 

amžiaus žmonės taip pat bibliotekoje lankosi dieną. Prieš tai minėtų bibliotekų, dirbančių ne visą 

dieną, aptarnaujamos bendruomenės labai mažos (nuo 250 iki 600 gyventojų), registurotų vartotojų 

skaičius – nuo 34 iki 177. 5 bibliotekose bibliotekininkai dirbo 0,75 et. darbo krūviu, 2 – 0,5 et., t. y., 

vartotojai šiose bibliotekose buvo aptarnaujami 6 arba 4 val. per dieną.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūra 2019–2020 m. nepakito,   

Bibliotekų tinklo tankumo koeficientas per dvejus metus pakito nereikšmingai – nuo 0,88, iki 0,90. 

Bibliotekų prieigos koeficiento pokytis nereikšmingas ir yra -25: vienai bibliotekai tenkančių 

gyventojų skaičius pakito nuo 1134 iki 1109.  

 

II. BENDROJI BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 

 

2020 m. SVB aptarnaujama bendruomenė – 26619 gyventojai (2019 m. – 2721, 2018 m. – 

27171), VB aptarnaujama bendruomenė 8411 gyventojas (2019 m. – 8511, 2018 m. – 8848), MP – 

1674 (2019 m. – 1722, 2018 m. –1600), KP – 16534 gyventojai (2019 m. –  16984, 2018 m. – 

16723).  

Vartotojų sutelkimo bibliotekose rodikliai per pastaruosius trejus metus mažėjo. VB 2018 m. 

vartotojų sutelkimas buvo 56,06 proc., 2020 m. – 46,6 proc., t. y. vartotojų sumažėjo 16,8 proc. MP 

vartotojų sutelkimas per 2018–2020 m. laikotarpį sumažėjo 5,6 proc., KP – 22,6 proc. Vartotojų 

vaikų iki 14 m. sutelkimas SV sumažėjo 18 proc. ir 2020 m. buvo 47,7 proc. (2018 m. – 58,2), MP 

vartotojų vaikų iki 14 metų sutelkimas bibliotekoje nežymiai – 3,8 proc. – augo ir 2020 m. sudarė 

46,3 proc. (2018 m. – 44,6 proc.), KP vaikų iki 14 m. sutelkimo bibliotekose procentas sumažėjo nuo 

48.9 proc. 2018 m. iki 43,6 proc. 2020 m., t. y., 10,8 proc. SVB iš viso vartotojų sutelkimas 

bibliotekose sumažėjo nuo 36,18 proc. iki 29,25 proc., vaikų iki 14 m. – nuo 51,8 proc. iki 45, 2 proc.  

Nors gyventojų skaičiaus pokytis SVB aptarnaujamame mikrorajone per pastaruosius trejus 

metus 2018–2020 m. nebuvo labai reikšmingas ir sudarė 2,03 proc. (sumažėjo 552 gyventojais), kiti 

bibliotekos veiklos rodikliai mažėjo gana reikšmingai: registruotų vartotojų skaičius per šį pastarųjų 
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trejų metų laikotarpį SVB sumažėjo penktadaliu – 21,43 proc., registruotų vartotojų vaikų iki 14 

metų skaičius – 13,96 proc. Naujai užregistruotų vartotojų skaičius 2018–2020 m. sumažėjo 40,68 

proc., apsilankymų skaičius iš viso SVB – 52,42 proc., vaikų iki 14 metų apsilankymų skaičius – 

59,05 proc.  

 
5 lentelė. Gyventojų sutelkimas bibliotekose 2018–2020 m. 
 

Biblio-

teka 

Gyventojų skaičius aptarnaujamame 

mikrorajone 

Vartotojų skaičius 
Gyventojų sutelkimo procentas 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

a) Bendri gyventojų sutelktumo rodikliai 

VB 8848 8511 8411 4961 4928 3920 56,06 57,9 46,6 

MP 1600 1722 1674 310 302 307 19,4 17,5 18,3 

KP 16723 16984 16534 4641 4381 3561 27,8 25,8 21,5 

SVB 27171 27217 26619 9912 9611 7788 36,48 35,3 29,25 

b) Vaikų sutelktumo rodikliai 

VB 1355 1340 1329 789 934 634 58,2 69,7 47,7 

MP 166 152 138 74 79 64 44,6 52 46,3 

KP 2581 2546 2446 1263 1262 1067 48,9 49,6 43,6 

SVB 4102 4038 3913 2126 2275 1769 51,8 56,3 45,2 

 

VB registruotų vartotojų skaičiaus pokytis per 2018–2020 m. laikotarpį yra -20,98 proc., 

registruotų vartotojų vaikų iki 14 metų -19,65 proc., naujai užregistruotų vartotojų skaičius sumažėjo 

daugiau kaip trečdaliu -36,66 proc., apsilankymų skaičius sumažėjo beveik perpus -48,91 proc., 

vaikų iki 14 metų daugiau kaip trečdaliu -32,63 proc. 

MP registruotų vartotojų skaičius per 2018–2020 m. mažėjo labai nežymiai -0,97 proc. 

Naujai registruojamų vartotojų skaičius 2018 m. ir 2020 m. buvo toks pats, t. y. užregistruota po 40 

naujų vartotojų. 20149 m. naujai registruotų vartotojų skaičius buvo išaugęs iki 51 vartotojo, todėl 

palyginus 2019 m. ir 2020 m. vartotojų skaičius sumažėjo 21 proc. MP apsilankymų bibliotekoje 

skaičius sumažėjo 65 proc.: nuo 10529 apsilankymų per 2018 m. iki 3622 apsilankymų 2020 m. 

Didžiausias pokytis įvyko 2019–2020 m. – -58 proc. Šiam pokyčiui reikšminga buvo karantino 

situacija, ribojusi kontaktines bibliotekos paslaugas.  

KP per 2018–2020 m. registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 23, 27 proc., naujai 

užregistruotų vartotojų skaičius sumažėjo beveik perpus -47,73 proc., vartotojų vaikų iki 14 m. 

skaičius sumažėjo 15,52 proc. Daugiau kaip 50 proc. sumažėjo apsilankymų bibliotekoje skaičius 

(2018 m. –70861, 2020 m. – 33652). 

 

6 lentelė. Vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis 2018–2020 m. 

 
Biblio-

teka 

Perregistruotų  vartotojų skaičius Naujai registruotų vartotojų skaičius Perregistruotų vartotojų procentas  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

a) Bendri vartotojų  lojalumo rodikliai 

VB 4440 4259 3590 521 669 330 89,5 86,4 91,5 

MP 270 251 267 40 51 40 87 83,11 86,9 

KP 4113 3967 3285 528 414 275 88,2 90,6 92,24 

SVB 8823 8477 7142 1089 1134 646 89 88,2 91,7 
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Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mažėjant naujai užregistruotų vartotojų, ilgalaikio 

naudojimosi bibliotekos paslaugomis rodikliai nežymiai auga. Jeigu 2018 m. VB perregistruotų 

vartotojų dalis nuo visų registruotų vartotojų sudarė 89,7 proc., tai 2020 m. šis rodiklis buvo 91,5 

proc., MP – 86,9 proc. (2018 m. 87 proc., 2019 m. –83,11), KP išaugo nuo 88,2 proc. 2018 m. iki 

92,24 proc. 2020 m. bendras SVB perregistruotų vartotojų procentas nuo visų vartotojų – 91,7 proc. 

 

7 lentelė. Bibliotekų lankytojų skaičius 2018–2020 m. 
 
 

Biblio-

teka 

Apsilankymų skaičius Vidutinis apsilankymų skaičius 1 

bibliotekai Iš viso iš to skaičiaus vaikų apsilankymų 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB  41524 40271 21214 6856 7552 4619  41524 40271 21214 

MP 10529 8661 3622 2986 2216 574 10529 8661 3622 

KP 70861 62265 33652 27000 23428 9895 3220 2830 1529 

SVB 122914 111197 58488 36842 33196 15088 5121 4633 2437 

 

Palyginus su ankstesniu praėjusių trejų metų laikotarpiu, 2017–2019 m. taip pat buvo 

stebima registruotų vartotojų skaičiaus bei lankomumo rodiklių mažėjimo tendencija, tačiau pokyčiai 

nebuvo tokie reikšmingi: 2017–2019 m. registruotų vartotojų skaičius mažėjo 4,77 proc. (2018–2020 

m. –21,43 proc.), apsilankymų skaičius – 15,04 proc. (2018–2019 m. – 52,42 proc.).  

 

8 lentelė. Vartotojų skaitymo intensyvumas 2018–2020 m. 
 

Biblioteka 

Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 10 9 8 18 12 14 

MP 59 52 28 34 25 12 

KP 29 29 21 24 23 14 

SVB 21 20 15 23 19 14 

 

2020 m. įvykusių neigiamų pokyčių statistiškai lyginti su ankstesniais (2019, 2018 ir kt.) 

metais negalima, nes visus bibliotekos veiklos rodiklius paveikė pandeminė situacija dėl COVID-19 

ligos ir šalyje paskelbtas karantinas, labai ribojęs, o tam tikrais 2020 m. laikotarpiais ir visai 

sustabdęs kontaktinių paslaugų teikimą bibliotekose. Tačiau stebint trejus metus iki pandemijos ir 

vertinant 2020 m. veiklos rodiklius, matyti, kad bibliotekų veiklos rodiklių statistinės reikšmės 

mažėjo ir ankstesniais metais, tik ne taip reikšmingai. Šiuos ilgalaikius pokyčius lemia rajono 

gyventojų demografinė situacija: nuolat mažėja vaikų skaičius, gyventojai sensta. MB (Jiezno 

biblioteka) vartotojų skaičiaus pokyčiui įtaką padarė renovacija, kurios metu biblioteka buvo iškelta 

iš bibliotekos patalpų, labai sumažėjo bibliotekos teikiamų paslaugų apimtys ir pasiūla. Be to, Jiezno 

bibliotekoje skaitė daug Jiezno globos namų auklėtinių, kurie, įgyvendinus  Lietuvoje vaikų globos 

namų reformą, išvyko gyventi į šeimynas kitose Lietuvos vietovėse. 
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II. KULTŪRINĖS EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 

 

Biblioteka 2020 m. įvairiomis formomis ir priemonėmis minėjo svarbias Lietuvai ir Prienų 

kraštui datas, organizavo renginius, rengė spaudinių, fotografijų parodas, minėjo žymių krašto 

žmonių jubiliejus, dalyvavo įvairiose akcijose. Iš viso 2020 m. vyko 675 renginiai: 235 parodos, 174 

knygų pristatymai, susitikimai, valstybinių, kalendorinių švenčių minėjimai ir kiti renginiai įvairių 

kultūrinių poreikių bibliotekų lankytojams, 24 renginiai neįgaliesiems ir ligoniams, 7 renginiai 

socialinės rizikos šeimų vaikams, 2 – socialinės rizikos šeimoms, 128 edukaciniai renginiai vaikams, 

105 – suaugusiems. Renginiuose dalyvavo 9434 lankytojai, iš jų – 2576 vaikai. 

9 lentelė. Renginiai 2018–2020 m.  

