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VADOVO ŽODIS 

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) 2021 m. savo veiklą 

vykdė vadovaudamasi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-

218 patvirtintais nuostatais, 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, 2021 m. veiklos programa.  

2021 m. Bibliotekai buvo antrieji metai, kai veikla buvo organizuojama Covid-19 ligos 

pandemijos sąlygomis. Dar 2020 m. lapkričio 7 d. šalyje paskelbtas karantinas dėl pandemijos tęsėsi 

iki 2021 m. birželio 30 d., todėl bibliotekos paslaugos lankytojams buvo teikiamos iš dalies nuotoliniu 

būdu ir su apribojimais. Dauguma organizuojamų renginių buvo perkelti į virtualią erdvę. Iki 2021 m. 

kovo mėn. 21 d., galiojant griežtam karantinui, periodikos, interneto skaityklose, viešosios interneto 

prieigos taškuose, Robotikos erdvėje lankytojai buvo neaptarnaujami, iš anksto užsakytos knygos 

skaitytojams buvo išduodamos bekontakčiu būdu. Nuo kovo mėn. 22 d. LR Sveikatos apsaugos 

ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu griežtas 

karantinas buvo sušvelnintas – atnaujintas fizinis lankytojų aptarnavimas bibliotekose. Tuo pačiu 

atnaujinta veikla ir Interneto skaitykloje bei Robotikos erdvėje. Lankytojai aptarnaujami laikantis 

nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų.  

2021-ieji metai Bibliotekai buvo profesinio iššūkio metai dėl vykusio Lietuvos integralios 

bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) modernizavimo. Nacionalinė biblioteka įgyvendino iš 

Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Modernaus elektroninio turinio 

išsaugojimas ir sklaida“ (METIS), kurio uždaviniai – modernizuoti LIBIS, perkeliant LIBIS bibliotekų 

teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą ir plėtoti portalą 

ibiblioteka.lt, kuriant naujas ir modernizuojant esamas el. paslaugas (plačiau apie projektą 

https://www.lnb.lt/naujienos/7268-visu-libis-biblioteku-duomenys-perkelti-i-modernizuota-sistema).  

Diegiant naują LIBIS sistemą liepos 9–11 d. buvo vykdomas skaitytojų duomenų perkėlimas, 

rugpjūčio 2 d. – Bibliotekos duomenų perkėlimas. Dėl duomenų perkėlimo iš senosios sistemos į 

naująją nesklandžiai veikė Bibliotekos el. katalogas, buvo sutrikęs analizinių bibliografinių įrašų 

rengimas, portalo ibiblioteka.lt naudojimas. Sprendžiant kilusias naujosios LIBIS sistemos diegimo 

problemas, Bibliotekos specialistams teko tobulinti kvalifikaciją mokymuose, susitikimuose ir 

konsultacijose darbui su LIBIS sistema. 

2021 m. Biblioteka, susidurdama ne tik su pandeminiais, bet ir su profesiniais iššūkiais, vykdė 

veiklą, organizavo paslaugų teikimą vartotojams. Siekdamas užtikrinti informacijos prieinamumą, 

pilnumą ir įvairovę Bibliotekos vartotojams, ypatingą dėmesį skyrė kraštotyrinės informacijos 
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kaupimui, saugojimui ir perteikimui. Kaip ir kiekvienais metais, rinko dokumentus apie Prienų kraštą,  

Prienų krašto istoriją, gamtą, kultūrą, žymius žmones, rūpinosi informacijos sklaida, organizavo 

renginius, rengė spaudinių parodas, vedė edukacinius užsiėmimus, rengė projektus, mokė gyventojus 

naudotis elektroninėmis paslaugomis ir skaitmeniniais įrenginiais, organizavo skaitmeninio 

raštingumo mokymus, skleidė informaciją virtualioje erdvėje. 

2021 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka dalyvaudama įgyvendinamame LR 

Kultūros ministerijos ir  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ (2018–2021 m.), kurio tikslas – 

inovatyvios bibliotekos ir išmanūs vartotojai, gavo eksperimentinį paketą – Virtualios realybės 

platformą. Informacijos skyriaus Robotikos erdvė pasipildė nauja įranga, kurią sudaro: kompiuteris, 

programinė įranga, kompiuterio stovas, ekranas, virtualios realybės akiniai ir jų priedai. 

 

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 2021 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, 2021 m. ugdė kultūrinį, 

informacinį bei skaitmeninį aptarnaujamos bendruomenės raštingumą, užtikrino skirtingų socialinių, 

amžiaus ir kitų bendruomenės grupių poreikius atitinkančių paslaugų plėtrą, įvairovę, prieinamumą bei 

modernizavimą.  

Šio tikslo buvo siekiama 1) vykdant bibliotekoje kultūros sklaidos, skaitymo skatinimo, 

edukacines veiklas įvairaus amžiaus bei įvairių socialinių grupių bibliotekos paslaugų vartotojams, 2) 

plėtojant IRT paslaugas bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose bei didinant naudojimąsi šiomis 

paslaugomis; 3) ugdant skaitmeninį aptarnaujamos bendruomenės raštingumą; 4) sudarant sąlygas 

bibliotekininkams ugdyti(s) bendrąsias ir dalykines kompetencijas, skatinant bibliotekininkų 

savišvietą, dalijimąsi sėkmės istorijomis; 5) didinant bibliotekos paslaugų žinomumą; 6) dalyvaujant 

Lietuvos Kultūros tarybos, Kultūros ministerijos ir kitų institucijų skelbiamuose projektų konkursuose 

įvairių programų finansavimui gauti. 
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1 lentelė. Uždavinių įgyvendinimo rezultatai  
 

                                                           
1 Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2021 m. veiklos tekstinė ataskaita. III skyrius „Elektroninio turinio 
kūrimas, informacinių ir elektroninių paslaugų plėtra“  

 
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 

Renginių skaičius 1100 675 61,36 

proc. 

2. Plėtoti IRT paslaugas 

bibliotekoje ir 

visuose jos 

padaliniuose bei 

didinti naudojimąsi 

šiomis paslaugomis  

1. IRT paslaugų 

skaičius   

2. Kiti rodikliai1   

 
 

9 (nemokama interneto 

prieiga, nemokamas 

Wi-Fi ryšys, dokumentų 

skenavimas ir 

kopijavimas, 

edukaciniai užsiėmimai 

Robotikos erdvėje,  

Bibliotekos svetainė 

internete, LIBIS, prieiga 

prie prenumeruojamų 

duomenų bazių, 

skaitmeninės užklausos, 

skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

9 100 

proc. 

Ugdyti skaitmeninį 

aptarnaujamos 

bendruomenės 

raštingumą 

Mokymuose 

dalyvavusių 

žmonių skaičius 

400 380 95 proc. 

3. Sudaryti sąlygas 

bibliotekininkams 

ugdyti(s) bendrąsias 

ir dalykines 

kompetencijas, 

skatinti 

bibliotekininkų 

savišvietą, dalijimąsi 

sėkmės istorijomis 

Bibliotekininkų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

skaičius 

 

47 darbuotojai 

 

 

 

47 

darbuot

ojai 

 

 

 

100 

proc. 

 

 

 

 

4. Didinti bibliotekos 

paslaugų žinomumą 

Parengtų straipsnių 

žiniasklaidoje 

skaičius, 

Bibliotekos 

puslapio 

socialiniuose 

tinkluose sekėjų 

skaičius 

74 straipsniai 

 

 

 

1435 

sekėjai 

75 

straipsn

iai 

 

 

1889 

101,4 

proc. 

 

 

131,6 

proc. 
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I. BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 

 

2021 m. balandžio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-107 „Dėl 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų, struktūrinių teritorinių padalinių 

skaičiaus ir jų sąrašo patvirtinimo“ buvo pertvarkytas bibliotekų tinklas. Sprendimas priimtas atlikus 

bibliotekų statistinių, veiklos ataskaitų analizę, palyginus pastatų, patalpų išlaikymo, darbo 

užmokesčio, ryšio paslaugų (tel., internetas), periodikos, vartotojų aptarnavimo kaštus. Nustatyta, kad 

vieno vartotojo aptarnavimo kaina per metus skirtingose bibliotekose skiriasi nuo 1,25 iki daugiau kaip 

5 kartų. Mažėjant bibliotekų paslaugų vartotojų skaičiui, didėja infrastruktūros išlaikymo ir paslaugų 

kaštai. Jiestrakio bibliotekos aptarnaujama bendruomenė 2021 m. sausio 1 d. buvo 467 gyventojai, 

Klebiškio bibliotekos aptarnaujama bendruomenė – 398 gyventojai, Kunigiškių bibliotekos 

aptarnaujamoje teritorijoje gyveno 458 gyventojai, Purvininkų bibliotekos aptarnaujama bendruomenė 

– 250 gyventojų, Sūkurių biblioteka aptarnavo 304 gyventojų bendruomenę. Šiose bibliotekose iš viso 

buvo registruoti 139 vartotojai.  

 

2 lentelė. Uždarytų bibliotekų infrastruktūros ir paslaugų kaštai 2020 m.  
 

Bibliotekos 

pavadinimas  

Pastatų būklė Infrastruktūros 

išlaikymas per metus 

(Eur) 

1 vartotojo 

aptarnavimas per 

metus (Eur) 

Jiestrakio biblioteka  patenkinama 10 426 208,52 

Klebiškio biblioteka  kritinė 13 426 134,26 

Kunigiškių biblioteka  patalpos grąžinamos 

savininkams 

9 532 95,94 

Purvininkų biblioteka  kritinė 9 317 170,51 

Sūkurių biblioteka  kritinė 9 453 278 

 

Uždarytų Purvininkų, Klebiškio, Sūkurių, Kunigiškių, Jiestrakio bibliotekų aptarnautos 

teritorijos priskirtos Išlaužo, Šilavoto, Balbieriškio, Naujosios Ūtos bibliotekoms.  

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Prienų rajono teritorijoje veikia VB – viešoji biblioteka (centrinė 

biblioteka Prienuose), 1 MP – struktūrinis teritorinis padalinys mieste (Jiezno biblioteka), 17 KP – 

struktūriniai teritoriniai padaliniai kaimuose (bibliotekos kaimuose). 18 bibliotekų tinklas, išsidėstęs 

visame Prienų rajone.  

5. Dalyvauti Kultūros 

tarybos, Kultūros 

ministerijos ir kitų 

institucijų 

skelbiamuose 

projektų 

konkursuose įvairių 

programų 

finansavimui gauti 

Parengtų paraiškų, 

įgyvendintų 

projektų skaičius 

4 parengtos paraiškos 3 

įgyvend

inti 

projekt

ai 

75 proc. 
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1 paveikslas. Bibliotekų tinklas Prienų rajono savivaldybėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 
 

 
 

 

3 lentelė. Bibliotekos seniūnijose  
 

Seniūnija Biblioteka 

Prienų seniūnija Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 

Strielčių biblioteka  

Balbieriškio seniūnija Balbieriškio biblioteka  

(uždarytos Kunigiškių ir Sūkurių bibliotekos) 

Išlaužo seniūnija Išlaužo biblioteka  

(uždaryta Purvininkų biblioteka)  

Jiezno seniūnija Jiezno biblioteka, Kašonių biblioteka, Vėžionių biblioteka  

Naujosios Ūtos seniūnija Naujosios Ūtos biblioteka, Tartupio biblioteka  

 

Pakuonio seniūnija Pakuonio biblioteka, Ašmintos biblioteka 

 

Staklišių seniūnija Stakliškių biblioteka, Pieštuvėnų biblioteka, Užuguosčio 

biblioteka, Vyšniūnų biblioteka  

Šilavoto seniūnija Šilavoto biblioteka  

(uždarytos Klebiškio ir Jiestrakio bibliotekos) 

Veiverių seniūnija Veiverių biblioteka, Skriaudžių biblioteka, Mozūriškių 

biblioteka 

 

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, apie 30 km, nutolusioje Stakliškių seniūnijoje. Veiverių seniūnijoje, nuo 

savivaldybės centro nutolusioje 28 km, veikia 3 bibliotekos – Veiverių, Skriaudžių ir Mozūriškių. Taip 

pat 3 bibliotekos savo veiklą vykdo ir Jiezno seniūnijoje, kuri nuo savivaldybės centro nutolusi 21 km.  
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Po dvi bibliotekas yra Pakuonio ir Naujosios Ūtose seniūnijose, po vieną – Balbieriškio, 

Šilavoto ir Išlaužo seniūnijose. Vietovių, kuriose buvo uždarytos bibliotekos, gyventojus steigėjo 

sprendimu aptarnaus mobili biblioteka. 

Vartotojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai, per trejus metus iki bibliotekų tinklo pertvarkos 

t. y. 2018–2020 m., sumažėjo 89 vartotojais (2018 m. – 413 vartotojų, 2019 m. – 400 vartotojų, 2020 

m. – 324 vartotojai), t. y. 24 proc. Vartotojų vaikų iki 14 m. sumažėjo nuo 85 vaikų, tenkančių vienai 

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

Įvykdžius bibliotekų tinklo pertvarką, pakito gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai. 

2018–2020 m. pokytis buvo neigiamas – nuo 1132 gyventojų, tenkančių vienai bibliotekai 2018 m. iki 

1109 gyventojų 2020 m. (-23). Minėtu laikotarpiu gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai 

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

bibliotekai. Po bibliotekų tinklo pertvarkos gyventojų skaičius, tenkantis vienai rajono bibliotekai, 

išaugo nuo 1109 gyventojų 2020 m. iki 1400 gyventojų, pokytis +291, t. y. 26 proc. 

