
BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

2012 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

1. Tikslai, uždaviniai, valdymas 

Viešoji biblioteka, įgyvendindama savivaldybės ,,2011- 2013 kultūros ir sporto 

puoselėjimo veiklos programą (03)“, siekia strateginio tikslo – išsaugoti ir puoselėti Birštono 

kultūrinį ir istorinį potencialą. 

Mūsų uždavinys – užtikrinti kokybišką bei efektyvią šiuolaikiškos viešosios 

bibliotekos veiklą. Priemonės: bibliotekos veiklos organizavimas, naujos IT įrangos ir 

dokumentų įsigijimas, renginių organizavimas. 

Pagrindinės 2012 metų veiklos kryptys buvo: 

1. Kaupti išteklius įvairiose laikmenose ir teikti paslaugas, kad būtų tenkinami 

savivaldybės gyventojų  ir laikinai atvykusių į kurortą gydytis ar poilsiauti  žmonių 

informacijos, laisvalaikio ir rekreacijos poreikiai; 

2. Atsižvelgiant į tai, kad 2012-uosius LR Seimas paskelbė Maironio metais, juos 

paminėti organizuojant literatūros parodas ir kitus renginius. 

3. Bibliotekos fondo retrokonversija (viešosios bibliotekos suaugusiųjų skaitytojų 

aptarnavimo, vaikų, jaunimo aptarnavimo skyriuose, Siponių, Birštono vienkiemio, 

Nemajūnų filialuose). 

Organizuodami šiuolaikiškos viešosios bibliotekos veiklą, plėtojome kultūrines bei 

informacines paslaugas, sudarėme sąlygas savivaldybės gyventojams ir kurorto svečiams 

naudotis ne tik universaliu dokumentų fondu, bet ir šiuolaikinėmis informacijos ir 

komunikacijos technologijomis,  kultūriniais renginiais paįvairinome kurorto gyvenimą, 

prisidėjome prie įvaizdžio kūrimo. 

2. Tinklas 

Savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas stabilus ir nesikeitė nuo 2000 m. Laikinai 

atvykusius į kurortą gydytis ar poilsiauti bei savivaldybės gyventojus aptarnavo viešoji 

biblioteka Birštone ir 3 kaimo filialai: Siponių, Nemajūnų ir Birštono vienkiemio bibliotekos.  

 

3. Bibliotekos darbuotojai 

 

 

 

Iš viso  etatų 

Administracijos 

darbuotojų 

Profesionalių 

bibliotekininkų 

Kvalifikuotų 

specialistų 

Techninių darbuotojų 

17,5 1 9,5 3,5 3,5 

 

Darbuotojų išsimokslinimas 

Iš viso dirba 

darbuotojų 

Aukštasis 

universitetinis 

išsilavinimas 

Aukštasis 

neuniversitetinis 

išsilavinimas 

Profesinis 

išsilavinimas 
Kitas 

Šiuo metu mokosi 

arba 

persikvalifikuoja 

17 9  6 - 2  

 



Ataskaitiniais metais didelis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų kvalifikacijai 

kelti. Darbuotojai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, kursuose 

Lietuvoje 
Stažuotės, konferencijos užsienyje 

Dalyvavusių seminaruose, 

kursuose, mokymuose, 

konferencijose darbuotojų 

skaičius iš viso 

Seminarų, kursų, 

mokymų, 

konferencijų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių darbuotojų 

skaičius 

12 29 2 1 

 

4. Bibliotekos veikla 

4.1. Vartotojų aptarnavimas 

Savivaldybės gyventojų sutelktumo procentas, vartotojų skaičius: 

2013 m. sausio 1 d. Birštono savivaldybėje gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą 

iš viso buvo 4839. Birštone gyveno 2833, seniūnijoje 2006 gyventojų (Birštono savivaldybės 

Civilinės metrikacijos skyriaus duomenys). 

•Viešojoje bibliotekoje (toliau tekste VB) – 38 proc.  birštoniečių naudojosi viešosios 

bibliotekos paslaugomis.  

•Kaimo filialuose (toliau tekste KF) – 23 proc;  

•Iš viso 32 proc. savivaldybės gyventojų naudojosi viešųjų bibliotekų paslaugomis.   

Aptarnauta lankytojų:  

VB – 40810; 

KF– 9276; 

              Virtualūs apsilankymai - 6580; 

           Iš viso savivaldybės viešosiose bibliotekose (toliau tekste SVB) – 56666. 