 
Renginių iš viso 

iš to skaičiaus 

Žodiniai Kompleksiniai Vaizdiniai 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

a) Bendri renginių rodikliai 

VB 250 252 216 91 32 18 92 168 131 67 52 65 

MP 43 37 21 36 5 8 5 12 8 4 4 5 

KP 811 759 438 247 402 136 114 253 134 251 

 

243 

 
165 

SVB 1104 1048 675 374 439 162 211 433 278 322 299 235 

b) Renginių vaikams rodikliai 

VB 96 108 49 62 11 4 8 46 75 24 10 22 

MP 19 17 6 14 0 0 5 10 6 0 0 0 

KP 253 278 132 118 154 48 51 92 43 84 73 36 

SVB 368 403 187 199 165 52 64 148 124 108 83 58 

 

2020 m. reikšmingiausi renginiai buvo skirti poeto Justino Marcinkevičiaus 90-mečio jubiliejui 

paminėti. Kovo 5 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos reginyje „Tautos balsą 

prisimenant“ buvo pristatyta kilnojamoji paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki 

šiandienos“. Kovo 10 d. bibliotekoje buvo organizuojamas renginių ciklas „Diena su Justinu“. Poeto 

memorialiniame kambaryje vyko filmo „Prie rugių ir prie ugnies“ peržiūra, kultūrinio-pažintinio 

maršruto „Justino Marcinkevičiaus keliu“ pristatymas, garso įrašų (poeto Justino Marcinkevičiaus 

skaitomų eilėraščių, dainų pagal jo tekstus) klausymai. Buvo parengta publikacijų apie Justiną 

Marcinkevičių Prienų rajono laikraščiuose paroda „Prienų rajono laikraščiuose“ ir dvi teminės poeto 

Justino Marcinkevičiaus asmeninėje bibliotekoje saugomų dokumentų parodos: asmeninių knygų su 

dedikacijomis paroda „Dedikacija“ ir kūrybos vertimų į užsienio kalbas paroda „Justino 

Marcinkevičiaus kūrybos vertimai“. Renginio „Diena su Justinu“ dalyviai aplankė Justino 

Marcinkevičiaus kapą Antakalnio kapinėse ir Lietuvos mokslų akademijoje surengtoje konferencijoje 

klausėsi akademikų Viktorijos Daujotytės, Vytauto Martinkaus, prof. Jūratės Sprindytės pranešimų, 

analizuojančių poeto asmenybės ir kūrybos kelius.  

Poeto Justino Marcinkevičiaus 90-mečiui skirti renginiai vyko ir bibliotekos padaliniuose. 

Ašmintos ir Išlaužo bibliotekose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui ir Poeto 90-mečiui 

paminėti surengė šventes „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ (Just. Marcinkevičius) ir „Tebūna mūs 
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polėkiai kilnūs“ (Just. Marcinkevičius), Pakuonio ir Užuguosčio bibliotekos – temines popietes 

„Vienintelė žemė“ (Just. Marcinkevičius), „Akis įsmeigę, rankas ištiesę, eina ir eina žmonės į tiesą“ 

(Just. Marcinkevičius), Vaikų literatūros skyrius – edukacinį užsiėmimą „Justinas Marcinkevičius 

vaikams. Grybų karas“, Stakliškių biblioteka – literatūros valandėlę „Ei, tai vija pinavija...“. Visuose 

padaliniuose buvo parengtos teminės literatūros, spaudinių, kraštotyros dokumentų parodos.  

Biblioteka surengė knygų „Balbieriškio parapijai ir bažnyčiai 500 metų“ (Česlovas Iškauskas, 

Algis Marcinkevičius, Vitas Rymantas Sidaravičius), „Šventasis karas“ (Vytautas Voveris), ,,Kasdien 

vis labiau“ (Kamilė Birgė) sutiktuves. Veiverių bibliotekos skaitytojams buvo pristatyta knyga 

„Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“. Jiestrakio bibliotekoje viešėjo kraštietė rašytoja Aldona 

Ruseckaitė, 2020 m. šventusi 70 metų jubiliejų. Aktorius Giedrius Savickas, kraštiečiai žurnalistai 

Ona Nasevičienė ir Vytautas Nasevičius susitiko su Kašonių bibliotekos skaitytojais. Tartupio 

bibliotekoje vyko susitikimas su žolininke biologe Monika Smilgyte. Mažieji bibliotekos skaitytojai 

literatūriniame-muzikiniame renginyje  „Kai nesirašo“ linksmai bendravo su knygų vaikams autoriais 

Justinu Žilinsku bei Tomu Dirgėla. 

Bibliotekose taip pat vyko įvairūs teminiai renginiai, skirti valstybinėms ir kalendorinėms 

šventėms, Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Šiaurės šalių literatūros savaitei, Lietuvių kalbos 

dienoms, literatūrinės popietės, garsiniai skaitymai, konkursai, akcijos. Bibliotekos ir jos padalinių 

skaitytojai dalyvavo Metų knygos rinkimuose, akcijoje „Vasara su knyga“. Vasaros skaitymo iššūkį 

2020 m. priėmė 294 skaitytojai, visas užduotis įveikė 166 akcijos dalyviai, kurie perskaitė 1177 

knygas. Stakliškių bibliotekos skaitytoja Genovaitė Potelienė buvo apdovanota leidyklos „Baltos 

lankos“ įsteigtu prizu, o visi kiti skaitytojai, įveikę visas 5 užduotis, apdovanoti diplomais ir 

atminimo dovanėlėmis. Metų knygos rinkimuose 2020 dalyvaujančių knygų pristatymai ir parodos 

vyko visuose bibliotekos padaliniuose, buvo pristatomi skaitytojams geriausi praeitais metais išleisti 

lietuvių literatūros kūriniai vaikų, paauglių ir suaugusiųjų  knygų kategorijose.  

Kaip ir kasmet, aktyvi buvo bibliotekos edukacinė veikla –  įvyko 128 edukaciniai renginiai 

vaikams, 105 – suaugusiems lankytojams. Vaikų literatūros skyrius pakvietė vaikus į edukacinius 

užsiėmimus „Neužmirštuolės žiemą“ (skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti), „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“ (skirtas Vasario 16-ajai paminėti), „Piešiu draugą“. Jiezno bibliotekoje vyko edukacinis 

renginys vaikams „Apuoko pamokėlės“, Pieštuvėnų bibliotekoje – edukaciniai rytmetėliai 

„Paukščiais pildosi padangė“, „Spalvota Gegužė“, „Miela ant Mamytės kelių“,  Kašonių bibliotekoje 

– keramikos pamokos, edukacinis užsiėmimas ,,Pažink savo gyvenvietę“, mokomosios ekskursijos, 

žygiai. Balbieriškio biblioteka vedė edukacinį užsiėmimą pagrindinės mokyklos mokiniams  „Žiema, 

atsibodai“. Mozūriškių bibliotekoje vaikai dalyvavo „Apuoko pamokėlėje“, užsiėmimuose „Mano 

duomenys internete“, „Laisvės vėjo vedami“, „Skirtukas knygai“. Veiverių biblioteka organizavo 

edukacinius užsiėmimus „Sveika mityba“, „Olimpiniai žiedai“ Sporto ir atradimų stovyklos 

dalyviams.   
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Informacijos skyriaus Robotikos erdvėje 2020 m. organizuotas 51 edukacinis užsiėmimas.  

Robotikos užsiėmimuose su LEGO WeDo 2.0, LEGO EV3 Mindstorms, „Fishertechnik“ 

konstruktoriais, grafine planšete dalyvavo 349 vaikai. Populiariausi ir smagiausi, kaip ir praeitais 

metais, buvo užsiėmimai su LEGO EV3 Mindstorms konstruktoriais. Sausio–vasario mėnesį 

Robotikos erdvėje veikė fotografijų paroda „Aš kūrėjas“. Vasario 12–13 dienomis vyko akcijos 

„Saugesnio interneto savaitė“ renginiai vaikams „Mano duomenys internete“, „Ar esi saugus 

internete?“. 

Suaugusieji bibliotekos lankytojai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Rudens lygės“ 

(Užguosčio biblioteka), „Lietuvos Raganos lobynai“ (Veiverių biblioteka),  „Justinas 

Marcinkevičiaus. Nuo ištakų iki šiandienos“, „Spalvoto smėlio mandala“, psichologinėse paskaitose-

mokymuose „Psichosocialinės rizikos darbe“, dirbtuvėse PATS SAU „Rankdarbiai namisėdoms“, 

tiesiogiai transliuotose iš LNB (Viešoji biblioteka). Gyventojai taip pat dalyvavo skaitmeninio 

raštingumo edukaciniuose reginiuose bibliotekoje ir padaliniuose. 

Biblioteka 2020 m. siekė užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą įvairių socialinių ir amžiaus 

grupių vartotojams, kultūros paslaugos teikė Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 

Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ vaikams, VšĮ „Prienų ligoninė“, VšĮ Jiezno, Veiverių, 

Balbieriškio PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių pacientams, VšĮ „Šilavoto globos namai“, 

VšĮ „Gintkosta“ ir VšĮ Rumšiškių senelių globos namų „Auksinis amžius“ gyventojams. Kartu su 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo nariais surengta Baltosios lazdelės dienai 

skirta popietė, kurios metu vyko skaitymai Brailio raštu. Renginio dalyviai susirinkusiems 

pademonstravo, kaip yra spausdinama Brailio mašinėle, dalinosi kitais potyriais, kuriuos išgyvena 

įvairių negalių turintys žmonės.   

Siekiant užtikrinti kultūros paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą socialinę ir kultūrinę 

atskirtį patiriantiems aptarnaujamos bendruomenės nariams, organizuoti 33 renginiai: socialinės 

rizikos šeimų vaikams – 7 renginiai (54 dalyviai), socialinės rizikos šeimoms – 2 renginiai (24 

dalyviai), neįgaliesiems ir ligoniams – 24 renginiai (524 dalyviai).  

Skaitmeninio raštingumo mokymai vyko ne tik tiesioginiu, bet ir nuotoliniu būdu. Mokymai 

pažengusiems (po 6 val.) buvo organizuoti Microsoft Teams platformoje birželio, liepos, lapkričio ir 

gruodžio mėnesiais. Nuotoliniu būdu apmokytos 8 grupės žmonių. Prisijungusių dalyvių skaičius 

mokymuose – 79. Aktualiausios mokymų temos – „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“ ir 

„Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“. 

 Nuotoliniu būdu Zoom platformoje vyko Prienų rajono mokinių Justino Marcinkevičiaus 

poezijos vertimų skaitymų konkursas „Persodintas į kitą kalbą, nenuvysta poezijos žiedas“. Renginio 

metu bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė pristatė Poeto Justino Marcinkevičiaus asmeninėje 

bibliotekoje saugomus poeto kūrybos vertimus į užsienio kalbas. Renginį organizavo Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų 
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Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Prienų rajono savivaldybės užsienio kalbų mokytojų 

metodiniai būreliai.  

VB 2020 m. virtualioje erdvėje surengė 12 renginių (3 parodas, 8 mokymus, 1 skaitymų 

konkursą). Virtualios parodos „Ir saulės spinduliu rašyk / Stogastulpyje meilės žodį“ (Anarsija 

Adamonienė)(skirta Tautodailės metams), „Nuo mūsų verksmo verias marių sietuva“ (A. Miškinis) 

(skirta Gedulo ir vilties dienai), „Aplinkos filosofas“ (Gintautui Dabrišiui – 70)  peržiūrėtos 496 

kartus. 

Virtualioje erdvėje renginius organizavo ir bibliotekos padaliniai. Strielčių biblioteka parengė 

virtualią knygų parodą „Knygų kalėdos Strielčių bibliotekoje“, organizavo nuotolinį konkursą 

„Skaitome kartu su savo vaikais“. Virtualias parodas rengė Balbieriškio, Jiezno, Išlaužo, Pakuonio 

bibliotekos. 2020 m. bibliotekos socialinio tinklo Facebook paskyroje buvo paskelbtos 4 virtualios 

knygų pristatymų rubrikos, 3 renginių tiesioginiai vaizdo įrašai. 