4 lentelė. 1 bibliotekai tenkantis vartotojų skaičius 
 

 Iš viso vartotojų 1 bibliotekai Iš jų vaikų 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

VB 4928 3920 3953 934 634 655 

MP 302 307 317 79 68 65 

KP 199 161 212 67 48 55 

SVB 400 324 414 94 73 87 

 

Įvykdžius bibliotekų tinklo pertvarką, vartotojų skaičius, tenkantis vienai Prienų rajono 

savivaldybės teritorijoje savo veiklą vykdančiai bibliotekai padidėjo 27 proc. arba 90 vartotojų – nuo 

324 vartotojų 2020 m. iki 414 vartotojų 2021 m. gruodžio 31 d. Per 2021 m., palyginus su 2020 m., 

vartotojų skaičius, tenkantis vienai miesto bibliotekai (SV ir MP) padidėjo nežymiai – 22 vartotojais, 

KP vartotojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai, padidėjo trečdaliu, t. y., nuo 161 vartotojo, 

tenkančio vienai bibliotekai kaimiškoje vietovėje, iki 212 vartotojų vienai bibliotekai kaime.  

5 lentelė. Bibliotekų prieinamumas 2020–2021 m. 

Metai 

Bibliotekų skaičius metų pabaigoje Bibliotekų 

tankumo 

koeficienta

s 

Bibliotekų 

prieigos 

koeficienta

s 

Knygnešystė 

Iš 

vis

o 

Miesto 

padalini

ų 

Kaimo 

padalini

ų 

Sujungtų 

bibliotek

ų 

Knygneši

ų skaičius 

Aptarnaut

a 

vartotojų 

Išduota 

dokument

ų fiz. vnt. 

2020  24 1 22 0 0,90 1109 166 281 10814 

2021 19 1 17 0 0,71 1400 154 250 9524 
Pokytis 

2020/202

1 m. 

-5 0 -5 0 -0,19 +291 -12 -31 -1290 

 

2021 m. įvykus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos struktūros pokyčiams    

pakito bibliotekų tinklo tankumo koeficientas: 2020 m. tinklo tankumo koeficientas buvo 0,90 2021 
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m. – 0,71. 26 proc. pakito bibliotekų prieigos koeficientas: vienai bibliotekai tenkančių gyventojų 

skaičius pakito nuo 1109 iki 1400. 

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

neišeinantiems iš namų ir kt. knygų skolinimo į namus paslaugą teikė knygnešiai. Per 2021 m. 

sumažėjo 12 knygnešių, aptarnaujamų vartotojų skaičius sumažėjo 31 vartotoju, jims buvo išduota 

1290 fizinių vienetų dokumentų mažiau, negu 2020 m.  Šiuos pokyčius lėmė šalyje dėl COVID-19 

ligos paskelbtas karantinas: vengdami rizikos susirgti knygnešystės paslaugą teikė mažiau knygnešių. 

2021 m. nutolusius vartotojus daugiausiai aptarnavo bibliotekininkai, paslaugas teikė socialiniai 

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

knygas užsakant telefonu.   

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.      

2021 m. buvo uždaryti 3 ne visą darbo dieną dirbę Jiestrakio, Kunigiškių, Sūkurių bibliotekos, 

ir metų pabaigoje ne visą darbo dieną dirbo 21 proc. Prienų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių 

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

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. 2021 m. pabaigoje 2 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.  

 

II. BENDROJI BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 

 

2021 m. SVB aptarnaujama bendruomenė – 26604 gyventojai (2020 m. – 26619, 2019 m. – 

2721), VB aptarnaujama bendruomenė 8596 gyventojai. (2020 m. – 8411, 2019 m. – 8511), MP – 1566 

(2020 m,. – 1674, 2019 m. – 1722,), KP – 16442 gyventojai (2020 m. – 16534, 2019 m. –  16984).  

Vartotojų sutelkimo bibliotekose rodikliai per pastaruosius trejus metus mažėjo. SVB 2019 

m. vartotojų sutelkimas buvo 35,3 proc., 2021 m. – 29,6 proc., t. y. vartotojų sutelkimas sumažėjo 16  

proc. Vartotojų vaikų iki 14 m. sutelkimas SVB sumažėjo 19,7 proc. ir 2021 m. buvo 45,2 proc. (2019 

m. – 56,3)  

Gyventojų skaičiaus pokytis SVB aptarnaujamame mikrorajone per pastaruosius trejus metus 

2019–2021 m. nebuvo labai reikšmingas ir sudarė 2,25 proc., t. y., per trejus metus aptarnaujama 

bendruomenė sumažėjo 613 gyventojų (2018–2020 m. bendruomenė sumažėjo  2,03 proc., t. y.,  552 

gyventojais). Stebima tendencija, kad aptarnaujamos bendruomenės skaičiaus mažėjimas spartėja. 
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6 lentelė. Gyventojų sutelkimas bibliotekose 2019–2021 m. 
 

Biblio-

teka 

Gyventojų skaičius aptarnaujamame 

mikrorajone 

Vartotojų skaičius 
Gyventojų sutelkimo procentas 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

a) Bendri gyventojų sutelktumo rodikliai 

VB 8511 8411 8596 4928 3920 3953 57,9 46,6 46 

MP 1722 1674 1566 302 307 317 17,5 18,3 20,2 

KP 16984 16534 16442 4381 3561 3613 25,8 21,5 21,9 

SVB 27217 26619 26604 9611 7788 7883 35,3 29,25 29,6 

b) Vaikų sutelktumo rodikliai 

VB 1340 1329 1331 934 634 655 69,7 47,7 49,2 

MP 152 138 133 79 64 65 52 46,3 48,8 

KP 2546 2446 2196 1262 1067 936 49,6 43,6 42,6 

SVB 4038 3913 3660 2275 1769 1656 56,3 45,2 45,2 

 

Gyventojų sutelkimo bibliotekoje rodiklių reikšmių sumažėjimo lėtėjimo tendencijos taip pat 

stebimos ir miesto bei kaimo struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose. VB registruotų vartotojų 

skaičiaus neigiamas pokytis per 2019–2021 m. laikotarpį yra -19,78 (2018–2020 m. –  -20,98 proc.), 

tačiau registruotų vartotojų vaikų iki 14 metų 2019–2021 m. laikotarpiu sumažėjo reikšmingai ir sudarė 

29,87 proc. VB 2019–2021 m. laikotarpiu reikšmingai sumažėjo naujai registruotų vartotojų skaičius: 

nuo 669 naujai registruotų vartotojų 2019 m. iki 321 naujai registruotų vartotojų 2021 m., t. y. naujai 

užregistruotų vartotojų skaičius sumažėjo daugiau kaip per pusę – 52 proc. (2018–2020 m. laikotarpiu 

šis rodiklis buvo -36,66 proc.), apsilankymų skaičius sumažėjo daugiau kaip perpus – 54 proc., vaikų 

iki 14 metų – daugiau 40 proc. 

MP iš viso registruotų vartotojų skaičius per 2019–2021 m. išaugo 4,97 proc. (2018–219 m. 

pokytis buvo neigiamas – -0,97 proc.), tačiau naujai užregistruotų vartotojų sumažėjo nuo 51 2019 m. 

iki 38 naujai registruotų vartotojų 2021 m., neigiamas pokytis – 24 proc. MP apsilankymų bibliotekoje 

skaičius, atsižvelgiant į tai, kad šalyje toliau buvo taikomi ribojimai dėl karantino, per 2019–2021 m. 

sumažėjo nuo 8661 apsilankymo 2019 m. iki 3125 apsilankymų 2021 m., t. y. beveik 64 proc. (2018–

2020 m. laikotarpius apsilankymų skaičius buvo sumažėjęs 65 proc.). Dvejų metų 2020–2021 m. 

neigiamas pokytis buvo 13,72 proc., kadangi karantino situacija 2020 ir 2021 m. išliko panaši. 

KP per 2019–2021 m. registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 768 vartotojais, t. y. 17,5 proc. 

naujai užregistruotų vartotojų skaičius sumažėjo 13,5 proc. ( per ankstesnį 2018–2020 m. laikotarpį šis 

sumažėjimas dėl karantino ribojimų buvo reikšmingas ir sudarė -47,73 proc.), vartotojų vaikų iki 14 

m. skaičius per 2019–2021 m. laikotarpį sumažėjo 25,8 proc. (2018–2020 m. laikotarpius šis 

sumažėjimas buvo 15,52 proc.), daugiau kaip per pusė, t. y. 53,9 proc. sumažėjo apsilankymų 

bibliotekoje skaičius. (2018–2020 m. laikotarpius šis mažėjimas siekė 52,5 proc.). 

 
7 lentelė. Vartotojų ilgalaikis naudojimasis bibliotekų paslaugomis 2019–2021 m. 

 

Biblio-

teka 

Perregistruotų  vartotojų skaičius Naujai registruotų vartotojų skaičius Perregistruotų vartotojų procentas  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

VB 4259 3590 3632 669 330 321 86,4 91,5 91,87 

MP 251 267 279 51 40 38 83,11 86,9 88,01 

KP 3967 3285 3255 414 275 358 90,6 92,24 90,09 

SVB 8477 7142 7166 1134 646 717 88,2 91,7 90,90 
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Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mažėjant naujai užregistruotų vartotojų, ilgalaikio 

naudojimosi bibliotekos paslaugomis rodikliai nežymiai auga. Jeigu 2019 m. VB perregistruotų 

vartotojų dalis nuo visų registruotų vartotojų sudarė 86,4 proc., tai 2021 m. šis rodiklis buvo 91,87 

proc., MP – 83,11 proc., KP pakito nereikšmingai: nuo 90,6 proc. 2019 m. iki 90,09 proc. 2021 m., t. 

y. sumažėjo 0,51 procentiniu punktu. Bendras SVB perregistruotų vartotojų procentas nuo visų 

vartotojų 2019–2021 m. laikotarpiu padidėjo 2,7 procentiniais punktais ir 2021 m. pabaigoje siekė – 

90,9 proc. 

 

8 lentelė. Bibliotekų lankytojų skaičius 2019–2021 m. 
 
 

Biblio-

teka 

Apsilankymų skaičius Vidutinis apsilankymų skaičius 1 

bibliotekai Iš viso iš to skaičiaus vaikų apsilankymų 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

VB 40271 21214 18446 7552 4619 4561 40271 21214 18446 

MP 8661 3622 3125 2216 574 539 8661 3622 3125 

KP 62265 33652 28713 23428 9895 9361 2830 1529 1689 

SVB 111197 58488 50284 33196 15088 14461 4633 2437 2646 

 

SVB registruotų vartotojų skaičiaus, lankomumo rodiklių mažėjimas stebimas pastaruosius 

penkerius metus, tačiau skirtingais laikotarpiais skiriasi šių rodiklių mažėjimo intensyvumas:  jeigu 

2017–2019 m. registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 4,77 proc., tai 2018–2020 m. šis sumažėjimas 

buvo reikšmingas ir siekė – 21,43 proc. Tačiau per 2019–2021 m. neigiamas pokytis sumažėjo 3,45 

procentiniais punktais ir buvo 17,98 proc. Registruotų vartotojų vaikų iki 14 metų skaičiaus mažėjimas 

2019–2021 m. taip pat lėtėjo: per 2018–2020 m. laikotarpį registruotų vartotojų vaikų skaičius buvo 

sumažėjęs 13,96 proc., o per 2019–2021 m. laikotarpį šio rodiklio mažėjimas buvo 9,36 proc., 

teigiamas pokytis – 4,6 procentinių punktų. Stebint šias tendencijas, darytina prielaida, kad registruotų 

vartotojų skaičiaus mažėjimo pagreitis lėtėja. 

 

9 lentelė. Vartotojų skaitymo intensyvumas 2019–2021 m. 
 

 

Biblioteka 

Vieno vartotojo panaudotų dokumentų skaičius 

Visų registruotų vartotojų Vaikų 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

VB 9 8 7 12 14 17 

MP 52 28 18 25 12 8 

KP 29 21 18 23 14 13 

SVB 20 15 13 19 14 15 

 

Aptariamu 2019–2021 m. laikotarpiu kito ir skaitymo intensyvumo rodikliai. Juos tiesiogiai 

veikė vartotojų skaičiaus, lankomumo rodiklių neigiami pokyčiai, tačiau kad vykstantis skaitomumo ir 

kitų rodiklių mažėjimas yra ilgalaiki, teigti negalima, Nes rodiklių reikšmių pokyčiui įtaką darė ne tik 

kintantis aptarnaujamos bendruomenės dydis ar bibliotekų tinklo pokyčiai, bet ir COVID-19 ligos 

pandemija, apribojusi kontaktines bibliotekų paslaugas.  
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III. KULTŪRINĖS EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 

 

Biblioteka 2021 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. Bibliotekoje ir jos padaliniuose 2021 m. įvyko 721 kultūros 

sklaidos, skaitymo skatinimo, edukacinis renginys (iš kurių – 272 parodos) įvairaus amžiaus ir poreikių 

bei skirtingų bendruomenės socialinių grupių nariams, tarp jų – 149 edukaciniai renginiai vaikams, 110 

– suaugusiems, 10 renginių socialinės rizikos šeimų vaikams, 3 – socialinės rizikos šeimoms 

(suaugusiems ir vaikams), 18 renginių neįgaliesiems ir ligoniams, 159 knygų pristatymai, susitikimai, 

valstybinių, kalendorinių švenčių minėjimai ir kt. renginiai įvairių kultūrinių poreikių turintiems 

bibliotekų lankytojams. Renginiuose dalyvavo 8 664 lankytojai, iš jų – 3 765 vaikai.  

 

10 lentelė. Renginiai 2019–2021 m.  
 