2020 m. organizuoti 29 virtualūs renginiai, iš jų – 17 virtualių parodų. Virtualių apsilankymų 

(dalyvių) skaičius – 3014, pasiekta auditorija – 10491.  

 

IV. ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ 

PLĖTRA 

 

Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis duomenys analizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-767 

patvirtintu „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos 

aprašu“. 

 

10 lentelė. Naudojimasis bibliotekos interneto svetaine 2020–2018 m. 

 

2020 m. vartotojai bibliotekos interneto svetainėje apsilankė 1477, t. y. 506 kartais daugiau nei 

pernai. Žymiai išaugo ne tik virtualių apsilankymų skaičius, bet ir svetainės lankytojų skaičius – 1284 

(2019 – 888, 2018 –1189). Puslapio peržiūrų skaičius taip turi teigiamą augimo pokytį – 2264 (2019 

– 1489, 2018 – 2190) – t. y. 2020 m. 775 peržiūromis daugiau nei 2019 m. 

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

skirtumas (+;-) 

https://www.prienubiblioteka.lt/  Atnaujinta 2016 m. 

 Virtualūs psilankymai (seansai) 1477 971 1316 +506 

Lankytojai 1284 888 1189 +396 

Nauji lankytojai 1289 879 1183 +410 

Puslapio peržiūros 2264 1489 2190 +775 

https://www.prienubiblioteka.lt/
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Gerokai didesnį interneto svetainės virtualių apsilankymų skaičių 2020 m. lėmė gyventojų 

fizinių apsilankymų bibliotekoje ribojimas. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje LIBIS PĮ (programinė įranga) įdiegta 

2004 m. birželio 1 d. Elektroniniame bibliotekos kataloge – 4438 bibliografiniai įrašai (BĮ). 2020 m. 

parengta 2151 BĮ (2019 – 2120, 2018 – 2212). Į NBDB išsiųsta 2151 BĮ. Bibliografiniai įrašai 

kuriami iš rajono laikraščių „Gyvenimas“ ir „Naujasis Gėlupis“. Viena iš priežasčių, kodėl, palyginus 

su 2018 m., sumažėjo parengtų įrašų skaičius – rajone leidžiama 1 laikraščiu mažiau (nustojo ėjęs 

laikraštis „Krašto virtina“). 

Vartotojų aptarnavimo posistemė įdiegta VB ir 9 padaliniuose. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

posistemė įdiegta 45 proc. padalinių. 2020 m. ši paslauga padaliniuose nebuvo diegiama. 

 

2 paveikslas. LIBIS vartotojų aptarnavimo posistemė padaliniuose 

 

 

 

LIBIS vartotojų aptarnavimo posistemė užtikrina vartotojams galimybę naudotis bibliotekos E-

paslaugomis: paieška kataloge, knygų užsakymus, termino pratęsimu.  

 

 

3 paveikslas. LIBIS lankomumo statistika 2019–2020 m. 

 

2020 m. virtualių apsilankymų skaičius LIBIS išaugo 2,5 karto. Šį tokį ženklų teigiamą 

pokytį lėmė du veiksniai: 1) 2020 m. dėl karantino labai apribotos kontaktinių paslaugų teikimo 
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galimybės, dėl ko vartotojai daugiau naudojosi virtualiomis paslaugomis; 2) 2019 m., palyginus su 

2018 m., virtualių apsilankymų skaičius buvo sumažėjęs 44,5 proc., šio reikšmingo sumažėjimo 

priežastis – techninės kliūtys, kai 4 mėn. (2019 m. balandžio–liepos mėn.) vykdant serverio 

atnaujinimo darbus išoriniams vartotojams nebuvo galima prisijungti prie LIBIS. 2020 m. virtualių 

apsilankymų skaičius pasiekė ir 16 proc. viršino 2018 m. lygį. 2020 m. augo ir paieškų skaičius 

LIBIS, tačiau mažėjo atsisiųstų įrašų skaičius. 

2020 m. bibliotekos vartotojai naudojosi šiomis duomenų bazėmis: 

 INFOLEX – teisinės informacijos paieškos sistema, kurioje pateikiami teisės aktai ir 

teismų praktika;    

 EBSCO Publisching – elektronine visatekste serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų 

baze; 

 NAXOS Music Library – išsamia muzikos duomenų baze, kurioje pateikiami klasikinės, 

džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. 

Kaip ir ankstesniais metais, 2020 m. tarp vartotojų populiariausia ir aktualiausia buvo 

Infolex duomenų bazė. Iš jos atsisiųsta beveik pustrečio tūkstančio dokumentų – t. y., 1067 daugiau 

nei 2019 m. 

 

11 lentelė. Atsisiųstų dokumentų skaičius 2018–2020 m. 
 

Elektroninis išteklius Atsisiųstų visateksčių el. dokumentų skaičius 

2020 2019 2018 

Infolex 2462 1395 2168 

Ebsco 593 746 624 

 

2020 m. vartotojai iš Ebsco Publishing duomenų bazės atsisiuntė beveik pusantro šimto mažiau 

palyginus su 2019 metais. Duomenų bazės Naxos Music Library perklausytų muzikinių įrašų skaičius 

mažesnis, palyginus su praeitais metais, tačiau didesnis nei 2018 m. 

 

12 lentelė. Peržiūrų skaičius 2018–2020 m. 

 

Elektroninis išteklius 

Turinio vienetų peržiūrų skaičius 

2020 2019 2018 

NaxosMusicLibrary 1130 1224 997 
 

Bibliotekos lankytojai informacines užklausas pateikė įvairiais būdais, daugiausia, 

apsilankydami bibliotekoje. Tačiau 2020 m. dalis užklausų buvo gauta elektroniniu paštu ir telefonu, 

užklausos taip pat buvo siunčiamos per Messenger programėlę. 

 

13 lentelė. Gautų bibliografinių užklausų 2018– 2020 m. skaičius 
 

Gautų užklausų 

skaičius iš viso 

Iš jų elektroninėmis 

priemonėmis 

2018 2019 2020 2018 2019 20220 
15310 15187 9649 9 148 444 
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SVB 2020 m. iš viso užregistruotos 9649 informacinės užklausos (2019 – 15187, 2018 – 

15310). Pastaruosius kelerius metus stebima užklausų mažėjimo tendencija. Šią tendenciją lemia tai, 

jog daugiau vartotojų, ypatingai vyresnio amžiau žmonių, dalyvaujančių įvairiuose skaitmeninio 

raštingumo mokymuose, išmoko informacijos ieškoti savarankiškai internete ir duomenų bazėse. 

2020 m. užklausų, gaunamų elektroninėmis priemonėmis (el. paštu, telefonu, per portalą 

www.ibiblioteka.lt ) skaičius – 444. Tai 33 proc. daugiau, negu 2019 m.  

 

14 lentelė. Gautų bibliografinių užklausų 2020 m. pagal tematikos skaičius 
 

Iš jų 

Faktografinės  Teminės Tikslinamosios Adresnės 

2020  2020  2020  2020  

143 5526 185 3795 

 

Daugiausiai gauta teminių užklausų – 5526. Paanalizavus užklausų temas, galima išskirti tokias 

daugiausia pasikartojančias apie Prienų kraštą: apie Nemuno kilpų regioninį parką, Prienų Kristaus 

Apsireiškimo bažnyčią, Prienų krašto muziejų, rajono istorinius įvykius, vietovardžius ir gamtos 

paminklus, kraštiečius: poetą Justiną Marcinkevičių, rašytoją Vytautą Bubnį, Aldoną Ruseckaitę, 

Donaldą Kajoką, tautodailininką Algimantą Sakalauską. Kitą didelę užklausų dalį sudarė adresinės 

užklausos – 3795. Tikslinamųjų užklausų gauta 185, faktografinių – 143.  

2020 m. buvo pateiktos 834 kraštotyrinio pobūdžio užklausos. Užklausas teikė įvairaus 

amžiaus vartotojai. Atsakant į šio pobūdžio užklausas buvo derinami keli informacijos šaltiniai – 

tradiciniai (katalogai, kartotekos, spausdinti dokumentai) ir internetas, duomenų bazės. Sukaupta 

kraštotyrine medžiaga naudojosi gidai, rengdami turistinius maršrutus ekskursijoms, pedagogai, 

ruošdamiesi pamokoms, knygų ar kitų leidinių sudarytojai, mokiniai rengiantys projektus. 

Iš viso atsakyta 97 proc. užklausų. 

SVB lankytojai gali nemokamai naudotis internetu. Lankytojams skirta 107 kompiuterizuotų 

darbo vietų. Taip pat bibliotekoje veikia belaidis (WI-FI) internetas, kuriuo lankytojai noriai 

naudojasi. Įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos sistema (VRSS), fiksuoja interneto panaudą 

viešose interneto prieigose. 

 

15 lentelė. Naudojimasis vieša interneto priega 2018–2020 m. 
 

Viešos interneto prieigos (VIP) vietų 

skaičius 
Unikalių VIP vartotojų skaičius VIP kreipčių (seansų) skaičius 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

107 102 99 7608 7299 6858 15366 12639 12786 

 

2020 m. naujai užregistruotų unikalių VIP vartotojų – 309. Iš viso unikalių viešosios interneto 

prieigos vartotojų skaičius – 7608. (2018 m. – 6858). VIP) vartotojų skaičiaus didėjimą lėmė pagal 

http://www.ibiblioteka.lt/
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projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 

vykdomi skaitmeninio raštingumo mokymai. Mokymų dalyviai tapo naujais bibliotekos viešosios 

interneto prieigos vartotojais. 

Viešosios interneto prieigos seansų skaičius 2020 m. – 15366. Teigiamą seansų skaičiaus 

pokytį lėmė 2020 m. apskaitomi WI-FI interneto vartotojai. Ankščiau vartotojai nebuvo apskaitomi. 

Apie bibliotekos viešąsias ir elektronines paslaugas, apie esamus ir planuojamus renginius, 

susitikimus, knygų pristatymus informacija skelbiama ir atnaujinama bibliotekos socialinio tinklo 

Facebook paskyroje. 

 

16 lentelė. Socialinių tinklų panaudojimas 
 

 

Socialinio tinklo Facebook sekėjų skaičius auga. 2018 m. jų buvo vos per tūkstantį – 1005, 

2019 m. – 1258, 2020 m. – 1435 sekėjai. Taip pat didėja ir paskyros patiktukų skaičius – 2020 m. 

sulaukta 1398 patiktukų – t. y. 167 patiktukais daugiau negu 2019 m. (1231). Tačiau įrašų 

socialiniame tinkle 2020 m. paskelbta mažiau, beveik šimtu, nei ankstesniais metais – 420 (2019 – 

519, 2018 – 540). Pastebimas gerokai sumažėjusį ir įrašų peržiūrų skaičių – 11576  (2020 – 19307, 

2019 – 30883). 

2020 m. bendras virtualių apsilankymų (apsilankymų skaičius svetainėje, sukurtų vaizdo įrašų 

peržiūrų skaičius Facebook, prisijungusių dalyvių skaičius virtualiuose renginiuose) elektroninėje 

erdvėje skaičiaus rodiklis apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. 

birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-767 patvirtintu „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir 

paslaugomis apskaitos tvarkos aprašu“ ir 2020-11-24 Lietuvos bibliotekų tarybos nutarimu į 

Nacionalinės bibliotekų statistikos rodiklį „Virtualių apsilankymų skaičius“ įtraukti virtualių 

apsilankymų skaičių kultūriniuose renginiuose, mokymuose ir edukacijose. 

2020 m. sukurta antroji virtualaus gido „Išmanusis kelias „200 km prieniškių pėdomis“ dalis 

papildyta naujais kultūros, architektūros, gamtos paveldo, lankytinų vietų objektais bei nauju 

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

skirtumas (+;-) 

Prienų Justino Marcinkevičiaus 

bibliotekos socialinio tinklo Facebook 

paskyrahttps://www.facebook.com/Prien

%C5%B3-Justino-

Marcinkevi%C4%8Diaus-

vie%C5%A1oji-biblioteka-

145660368958107/ 

2013 m. 

Sekėjai 1435 1258 1005 +177 

Paskyros patiktukai 1398 1231 1000 +167 

Įrašai 420 519 540 -99 

Įrašų peržiūrų skaičius 19 307 30 883 27 275 -11 576 

https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-145660368958107/
https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-145660368958107/
https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-145660368958107/
https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-145660368958107/
https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Justino-Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-145660368958107/
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kultūrinio turizmo maršrutu – „Justino Marcinkevičiaus keliu“. Virtualus gidas pritaikytas stebėjimui 

3D technologijomis – virtualios realybės akiniais. 

 

V. PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS SIEKIANT TOBULINTI PASLAUGAS 

 

Biblioteka 2020 m. sėkmingai dalyvavo projektinėje veikloje. Lietuvos kultūros taryba 

projektams „Išmanusis kelias „200 km prieniškių pėdomis“ (II) ir „Atgaiva sielai“ skyrė 18700 eurų, 

Prienų rajono savivaldybė – 4200 eurų. Partneriai prie projektų įgyvendinimo prisidėjo 

žmogiškaisiais ištekliais, viešinimo paslaugomis, jų indėlis natūra – 2450 eurų. Parama knygomis – 

5264 eurai, gyventojų parama (2 proc. gyventojų pajamų mokestis) – 445 eurai. Taip pat gyventojai 

paaukojo 1910 eurų meninio akcento, skirto poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui įamžinti, ir 

prieigų prie jo įrengimo darbams. 

Tęstinis projektas „Išmanusis kelias „200 km prieniškių pėdomis“ (II), pagrįstas šiuolaikinių 

technologijų sprendimais, užtikrino prieigą prie kokybiškos, aktualios, kultūrinę, istorinę, išliekamąją 

vertę turinčios informacijos apie Prienų kraštą, skatino vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis 

Prienų kraštu bei saugoti ir skleisti jo istorinę atmintį. Virtualus gidas – tai interaktyvi, naujoviška 

mokymosi ir kultūros pažinimo priemonė, skirta įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių sluoksnių 

Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, besidomintiems Lietuva ir Prienų kraštu, fizinę (judėjimo) 

negalią turintiems asmenims, kitiems asmenims, kuriems aktualiai perteikiama žodinė ir vaizdinė 

informacija. 

Projektu „Atgaiva sielai“ buvo siekiama didinti kultūros prieinamumą Slaugos ir palaikomojo 

gydymo skyriuose gydomiems bei globos namuose gyvenantiems senyvo amžiaus, vienišiems, 

neįgaliems, socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. Įgyvendinant projektą, keturiuose Prienų rajono 

slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose ir trejuose Prienų ir Kaišiadorių rajonų senelių globos 

namuose pristatytos 8 literatūrinės-muzikinės programos, kurias stebėjo per 530 žiūrovų. VšĮ Prienų 

ligoninė, Jiezno, Balbieriškio ir Veiverių PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose bei 

Šilavoto, Balbieriškio ir Rumšiškių (Kaišiadorių r.) senelių globos namuose vyko susitikimai su 

aktoriais Dalia Rasa Jankauskaite, Petru Venclovu, Olita Dautartaite, Virgiu Bortkevičiumi, Pijumi 

Ganusausku, muzikantais Vytautu Labučiu, Gyčiu Ambrazevičiumi ir grupe (Gyčiu 

Ambrazevičiumi, Haroldu Liumparu, Tomu Usovu, Martynu Nugaru), poetu Vytautu V. 

Landsbergiu, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kapela „Jieznelė“. 17 kultūrinių renginių dalyvavo 

53 slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių pacientai, 83 senelių globos namų gyventojai, 52 gydymo 

ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai ir personalas. Projekto įgyvendinimo metu pastebėta, kad 

sutelktos sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos ir kultūra teigiamai paveikė jo dalyvius: sumažėjo 

slaugos ir globos paslaugomis besinaudojančių žmonių psichologinis diskomfortas, vienišumas, 



Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos tekstinė ataskaita 
 

20 
 

praturtėjo šių žmonių laisvalaikis, sumažėjo kultūrinė, socialinė atskirtis, tapo lėtesni kultūrinių 

kompetencijų, komunikavimo, socialinių įgūdžių nykimo procesai. Klausytojai akcentavo pakilusią 

savo savivertę, norą įsijungti į savo sociumo kultūrines veiklas. Sudėtinga šalies epidemiologinė 

situacija dėl COVID–19 plitimo ribojo renginių dalyvių skaičių, šiek tiek apsunkino atlikėjų, juos 

priimančių įstaigų galimybes įgyvendinti numatytas veiklas, bet didesnių, neįveikiamų problemų 

nebuvo.  

Biblioteka 2020 m. kaip partnerė dalyvavo projektuose „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje infrastruktūroje“ (vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 

2018–2021 m.), „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė” (vykdytojai – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo 

ministerijos, asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2018–

2021 m.). Gavo Aklųjų ir silpnaregių paketo techninę įrangą, organizavo skaitmeninio raštingumo 

mokymus gyventojams, prisidėjo prie Kauno regiono bibliotekose saugomo kultūros paveldo 

skaitmeninimo. 

 

VI. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS IR PARTNERYSTĖ 

 

Informacija apie biblioteką, jos teritorinius struktūrinius padalinius, įstaigos tradicines, 

elektronines ir inovatyvias paslaugas, partnerius, projektus ir renginius nuolat buvo publikuojama ir 

reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.prienubiblioteka.lt, skelbiama socialinių 

partnerių internetiniuose puslapiuose, rajono laikraščiuose „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, 

internetiniame laikraštyje „Krašto vitrina“, Lietuvos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos mėnesiniame žurnale „Tarp knygų“, socialinio tinklo Facebook 

paskyroje. Apie rajono bibliotekas ir jų veiklą publikuota 50 straipsnių, iš jų – 34 bibliotekos 

darbuotojų (2019 m. – 134 straipsnių, iš jų – 95 straipsniai, parengti bibliotekos darbuotojų). 

Bibliotekos interneto svetainėje www.prienubiblioteka.lt 2020 m. buvo paskelbta 200 informacinių 

pranešimų, socialinio tinklo Facebook įstaigos paskyroje pateikta 420 įrašų, kurie pasiekė 171 843 

žmonių auditoriją (2019 m. – 160 000). Bibliotekos paskyra socialiniame tinkle Facebook turėjo 

1435 (2019 m. – 1258) sekėjus, sulaukė 19 307 peržiūrų, beveik 5122 teigiamų vertinimų (2019 m. – 

1300). Vaikų literatūros skyrius, Balbieriškio, Jiestrakio, Stakliškių, Užuguosčio ir Vyšniūnų 

bibliotekos informaciją apie renginius, veiklą skelbė ir savo socialinio tinklo Facebook paskyrose.  

Biblioteka apie vykdomas veiklas rengė lankstinukus, plakatus, kvietimus, informavo 

lankytojus elektroniniu paštu, kvietė individualiai. 

http://www.prienubiblioteka.lt/
http://www.prienubiblioteka.lt/
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Biblioteką kūrybiškas bendradarbiavimas sieja su ilgalaikiais socialiniais partneriais, kurie 

nuolat prisideda prie įgyvendinamų kultūrinių iniciatyvų ir projektų. SVB yra pasirašius 

bendradarbiavimo sutartis su Prienų miesto ir rajono švietimo, kultūros įstaigomis, Socialinių 

paslaugų centru. Ilgalaikiai partnerystės ryšiai yra užsimezgę tarp SVB ir VšĮ „Rašytojų klubas“, 

nuolat bendradarbiaujama su įvairiais profesionaliai kūrėjais. 

Įgyvendindama projektą „Atgaiva sielai“, SVB 2020 m. pasirašė daugiašales bendradarbiavimo 

sutartis su Prienų rajono Balbieriškio, Jiezno, Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrais, VšĮ 

Prienų ligonine ir Balbieriškio, Šilavoto bei Rumšiškių (Kaišiadorių r.) senelių globos namais. 

Numatytiems šio projekto tikslams pasiekti taip pat buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

profesionalaus meno organizacijomis ir atlikėjais: viešąja įstaiga „Teatro projektai“, atlikėju V. V. 

Landsbergiu, Gyčiu Ambrazevičiumi ir grupe. 

2020 m. projekto „Išmanusis kelias „200 km prieniškių pėdomis“ (II) įgyvendinimo metu vyko 

sklandus ir konstruktyvus bendradarbiavimas su projekto partneriais – Prienų rajono savivaldybe, 

Prienų krašto muziejumi, Nemuno kilpų regioniniu parku, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, 

Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistais ir atstovais. 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, kviesdama gyventojus dalyvauti 

skaitmeninio raštingumo mokymuose pagal vykdomą projektą „Prisijungusi Lietuva“, intensyviai 

bendradarbiavo su Užimtumo tarnybos prie LR SADM Prienų skyriumi, Prienų rajono savivaldybės 

seniūnijomis, vietos bendruomenėmis. Užimtumo tarnybos specialistai padėdami ieškantiems darbo 

gyventojams, kvietė juos išmokti, atnaujinti arba pagilinti savo žinias, registravo į pradedančiųjų ir 

pažengusiųjų lygio mokymų programas ir nukreipė mokytis į biblioteką.  

Dažnai kaimiškose vietovėse ir miesteliuose tokios įstaigos kaip seniūnija, biblioteka, 

bendruomenės namai yra įsikūrę viename didesniame pastate arba nedaug nutolę vienas nuo kito, 

todėl įstaigų darbuotojai gali lengvai ir greitai komunikuoti vieni su kitais, skleisti informaciją apie 

vykstančius mokymus ir tuo pačiu kviesti gyventojus mokytis skaitmeninio raštingumo, todėl 

Seniūnijų darbuotojai bei vietos bendruomenių atstovai 2020 m., kaip ir anksčiau, buvo aktyvūs ir 

labai reikalingi SVB partneriai, kviečiant gyventojus dalyvauti skaitmeninio raštingumo mokymuose, 

įtraukiant juos į įvairias kitas edukacines bei kultūrines veiklas bibliotekoje.  

 

VII. DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

 

SVB universalus dokumentų fondas formuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius, rajono 

tradicijas, ekonomikos ir kultūros plėtrą, demografinę situaciją. 2020 m. siekiant kuo geriau atitikti 

vartotojų lūkesčius, buvo vykdoma bibliotekos lankytojų apklausa, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, 

kaip gerinti kokybinę fondų sudėtį. Buvo apklausti VB Aptarnavimo skyriaus, KP – Vyšniūnų, 
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Kašonių, Strielčių, Vėžionių, Tartupio bibliotekų skaitytojai. Surinkta informacija buvo panaudota 

vykdant viešuosius pirkimus ir formuojant vieningą dokumentų fondą padaliniuose.  