 
Renginių iš viso 

iš to skaičiaus 

Žodiniai Kompleksiniai Vaizdiniai 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Bendri renginių rodikliai 

VB 252 216 223 32 18 17 168 131 124 52 65 82 

MP 37 21 18 5 8 6 12 8 9 4 5 3 

KP 759 438 480 402 136 119 253 134 174 243 

 
165 187 

SVB 1048 675 721 439 162 142 433 278 307 299 235 272 

Renginių vaikams rodikliai 

VB 108 49 57 11 4 2 46 75 49 10 22 28 

MP 17 6 6 0 0 1 10 6 27 0 0 0 

KP 278 132 207 154 48 58 92 43 101 73 36 56 

SVB 403 187 268 165 52 61 148 124 177 83 58 84 

 

2021 m. reikšmingiausi renginiai buvo skirti Justino Marcinkevičiaus literatūrinio ir kultūrinio 

palikimo aktualizavimui ir sklaidai bei atminčiai apie kraštietį poetą įprasminti. Poeto Justino 

Marcinkevičiaus 91-osioms gimimo metinėms paminėti buvo parengta virtuali paroda „Laikas 

atpažįstamas per žodžius“ (Valentinas Sventickas), paroda buvo paskelbta bibliotekos interneto 

svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“ (https://www.prienubiblioteka.lt/virtualios-parodos/1405-

laikas-atpazistamas-per-zodzius ). Ta pačia proga socialiniame tinkle buvo sukurtas įvykis, kviečiantis 

peržiūrėti dokumentinį filmą „Prie rugių ir prie ugnies“ (rež. Agnė Marcinkevičiūtė)                                 

apie vieną iškiliausių Lietuvos kultūros žmonių – Justiną Marcinkevičių 

(https://www.facebook.com/events/463626861742377/). 

Siekiant sudaryti sąlygas naujoms kultūrinių veiklų iniciatyvoms reikštis, prie Bibliotekos 

įrengta nauja viešoji erdvė – Justino Marcinkevičiaus kiemelis, kuriame bus įgyvendinamos naujos 

kultūrinės iniciatyvos, viena iš jų – 2022 m. čia vyksiantis tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos 

pavasaris“. Šioje erdvėje vyks ir kiti kultūriniai renginiai įvairioms bendruomenės grupėms.  

Spalio mėnesį vyko svarbiausias ir didžiausias metų renginys – Poeto Justino Marcinkevičiaus 
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kiemelio pristatymo bendruomenei šventė „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“ (plačiau – 

https://www.etaplius.lt/poeto-justino-marcinkeviciaus-kiemelio-atidarymo-svente, https://youtu.be/A1YNYLbl9KY). 

Šventėje gausiai dalyvavo poeto gerbėjai, vietos bendruomenės nariai, svečiai ir artimieji. Renginio 

metu svečiai turėjo galimybę susipažinti su kiemelyje eksponuojama kilnojamąja paroda „Justinas 

Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“, paroda „Dedikacija“ ir knygų, išleistų po poeto mirties, 

ekspozicija „...tą vakarą, kada manęs nebus / brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu!“, pasiklausyti 

autoriaus ir atlikėjo Giedriaus Arbačiausko dainų.  

Daugiausiai kultūros sklaidos, skaitymo skatinimo, edukacinių renginių įvairaus amžiaus bei 

įvairių socialinių grupių bibliotekos paslaugų vartotojams įvyko įgyvendinant Lietuvos kultūros 

tarybos (toliau – LKT) finansuojamus projektus „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: šviežia knyga“, 

„Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai“, „Atgaiva sielai“ (plačiau – Projektų 

rengimas ir įgyvendinimas siekiant tobulinti paslaugas) 

2021 m. buvo plėtojama 2020 m. pradėta nauja iniciatyva, užtikrinanti kultūros paslaugų 

prieinamumą pažeidžiamiausiai bendruomenės grupei – žmonėms, dėl savo sveikatos būklės 

negalintiems gauti kultūros paslaugų kultūros įstaigose, t. y. biblioteka tęsė kultūrinės ir socialinės 

atskirties mažinimo projektą „Atgaiva sielai“, kurio metu profesionalaus meno renginiai buvo 

organizuojami Prienų ir Kaišiadorių rajonuose slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose gydomiems 

bei globos namuose gyvenantiems senyvo amžiaus, vienišiems, neįgaliems, socialinę atskirtį 

patiriantiems žmonėms. Kita nauja iniciatyva – didinti vaikų, gyvenančių Bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose, dalyvavimą kultūroje, t. y., įtraukiant vaikus ir kartu su jais gyvenančius 

suaugusiuosius į kultūros edukacijos projekto „Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai“ 

veiklas. Projekto paraiška pateikta Lietuvos kultūros tarybai finansavimui gauti. 

Visus metus bibliotekoje vyko knygų pristatymai, susitikimai su autoriais, kiti kultūriniai 

renginiai. Su bibliotekos lankytojais susitiko ir savo knygą „Pirmoji Vyriausybė – vizijos ir galimybės“ 

pristatė Ramunė Sakalauskaitė (plačiau – https://www.gyvenimas.eu/2021/09/28/pirmoji-vyriausybe-

vizijos-ir-galimybes/ ). Kartu su autore renginyje dalyvavo pirmosios atkurtos nepriklausomos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai – kraštietis Leonas Vaidotas Ašmantas, Albertas 

Ambraziejus Sinevičius ir Jonas Biržiškis. Bibliotekoje viešėjo knygos „Ekscelencija, monsinjoras 

ir...“ autorius, aviatoriaus, rašytojas, žurnalistas  Edmundas Ganusauskas, ilgametis Prienų sklandytuvų 

gamyklos darbuotojas Vytautas Mekšriūnas ir du knygos herojai: rašytojas Romas Sadauskas, Lietuvos 

karinis veikėjas, brigados generolas, imtynininkas Česlovas Jezerskas (plačiau – 

https://www.etaplius.lt/tarp-knygos-heroju-ir-prienu-sklandytuvu-gamyklos-ikurejas ). 2021 m. jau 

penktą kartą vyko muzikinis „Baltas vakaras“, atvėręs duris į baltą buvimo kartu laiką, jis šiemet 

suskambo šiek tiek virš žemės – šiek tiek arčiau dangaus, kur jį pakylėjo atlikėjos Rūtos Petyy jautrus 

muzikavimas. 

Jiezno bibliotekoje su skaitytojais susitiko ir pristatė dzūkų tarmei pažinti skirtą knygą 
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„Dabarcinės pasakos“ šios knygos autorė Ieva Anelauskaitė-Motiejauskė. Jiezniečiams taip pat buvo 

pristatyta jaunosios rašytojos, neseniai atvykusios gyventi į Jiezną, Einiros Aleknienės knyga „Laiškas 

gyvenimui“, pasakojanti tremtinių gyvenimo ir meilės istoriją. Lietuviškų meilės romanų mylėtojus į 

Jiezno biblioteką pakvietė rašytoja Irena Buivydaite-Kupčinskiene. 

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre vyko bibliotekos organizuotas susitikimas su 

knygos „Kai aš buvau malalietka“ autore Virginija Kulvinskaite-Cibarauske. Stakliškių gimnazijoje 

rašytoja Akvilė Kavaliauskaitė pristatė savo knygą „Kūnai“. Užuguosčio bibliotekoje skaitytojai 

susipažino su Trakų krašto kūrėjų knygomis „Šimtmečio delnuose“, „Papasakoti Trakai“, vyko 

susitikimas su sveikatos žurnaliste Nijole Koskiene. Kašonių bibliotekoje viešėjo kraštietis, leidyklos 

Terra Publica direktorius, žurnalistas, fotografas, keliautojas Vytautas Kandrotas. Susirinkusiems 

skaitytojams jis papasakojo apie keliones, susitikimus, leidyklos išleistas knygas, padovanojo 

dalyvavusiems po tik ką išleistą iliustruotąją enciklopediją ,,Kas ir kodėl?“. Kašoniškiai susitiko ir su 

Darsūniškio klebonu, kraštiečiu P. Genevičiumi, kuris skaitė savo eiles, grojo įvairiais instrumentais, 

įdomiai pasakojo apie Darsūniškio krašto istoriją. 

Stakliškių seniūnijoje veikiančios Stakliškių, Užuguosčio ir Vyšniūnų bibliotekos nuolat 

bendradarbiauja, organizuodamos renginius seniūnijos gyventojams. 2021 m. vienas didžiausių šių 

bibliotekų organizuotų renginių „Šaltas bunkeris – karštas laisvės troškimas“ buvo skirtas legendinio 

partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo ir 70-osioms mirties metinėms paminėti. 

Renginio dalyviai ėjo partizanų keliais, aplankė Gojaus miške jų žeminę. 

Užuguosčio biblioteka, siekdama pasiūlyti savo skaitytojams kuo įvairesnių ir prasmingesnių 

renginių, bendradarbiauja su Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubu, Aukštadvario regioniniu 

parku. Kartu su šiais partneriais 2021 m. buvo organizuoti etnokultūriniai renginiai „Atlekia Elnias 

Devyniaragis“, „Lygė Sienakalnyje“, vaikų ir jaunimo karybos ir kūrybos stovykla „Vasara 

Užuguostyje“. 

Pakuonio bibliotekoje vyko knygos „Pakuonio mokyklai 200“ pristatymas ir susitikimas su 

knygos autore Ona Zmejauskiene. Pristatydama knygą mokytoja apžvelgė visus knygos skyrius, 

renginio dalyvius palepindama ir pasakojimais, prisiminimais, nesutalpintais šios knygos puslapiuose. 

Romantinės muzikos ir poezijos popietėje „Žiemos kerams nepasiduokime“ kraštietė, poetė Vilytė 

Stelmokienė pristatė dvi savo kūrybos knygeles „Pati tyriausia –sielos kalba“ ir „Apie gyvenimą – 

eilėmis“. Senovinius romansus popietėje atliko folkloro ansamblis „Obelėlė“. 

Didelio lankytojų dėmesio sulaukia kultūrinės edukacijos programa „Justinas 

Marcinkevičiaus. Nuo ištakų iki šiandienos“, kurios metu pristatomas Poeto Justino Marcinkevičiaus 

memorialinis kambarys, poeto asmeninėje bibliotekoje, kilnojamojoje parodoje plačiajai visuomenei 

anksčiau neprieinami ir nematyti unikalūs eksponatai (knygos su poeto ranka padarytais įrašais ir pan.), 

bibliotekininkų parengtos teminės Justino Marcinkevičiaus asmeninėje bibliotekoje saugomų 

dokumentų ir kitų spaudinių parodos, kraštotyros dokumentų – senų rajoninių laikraščių numerių, 



Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2021 m. veiklos tekstinė ataskaita 
 

14 
 

kuriuose buvo skelbiami straipsniai apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą ir veiklą, originalų parodos 

ir kitas garsinis (Justino Marcinkevičiaus skaitomi eilėraščiai) bei vaizdinis (filmų fragmentai ir pan.) 

turinys. 2021 m. kultūrinės edukacijos programoje dalyvavo Vilniaus gidų bendrijos nariai, Jaunimo 

grupė iš Kauno, Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos bibliotekininkai, 

rašytoja Šarūnė Baltrušienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos mokytojai, rašytoja, 

menininkė, edukatorė Ignė Zarambaitė, paauglių rašytoja Daina Opolskaitė.  

Dvi edukacines programas-ekskursijas yra parengusi Veiverių biblioteka. Ekskursijos ir 

edukacinės programos sulaukė didžiulio susidomėjimo. Ekskursijų metu bibliotekininkė turistams 

pristato Veiverių Kazimiero Skučo rimorystės muziejų, supažindina su rimorystės amatu, pasakoja apie 

buvusio ilgamečio Veiverių šv. Liudviko bažnyčios klebono Kazimiero Skučo surinktus eksponatus, 

rimoriaus įrankius, Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografinės ikonografijos skyriuje saugomas 

nuotraukas. Muziejaus lankytojai turi galimybę išbandyti rimorystės amato subtilybes. Šios ekskursijos 

– puikus viešojo ir privataus sektorių bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys,  Veiverių 

biblioteka plėtoja ryšius ir su privačiais asmenimis, inicijavusiais Rimorystės muziejaus įkūrimą, ir su 

kitomis rajono kultūros įstaigomis, administuojačiomis muziejaus veiklą. 

Kita Veiverių bibliotekos vykdoma edukacinė progama-ekskursija taip pat pritraukia turistų į 

Prienų kraštą. Ekskursijos metu keliautojai supažindinami su Veiverių šv. Liudviko bažnyčia ir 

„Angelo paminklo“ istorija, Veiverių pašto rūmais, kuriuose vėliau įsikūrė Veiverių mokytojų 

seminarija. 2021 m. ekskursijose ir edukacinėse programose dalyvavo Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazijos mokiniai, Kazlų Rūdos mokyklos-darželio „Elma“ ir Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos 

moksleiviai, Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ kolektyvas, Kačerginės mokyklos-daugiafunkcinio 

centro kolektyvas, Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ nariai, Stakliškių ir Alytaus 

bendruomenių centrai, svečiai iš įvairių Lietuvos kraštų, taip pat iš JAV, Venesuelos, Didžiosios 

Britanijos, Belgijos ir Airijos. 

Kašonių biblioteka organizuoja edukacines-kraštotyrinės ekskursijos „Pėsčiomis po 

Pelekonių, Daukantų, Jakniškių, Mediniškių kaimus“, „Po Jiezno miesto istorines vietas: Pacų rūmai, 

bažnyčia, savanorių ir partizanų kapai“, „Po Jiezno miesto naujai sutvarkytas viešąsias erdves“, „Žygis 

18 km. partizanų keliais: Kašonys, Mediniškiai, Pelekonys, Daukantai, Šiliniai, Apušotas, Lingėniškės, 

Jieznas“, ekskursijos į Jiezno biblioteką, Jiezno vaikų globos namus, Jiezno seniūniją, Jiezno gaisrinę. 

Bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose vyko įvairūs kompleksiniai, žodiniai, vaizdiniai 

renginiai, skirti paminėti Valstybines šventes, žymias datas – Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Mindaugo 

karūnavimo dieną, rašytojų ir kitų krašto istorijai ir kultūrai svarbių asmenybių jubiliejus. Vietos 

bendruomenės bibliotekose būrėsi švęsti tradicines kalendorines lietuvių šventes, etnokultūros 

edukaciniuose užsiėmimuose mokėsi gaminti Užgavėnių kaukes, marginti margučius, pinti Advento 

vainikus, gilino savo žinias apie liaudies meno tradicijas, tautosaką ir kt.  

Biblioteka ir visi jos padaliniai visus metus dalyvavo įvairiose pilietiškumo ugdymo, skaitymo 
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skatinimo akcijose. Sausio mėn. visos bibliotekos prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, 

nes liudija“, skirtos Laisvės gynėjų dienai. Vasarą bibliotekos skaitytojai pasitiko prisijungdami prie 

skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“, kurios šūkis „Knyga – vasaros desertas“. Dalyvauti 

šioje akcijoje užsiregistravo 298 dalyviai. Skaitymo iššūkį įveikė, t. y. perskaitė po penkias knygas, 

179 rajono bibliotekų skaitytojai. Iš viso akcijos dalyviai perskaitė 1186 knygas. Visose bibliotekose 

vyko Šiaurės šalių literatūros savaitei skirti garsiniai skaitymai vaikams ir suaugusiems, buvo 

organizuoti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, Knygų Kalėdoms skirti renginiai, Metų knygos 

2021 rinkimai.  

Kadangi 2021 m. dar vis tęsėsi COVID-19 pandemija ir renginiams bibliotekose buvo taikomi 

ribojimai, daugelis renginių kėlėsi į virtualią erdvę. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos elektroninėje erdvėje buvo paskelbti virtualūs audiovizualiniai įrašai „Šalčio gėlės lange“, 

skirti paminėti 80-ąsias Lietuvos gyventojų trėmimo metines. Taip pat įkelti virtualaus projekto 

„Nenuobodžiauk!“ įrašai, skirti vaikams ir suaugusiems (kūrybinės dirbtuvės, viktorinos, skaitymai, 

kuriuos sukūrė pripažinti ir pradedantys menininkai). Nacionalinei bibliotekų savaitei „Nauja realybė 

– naujos formos 2021“ buvo parengta virtuali publikacijų paroda „Apie Nacionalinę bibliotekų savaitę 

rajono laikraščiai mena...“. Šv. Velykoms virtualioje erdvėje buvo eksponuojama paroda „Devynios 

dienos“, parengta pagal prof. Liberto Klimkos knygą „Lietuviškųjų švenčių rate“ (Vilnius, 

2013).Virtuali rubrika „Svarbi diena mūsų kraštui“ buvo sukurta kraštietei aktorei Eglei 

Aukštakalnytei-Hansen, fotografui Marijonui Baranauskui, mokytojai Birutei Grižienei, sklandytojui 

Vytautui Sabeckiui,  dirigentui prof. Robertui Šervenikui. Virtualios parodos ir rubrikos buvo 

paskelbtos bibliotekos interneto svetainėje https://www.prienubiblioteka.lt/, įrašai buvo paskelbti 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

Socialiniame tinkle Facebook Šilavoto bibliotekos grupėje buvo dalinamasi Knygų savaitės, 

Saugesnio interneto ir Skaitmeninės savaitės transliacijomis. Taip pat pasidalinta virtualia Užgavėnių 

kaukių edukacija, virtualiu Kovo 11-osios sveikinimu, virtualiomis dokumentų parodomis, skaitytojų 

atsiliepimais vaizdo medžiagoje. Stakliškių bibliotekos Facebook paskyroje paskelbti keturi virtualūs 

knygų pristatymai. Naujosios Ūtos biblioteka, bendradarbiaudama su Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos 

Naujosios Ūtos daugiafunkcio centro mokiniais ir mokytojomis, surengė virtualią edukacinę popietę 

,,Nauja realybė – naujos formos“, virtualią viktoriną ,,Draugaukime su knyga“, virtualų susitikimą su 

buvusia Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokytoja, šviesuole, ilgamete Naujosios Ūtos 

bibliotekos skaitytoja Vida Pranskevičiene, kuri pasidalijo savo prisiminimais apie tremties metus, 

virtualų Indrės Zaleckienės knygelės „Kapt kapt kapt“ pristatymą. Strielčių biblioteka surengė 

virtualias parodas „Selemonas Paltanavičius pasakoja“, „Vaikiškos knygos diena“, „Kaziuko mugė“, 

„Sekminės“, „ Tėvo diena“, „Šiaurės Šalių literatūros kampelis“, „Vaikų literatūros TOP 10“, „Top 10 

knygų žiemos vakarams“. 2020 m. organizuoti 29 virtualūs renginiai, iš jų – 17 virtualių parodų. 

Virtualių apsilankymų (dalyvių) skaičius – 3 014, pasiekta auditorija – 10 491.  
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Daug įdomių veiklų buvo skirta vaikams. Visose bibliotekose vyko edukaciniai užsiėmimai, 

šventės, garsiniai skaitymai, vaikų kūrybinių darbų parodos. Renginiai vaikams dažnai buvo 

organizuojami netradicinėse erdvėse – muziejuose, rajono miesteliuose ir kaimuose esančiuose 

parkuose, prie piliakalnių ar prie bibliotekos įrengtose erdvėse. 2021 m. Strielčių bibliotekos kiemelyje 

kartu su Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriumi atidaryta nauja erdvė vaikams „Kelmynėׅ“, kurioje 

vyko knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, edukacijos, vaikų piešinių ir darbelių parodos.  

Visose bibliotekose buvo rengiamos spaudinių parodos, eksponuojami mėgėjų meno,  

profesionalių menininkų, tautodailininkų darbai. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje 

savo darbus eksponavo menininkė Renata Kasikauskė. Pakuonio bibliotekoje 2021 m. vyko 

profesionalios dailininkės Avilės Poškutės tapybos darbų paroda „Dienos. Tik eiti...“, Birštono meno 

mokyklos suaugusiųjų studijos tapybos darbų paroda. Vėžionių bibliotekoje surengta Valerijaus 

Grutavičiaus tapybos darbų paroda. Paroda „Nėrinių raštai mūsų buityje“, kurioje buvo eksponuojami 

senoviniai rankšluosčių nertų galų pavyzdžiai ir pagalvių užvalkalų nėriniai, vyko Vyšniūnų 

bibliotekoje. 

  

IV. ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ 

PASLAUGŲ PLĖTRA 

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka teikia šias IRT paslaugas: nemokama 

interneto prieiga viešosios interneto prieigos taškuose bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose, 

nemokamas Wi-Fi ryšys bibliotekoje ir jos prieigose, dokumentų skenavimas ir kopijavimas, 

edukaciniai užsiėmimai Robotikos erdvėje, bibliotekos svetainė internete, Lietuvos integrali bibliotekų 

informacijos sistema (toliau – LIBIS), prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių, skaitmeninės 

užklausos, skaitmeninio raštingumo mokymai. 2021 m. Bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose buvo 

24 fotokopijavimo aparatai, prieinami vartotojams. Vartotojams padarytos 3 937 dokumentų kopijos, 

iš jų – 2 061 kopijos, t. y. 52,3 proc., kaimiškose vietovėse esančiose bibliotekose. Atokiau nuo 

savivaldybės centro gyvenantiems žmonėms šios bibliotekų paslaugos yra ypatingai aktualios ir 

svarbios, nes yra prieinamos gyvenamosiose vietovėse. 

Atnaujintoje ir mobiliesiems įrenginiams pritaikytoje Bibliotekos svetainėje buvo kaupiami 

elektroniniai, informaciniai, kraštotyriniai ištekliai, jais pildoma virtuali galerija „Prienų kraštas“. 

Gyventojai noriai naudojosi interaktyvia, šiuolaikinių technologijų sprendimais pagrįsta virtualių 

ekskursijų paslauga, užtikrinančia neribotą prieigą prie informacijos, Biblioteka, plėtodama 

kraštotyrinę veiklą bei užtikrindama informacijos apie sukauptus kraštotyrinius išteklius sklaidą, kūrė 

produktus ir paslaugas, kurie skatina domėjimąsi Prienų kraštu, saugo ir skleidžia jo istorinę atmintį. 

Šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstais sprendimais užtikrinama prieiga prie kokybiškos, aktualios, 

kultūrinę, istorinę, išliekamąją vertę turinčios informacijos apie Prienų kraštą. Virtualių lankytojų 
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dėmesio sulaukia inovatyvi paslauga – virtuali ekskursija „Išmanusis kelias: 200 km prieniškių 

pėdomis“ https://www.prienubiblioteka.lt/prienu_krastas/. Fotografijomis, 3600 panoramomis, 3D 

akiniais inovatyviai atskleidžiami Prienų krašto kultūriniai ypatumai, didinamas informacijos apie 

Prienų krašto literatūros, kultūros vertybes, turinčias išliekamąją vertę, prieinamumas virtualioje 

erdvėje, pristatomos žymių žmonių tėviškės, gamtos, architektūros ir urbanistikos, memorialiniai 

objektai. Virtualioje ekskursijoje taip pat pristatomas kultūrinio turizmo maršrutas – „Justino 

Marcinkevičiaus keliu“. 2020 m., minint Justino Marcinkevičiaus 90-ąsias gimimo metines, maršrutas 

pristatytas bendruomenei, 2021 m. parengtas informacinis leidinys – maršruto žemėlapis. 

Kita bibliotekos teikiama IRT paslauga – edukaciniai užsiėmimai Robotikos erdvėje. 2021 m. 

įvyko 49 edukaciniai užsiėmimai vaikams. Populiariausi užsiėmimai buvo su LEGO konstruktoriais. 

Jaunesnio amžiaus vaikams – su LEGO WeDo 2.0, vyresniems – su LEGO EV3 Mindstorms, vaikams, 

mėgstantiems mechaniką, – su „Fishertechnik“ konstruktoriais. Norintiems piešti skaitmeninėje 

erdvėje vyko piešimo užsiėmimai „Skaitmeninis menas“. Suaugusiems lankytojams Robotikos erdvėje 

vyko keletas užsiėmimų su virtualiais akiniais „Keliauk, pažink, atrask!“. 

Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis, prieinamais Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos svetainėje internete www.prienubiblioteka.lt, 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“. 

 

11 lentelė. Naudojimasis bibliotekos interneto svetaine 2021–2019 m. 
 

 

 

2021 m. vartotojai bibliotekos interneto svetainėje apsilankė 1887 kartus, t. y. 410 kartų daugiau 

nei ankstesniais metais. Žymiai išaugo ne tik virtualių apsilankymų skaičius, bet ir svetainės lankytojų 

skaičius – 1669 (2020 m. – 1284, 2019 m. – 888). Puslapio peržiūrų skaičius taip pat gerokai išaugo – 

2885 (2020 m. – 2264, 2019 m. – 1489), 2021 m. 621 peržiūra daugiau nei 2020 m. Didesnį pastarųjų 

dvejų metų interneto svetainės virtualių apsilankymų skaičių lėmė gyventojų fizinių apsilankymų 

bibliotekoje ribojimas. 

Apie bibliotekos paslaugas informacija nuolat skelbiama ir atnaujinama bibliotekos socialinio 

tinklo „Facebook“ paskyroje. 

 

El. paslaugos ir produktai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021/2020 m. 

skirtumas (+;-) 

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

Virtualūs apsilankymai (seansai) 1887 1477 971 + 410 

Lankytojai 1669 1284 888 + 385 

Puslapio peržiūros 2885 2264 1489 + 621 

http://www.prienubiblioteka.lt/
https://www.prienubiblioteka.lt/
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12 lentelė. Socialinių tinklų naudojimas 2021–2019 m. 
 

 

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2021-aisiais, augo bibliotekos socialinio tinklo „Facebook“ 

sekėjų skaičius. 2019 m. jų buvo – 1258, 2020 m. – 1435, o 2021 m. sekėjų skaičius išaugo iki 1889, 

t. y. net 454 sekėjais daugiau negu 2020 m. Taip pat išaugo ir paskyros patiktukų skaičius – 2020 m. – 

1398 patiktukai, 2021 m. – 1801, t. y. 403 patiktukais daugiau. Įrašų socialiniame tinkle, palyginus su 

2020-ais metais, buvo paskelbta beveik dvigubai daugiau, t. y. 2021 m. – 821 (2020 m. – 420, 2019 m.  

– 519). Išaugo ir 2021 metų įrašų peržiūrų skaičius – jis ankstesnių metų peržiūras viršija 77 000  (2021 

m. – 96611, 2020 m. – 19307). Galime daryti išvadą, jog 2021 m. žymiai išaugo naudojimosi 

bibliotekos socialiniu tinklu „Facebook“ rodikliai. Tikslingai atrinktos ir tinkamai parengtos 

informacijos sklaida, vizualus, aiškus ir greitai sudominantis turinio pateikimas socialiniame tinkle 

pritraukia vis daugiau virtualių vartotojų. Kuo daugiau kokybiškų, patrauklių, įdomių, aktualių ir 

įvairesnei auditorijai skirtų įrašų, tuo daugiau pasiekiamumo, įrašų peržiūrų, patiktukų ir sekėjų. 