2020 m. fondų kokybei gerinti buvo atrinkti ir nurašyti susidėvėję, neaktualūs turiniu 

dokumentai Purvininkų, Sūkurių ir Klebiškio bibliotekose. 

SVB fondo apimtis 2018–2020 m. padidėjo 4,66 proc.: VB fondas padidėjo 1,28 proc., MP – 

0,48 proc., KP – 0,29 proc. daugiausiai dokumentų vienam gyventojui tenka KP – 7, mažiausiai VB – 

5,1. Vienam vartotojui tenka daugiausiai dokumentų MP – 36,1, mažiausiai VB – 11. Palyginus 2019 

m. ir 2020 m., dėl fondų kokybei gerinti vykdytų senų, susidėvėjusių ir aktualumą praradusių 

dokumentų nurašymų, nežymiai mažėjo MP ir KP fondai, tačiau visas SVB fondas nesumažėjo. 

Didesnę nurašytų dokumentų dalį sudarė periodiniai leidiniai.  

 

17 lentelė. Aprūpinimas dokumentais 2018-2019-2020 m., fiziniai vienetai 
 

Biblioteka 

Fondo apimtis metų pabaigoje  
Pokytis 2018/2019 m. 

(+;-) 
1 gyventojui 

tenka 

dokumentų 

1 vartotojui 

tenka 

dokumentų 

1 000 

gyventojų 

tenka 

dokumentų 
2018 2019 2020 

Vienetai Procentai 

VB 41944 42554 43097 + 543 1,28 5,1 11,0 5100 

MP 10493 11144 11091 -53 0,48 6,6 36,1 6600 

KP 109581 115725 115386 -339 0,29 7,0 32,4 7000 

SVB 162018 169423 169573 +150 0,09 6,4 21,8 6400 

 

 

KP didžiąją fondo dalį – 63,3 proc. sudaro grožinė literatūra, MP grožinės literatūros dalis – 56,7 

proc., VB – 49,7 proc. Iš viso SVB fonde grožinė literatūra sudaro 59, 4 proc. Šakinės literatūros 

daugiausiai VB. Čia ji sudaro 50,3 proc. viso dokumentų fondo. Mažiausia šakinės literatūros dalis 

KP –  36,7 proc. 

Periodiniai leidiniai visame SVB fonde sudaro 13,3 proc., didžiausia periodinių leidinių dalis yra 

MP ir sudaro  17,6 proc. viso dokumentų fondo. 

2020 m. daugiausiai gauta šakinės literatūros: VB gautos šakinės literatūros dalis nuo visų gautų 

dokumentų sudarė 59 proc., MP – 54,3 proc., KP – 54,5 proc. iš viso SVB gautos šakinės literatūros 

dalis nuo fizinių vienetų gautų dokumentų sudarė  55,1 proc. Dokumentų fondo 3 ir 6 skyriai 

atsinaujino daugiausiai. 

 

18 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2018–2020 m.  

Biblio-

teka 

Fonde yra metų pabaigoje Gauta per metus  Nurašyta per metus 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 

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

Grožinė 

VB 21432  49,7  759  41,0  709  52,2  

MP 6284  56,7  570  45,7  759  58,3  

KP 72998  63,3  4362  45,5  6665  67,1  

SVB 100714  59,4  5691  44,9  8133  64,9  

Šakinė 

VB 21665  50,3  1090  59,0  598  45,8  

MP 4807  43,3  668  54,3   542  41,7  

KP 42387  36,7  5226  54,5  3261  32,9  

SVB 68859  40,6  6994  55,1  4401  35,1  
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Periodika 

VB 4558  10,6  679  14,9  365  8,0  

MP 1949  17,6  467  24,0  276  14,2  

KP 15988  13,6  4168  26,0  7187  45,0  

SVB 22495  13,3  5314  23,6  7828  34,8  

 

2020 m. buvo orientuojamasi į KP dokumentų fondo atnaujinimą. Vienas KP gavo vidutiniškai 

417 fizinių vienetų dokumentų per metus. 2018–2020 m. augo naujų dokumentų skaičius, tenkantis 

vienam gyventojui KP – nuo 0,5 dokumento 2018 m. iki 0,58 2020 m., t. y., naujų dokumentų 

skaičius, tenkantis 1 gyventojui KP padidėjo 13,7 proc.  Minėtu laikotarpiu 1 gyventojui tenkantys 

nauji dokumentai miesto bibliotekose (VB ir MP) sumažėjo 40 proc., t. y., nuo 0,74 dokumento 2018 

m. iki 0,3 dokumento 2020 m.  

2020 m. didžiausias fondo atnaujinimo koeficientas buvo MP ir siekė 11,3, mažiausias VB – 

4,3, KP fondo atnaujinimo koeficientas – 8,7. 

 
19 lentelė. Aprūpinimas naujais dokumentais 2018–-2020 m., fiziniai vienetai 

 

Biblioteka 
Gauta dokumentų 

Pokytis 2019/2020 m. 

(+;-) 
1 gyventojui tenka dokumentų 

2018 2019 2020 Vienetai Procentai 2018 2019 2020 

VB* 2111 2189 1849 - 340 -15,5 0,74 0,35 0,30 

MP* 1022 1107 1248 +141 +12,7 - - - 

KP 9126 9432 9588 +156 +1,6 0,50 0,57 0,58 

SVB 12259 12728 12685 - 43 - 0,3 0,45 0,49 0,47 

 2020 m. buvo įsigyta įvairesnių pavadinimų leidinių, todėl padidėjo ir gautų dokumentų 

pavadinimų skaičius: 2018 m. KP buvo 4024 pavadinimų dokumentų, 2020 m. KP dokumentų fondą 

sudarė 4822 pavadinimų dokumentų.   

 
20 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2018-2019-2020 m., pavadinimai 
 

Biblio-

teka 

Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 1181 1333 1115 471 567 589 29335 33833 30627 

MP 545 592 757 43 258 956 9522 9856 9657 

KP 646 67 1014 1330 97 216 4054 4024 4822 

SVB 1374 1560 1275 281 314 314 31875 33121 34082 

 

Per pastaruosius trejus augo vidutiniškai užprenumeruotų periodinių leidinių pavadinimų 1 

miesto bibliotekoje ir bibliotekoje kaimiškoje vietovėje skaičius. 2018 m. vidutinis periodinių 

leidinių pavadinimų skaičius 1 miesto bibliotekoje (VB, MP) buvo 10, 2020 m. –12 pavadinimų. KP 

prenumeruojamų periodinių leidinių pavadinimų skaičius išaugo nuo 5 (2018 m.) iki 7 (2020 m.), 

tačiau ir toliau išlieka nepakankamas patenkinti vartotojų poreikius.  Steigėjo lėšos periodiniams 

leidiniams įsigyti didėjo nuo 9991,12 Eur 2018 m. iki 10445,46 Eur 2020 m.  

2020 m. LR Kultūros ministerija papildomai skyrė 18936,00 Eur lėšų dokumentams įsigyti 

Šios lėšos buvo panaudotos knygoms pirkti. Už steigėjo  skirtas lėšas buvo perkami periodiniai 

leidiniai bibliotekoms. Periodinių leidinių gavimas padidėjo, nes lėšų skirta daugiau, nei praėjusiais 
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metais. Fiziniai ir juridiniai asmenys suteikė mažesnę paramą, dėl to paramos būdu gauti leidiniai per 

metus sumažėjo. 

 
21 lentelė. SVB lėšos dokumentams įsigyti 2018-2019-2020 m., eurai 

 

Metai 

Skirta lėšų Skirta lėšų 1 gyventojui 

Iš viso 

iš to skaičiaus 

Iš viso 

iš to skaičiaus 

Kultūros 

ministerija 

Savivaldy-

bė 

Parama  Kultūros 

ministerija 

Savivaldy-

bė 

Parama  

2018 39828,05 22583 9991,12 7253,90 1,46 0,83 0,36 0,27 

2019 38612,17 224444 6739,39 9428,78 1,43 0,82 0,24 0,37 

2020 60330,92 44621 10445,46 5264,46 2,26 1,67 0,39 0,20 

Skirtumas 

2019/2020 

m.,  procentai 

+56,2 +198,8 +155,0 -55,8 +58,0 +103,7 +62,5 -45,9 

 

2020 m. didėjo dokumentų nurašymas. Palyginus su 2018 m., kai buvo nurašyti 4843 fiziniai 

vienetai dokumentų, 2020 m. dokumentų nurašymas išaugo 2,5 karto, t. y., buvo nurašyta 12534 

fiziniai vienetai dokumentų. Viena iš priežasčių lėmusi šį augimą, buvo nurašomi periodiniai 

leidiniai, kurių saugojimo terminas pasibaigė, taip pat buvo nurašomi susidėvėję dokumentai, 

Daugiausiai nurašyta grožinės literatūros, iš viso SVB nurašyta grožinės literatūros dalis nuo visų 

nurašytų dokumentų sudarė 64,9 proc. Pagrindinė nurašymo priežastis – susidėvėję ir vartotojų 

sugadinti dokumentai.  

 
22 lentelė. Dokumentų nurašymo priežastys 2018–2020 m., fiziniai vienetai 

 

Metai Nurašyta iš viso 

iš to skaičiaus 

Susidėvėjusių Pasenusių 

turiniu 

Perduotų 

mainams 

Vartotojų 

prarastos 

2018 4843 2344 2473       - 26 

2019 5323 2439 2884       -  

2020 12534 6013 6521       -  

Skirtumas 2019/2020 m.,  

procentai 

+135,5 +146,5 +126,1      - - 

 

2020 m. dokumentų fondo apyvarta mažėjo. Tam įtakos turėjo sumažėjęs registruotų 

vartotojų skaičius bei sumažėję bibliotekos teikiamų paslaugų apimtys šalyje paskelbus karantiną dėl 

COVID-19 ligos pandemijos. 

 

23 lentelė. Dokumentų fondo naudojimas – dokumentų fondo apyvarta 2018–2020 m. 
 

Metai SVB VB MP KP 

2018 1,25 1,18 1,73 1,23 

2019 1,12 1,08 1,41 1,10 

2020 0,71 0,80 0,78 0,67 

                    

2020   SVB   VB MP KP 

Grožinė lit. 0,59 1,08 0,47 0,46 

Šakinė  lit. 0,65 0,51 0,06 0,79 

Periodika 2,15 1.51 2,80 2,26 

 

Mažėjant registruotų vartotojų bei apsilankymų bibliotekoje skaičiui, atitinkamai mažėjo 

dokumentų išduotiems rodikliai. Per pastaruosius 3 metus SVB paprastoji išduotis į namus sumažėjo 
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23,23, proc., vartotojams vaikams iki 14 metų išduotų dokumentų skaičius per trejus metus taip pat 

sumažėjo: neigiamas pokytis – 45,67 proc. Išduočių vietoje sumažėjo dar daugiau – 64,71 proc.  

VB dokumentų išduotis per trejus metus iš viso sumažėjo 31,11 proc., išduotis į namus –3,7 

proc., vietoje – 68,65 proc., vaikams iki 14 metų – 31,54 proc. 

MP 2018–2020 m. išduodamų dokumentų skaičius iš viso sumažėjo daugiau kaip 50 proc. 

(52,35), paprastoji išduotis į namus sumažėjo 23,65 proc., vietoje – 62,65 proc., vaikams iki 14 m. – 

66,27 proc.  