LIBIS Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo posistemė 2021 m. veikė visuose skyriuose 

ir padaliniuose, Vartotojų aptarnavimo posistemė – Viešojoje bibliotekoje ir  Balbieriškio, Jiezno, 

Stakliškių, Veiverių, Pakuonio, Ašmintos, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Šilavoto, Strielčių, Vyšniūnų, 

Užuguosčio ir Skriaudžių teritoriniuose stuktūriniuose padaliniuose. 2021 m. Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendino LIBIS modernizavimo projektą. Naudojant valstybės debesų 

kompiuterijos paslaugą ir infrastruktūrą, buvo atlikti LIBIS modernizavimo ir centralizavimo darbai 

bei visų LIBIS naudojančių bibliotekų katalogų duomenų migravimas į centralizuoto LIBIS duomenų 

bazę, kur bibliografinė ir kita informacija nedubliuojama, o turi tik bibliotekai priklausančių duomenų 

skiriamuosius požymius. Nuo rugpjūčio 2 d. nebenaudojamas LIBIS suvestinis katalogas, Nacionalinės 

bibliografijos duomenų bankas (toliau – NBDB) ir vietinis bibliotekos elektroninis katalogas. Visa 

informacija, funkcijos ir paslaugos buvo perkeltos į atnaujintą portalą „iBiblioteka“. Dokumentų 

paieška ir leidinių užsakymas vykdomas per portalą ibiblioteka.lt. Nuotoliniu būdu vartotojai užsisakė 

ir rezervavo, o vėliau pasiėmė 540 knygas. Lyginant su 2020 m., 274 knygomis mažiau. Šį mažėjimą 

lėmė trikdžiai atnaujinant LIBIS ir „iBibliotekos“ portalą. Gyventojai buvo individualiai 

konsultuojami, kaip naudotis LIBIS tinklo bibliotekų elektroninėmis paslaugomis portale  

El. paslaugos ir produktai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021/2020 m. 

skirtumas (+;-) 

Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos socialinio 

tinklo „Facebook“ paskyra 
https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Justino-

Marcinkevi%C4%8Diaus-vie%C5%A1oji-biblioteka-145660368958107/ 

2013 m. 

Sekėjai 1889 1435 1258 + 454 

Paskyros patiktukai 1801 1398 1231 +403 

Įrašai 821 420 519 +401 

Įrašų peržiūrų skaičius 96611 19307 30883 +77304 

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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https://ibiblioteka.lt/metis/. Konsultuota 112 vartotojų, konsultacijoms skirta 40 val. Padalinių 

darbuotojai konsultuoti darbo  LIBIS skaitytojų aptarnavimo (registravimo, leidinių išdavimo, 

grąžinimo) posistemėje klausimais. 

2021 m. LIBIS buvo 47040 automatizuotai parengtų analizinių bibliografinių įrašų (toliau –BĮ). 

Iš vietinės periodinės spaudos  praėjusiais metais parengta 2702 BĮ (2020 m. – 2151, 2019 m. – 2120), 

t. y. 551 įrašu daugiau negu 2020 m. Šį įrašų pokytį lėmė didesnis publikuotų straipsnių skaičius 

rajoniniuose laikraščiuose.  

Bibliotekos vartotojai 2021 m. 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), BNS (didžiausia Baltijos šalių naujienų agentūra 

„Baltic News Service“, teikiančia svarbiausias politikos, verslo, kultūros ir kitų sričių naujienas iš 

Lietuvos ir pasaulio). Kaip ir ankstesniais metais, tarp vartotojų populiariausia ir aktualiausia buvo 

teisinės informacijos INFOLEX duomenų bazė. Iš jos atsisiųsta daugiau nei pusketvirto tūkstančio 

dokumentų – t. y. 1144 dokumentais daugiau nei ankstesniais metais. Vartotojai iš Ebsco Publishing 

duomenų bazės atsisiuntė per šešis šimtus elektroninių dokumentų (atsisiųstųjų elektroninių 

dokumentų skaičius apytiksliai lygus 2020 m. skaičiui). 

 

13 lentelė. Atsisiųstųjų dokumentų skaičius 2021–2019 m. 
 

Elektroninis  

išteklius 

Atsisiųstų visateksčių el. dokumentų skaičius 

2019 2020 2021 

Infolex 1395 2462 3606 

Ebsco 746 593 614 

 

Duomenų bazės Naxos Music Library perklausytų muzikinių įrašų skaičius, palyginus su 

ankstesniais metais,  taip pat didesnis – 2021 m. perklausyta 1504 įrašu daugiau nei 2020 m. 2021 m. 

didelio populiarumo sulaukė naujai užprenumeruota BNS duomenų bazė – per metus joje perskaityta 

1153 naujienos. 

 

14 lentelė. Atsisiųstųjų įrašų skaičius 2021–2019 m. 
  

Elektroninis išteklius Turinio vienetų peržiūrų skaičius 

2019 2020 2021 

Naxos Music Library 1224 1130 2634 

BNS - - 1153 

https://ibiblioteka.lt/metis/
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Teigiamą naudojimosi licencijuotais elektroniniais ištekliais pokytį 2021 m. lėmė didesnis 

duomenų bazių viešinimas ir populiarinimas elektroninėje erdvėje. 

Bibliotekoje ir visuose jos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose veikiančiuose viešos 

interneto prieigos taškuose (toliau – VIPT) lankytojai nuo 2010 m. gali nemokamai naudotis internetu. 

2021 m. vartotojams buvo skirtos 97 kompiuterizuotos darbo vietos. Visuose skyriuose ir padaliniuose 

veikė belaidis internetas, kuriuo lankytojai noriai naudojosi. Tai užtikrino elektroninių paslaugų 

prieinamumą visoje savivaldybės teritorijoje gyvenantiems žmonėms.  

Įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos sistema (toliau – VRSS) fiksavo interneto panaudą 

viešose interneto prieigose. Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius kasmet auga: 2018 

m. jų buvo 7041, 2019 m. – 7299, 2020 m. – 7608, 2021 m. – 7872. Naujų VIPT vartotojų skaičiaus 

didėjimą lėmė pagal projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ vykdomi skaitmeninio raštingumo mokymai. Mokymų dalyviai tapo naujais bibliotekos 

VIPT vartotojais. Viešosios interneto prieigos seansų skaičius 2021 m. – 22 454, (2020 m. – 15 383, 

2019 m. – 13 643). Teigiamą seansų skaičiaus pokytį lėmė nuo 2020 m. apskaitomi belaidžio interneto 

vartotojai, kurie ankščiau nebuvo apskaitomi. 2021 m. bevielės viešos interneto prieigos seansų 

skaičius – 16 496. 

Bibliotekoje skaitmeninio raštingumo veiklose 2021 m. dalyvavo 2169 (2020 m. – 2206) 

gyventojai, iš jų – 380 skaitmeninio raštingumo renginiuose, skaitmeninėse akcijose „Saugesnio 

interneto savaitė“, „Senjorų dienos internete“, „Skaitmeninė savaitė“, stebėjo tiesiogines skaitmeninių 

renginių transliacijas; 1789 pateikė skaitmeninio raštingumo užklausas. Vartotojų mokymams skirta 

1086 valandų.  

Biblioteka dalyvavo projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“. Informacijos skyrius organizavo skaitmeninio raštingumo mokymus 

gyventojams pagal pradedančiųjų programą (apmokyta 1 grupė). Taip pat vyko auditoriniai ir 

nuotoliniai mokymai bibliotekos vartotojams ir bibliotekininkams (apmokyta 2 grupės). Vartotojai 

buvo konsultuojami bendravimo (Messenger, Viber programose, el. pašte, socialiniuose tinkluose), 

paieškos internete, el. valdžios (el. deklaravimas, e. sveikata, el. bankininkystė, el. prekyba ir kt.), 

švietimo (nuotoliniai mokymai, kalbų mokymosi galimybės internete, el. katalogai, duomenų bazės), 

kultūros ir laisvalaikio naujienų portalų, sveikatos, darbo paieškos ir kitais klausimais.  

 

15 lentelė. Gautų bibliografinių užklausų 2019–2021 m. skaičius 
 

 

Gautų užklausų 

skaičius iš viso 

Iš jų elektroninėmis 

priemonėmis 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

15187 9649 8788 148 444 718 
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SVB 2021 m. iš viso užregistruotos 8788 informacinės užklausos (2020 m. – 9649, 2019 m. – 

15187). 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. 

2021 m. užklausų, gaunamų elektroninėmis priemonėmis (el. paštu, telefonu, per portalą 

www.ibiblioteka.lt ) skaičius – 718. Tai 61 proc. daugiau, negu 2020 m.  

 

16 lentelė. Gautų bibliografinių užklausų 2020–2021 m. pagal tematiką skaičius. 
 

Faktografinės  Teminės Tikslinamosios Adresnės 

2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 

143 74 5526 4811 185 200 3795 3322 

 

Kaip ankstesniais metais, daugiausiai gauta teminių užklausų – 4811. Dažniausiai klausiama 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 – 3322. Tikslinamųjų užklausų gauta 200, 

faktografinių – 74.  

 

V. PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS SIEKIANT TOBULINTI PASLAUGAS 

 

Biblioteka 2021 m. sėkmingai dalyvavo projektinėje veikloje. Lietuvos kultūros taryba 

projektams „Atgaiva sielai“, „Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai“, „Gurmanų 

restoranas. Dienos pietūs: šviežia knyga 17.00“. Projektų lėšos – 9 050 Eur. Prienų rajono savivaldybė 

– 4000 eurų. Partneriai prie projektų įgyvendinimo prisidėjo žmogiškaisiais ištekliais, viešinimo 

paslaugomis, jų indėlis natūra – 2677 Eur. 

Projektu „Atgaiva sielai“, kaip ir 2020 m., 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 surengta 18 kultūrinių renginių, kuriuose dalyvavo 588 klausytojai ir 

žiūrovai. VšĮ Prienų ligoninė, Jiezno, Balbieriškio ir Veiverių PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo 

skyriuose bei Šilavoto, Balbieriškio ir Rumšiškių (Kaišiadorių r.) senelių globos namuose  menines 

programas atliko 10 profesionalių atlikėjų: aktorė Virginija Kochanskytė, Tarptautinių konkursų laureatas 

saksofonistas Laimonas Urbikas, Tarptautinių konkursų laureatės dainininkės Judita Leitaitė ir Giedrė Zeicaitė, 

pianistės Audronė Juozauskaitė ir Edita Zizaitė, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai Egidijus Stancikas 

http://www.ibiblioteka.lt/
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ir Audronė Paškonytė, grupės „Baltos varnos“ atlikėjos Milda Andrijauskaitė-Bakanauskienė ir Teresė 

Andrijauskaitė. 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, 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.  

Projektas „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: šviežia knyga 17.00“ didino Prienų krašto 

bendruomenės įsitraukimą į kūrybišką laisvalaikio leidimą. Bendradarbiaujant su menininkais 

profesionalais, suorganizuota 10 kultūrinių literatūros sklaidos renginių ciklas Prienų, Stakliškių, 

Jiezno, Balbieriškio bendruomenėms. Renginiai su profesionaliais menininkais vyko Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, Jiezno, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centruose, 

esančiuose rajono kaimiškose vietovėse, Prienų rajono Stakliškių gimnazijoje. Biblioteka skaitytojus 

kvietė į skaitymo „Gurmanų restoraną“, kuriame „Dienos pietūs“– „ŠVIEŽIA KNYGA“, t. y., nauja, 

neseniai biblioteką pasiekusi knyga ir jos autorius. „Gurmanų restorane“ organizuoti literatūriniai 

pašnekesiai, kūrybos vakarai buvo skirti įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių skaitytojams, 

atsižvelgiant į jų literatūrinį skonį bei kultūrinį identitetą. Kultūriniai  renginiai – poezijos vakarai, 

prozos dienos, gurmaniški pašnekesiai – supažindino skaitytojus su naujausiomis knygomis, suteikė 

galimybę susitikti su jų autoriais, gyvai su jais pabendrauti, padiskutuoti kultūringo laisvalaikio ir 

literatūros temomis. Skaitymo gurmanams, kurių gausu visose Prienų rajono bendruomenėse, 

„Gurmanų restorane“ dienos pietūs buvo rašytojų R. Kmitos, R. Šerelytės kūrybos pristatymai kartu 

su literatūrologėmis J. Čerškute, Ž. Kolevinskiene. Išrankiausi skaitytojai kartu su  literatūros kritike 

J. Riškute „ragavo“ rašytojo G. Aleknos romaną „Baik cirkus, Cvirka!“, H. Kunčiaus knygą „Geležinė 

Stalino pirštinė“. Skaitantis ir kuriantis jaunimas poezijos ir muzikos vakare „Jauni ir talentingi“ 

susitiko su jaunaisiais poetais L. Buividavičiūte, S. Bernotu, aktoriumi, bardu  M. Ancevičiumi. 

Literatūros  mylėtojai „Gurmanų restorane“ kartu su poetu V. Rudžiansku, aktore D. Škelevaite, 

fleitininke M. Ryškute  mėgavosi kraštietės A. Ruseckaitės naujausia knyga „Per žarijas“. 

Dainuojamosios poezijos gurmanai susipažino su bardu V. Kazlausku ir poetu V. Baku. 

Literatūriniuose pašnekesiuose, skirtuose jaunimui, moksleiviams, dalyvavo jaunieji kūrėjai V. 

Kulvinskaitė-Cibarauskė, A. Kavaliauskaitė. Brandūs skaitytojai, ieškantys dvasios ramybės ir 

atgaivos, susitiko su aktore, knygų serijos „Ko nematė žiūrovas“ autore N. Narmontaite.  