KP dokumentų išduotis 2018–2020 m. sumažėjo 42,94 proc., išduoti vietoje – 29,94 proc., 

vietoje – 63,65 proc., vaikams iki 14 metų – 50,32 proc. 

Neigiamas pokytis tiek miesto, tiek kaimo bibliotekose didžiausias 2020 m., kai buvo labai 

apribota galimybė vartotojams lankytis bibliotekose.  

2020 m. SVB grožinė literatūra sudarė 49,24 proc. visų išduodamų dokumentų: VB – 67, 41 

proc. MP – 33 proc., KP – 42,9 proc. išduodamų dokumentų.  Periodiniai leidiniai  SVB sudarė 39,5 

proc. išduoties: VB – 20 proc., MB – 62,8 proc., KP – 45 proc. Šie duomenys rodo, kad kaimiškose 

vietovėse veikiančių bibliotekų vartotojai daugiau naudojasi bibliotekos paslauga skolintis į namus 

periodinius leidinius – laikraščius, žurnalus, o VB lankytojai daugiau skolinasi grožinės literatūros.   

Palyginus su 2018 m. ir 2019 m., 2020 m. didėjo dokumentų išduotis į namus: VB išduodamų 

į namus dokumentų dalis sudarė 80,79 proc. (2018 m. – 57,8 proc. 2019 m. – 68,7 proc.) visų 

išduodamų dokumentų, MP – 42,3 proc. (2018 m. – 26,4 proc., 2019 m. – 27,7 proc.), KP – 75,4 

proc. (2018 m. – 61,4 proc., 2019 m. – 59,6 proc.).  

 

24 lentelė. Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2018–2020 m. 
 

Biblio-

teka 

Išduotų dokumentų skaičius Išduotų į namus dokumentų 

procentas Į namus Vietoje 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

VB 28800 31553 27735 21025 14354 6591 57,8 68,7 80,79 

MP 4811 4356 3673 13404 11392 5007 26,4 27,7 42,3 

KP 83440 76374 58456 52369 51748 19034 61,4 59,6 75,4 

SVB 117051 112283 89864 86798 77494 30632 57,4 59,1 74,5 

 

Skaitymo intensyvumas 2020 m., palyginus su 2018, 2019 m. taip pat buvo mažesnis. 

Labiausiai jis sumažėjo MP – nuo 59 dokumentų 1 bibliotekos vartotojui 2018 m. iki 28 dokumentų 

2020 m., t. y., 52 proc. Vaikų iki 14 metų skaitymo intensyvumas sumažėjo 64 proc., t. y., nuo 34 iki 

12. KP skaitomumas 2018–2020 m. sumažėjo 27 proc., VB skaitymo intensyvumas sumažėjo 13 

proc. SVB iš viso skaitymo intensyvumo neigiamas pokytis 28 proc., vaikų iki 14 m. – 40 proc. 

2020 m. krašto dokumentų fondo dydis – 1218 fizinių vienetų dokumentų. Formuojant 

kraštotyros fondą, atsižvelgiama į kraštotyrinės informacijos kiekį ir vertę. Prioritetai teikiami 

dokumentams, atspindintiems įvairias žinias apie Prienų kraštą ir jo istoriją, žymių kraštiečių 

išleistiems leidiniams bei leidiniams apie kraštiečius.  
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2020 m. bibliotekos krašto dokumentų fondas pasipildė šiais kraštiečių leidiniais ir leidiniais 

apie žymius kraštiečius: Valentinas Sventickas „Ką žino upė: dar apie Justiną Marcinkevičių“, Jurgis 

Montvila „Toks mylintis žmogus“, Irena Jacevičienė-Žukauskaitė „Skrydis“, Česlovas Iškauskas, 

Algis Marcinkevičius, Rymantas Sidaravičius „Balbieriškio parapijai ir bažnyčiai 500 metų“, Eglė 

Aukštakalnytė Hansen „Laukinė motina gamta“, Kostas Algirdas Aleksynas „Mes – iš Ingavangio : 

gimtojo kaimo apybraiža“. 

Kraštotyros fondas taip pat pasipildė ir 6 dovanotomis kraštietės Irenos Karužienės-Šalčiūtės 

dovanotomis knygomis. Autorė bibliotekai padovanojo savo knygų rinkinį: „Be teisės perduoti“, 

„Kario etika“ (I ir II dalys), „Trumpas karių bendravimo psichologijos kursas“ “ (I ir II dalys), I. 

Karužienė, B. Pranevičienė, J. Vaitkevičius „Švietimas ir sociometrija kariuomenėje“. 

SVB informaciniame fonde yra 8832 fizinių vienetų leidinių. Tai – žodynai, žinynai, rodyklės, 

enciklopedijos, vadovai. Fonde taip pat yra kaupiami įvairių mokslo šakų informacinio pobūdžio 

dokumentai. 2020 m. didžiausio skaitytojų susidomėjimo susilaukė šie leidiniai: Skirmantas 

Pabedinskas „Istorijos, kurių jums nepapasakojau“, Seth Stephens-Davidowitz „Visi meluoja: bet 

internetas žino, kas esame iš tikrųjų“, „Nidos sąsiuviniai“ (sud. Lina Motuzienė), John Carreyrou 

„Blogas kraujas“. 

SVB dokumentų fondo dalis – Poeto Justino Marcinkevičiaus asmeninė biblioteka, saugoma 

bibliotekoje įkurtame Poeto memorialiniame kambaryje. Asmeninėje bibliotekoje saugomi 3022 

fiziniai vienetai dokumentų, iš kurių 2999 fizinių vienetų spaudinių, 4 fiziniai vienetai – garso įrašai, 

7 – natos, 5 – grafika, 5 – rankraščiai, 1 – vaizdo įrašai, 1 – kartografija. Didžiąją Asmeninės 

bibliotekos dalį sudaro dokumentai lietuvių kalba, rusų kalba – 598 fiziniai vienetai dokumentų, 

lenkų – 72, vokiečių – 46, anglų – 34, ukrainiečių – 21, italų – 14, po 13 – prancūzų ir vengrų 

kalbomis, baltarusių – 11, armėnų – 10, bulgarų – 9, čekų – 8, gruzinų – 7, rumunų – 5,  po 3 – 

slovakų,  ir lotynų kalbomis, po 2 – esperanto, senąja rusų, norvegų, tadžikų, kroatų, serbų kalbomis, 

po 1 – kirgizų, baškirų, slovėnų, švedų, suomių, kinų, japonų kalbomis. Dokumentai iš Asmeninės 

Justino Marcinkevičiaus bibliotekos skaitytojams į namus neišduodami.   

 

VIII. TAIKOMIEJI TYRIMAI IR METODINĖ VEIKLA 

 

SVB 2020 m. buvo atliekami lokalūs vartotojų poreikių tyrimai. Juos vykdė VB Aptarnavimo 

ir Informacijos skyriai, KP – Balbieriškio, Išlaužo ir Vyšniūnų bibliotekos (2018 m. vartotojų 

poreikių tyrimus vykdė Informacijos, Vaikų literatūros skyriai, Ašmintos, Balbieriškio, Jiestrakio, 

Kašonių, Pakuonio, Stakliškių, Užuguosčio, Vėžionių, Vyšniūnų bibliotekos). Pagal tyrimo objektą 

atliktus tyrimus galima suskirstyti į 3 temas: renginiai, dokumentų fondas, elektroninės paslaugos / 

mokymai. Apklausos nereprezentatyvios, kadangi apklausose dalyvavusiųjų respondentų imtis yra 

per maža, kad apklausos rezultatai atspindėtų populiacijos nuomonę. 
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Apklausiant bibliotekos paslaugų vartotojus buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiais literatūros, 

kultūros ir meno veikėjais norėtų susitikti bibliotekoje (Aptarnavimo skyrius), kaip vertina 

bibliotekos dokumentų fondo kokybinę sudėtį ir kokie skaitytojų poreikiai papildant fondą naujais 

dokumentais (Aptarnavimo skyrius, Balbieriškio biblioteka, Išlaužo biblioteka), kaip vertina 

skaitmeninio raštingumo mokymus bibliotekose, ar pritaiko įgytas žinias, kokių dar skaitmeninio 

raštingumo mokymų pageidautų (Išlaužo biblioteka, Vyšniūnų biblioteka).  

Apklausos žodžiu buvo vykdomos ir jų rezultatai fiksuojami užpildant SVB metodininko 

parengtą „Apklausos žodžiu formą“, kurioje apklausiantysis specialistas fiksavo apklausos temą; 

tikslą (ką buvo siekiama išsiaiškinti); apklausoje dalyvavusių respondentų skaičių; laiką, kada 

vykdyta apklausa; pateikė išvadas ir rezultatus, t. y., formoje buvo nurodoma, kur bus panaudoti 

duomenys. Apklausų metu gauti duomenys buvo naudojami planuojant bibliotekos kultūrines 

veiklas. Vartotojų pageidavimai dėl fondų buvo pateikti VB Dokumentų komplektavimo ir 

katalogavimo skyriui, į juos atsižvelgta formuojant dokumentų fondą. 

Informacijos skyrius 2020 m. bibliotekos interneto svetainėje https://www.prienubiblioteka.lt/ 

vykdė apklausą „Ar pritaikote skaitmeninio raštingumo mokymų žinias praktikoje?“. Apklausos 

tikslas – išsiaiškinti gyventojų, dalyvavusių bibliotekos organizuojamuose skaitmeninio raštingumo 

mokymuose, pasitenkinimą ir naudą vykdytais mokymais. Apklausoje dalyvavo  83 respondentai. 91 

proc. apklaustųjų, dalyvavusių skaitmeninio raštingumo mokymuose, pažymėjo, jog mokymų žinias 

pritaiko praktikoje, 8 proc. apklausos dalyvių –  nepritaiko. 

2020 m. SVB Metodinės veiklos tikslas buvo stebėti ir vertinti bibliotekos padalinių veiklos 

pokyčius, teikti rekomendacijas, konsultuoti bibliotekų veiklos tobulinimo, vartotojų aptarnavimo 

kokybės klausimais. Siekiant šio tikslo buvo analizuojami planavimo dokumentai (veiklos planai, 

statistinės, tekstinės ataskaitos ir kt.), inicijuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, didinama 

bibliotekininkų motyvacija, skatinama dalintis sėkmės istorijomis, teikiama teorinė ir praktinė 

pagalba padalinių bibliotekininkams. 

Padalinių darbuotojai buvo konsultuojami įvairiais bibliotekos darbo organizavimo 

klausimais: vartotojų, apsilankymų bei dokumentų išduoties apskaitos, elektroninio dienoraščio 

pildymo, parodų rengimo, bibliografinio-informacinio darbo organizavimo bei apskaitos, fondų 

tvarkymo bei LIBIS diegimo klausimais. Bibliotekininkai taip pat individualiai konsultuoti tekstinių 

ataskaitų rengimo klausimais, gyventojų dalyvavimo mokomuosiuose renginiuose apskaitos 

klausimais, dokumentų rengimo, naudojantis įrankiu Microsoft Word, Office 365 paslaugų paketu 

(naudotis bendrinamais dokumentais ir kt.) klausimais. Parengtos rekomendacijos, kaip dokumentuoti 

vartotojų apklausas žodžiu ir šių apklausų rezultatus.  

Siekiant motyvuoti darbuotojus ir įvertinant bibliotekininkų veiklos rezultatus, parengtos 

rekomendacijos Metų prizo „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“, 2020 metų 

viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkursams. 2020 m. vasario 28 

https://www.prienubiblioteka.lt/
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d. LR kultūros ministerijos padėka, pasirašyta Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko, įteikta 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Jiezno bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei 

Vilmai Trabuševskienei už viešųjų bibliotekų veiklos efektyvumo didinimą, inovatyvių paslaugų 

plėtrą, bibliotekininkų bendruomenės telkimą, bibliotekos, kaip reikšmingos institucijos, 

užtikrinančios žinių visuomenės kūrimąsi, įvaizdžio formavimą,. Kašonių bibliotekos 

bibliotekininkei Danutei Bajorienei įteikta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 

nominacija „Bendruomeniškiausia biblioteka: už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant 

miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir 

organizacijomis“. Rugsėjo 17 d. Rokiškyje Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų 

nominacijų ir Metų prizų teikimo iškilmėse Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai 

įteikta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos padėka už dalyvavimą Metų prizo 

„Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“ konkurse, pasirašyta Lietuvos savivaldybių 

viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės Danguolės Abazoriuvienės, Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacijos padėka Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai už dalyvavimą 

2020 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse, pasirašyta 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės Danguolės Abazoriuvienės, UAB 

„Asseco Lietuva“ generalinio direktoriaus Alberto Šermoko.   

Profesiniame žurnale „Tarp knygų“ publikuotas straipsnis apie bibliotekos įgyvendintą 

projektą „Atgaiva sielai“, informacija apie bibliotekoje vykusius renginius skelbta rajoniniuose 

laikraščiuose, bibliotekos svetainėje internete, Facebook paskyroje.  

 

IX. BIBLIOTEKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI IR JŲ 

PROFESIONALUMO UGDYMAS 

 

SVB organizacinę struktūrą sudaro aukščiausioji valdymo grandis – Direktorius;   

aukštesnioji valdymo grandis − Pavaduotojas ūkio reikalams, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas 

bibliotekos direktoriui; vidurinė valdymo grandis – Skyrių (Dokumentų komplektavimo ir 

katalogavimo, Aptarnavimo, Informacijos, Vaikų literatūros) vedėjai, tiesiogiai pavaldūs ir 

atskaitingi bibliotekos direktoriui; vykdomoji grandis – Skyrių specialistai (bibliotekininkai), 

tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyrių vedėjams; kvalifikuoti darbuotojai ir nekvalifikuoti 

darbininkai (vairuotojas, knygrišys, valytojai, darbininkas), atskaitingi direktoriaus pavaduotojui ūkio 

reikalams; bendrąsias valdymo funkcijas atliekantys specialistai (bibliotekinių procesų 

automatizavimo inžinierius, metodininkas, buhalteris, sekretorius-referentas), tiesiogiai pavaldūs ir 

atskaitingi bibliotekos direktoriui; aukštesnio lygio struktūrinių padalinių specialistai – struktūrinių 

teritorinių padalinių bibliotekininkai, tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi bibliotekos direktoriui. 
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SVB kiekviena pareigybė atlieka funkcijas, nustatytas direktoriaus įsakymu patvirtintame 

pareigybės aprašyme, Skyriai ir Struktūriniai teritoriniai padaliniai (MP, KP) savo veiklą organizuoja 

vadovaudamiesi Bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintais Nuostatais, kuriuose nustatyti jų 

uždaviniai ir funkcijos. Patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija – Bibliotekos taryba – SVB 

nesukurta. 

 

4 paveikslas. SVB organizacinė struktūra 

 

 
 

Prienų Justino Marcinkevičiau viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose teritoriniuose 

padaliniuose 2020 m. dirbo 42 profesionalūs bibliotekininkai (16 iš jų – įgiję bibliotekininkystės arba 

informacijos mokslų išsilavinimą, 26 – įgiję profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje), 3 

kvalifikuoti specialistai, 2 techniniai darbuotojai.  

 

25 lentelė. Bibliotekos darbuotojai 2020 m. 
 

 

 

 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Darbuotojų išsilavinimas (skaičius) 

Aukštasis 

universitetinis 

Aukštasis 

neuniversitetini

s 

Aukštesnysis Kitas 

Kultūros ir meno 

darbuotojai 
39 42 21 3 16 2 

Kiti darbuotojai 8 6 1 0 1 4 

Iš viso: 47 48 22 3 17 6 

 

38 proc. kultūros ir meno darbuotojų yra įgiję aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, 12 proc. – 

aukštąjį neuniversitetinį, 50 proc. – aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Ne visą darbo dieną dirba 18 

proc. (9) visų darbuotojų, arba 21 proc. profesionalių bibliotekininkų.  
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2020 m. suėjus pensiniam amžiui darbo sutartys nutrauktos su 3 bibliotekininkais. 1 

bibliotekininkas pakeitė darbo vietą. 

Siekiant užtikrinti bibliotekos veiklos plėtrą ir tęstinumą, teikiamų paslaugų kokybę, vartotojų 

aptarnavimo operatyvumą, 2020 m. didelis dėmesys buvo skiriamas rajono bibliotekininkų, 

bibliografų ir informacijos specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimui, 

bibliotekininkų kūrybingumo, savarankiškumo, atsakomybės už savo darbą ugdymui. Įstaigos 

kultūros ir meno darbuotojai aktyviai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

mokymuose, seminaruose, konferencijose, diskusijose, susitikimuose, apskrito stalo diskusijose. Jie 

kėlė kvalifikaciją Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokymuose „Edukacijos 

programos vaikų lėlių teatrui“, „Kaip sudominti paauglį knyga?“, „Psichologiniai paauglystės 

amžiaus ypatumai“, „Lietuvių paauglių literatūros dešimtmetis: šaltiniai, tendencijos reikšmingiausi 

kūriniai“, ,,Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo", „Savarankiško mokymosi 

medžiaga, skirta dirbantiems arba norintiems dirbti su suaugusiaisiais ir organizuoti edukacines 

veiklas“, „Turinio skaitmeninimas ir metaduomenų kūrimas“, „Nuotolinių mokymų platformos 

„Moodle“ galimybės“, „Duomenų bazių panaudos statistikos, administravimo, viešinimo klausimai“, 

„Searching with wildcards on Ebscohost“ („Paieška naudojant pakaitos simbolius „Ebscohost“), 

„Overview of  Ebscohost platform search options for new users“ („Ebscohost“ platformos paieškos 

galimybių apžvalga naujiems vartotojams“), „Patarimai vedant nuotolinius mokymus“,  „Metodinės 

rekomendacijos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymui Nr. ĮV-767 

„Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis tvarkos aprašas“. Nuotoliniuose 

mokymuose „Aklųjų ir silpnaregių paketo JAWS programinės įrangos pristatymas“, „Vieša prieiga 

bibliotekose – aklųjų ir silpnaregių paketas“, „Ekrano skaitymo programinė įranga neregiams 

„JAWS“, „Elvis sistema, knygos atspausdinimas ir įrišimas“ tobulino profesines kompetencijas teikti 

paslaugas specialiųjų poreikių turintiems bendruomenės nariams, naudojant bibliotekoje naujai gautą 

programinę ir kompiuterinę įrangą akliesiems ir silpnaregiams.  

Bibliotekos darbuotojai kultūrines bei dalykines kompetencijas 2020 m. tobulino Lietuvos 

bibliotekininkų draugijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento, Kauno apskrities regioninės 

kultūros tarybos nuotolinėse tarptautinėse ir regioninėse konferencijose „Kaip pasikeitėme per 20 

metų“, „Kultūros kelių vaidmuo regionų vystymui vystytojų akimis“, „Lietuvos kultūros tarybos 

2021 m. finansavimo akcentai ir Kauno apskrities kultūros finansavimo aktualijos“. 

Rajono bibliotekininkai, siekdami išvengti perdegimo sindromo ir didinti atsparumą stresui, 

stiprino savo psichikos sveikatą, ugdėsi stresinių situacijų ir emocijų  valdymo gebėjimus Prienų 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 40 val. trukmės mokymuose „Psichikos sveikatos 

kompetencijų stiprinimas“. Jie taip pat aktyviai dalyvavo Kauno apskrities ir  Birštono viešųjų 

bibliotekų projektų  „Biblioteka visiems“, „Draugiška aplinkai biblioteka“ ir  „Kūrybiškas 
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laisvalaikis visai šeimai“ mokomuosiuose renginiuose (paskaitose apie paslaugų prieinamumo 

didinimą įvairią negalią turintiems žmonėms, bibliotekų veiklą  ekologijos, aplinkosaugos 

srityse,  vaikų kūrybiškumo ugdymą, parodos „Autoportretas“ pristatyme, socialinės istorijos 

kūrime). 

SVB darbuotojų kasmetinis veiklos vertinimas buvo organizuojamas vadovaujantis Valstybės 

ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 2020 m. 

įvertinta visų aukštesniosios ir vidurinės valdymo grandies, vykdomosios grandies ir kvalifikuotų 

darbuotojų, struktūrinių teritorinių padalinių bei bendrąsias valdymo funkcijas atliekančių specialistų 

veikla, pateiktos rekomendacijos kvalifikacijai tobulinti. Dauguma darbuotojų iš esmės įvykdė 

užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, todėl jų veikla buvo įvertinta gerai, 7 darbuotojai įvykdė 

tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, todėl jų veikla buvo įvertinta patenkinamai. 

Atsižvelgiant į naujus su COVID-19 pandemija bibliotekai iškilusius iššūkius paslaugas 

organizuoti nuotolinių būdu, daugeliui SVB darbuotojų, be rekomendacijų tobulinti tam tikras 

profesines kompetencijas, buvo rekomenduota tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius bei 

gebėjimus perkelti bibliotekos paslaugas į virtualią erdvę. Susitarta dėl veiklos užduočių 2021 m. 

 

X. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 

 

2020 m. VB, MP, KP patalpos nebuvo atnaujinamos. Iki 2019-ųjų metų buvo atnaujintos 10 

Bibliotekos padalinių patalpos, o 2019 m. – 2 bibliotekų patalpos, t. y., iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

atnaujinta 59 proc. bibliotekos ir jos padalinių patalpų, neatnaujinta – 41 proc. 

 
5 pav. Bibliotekos ir padalinių patalpų būklė 
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2020 m. kompiuterinė ir programinė įranga atnaujinta 13 padalinių: Jiezno, Strielčių, 

Balbieriškio, Kunigiškių, Išlaužo, Kašonių, Vėžionių, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Ašmintos, Šilavoto, 

Mozūriškių, Stakliškių  bibliotekose. 

Kituose 10 struktūrinių teritorinių padalinių kompiuterinė ir programinė įranga bus 

atnaujinta iki 2021 m, gruodžio 31 d. (LNB bibliotekų infrastruktūros gerinimo projektas). 

 

6 pav. Viešos interneto prieigos kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimo etapai. 

 

 

Bibliotekoje ir 6 padaliniuose įdiegta LIBIS vartotojų aptarnavimo posistemė užtikrina 

vartotojams galimybę naudotis bibliotekos E-paslaugomis: paieška kataloge, knygų užsakymus, 

termino pratęsimu. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. posistemė įdiegta 45 proc. padalinių. 2020 m. ši 

paslauga bibliotekose nebuvo diegiama. 