Projektas „Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai“ plėtojo vaikų kultūrines 

kompetencijas, skatino kūrybiškumą, domėjimąsi lietuvių literatūra, kūrybinėse dirbtuvėse vykdoma 

kūrybiškumą lavinanti veikla kėlė iššūkį kasdienybės monotonijai, suvienodėjimui, mąstymo klišėms, 
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paįvairino gyvenimą kūrybos procese patiriamu nuotykiu, biblioteką ir kitas netradicines erdves – 

bibliotekos kiemelį, parkus – pavertė erdve, kur galima ne tik smagiai ir įdomiai leisti laisvalaikį, bet 

ir bendrauti. Ikimokyklinio amžiaus vaikams literatūrines dirbtuves „Smagi kelionė į jausmų pasaulį“ 

vedė knygelės „Kaip zuikis jausmus pažino“ autorė Šarūnė Baltrušaitienė.1–2 kl. mokiniai susitiko su 

knygos „Mažas kaip vabalėlis“ autore Kotryna Žilinskiene (Zyle). Autorė skaitė savo kūrinį, 

kviesdama vaikus „užeiti į knygą“, apčiuopti, pajusti, užuosti, buvo kuriama vaikų knyga. Pradinukams 

ir penktokams buvo skirtas susitikimas su dailininke ir rašytoja Sigute Ach ir jos vedamas edukacinis 

užsiėmimas „Vaizduotės lavinimo pamoka“, skirtas pažinti knygą ir jos meną. 5–8 kl. mokiniai, kurie 

yra jau pažengę skaitytojai, susitiko su rašytoja ir gide Rūta Norkūne. Ji ne tik pristatė savo knygą, bet 

ir vedė kūrybines pasakojimo dirbtuves. 14–16 m. paauglius, Dienos centro „Pienės Pūkas“, AJE 

„Prienas“ lankytojus pokalbio apie paauglių knygas pakvietė knygų „Eksperimentas gyventi“, „Ir 

vienąkart, Riči“ autorė rašytoja Daina Opolskaitė. Literatūrinė diskusija ugdė viešo kalbėjimo, 

komunikavimo įgūdžius. 9–12 kl. mokiniams buvo skirtos kūrybinio rašymo dirbtuvės, jas vedė 

knygos „Juodavandeniai“ autorė Ignė Zarambaitė. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojai susitiko su 

aktoriumi, populiaraus žaidimo „GalvOk“ vedėju Andriumi Žiurausku, vyko kūrybinis-terapinis 

užsiėmimas  spalvoto smėlio paveikslėliai / mandalos, kurį vedė VšĮ meno terapijos ir socializacijos 

instituto VYTA specialistė.  

Biblioteka 2021 m. kaip partnerė dalyvavo projektuose0 „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.), 

„Biblioterapijos taikymas bibliotekose“, „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“  (vykdytojas – Kauno apskrities 

viešoji biblioteka). 

 

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.  

http://www.prienubiblioteka.lt/
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Apie rajono bibliotekas ir jų veiklą 2021 m. publikuota 75 straipsniai, iš jų – 58 bibliotekos 

darbuotojų (2020 m. – 50, iš jų – 34 straipsniai, parengti bibliotekos darbuotojų, 2019 m. – 134 

straipsnių, iš jų – 95 straipsniai, parengti bibliotekos darbuotojų). Bibliotekos interneto svetainėje 

www.prienubiblioteka.lt 2021 m. buvo paskelbta 220 informacinių pranešimų, socialinio tinklo 

Facebook įstaigos paskyroje pateikta 821 įrašas. Vaikų literatūros skyrius, Balbieriškio, Šilavoto, 

Naujosios Ūtos, Stakliškių, Užuguosčio, Veiverių  ir Vyšniūnų bibliotekos informaciją apie renginius, 

veiklą skelbė ir savo socialinio tinklo Facebook paskyrose. Elektroninėje erdvėje Prienų kabelinė 

televizija „Eteris“ patalpino vaizdo įrašą apie spalio 1-ąją dieną Prienuose vykusią poeto Justino 

Marcinkevičiaus kiemelio pristatymo bendruomenei šventę „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu" ( 

https://youtu.be/A1YNYLbl9KY ).  

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

lankytojus elektroniniu paštu, kvietė individualiai. 

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. Biblioteka 2021 m. taip pat glaudžiai 

bendradarbiavo su socialiniais partneriais Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto, Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriais, VšĮ Prienų ligonine, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, 

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Prienų rajono savivaldybės socialinių 

paslaugų centru, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Prienų skyriumi (toliau – Užimtumo tarnyba), 

Jiezno PSPC Slaugos skyriumi, Jiezno ir Išlaužo vaikų dienos centrais, seniūnijose veikiančiomis 

vietos bendruomenėmis, rajono kultūros ir švietimo įstaigomis, seniūnijomis, jų socialiniais 

darbuotojais, žiniasklaidos – laikraščių „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, „Krašto vitrina“, vietinės 

kabelinės televizijos „Eteris“ – atstovais. Itin sėkmingai buvo plėtojami prieš daugelį metų užsimezgę 

partnerystės ryšiai su VšĮ Rašytojų klubu, Lietuvos rašytojų sąjunga, leidyklomis „Alma littera“, 

„Terra publica“, „Tyto alba“, „Briedis“, „Baltos lankos“, „Nieko rimto“.             

Biblioteka 2021 m. sėkmingai tęsė daugiašalės bendradarbiavimo sutarties su projekto 

„Atgaiva sielai“ partneriais įgyvendinimą. Kartu su VšĮ Prienų ligoninė, VšĮ Jiezno pirminės sveikatos 

priežiūros centras, VšĮ Balbieriškio  pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Veiverių pirminės 

sveikatos priežiūros centras, VšĮ „Šilavoto globos namai“, VšĮ „Gintkosta“, VšĮ Rumšiškių senelių 

globos namai „Auksinis amžius“, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centru ir Nacionaliniu Kauno dramos 

teatru plėtojo Prienų ir Kaišiadorių rajonų sociokultūrinį, kultūrinį ir kūrybinį potencialą, bendrai 

veiklai sutelkiant intelektualinius ir materialinius išteklius, didino sociokultūrinių ir kultūrinių 

paslaugų prieinamumą, regiono gyventojų įsitraukimą į kūrybišką laisvalaikio leidimą, mažino 

http://www.prienubiblioteka.lt/
https://youtu.be/A1YNYLbl9KY
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socialinę ir kultūrinę atskirtį, iniciavo ir organizavo profesionaliojo ir mėgėjų meno sklaidos renginius.  

Biblioteka kartu su Užimtumo tarnyba, Prienų rajono savivaldybės seniūnijomis, vietos 

bendruomenėmis aktyviai dalyvavo bendrose projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklose, todėl 2021 m. itin sustiprėjo  

bendradarbiavimo ryšiai su šiomis institucijomis. Užimtumo tarnybos specialistai ieškančius darbo 

gyventojus kvietė mokytis, atnaujinti arba pagilinti savo informacinių technologijų žinias bibliotekose, 

registravo juos į pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio mokymų programas. Seniūnijų darbuotojai bei 

vietos bendruomenių atstovai taip pat skleidė informaciją apie vykstančius mokymus bibliotekose ir 

tuo pačiu ragino gyventojus tobulinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Pastovus bendravimas 

ir bendradarbiavimas, draugiška tarpusavio pagalba ženkliai padidino įsitraukusių į mokymus 

gyventojų skaičių.  

2021 m. Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Pamėginčius“ ir kaip partneris 

aktyviai dalyvavo projekto „Šalčio gėlės lange“, skirto 80-osioms Lietuvos gyventojų trėmimo 

metinėms paminėti, virtualaus projekto „Nenuobodžiauk!“ veiklose: organizavo edukacinius renginius, 

vykdė virtualių kūrybinių dirbtuvių, viktorinų, skaitymų, audiovizualinių įrašų sklaidą ir viešinimą. 

Reikšmingas ir svarbus yra bibliotekų ir seniūnijų bei vietos bendruomenių 

bendradarbiavimas. Su vietos bendruomenėmis darniai bendradarbiavo Kašonių, Vyšniūnų, Strielčių, 

Išlaužo, Balbieriškio, Tartupio ir kitos rajono bibliotekos. Daugelis teritorinių struktūrinių padalinių 

darbuotojų – aktyvios vietos bendruomenių narės.  

Bibliotekos – svarbios įstaigos miestelio, gyvenvietės ar kaimo  bendruomenės gyvenime, kur 

lankytojai gali išspręsti kasdieniame gyvenime kilusias problemas: gauti informacijos apie institucijų 

darbą, priėmimą, registruotis vizitams pas gydytojus, pateikti dokumentus elektroninėje erdvėje, 

užsisakyti pažymas ir jas gauti, pasimokyti naudotis išmaniaisiais įrenginiais, gauti spausdinimo, 

skenavimo, kopijavimo ir bevielio interneto paslaugas. 

Visi bibliotekos skyriai ir padaliniai dalyvavo projektuose „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”, aktyviai įsitraukė į „minkštąsias“ 

veiklas. Iki 2021 m. pabaigos buvo atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga visuose veikiančiuose 

viešos interneto prieigos taškuose.   

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.  

 

 

 

https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/infrastrukturiniai-projektai/25-lnb-lt/3095-projektas-gyventoju-skatinimas-ismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje
https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/infrastrukturiniai-projektai/25-lnb-lt/3095-projektas-gyventoju-skatinimas-ismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje


Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2021 m. veiklos tekstinė ataskaita 
 

26 
 

VII. DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

 

SVB universalus dokumentų fondas formuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius, rajono 

tradicijas, ekonomikos ir kultūros plėtrą, demografinę situaciją. 2021 m. siekiant kuo geriau atitikti 

vartotojų lūkesčius, buvo vykdoma VB Aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyrių, KP – Veiverių, 

Išlaužo, Strielčių, Balbieriškio bibliotekų lankytojų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kaip gerinti 

kokybinę fondų sudėtį. Surinkta informacija buvo panaudota vykdant viešuosius pirkimus ir 

formuojant vieningą dokumentų fondą padaliniuose.  

2021 m. dokumentų fondo apimtis kito nežymiai: VB fondas padidėjo 0,52 proc., MP –1,24 

proc. KP fondas sumažėjo 11 proc., šį sumažėjimą lėmė tai, kad 2021 m. buvo vykdoma Bibliotekų 

tinklo pertvarka ir uždarytos Klebiškio, Purvininkų, Sūkurių, Kunigiškių, Jiestrakio bibliotekos. Visas 

SVB dokumentų fondo apimti 2021 m. pabaigoje, palyginus su 2020 m., buvo mažesnė 7,31 proc.  

Daugiausiai dokumentų vienam gyventojui tenka MP – 7,2, mažiausiai VB – 5,2. Vienam 

vartotojui daugiausiai dokumentų tenka MP – 35,4, mažiausiai VB –11.  

 

17 lentelė. Aprūpinimas dokumentais 2019–2021 m., fiziniai vienetai. 

Biblioteka 

Fondo apimtis metų pabaigoje  
Pokytis 2020/2010 m. 

(+;-) 
1 gyventojui 

tenka 

dokumentų 

1 vartotojui 

tenka 

dokumentų 

1 000 

gyventojų 

tenka 

dokumentų 
2019 2020 2021 

Vienetai Procentai 

VB 42554 43097 43322 +225 +0,52 5,2 11,0 5200 

MP 11144 11091 11220 +129 +1,24 7,2 35,4 7200 

KP 115725 115386 102625 -12760 -11,00 6,1 29,0 6140 

SVB 169423 169573 157167 -12406 -7,31 5,9 19,9 5900 

 

2021 m. SVB fondo didesnę dalį – 59 proc. – sudaro grožinė literatūra, šakinė – 41 proc., tačiau 

grožinės literatūros 2021 m. SVB gauta mažiau negu šakinės: grožinės literatūra sudaro 44,9 proc. visų 

gautų dokumentų, šakinė – 55,1 proc. mažiau negu šakinės, grožinės literatūros gauta MP (40,7 proc. 

grožinės, šakinės –59,3 proc.) ir  KP (41,3 proc. grožinės, 58,7 proc. šakinės), tačiau VB didesnę naujai 

gautų dokumentų dalį sudaro grožinė literatūra – 55,7 proc., šakinė literatūras sudaro 44,3 proc. visų 

naujai gautų dokumentų.  

Fondų kokybei užtikrinti visose SVB skyriuose ir padaliniuose buvo vykdyti susidėvėjusių ir 

aktualumą praradusių dokumentų nurašymai. SVB didesnę nurašytų dokumentų dalį sudaro grožinė 

literatūra – 60,6 proc., šakinė – 39,4 proc.  

 

18 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2021 m. 

Biblio-

teka 

Fonde yra metų pabaigoje Gauta per metus  Nurašyta per metus 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 

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

Grožinė 

VB 22336  51,5  141  55,7  437  20,0  

MP 6405  57,1  412  40,7  295  33,4  

KP 43925  62,3  2466  41,3  12477  66,6  

SVB 92665  59,0  4219  44,9  13209  60,6  

Šakinė 
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VB 20986  48,5  1065  44,3  1746  80,0  

MP 4815  42,9  600  59,3  588  66,6  

KP 38700  37,7  3509  58,7  6256  33,4  

SVB 64502  41,0  5174  55,1  8590  39,4  

Periodika 

VB 4012  9,3  674  16,8  3548  88,4  

MP 1750  15,2  584  33,4  384  22,0  

KP 16804  16,4  3157  18,8  255  2,0  

SVB 22566  14,4  4415  19,6  4187  18,6  

 

Pagrindinė nurašymo priežastis – susidėvėję ir vartotojų sugadinti ar praradę aktualumą 

dokumentai. Didesnę nurašytų dokumentų dalį sudaro periodiniai leidiniai, nes jų saugojimo terminas 

nėra ilgas ir greičiau susidėvi. Fondo 3, 6 ir 821 skyriai atsinaujino daugiausiai. 

 
19 lentelė. Dokumentų fondo kaita 2019–2021 m., pavadinimai. 

 

Biblio-

teka 

Gauta per metus Nurašyta per metus Fonde yra metų pabaigoje 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

VB 1333 1115 992 567 589 376 33833 30627 34975 

MP 592 757 532 258 956 92 9856 9657 9897 

KP 67 1014 255 97 216 280 4024 4822 1825 

SVB 1560 1275 1779 314 314 527 33121 34082 35340 

 

2021 m. SVB dokumentų fondas pavadinimais padidėjo, nes gauta daugiau pavadinimų 

žurnalų ir laikraščių iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, taip pat gauta įvairesnių knygų ir 

periodinių leidinių.  

  

20 lentelė. Aprūpinimas naujais dokumentais 2019–2021 m., fiziniai vienetai. 

Bibliotek

a 

Gauta dokumentų 
Pokytis 2020/2021m. 

(+;-) 
1 gyventojui tenka dokumentų 

2019 2020 2021 Vienetai Procentai 2019 2020 2021 

VB* 2189 1849 2408 +559 +3,0 0,35 0,30 0,35 

MP* 1107 1248 1012 -236 -18,9 0,64 0,74 0,64 

KP 9432 9588 5973 -3615 -37,7 0,57 0,58 0,35 

SVB 12728 12685 9393 - 3292 - 25,9 0,49 0,47 0,35 

 

2021 m. vienas KP gavo vidutiniškai 271 fizinių vienetų (2020 m. – 417 fizinių vienetų) 

dokumentų per metus. Šis skaičius mažėjo, kadangi dėl sumažėjusios gyventojų, o taip pat ir 

bibliotekos vartotojų skaičiui, buvo rengiamasi uždaryti 5 bibliotekas, naujų dokumentų buvo įsigyta 

mažiau. Mažėjo ir vienam gyventojui tenkančių naujų dokumentų skaičius. Jeigu 2020 m. naujų 

dokumentų skaičius, tenkantis 1 gyventojui KP, palyginus su 2018 m. padidėjo 13,7 proc., tai 2020–

2021 m. laikotarpiu šis skaičius sumažėjo nuo 0,58 fizinių vienetų naujų dokumentų, tenkančių vienam 

gyventojui iki 0,35 fizinių vienetų naujų dokumentų 1 gyventojui. MP minėtu laikotarpiu 1 gyventojui 

tenkantys nauji dokumentai sumažėjo nuo 0,74 fizinių vienetų iki 0,64 fizinių vienetų 2021 m. VB 

naujų dokumentų skaičius, tenkantis vienam gyventojui nežymiai didėjo nuo 0,30 iki 0,35 2021 m. iš 

viso SVB naujų dokumentų skaičius, tenkantis 1 gyventojui 2021 m., palyginus su 2020 m., sumažėjo 

0,74 proc. ir buvo 0,35 fizinių vienetų 1 gyventojui. 
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2020 m. didžiausias fondo atnaujinimo koeficientas buvo MP ir siekė 11,3, mažiausias VB – 

4,3, KP fondo atnaujinimo koeficientas – 8,7. 2021 m., rengiantis bibliotekų tinklo pertvarkai ir 

bibliotekų uždarymui kaimiškose vietovėse, didesnis dėmesys buvo skiriamas VB fondo atnaujinimui. 

VB fondo atnaujinimo koeficientas išaugo nuo 4,3 2020 m. iki 5,6 2021 m. 

Vidutiniškai užprenumeruotų periodinių leidinių pavadinimų skaičius 2020 m 1 miesto 

bibliotekoje (VB, MP) buvo12 pavadinimų, 2021 m. – 18. KP prenumeruojamų periodinių leidinių 

pavadinimų skaičius pakito nuo 7 (2020 m.) iki 5 (2021 m.) ir toliau išlieka nepakankamas patenkinti 

vartotojų poreikius. Steigėjo lėšos periodiniams leidiniams įsigyti sumažėjo nuo 10445,46 Eur 2020 

m. iki 7127 Eur. 

 

21 lentelė.  SVB lėšos dokumentų įsigijimui 2019–2021 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  

2019 38612,17 22444 6739,39 9428,78 1,43 0,82 0,24 0,37 

2020 60330,92 44621 10445,46 5264,46 2,26 1,67 0,24 0,20 

2021 40650,66 30099 7141,02 3410,64 1,53 1,13 0,27 0,12 

Skirtumas 

2020/2021 

m., procentai 

32,6 32,6 31,6 35,2 32,3 32,3 12,5 40,0 

 

2021 m. iš Valstybės biudžeto buvo skirta 30 099 Eur bibliotekiniams dokumentams įsigyti, 

t. y. 14 522 Eur arba 32,6 proc. mažiau negu 2020 metais. Už savivaldybės skirtas lėšas buvo perkami 

periodiniai leidiniai bibliotekoms. Periodinių leidinių gavimas sumažėjo dėl mažesnio lėšų skyrimo. 

2021 m. lėšų laikraščių ir žurnalų įsigijimui buvo skirta 7141,02 Eur, t. y. 3304,44 Eur, arba 31,6 proc., 

mažiau negu 2020 m. Fiziniai ir juridiniai asmenys suteikė taip pat mažesnę paramą, dėl to paramos 

būdu gauti leidiniai per 2021 metus sumažėjo. Paramą bibliotekai knygomis skyrė leidyklos „Tyto 

alba“, ,,Briedis“, VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, rašytojas Vytautas Račickas ir kiti fiziniai 

asmenys. 

 
22 lentelė. Dokumentų nurašymo priežastys 2019–2021 m. (fiz. vnt.) 

 

Metai 
Nurašyta  

iš viso 

Iš to skaičiaus 

susidėvėjusių pasenusių turiniu 

2019 5323 2439 2884 

2020 12534 6013 6521 

2021 21799 16932 4113 

Skirtumas 2020/2021 m., proc. 73,9 181,6 36,9 

 

2021 m. dokumentų nurašymas buvo ypač didelis, nes vykdant bibliotekų tinklo pertvarką 

buvo uždarytos penkios (Klebiškio, Purvininkų, Sūkurių, Kunigiškių, Jiestrakio) bibliotekos. Didžiąja 

nurašomų dokumentų dalį sudaro periodiniai leidiniai – susidėvėję ir pasibaigus saugojimo terminams.  
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23 lentelė. Dokumentų fondo naudojimas – dokumentų fondo apyvarta 
 

Metai SVB VB MP KP 

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

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

2021 0,63 0,67 0,51 0,63 

 

Dokumentų fondo apyvarta 2021 m. mažėjo dėl vartotojų ir gyventojų skaičiaus mažėjimo, 

dėl COVID-19 ligos epidemijos. Vartotojų mažėjimą taip pat lėmė uždarytos bibliotekos. 

Per pastaruosius 3 metus mažėjo dokumentų išduotiems rodikliai. 2019–2021 m. VB 

dokumentų išduotis per trejus metus iš viso sumažėjo 36,73 proc., išduotis į namus –17,85 proc., vietoje 

– 78,22 proc. MP 2019–2021 m. išduodamų dokumentų skaičius iš viso sumažėjo daugiau kaip 60 

proc. (63,4), paprastoji išduotis į namus sumažėjo 10,37 proc., vietoje – 83,7 proc. KP dokumentų 

išduotis 2019–2021 m. sumažėjo 49,68 proc., į namus – 31,14 proc., vietoje – 77 proc. SVB dokumentų 

išduotis iš viso sumažėjo 47,7 proc., paprastoji išduotis į namus sumažėjo 26,6 proc., išduočių vietoje 

sumažėjo dar daugiau – 78,24 proc. 

2021 m. SVB grožinė literatūra sudarė 53,39 proc. (2020 m. –  49,24 proc.) visų išduodamų 

dokumentų: VB – 63,6 proc. (202 m. – 67, 41 proc.), MP – 52,4 proc. (2020 m. – 33 proc.), KP – 49,16 

proc. (2020 m. – 42,9 proc.) išduodamų dokumentų.  Periodiniai leidiniai  SVB sudarė 37,1 proc. (2020 

m. – 39,5 proc.) išduoties: VB – 16 proc. (2020 m. – 20 proc.), MB – 42 proc. (2020 m. – 62,8 proc.), 

KP – 32,22 proc. (2020 m. – 45 proc.)  

2021 m. dokumentų išduoties į namus procentas nuo visų išduotų dokumentų, palyginus su 

2019 ir 2020 m., didėjo: VB išduodamų į namus dokumentų dalis sudarė 89,2 proc. (2020 m. – 80,79 

proc., 2019 m. – 68,7 proc.) visų išduodamų dokumentų, MP – 67,7 proc. (2020 m. – 42,3 proc., 2019 

m. – 27,7 proc.), KP – 81,6 proc. (2020 m. – 75,4 proc., 2019 m. – 59,6 proc.).  

 

24 lentelė. Dokumentų išduotis į namus ir vietoje 2019–2021 m. 
 

 

Biblio-

teka 

Išduotų dokumentų skaičius Išduotų į namus dokumentų 

procentas Į namus Vietoje 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

VB 31553 27735 25919 14354 6591 3126 68,7 80,79 89,2 

MP 4356 3673 3904 11392 5007 1860 27,7 42,3 67,7 

KP 76374 58456 52591 51748 19034 11875 59,6 75,4 81,6 

SVB 112283 89864 82414 77494 30632 16861 59,1 74,5 83 

 

Skaitymo intensyvumas 2021 m., palyginus su 2020 m. buvo mažesnis. SVB iš viso skaitymo 

intensyvumo neigiamas pokytis 18 proc., vaikų iki 14 m. skaitymo intensyvumo pokytis buvo nežymiai 

teigiamas: nuo 14,5 2020 m. iki 14,7 2021 m., tai sudarė 1,3 proc. Labiausiai skaitymo intensyvumas  

sumažėjo MP – nuo 28 dokumentų 2020 m. iki 18 dokumentų 2021 m., t. y., 64 proc.  

2021 m. krašto dokumentų fondo dydis – 1419 fizinių vienetų dokumentų (2020 m. – 1218 fiz. 

vnt.). Formuojant kraštotyros fondą, atsižvelgiama į kraštotyrinės informacijos kiekį ir vertę. Prioritetai 
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teikiami dokumentams, atspindintiems įvairias žinias apie Prienų kraštą ir jo istoriją, žymių kraštiečių 

išleistiems leidiniams bei leidiniams apie kraštiečius. Kraštotyros fondas saugomas atskirai, tačiau 

informacija apie jį kataloge neatsispindi. 

2021 m. bibliotekos krašto dokumentų fondas pasipildė šiais kraštiečių leidiniais ir leidiniais apie 

žymius kraštiečius: Ramunė Sakalauskaitė „Pirmoji Vyriausybė – vizijos ir galimybės“,  Aldona 

Ruseckaitė „Per žarijas“, Edmundas Ganusauskas „Ekscelencija, monsinjoras ir..“, Jolanta 

Polekauskaitė-Butienė (Ona Joana Jolaitė) „Kūryba“, Eglė Aukštakalnytė-Hansen „Laukinė motina 

gamta“, Donaldas Kajokas „Skudurėlių šventė“, Bronius Antanas Rasimas „Kelyje“, „Apie anuos 

nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas“, sudarytoja 

Laima Vincė-Sruoginis, „Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo 

artimieji“, sudarytoja Rita Pauliukaitienė, Vidmantas Vitkauskas „Juozas Lukša-Daumantas ir jo 

atminimo įamžinimas: dokumentinės ir biografinės apybraižos“, Vytautas Juodsnukis „Suvalkijos 

partizanų takais“, „Kur tekėjo Šlavanta“. 

2021 m. bibliotekoje toliau buvo kaupiami, papildomi nauja medžiaga kiti kraštotyros 

dokumentai: aplankai, kraštotyriniai leidiniai. VB naujais dokumentais papildyti aplankai apie Prienų 

kraštą, Prienų r. įmones, žymius Prienų krašto žmones: partizaną Juozą Lukšą-Daumantą, politinį kalinį 

Kęstutį Lakicką, mokytoją Birutę Grižienę, rašytoją Vytautą Bubnį, poetą Justiną Marcinkevičių, 

rašytoją Aldoną Ruseckaitę, poetą Donaldą Kajoką, aktorę, keliautoją ir rašytoją Eglę Aukštakalnytę-

Hansen, dirigentą prof. Robertą Šerveniką, fotografą Marijoną Baranauską ir kitus žymius Prienų 

krašto žmones. Išlaužo bibliotekoje parengtas leidinys „Mūsų metai – mūsų turtas“, paruoštas aplankas 

„Dambravos koplytėlė“. Veiverių bibliotekoje Parengta medžiaga ekskursijai „Veiverių K. Skučo 

Rimorystės muziejus“, surinkta, papildyta ir susisteminta medžiaga apie Veiverių mokytojų seminariją 

ir jos auklėtinius, pradėtas kurti naujas albumas „Veiverių istorija“ – apklausta veiverietė Aldona 

Krasauskienė, pateikusi medžiagą apie Veiverių miestelio praeitį. 

2021 m. SVB informacinis fondas pasipildė 298 fiz. vnt. informacinių leidinių, iš viso 

informacinis fondą sudaro 9130 fiz. vnt. dokumentų. Tai – žodynai, žinynai, rodyklės, enciklopedijos, 

vadovai. Fonde taip pat yra kaupiami įvairių mokslo šakų informacinio pobūdžio dokumentai. 2021 m. 

svarbiausi gauti informacinio fondo dokumentai buvo šie: Pranciškaus Skorinos „Rusiškajai Biblijai – 

500“, Linas Dungveckis „Švyturiai. Lyderystė kiekvienam“, Randall Munroe „Kas, jeigu?“, Irene 

Vallejo „Knygos gimimas“, Sigitas Narbutas / Bibliografijos rodyklė, 1982–2019., „Universalioji 

dešimtainė klasifikacija“ / Sutrumpintos lentelės, Fernand Braudel „Civilizacijų gramatika“, Scott H 

Young „Spartusis mokymasis“, Debor Mackenzie „COVID-19: pandemija, kuri niekuomet neturėjo 

prasidėti, ir kaip sustabdyti“, Romualdas Grigas „Lietuvos piliakalnių paslaptys ir jų atodangos 

dabartyje“ ir kt.  