 

7 pav. LIBIS vartotojų aptarnavimo posistemė padaliniuose 

 

 

 

Statistiniai bibliotekų veiklos duomenys rodo, kad, mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir 

bibliotekų paslaugų vartotojų skaičius, didėja skirtumai tarp bibliotekų pagal fizinę aplinką (pastatų / 

patalpų būklė, šildymas), aprūpinimą kompiuterine ir programine įranga, e-paslaugas. Vieno 

vartotojo kaina per metus skirtingose bibliotekose skiriasi nuo 1,25 iki daugiau kaip 5 kartų.    
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26 lentelė. Struktūriniai teritoriniai padaliniai 2020 m. 

 

Biblioteka 

Pastatų / patalpų būklė Kompiu 

terinė ir 

programi

nė įranga 

e-paslaugų 

plėtra (įdiegta 

LIBIS vartotojų 

aptarnavimo 

posistemė) 

Išlaikymo 

kaštai 

Eur (per 

metus) 

1 

vartotoj

o kaina 

Eur (per 

metus) 

Jiezno 

biblioteka  

Gera  Atnaujinta Taip  28840 93,94 

Strielčių 

bibl. 

 

Gera  

(reikia pertvarkyti šildymo 

sistemą) 

Atnaujinta  Ne  14550 72,02 

Balbieriškio 

bibl. 

 

Patenkinama (reikalingas 

einamasis patalpų remontas) 

Atnaujinta  Taip  29950 87,57 

Kunigiškių 

bibl. 

 

Biblioteka patalpų neturi Atnaujinta Ne  9532 95,32 

Sūkurių 

bibl. 

Kritinė  Ne  Ne  9453 278 

Išlaužo bibl. Gera  Atnaujinta Taip  17291 84,34 

Purvininkų 

bibl. 

Kritinė  Ne  Ne  9317 93,17 

Kašonių 

bibl. 

 

Patenkinama  

(būtinas patalpų remontas) 

Atnaujinta  Ne  14323 46,05 

Vėžionių 

bibl. 

Patenkinama  

 (būtinas patalpų remontas) 

Atnaujinta Ne  13076 76,91 

Naujosios 

Ūtos bibl. 

Patenkinamas  (reikalingas 

patalpų remontas) 

Atnaujinta Taip  15327 92,89 

Tartupio 

bibl. 

Patenkinama (reikalingas 

patalpų remontas) 

Ne  Ne  9768 126,85 

Pakuonio 

bibl. 

 

Gera  Atnaujinta Taip  15126 66,92 

Ašmintos 

bibl. 

Gera  Atnaujinta Taip  14583 90,01 

Stakliškių 

bibl. 

Gera  Atnaujinta Taip  16262 70,39 

Pieštuvėnų 

bibl. 

Patenkinama (reikalingas 

patalpų remontas) 

Ne  Ne  3407 100,2 

Užuguosčio 

bibl. 

Patenkinama (reikalingas 

patalpų remontas, šildymo 

sistemos įrengimas) 

Ne  Ne  14483 149,30 

Vyšniūnų 

bibl. 

Gera (šildymo sistemos 

įrengimas) 

Ne  Ne  14817 86,64 

Šilavoto 

bibl. 

Gera  Atnaujinta Ne  15430 171,44 
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Klebiškio 

bibl. 

 

Kritinė (reikalingas patalpų 

remontas) 

Ne  Ne  13426 134,26 

Jiestrakio 

bibl. 

Gera  Ne  Ne  10426 208,52 

Veiverių 

bibl. 

 

Gera  Ne  Taip  21830 35,49 

Skriaudžių 

bibl. 

 

Gera  Ne  Ne  10850 61,29 

Mozūriškių 

bibl. 

 

Patenkinama (reikalingas 

patalpų remontas) 

Atnaujinta Ne  7820 76,66 

 

XI. FINANSAVIMAS 

 

SVB finansavimas per pastaruosius trejus metus padidėjo 15 proc.: 2018 m. įstaigos 

biudžetas buvo 587 145 Eur, 2019 m. – 597 483 Eur, 2020 m. – 677 272 Eur. Vienas iš veiksnių, 

lėmęs šį teigiamą pokytį – pareiginės algos bazinio dydžio augimas nuo 132 Eur (2018 m.) iki 176 

Eur  (2020 m.), o taip pat kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, įgyvendinant 

Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų 

strategiją. Per trejus metus įstaigos darbo užmokesčio fondas padidėjo 43,90 proc.: nuo 354 900 Eur 

(2018 m.) iki 510700 Eur (2020 m.). Per 2018–2020 m. laikotarpį 49,02 proc. augo ir valstybės lėšos 

knygoms įsigyti, 47,29 proc. padidėjo steigėjo skiriamos lėšos periodiniams leidiniams.  

Labai ženkliai per 2018–2020 m. laikotarpį padidėjo projektams įgyvendinti konkursuose 

laimėtos lėšos: 2018 m.  tai sudarė 5 779 Eur, 2019 m. – 15 758 Eur, 2020 m. 18 700, t. y., augimas – 

223,59 proc. Didžioji dalis lėšų panaudota naujų IRT paslaugų sukūrimui. 

Nepakankamai lėšų skiriama darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. 2018, 2019 m. 

kvalifikacijos tobulinimui buvo skirtata po 800 Eur, 2020 m. lėšų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 

neskirta. Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtiname SVB 2021 m. biudžete darbuotojų 

kvalifikacijai tobulinti numatyta tik 200 Eur.  

 

IŠVADOS 

 

Bibliotekos veiklos rodiklius tiesiogiai įtakoja bendra demografinė situacija rajone – mažėjantis 

gimstamumas, mažėjantis gyventojų ir mokinių skaičius, didėjanti krašto gyventojų migracija. 

Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėjo ir kai kurie bibliotekos veiklos rodikliai. Bibliotekos paslaugų 
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kokybę ir veiklos rodiklius 2020 m. taip pat įtakojo ir koronaviruso (COVID-19) plitimas, nepalanki 

epideminė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacija Lietuvos Respublikoje, Prienų rajono 

savivaldybės  teritorijoje, du karantino režimai (2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. birželio 16 d., 2020 m. 

lapkričio 7 d. – 2021 m. sausio 31 d.). Paslaugos buvo teikiamos užtikrinant valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas asmenų srautų valdymo, 

saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Visos šios aplinkybės gali 

būti laikomos force majeure (nenugalima jėga), tiesiogiai prisidėjusia prie vartotojų, lankytojų, 

užklausų, renginių skaičiaus,  išduoties ir kitų rodiklių sumažėjimo. 

2020 m., visam pasauliui kovojant su vienu bendru priešu – koronavirusu arba COVID-19, 

biblioteka, kaip visos kitos verslo bei valstybinės organizacijos, susidūrė su nemažais iššūkiais: 

privalėjo nuotoliniu būdu suteikti  prieigą prie savo kolekcijų ir paslaugų, esamos, tikslios ir 

nemokamos informacijos padidėjusio netikrumo, panikos, ksenofobijos ir dezinformacijos laikais, 

aptarnauti vartotojus teikiant nuotolines paslaugas ir organizuojant virtualius renginius, apsaugoti 

darbuotojų sveikatą užtikrinant lanksčią darbo politiką, higieną bei sanitariją įstaigos erdvėse.  

Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir įvedus karantino režimą  Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, bibliotekos veikla buvo stipriai apribota: draudžiamas fizinis lankytojų aptarnavimas, 

draudžiami visi renginiai ir susibūrimai. Sumažėjus kai kurių paslaugų poreikiui, darbuotojai aktyviai 

ėmėsi kitų vaidmenų: padėjo vartotojams atrasti naujus ar primirštus elektroninių išteklių lobynus 

(www.ibiblioteka.lt, www.epaveldas.lt, www.ekinas.lt, www.limis.lt, www.vyturys.lt, www.sinemate

ka.lt, www.lrt.lt/mediateka, www.grazitumano.lt ir kt.), skatino gyventojus domėtis savo krašto 

istorija https://www.prienubiblioteka.lt/prienu_krastas/ ar savarankiškai išmokti naujų dalykų 

(https://www.prisijungusi.lt/savarankiskas-mokymasis/), organizavo virtualius mokymus ir parodas.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, karantino metu – nuo balandžio 27 

d. iki gegužės 20 d. ir nuo lapkričio 7 iki gruodžio 31 d. – biblioteka teikė tik knygų išdavimo ir 

grąžinimo paslaugas. Švelninant karantino sąlygas (nuo gegužės 21 d.), atnaujintos bibliotekos darbo 

sąlygos – leista naudotis kompiuterių, interneto ir kitų skaityklų paslaugomis. Vis dėlto, iki vasaros 

pradžios biblioteka negalėjo teikti periodinių leidinių skaityklų, atvirųjų fondų paslaugų. Siekiant 

užkirsti kelią koronaviruso infekcijos plitimui, perduodant daiktus, knygas ar dokumentus, buvo 

vengiama tiesioginio kontakto – jie buvo paliekami ant stalo ar lentynose. Visą laiką knygos buvo 

karantinuojamos 72 val., kiti paviršiai (durų rankenos, klaviatūros, pelės, žaislai, VR ausinės, 

kompaktiniai diskai ir DVD diskai) nuolat valomi, taip pat teko pasirūpinti, kad lankytojai turėtų 

sąlygas tinkamai rankų higienai ir dezinfekcijai, prie įėjimo į lankomą objektą būtų pateikta 

informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, taip pat užtikrinta „socialinė distancija“ – 

http://www.ibiblioteka.lt/
https://www.epaveldas.lt/home
http://www.ekinas.lt/
https://www.limis.lt/
https://vyturys.lt/
http://www.sinemateka.lt/
http://www.sinemateka.lt/
https://www.lrt.lt/mediateka
http://www.grazitumano.lt/
https://www.prienubiblioteka.lt/prienu_krastas/
https://www.prisijungusi.lt/savarankiskas-mokymasis/
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išlaikytas saugus atstumas tarp asmenų, kad būtų sumažinta viruso perdavimo tarp žmonių rizika. Net 

ir pandemijos metu biblioteka organizavo renginius įvairaus amžiaus skaitytojų grupėms, 

individualius ir grupių gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymus, tačiau vis dar trūksta lėšų 

renginių organizavimui, dokumentų įsigijimui, darbuotojų kompiuterinės įrangos atnaujinimui ir 

patalpų remontams.  

2021 m. biblioteka sieks, kad modernios, prieinamos ir kokybiškos bibliotekos paslaugos 

tenkintų vartotojų kultūrinius, švietimo, pažintinius, komunikavimo poreikius; didėtų įvairaus 

amžiaus ir visų socialinių grupių gyventojų įtrauktis į kultūrą. Siekdama šių tikslų, biblioteka plėtos 

inovatyviomis informacinėmis ryšio technologijomis pagrįstas paslaugas visuose skyriuose ir 

padaliniuose; vykdys edukacines veiklas įvairaus amžiaus bibliotekos paslaugų vartotojų grupėms, 

sudarys sąlygas bibliotekininkams ugdyti(s) bendrąsias ir dalykines kompetencijas, skatins 

bibliotekininkų savišvietą, dalijimąsi sėkmės istorijomis; kurs bibliotekoje darbui, saviraiškai ir 

bendravimui malonią aplinką; didins bibliotekos paslaugų žinomumą; dalyvaus Lietuvos kultūros 

tarybos ir kitų institucijų skelbiamuose projektų konkursuose įvairių programų finansavimui gauti. 

_______________________________________________ 

 

Ataskaitą parengė 

Direktorė Daiva Čepeliauskienė 

Komplektavimo ir katalogavimo skyriaus vedėja Aleksandra Žilinskienė 

Informacijos skyriaus vedėja Laima Vabolienė 

Metodininkė Dalia Bredelienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