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

bibliotekoje įkurtame Poeto memorialiniame kambaryje. Asmeninėje bibliotekoje saugomi 3022 
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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 2021 m. buvo atliekami lokalūs vartotojų poreikių tyrimai. Juos vykdė VB Aptarnavimo 

ir Informacijos skyriai, KP – Balbieriškio, Kašonių, Stakliškių, Šilavoto bibliotekos. Pagal tyrimo 

objektą atliktus tyrimus galima suskirstyti į 4 temas: renginiai, dokumentų fondas, nuotolinės 

bibliotekos paslaugos, vaikų užimtumas bibliotekoje vasarą. Apklausos nereprezentatyvios, kadangi 

apklausose dalyvavusiųjų respondentų imtis yra per maža, kad apklausos rezultatai atspindėtų 

populiacijos nuomonę, tačiau dalies bibliotekos aptarnaujamos bendruomenės poreikiai yra 

identifikuojami. 

Apklausiant bibliotekos paslaugų vartotojus buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiais literatūros, 

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

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

naujais dokumentais (Balbieriškio, Stakliškių bibliotekos, interviu), išsiaiškinti vartotojų 

pasitenkinimą bibliotekos teikiamomis nuotolinėmis paslaugomis karantino metu bei išsiaiškinti 

vartotojų poreikį naudotis duomenų bazėmis ir ištirti, kuri DB yra aktualiausia (Informacijos skyrius, 

apklausos bibliotekos interneto svetainėje), išsiaiškinti, ar reikalinga vasaros vaikų dienos užimtumo 

stovykla bibliotekoje (Kašonių biblioteka, anketinė apklausa), skaitytojų (vartotojų) atsiliepimai apie 

bibliotekos teikiamas paslaugas (Šilavoto biblioteka, apklausa  raštu).  

Apklausos žodžiu / inteviu buvo vykdomi 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.  

2021 m. SVB Metodinės veiklos tikslas buvo stebėti ir vertinti bibliotekos padalinių veiklos 

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

Parengtas ir pristatytas pranešimai „Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 

skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių veiklos rezultatų vertinimas pagal statistinius duomenis: 

reitingas pagal pagrindinius ir papildomus rodiklius“.  

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos skyriai ir struktūriniai teritoriniai 

padaliniai statistinius duomenis apie bibliotekų veiklą renka ir teikia Lietuvos Respublikos bibliotekų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, standartu LST ISO 2789:2013 

„Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“ (toliau – LST ISO 2789:2013 

standartas), Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos nustatyta tvarka. Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų 

instituto lektorė dr. Zinaida Manžuch teigia, kad „Statistiniai duomenys apie bibliotekų veiklą / ... / 

leidžia atlikti bibliotekų veiklos analizę apskaičiuojant ir įvertinant įvairius šios veiklos aspektus. 

Tokios analizės rezultatai naudingi bibliotekų a) vadovams, vertinant institucijos pasiekimus, 

formuluojant ilgalaikius veiklos strateginius planus, priimant sprendimus dėl tam tikrų veiklų 

tobulinimo; b) bibliotekų veiklą koordinuojančioms institucijoms, priimančioms sprendimus dėl 

bibliotekų strateginių plėtros krypčių šalyje, reikalingų ilgalaikių veiksmų programų ir paramos 

bibliotekų plėtrai, galiausiai ir c) bibliotekų profesinėms organizacijoms, kurios dalyvauja diskusijose 

dėl bibliotekų vaidmenų, paslaugų, formuluoja profesinės bendruomenės poziciją. Statistiniai 

duomenys reikalingi ir bibliotekininkystės taikomiesiems tyrimams“. (Zinaida Manžuch, 2011, 

http://bukbibliotekininku.blogspot.com/2011/08/diskusija-apie-lietuvos-biblioteku.html). 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos skyriai ir struktūriniai teritoriniai 

padaliniai buvo vertinti vadovaujantis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos                  

vyr. metodininkės R. Kvietkauskienės parengtomis rekomendacijomis 

(https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/Dokumentai/SVB_ataskaitos_metodikos_rekomen

dacijos.pdf. 

Vadovaujantis rekomendacijomis, buvo analizuojami statistiniai duomenys, statistines 

pagrindinių (vartotojai, išduotis, apsilankymai) rodiklių ir papildomų (renginių lankytojų) rodiklių 

vertes išreikšiant balais ir susitarus dėl galimų palyginimo kriterijų. Tai leido sudaryti pagrindinių ir 

papildomų bibliotekų veiklos rodiklių reitingą 

 

http://bukbibliotekininku.blogspot.com/2011/08/diskusija-apie-lietuvos-biblioteku.html
https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/Dokumentai/SVB_ataskaitos_metodikos_rekomendacijos.pdf
https://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/Dokumentai/SVB_ataskaitos_metodikos_rekomendacijos.pdf
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2 paveikslas. Pagrindinių rodiklių (vartotojai, išduotis, apsilankymai) įverčių balų reitingas. 

  

Pateikti rodiklių įverčių balais reitingų grafikai leido bibliotekoms palyginti savo rezultatus su 

kitų bibliotekų, taip pat su bendrais Kauno apskrities viešųjų bibliotekų pagrindinių rodiklių balais. Ši 

analizė parodė, kad Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos pagrindinių rodiklių balas 

yra žemesnis už Kauno apskrities viešųjų bibliotekų pagrindinių rodiklių balą 9,7 proc. 

 

3 paveikslas. Papildomų rodiklių (renginių lankytojų) įverčių balais reitingas 

 

  

 

Bibliotekų veiklos įvertinimas, pagrįstas konkrečiais rodikliais, paskatino profesines diskusijas 

apie bibliotekų veiklos kokybinį vertinimą. Buvo susitarta, kad viena iš profesinių kompetencijų 

tobulinimo krypčių ateityje bus skirta kokybės vertinimo rodiklių paieškai ir gryninimui. Be to, 

galimybė labai konkrečiai pasilyginti su kitomis bibliotekomis, paskatino darbuotojus konkretizuotis 

ateinančių metų veiklos tikslus. Pagrindinių ir papildomų rodiklių analizės duomeys buvo aptarti ir 

bibliotekininkų metinio veiklos vertinimo metu, į juos buvo atsižvelgta vertinant specialistų veiklą. 
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IX. BIBLIOTEKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI IR JŲ 

PROFESIONALUMO UGDYMAS 

 

SVB organizacinė struktūra 2021 m. nekito. 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. 

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 Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje 2021 m. dirbo 37 profesionalūs 

bibliotekininkai: 14 iš jų turi bibliotekininkystės arba informacijos mokslų išsilavinimą, 23 – įgiję 

profesijos įgūdžius ilgą laiką dirbdami bibliotekoje. 35 proc. kultūros ir meno darbuotojų yra įgiję 
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aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, 8 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 57 proc. – aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą.  

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

aptarnavimo operatyvumą, 2021 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 60 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Kauno apskrities viešosios 

bibliotekos, asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“, Lietuvos „Žinijos“ draugijos, Lietuvos 

kultūros tarybos, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Apskričių viešųjų bibliotekų 

asociacijos, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos kultūros 

tyrimų instituto, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus, Prienų 

švietimo pagalbos tarnybos organizuotuose renginiuose. Profesines kompetencijas tobulino 

seminaruose „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“,  „LIBIS sistema“, „Kaip kūrybiškai pravesti 

edukaciją įvairaus amžiaus moksleiviams?“, „Bibliotekos erdvės pritaikytos vaikams“, „Ugdome 

jaunąjį skaitytoją: ką reikia žinoti?“, „Išteklių įrašų kūrimas naujoje LIBIS aplinkoje“, „Analizinių 

bibliografinių įrašų rengimas naujoje LIBIS sistemoje“, „Darbo teisė 2021 m. Numatomi pakeitimai ir 

naujausia teismų praktika“, „Viešojo sektoriaus apskaitos aktualijos bei laukiamos naujovės ir vidaus 

kontrolės veikimo praktiniai aspektai“. Bendrąsias ir kultūrines kompetencijas gilino paskaitose „Kaip 

išlaisvinti mintis ir įveikti viešo kalbėjimo baimę?“, „Lapkritis, besižvalgantis pro vėlių langelius“, 

konferencijose „M. Gimbutienės minčių pėdsakais: augalinis ornamentas tautodailėje“, „LDK Didikų 

Pacų giminė ir Lietuvos Barokas“, „Senovės baltų kultūra: nematerialusis paveldas. Naujausi tyrimai“, 

edukaciniuose užsiėmimuose „Mandalų pynimas, ramybė ir pojūčiai“, „Knygos kelias“. Skaitmeninio 

raštingumo kompetencijas ugdėsi mokymuose „Zoom platforma: nuotolinio susirinkimo, mokymų bei 

renginių organizavimas“, „Naudojimasis virtualia mokymosi aplinka Moodle“, „Posistemės „Teisės 

aktai“ ir „Teisėkūra“ lietuviškoje teisinėje duomenų bazėje „Infolex“, „Using EBSCO e-books“, 

„EBSCOhost platform for beginners“, „Kūrybinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“,  

„Inžinerinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“, „Programavimo paketo įrangos 

praktinio panaudojimo galimybės“, „Išbandyk grafinę planšetę (Wacom)“.   

Padalinių darbuotojai Viešojoje bibliotekoje 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. 

SVB darbuotojų kasmetinis veiklos vertinimas buvo organizuojamas vadovaujantis Valstybės 

ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 2021 m. įvertinta 
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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. 

 

X. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 

 

Šiuolaikiška, patraukli bibliotekų fizinė aplinka, moderni įranga taip pat yra veiksniai, 

lemiantys, kad gyventojų poreikiai gauti bibliotekoje kokybiškas paslaugas būtų patenkinti. Prienų 

rajone šiuo metu atnaujinta 73,6 proc. bibliotekų: Viešoji biblioteka Prienuose (pastatas renovuotas 

2012 m.) ir Ašmintos, Šilavoto, Veiverių, Užuguosčio, Skriaudžių, Strielčių, Vyšniūnų, Pakuonio, 

Jiezno struktūriniai teritoriniai padaliniai. Atnaujinti reikia Kašonių, Vėžionių, Tartupio, Naujosios 

Ūtos, Mozūriškių bibliotekų patalpas. Kompiuterinė ir programinė įranga, skirta vartotojams, 

atnaujinta visuose skyriuose ir padaliniuose. 

 

XI. FINANSAVIMAS 

 

SVB finansavimas 2021 m., palyginus su 2020 m., padidėjo 14,6 proc. Vienas iš veiksnių, 

lėmęs šį teigiamą pokytį – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, įgyvendinant 

Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų 

strategiją. Tačiau šis pokytis 2021 m., palyginus su 2020 m. buvo nereikšmingas ir siekė vos 1,05 proc., 

tačiau 2021 m. didėjo šildymui, elektros energijai, ilgalaikio turto remontui skirtos išlaidos. Mažėjo 

steigėjo lėšos periodinių leidinių prenumeratai nuo 10345 Eur 2020 m. iki 7100 Eur 2021 m. LR 

Kultūros ministerijos lėšos spaudiniams įsigyti sumažėjo 32 proc., t. y. nuo 44621 Eur. iki 30099 Eur. 

Nepakankamai lėšų skiriama darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. 2020 m. lėšų darbuotojų kvalifikacijai 

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

kvalifikacijai tobulinti buvo skirta tik 166 Eur.   

 

IŠVADOS 

 

Bibliotekos paslaugų kokybę ir veiklos rodiklius 2021 m. įtakojo nepalanki epideminė 

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

teritorijoje, karantino režimas (2020 m. lapkričio 7 d. – 2021 m. birželio 30 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 
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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 pokyčio. 

2021 m., visam pasauliui kovojant su koronavirusu arba COVID-19, Biblioteka, kaip visos 

kitos verslo bei valstybinės organizacijos, susidūrė su nemažais iššūkiais: privalėjo nuotoliniu būdu 

suteikti prieigą prie informacijos ir paslaugų, 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.  

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, karantino metu biblioteka teikė tik knygų išdavimo 

ir grąžinimo paslaugas. Švelninant karantino sąlygas (nuo balandžio 12 d.), atnaujintos bibliotekos 

darbo sąlygos – leista naudotis kompiuterių, interneto ir kitų skaityklų paslaugomis. Siekiant užkirsti 

kelią koronaviruso infekcijos plitimui, 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“ – 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, darbuotojų kompiuterinės įrangos atnaujinimui ir 

patalpų remontams.  

2021-ieji metai rajono bibliotekininkams buvo profesinio iššūkio metai. Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo biblioteka modernizavo LIBIS, įgyvendino kompleksinius sprendimus, 

leidžiančius sukurti naujas elektronines paslaugas, saugiai perduoti duomenis kitoms informacinėms 

sistemoms, kaupti ir išsaugoti modernų kultūrinį turinį bei skatinti jo sklaidą visuomenėje. Diegiant 

naują LIBIS sistemą liepos 9–11 d. buvo vykdomas skaitytojų duomenų perkėlimas, rugpjūčio 2 d. – 

bibliotekos duomenų perkėlimas. Dėl duomenų perkėlimo iš senosios sistemos į naująją, nesklandžiai 

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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veikė bibliotekos el. katalogas, buvo sutrikęs analizinių bibliografinių įrašų rengimas, portalo 

ibiblioteka.lt naudojimas. Atnaujintoje LIBIS sistemoje gerokai pasikeitė ir dalis viešosioms 

bibliotekoms įprastų procesų, kai kuriuos funkcionalumus pakeitė nauji, kai kurių yra atsisakyta, todėl 

LIBIS įvaldymas tapo tam tikru iššūkiu. Sprendžiant kilusias naujosios LIBIS sistemos diegimo 

problemas, darbuotojams teko nemažai valandų praleisti susitikimuose ir konsultacijose, aiškintis ir 

mokytis, kaip reikia dirbti su naująja LIBIS sistema. 

2022 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. 

_______________________________________________ 
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