Lyginant su 2011 m. ataskaitiniais metais mažėjo vartotojų ir lankytojų skaičius.  

Manome, kad svarbiausios priežastys, įtakojusios šį pokytį yra šios: 

- Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius neaptarnavo lankytojų, buvo uždarytas 

dėl fondo patikrinimo 5 darbo dienas. 

- Darbuotojų kaita. Pusmetį sirgo (turėjo laikinojo nedarbingumo pažymėjimą) ir iš 

darbo išėjo ilgametė darbuotoja. Ji buvo mėgiama lankytojų, turėjo didelę darbo 

patirtį. Nutrūko skaitytojų klubo veikla, nebeorganizuojamos naujų knygų pristatymo 

popietės. 

- Tris mėnesius dėl darbuotojų kaitos, fondo patikrinimo ir perdavimo nedirbo 

Nemajūnų filialas. 

- Vartotojų, lankytojų skaičiaus mažėjimas sietinas ir su gyventojų skaičiaus 

savivaldybėje mažėjimu. 

- Taikomi apribojimai naudotis internetu vaikams ir jaunimui iki 18 metų. Lankytojų 

kompiuteriuose įdiegtas vartotojo profilis „Iki 18 metų“. Nepilnamečiai jungiasi prie 

interneto naudodamiesi šiuo profiliu. Internetas filtruojamas. Tai atitinka 

nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 

nuostatas; 



- Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje teikiamos be skaitytojo (laikinojo 

skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai (jeigu nenori – lankytojas gali nesiregistruoti). 

Teikiamų paslaugų įvairovė, aptarnavimo kokybė, turtingas spaudinių fondas, 

periodinių leidinių gausa, patogioje lankytojams vietoje – kurorto centrinėje gatvėje įsikūrusi 

biblioteka bei jaukios šiuolaikiškos patalpos – patraukia mūsų paslaugomis naudotis į kurortą 

atvykusius gydytis ar pailsėti žmones. 2012 m. VB užregistravome laikinų vartotojų – 634  

ir KF – 41. Ši vartotojų grupė sudaro net 37 proc. visų Birštono viešosios bibliotekos 

vartotojų.  

Ne tik kitų Lietuvos savivaldybių gyventojai, bet ir 14 užsienio šalių: Vokietijos, 

JAV, Kanados, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Izraelio, 

Turkijos, Venesuelos, Danijos,  Airijos, gyventojai naudojosi bibliotekos paslaugomis. Jie 

daugiausia  naudojosi elektroninėmis paslaugomis, domėjosi Lietuvos ir Birštono istorija, 

menu. Džiugina, kad ir laikinai atvykusieji į kurortą apsilanko mūsų bibliotekoje ir randa sau 

reikalingų paslaugų.  

Nemajūnuose, restauruotame bažnyčios pastatų ansamblyje vyksta dailininkų 

plenerai, vasaros stovyklos. Jų dalyviai naudojasi Nemajūnų bibliotekos paslaugomis. 

Mūsų bibliotekos ,,Skaitytojų atsiliepimų, pageidavimų, pasiūlymų, skundų knygoje“ 

neužfiksuota pastabų, skundų. 
 
 

Vartotojų grupės: 

VB:  suaugusiųjų – 1187  arba 69,2 proc. visų vartotojų, jaunimo –209 arba 12,2 proc, 

vaikų – 315 arba 18,4 proc. ir virtualūs - 4 arba 0,2 proc.; 

KF: suaugusiųjų – 346 arba 68,65 proc., jaunimo – 35 arba 6,95 proc., vaikų – 123 arba 

24,40 proc. kaimo filialų vartotojų. 

Nors didžiausia paslaugų vartotojų grupė – suaugusieji, bibliotekoje didelį dėmesį 

skiriame vaikams ir jaunimui. Siekiame ugdyti vaikus ir jaunuolius, tobulinti jų kalbos, 

skaitymo kultūros, informacijos paieškos įgūdžius, kūrybiškumą. Kad knygos ir skaitymo 

reikšmė būtų suprasta ir įvertinta šeimoje, stengiamės pakviesti į biblioteką kuo daugiau 

mamų, kitų šeimos narių. Vaikų, jaunimo literatūros skyriuje puikiai jaučiasi ir patys 

mažiausieji, darželinukai, ir garbaus  amžiaus sulaukę seneliai. Gražiai bendradarbiaujame su 

ugdymo įstaigomis. Džiugina, kad bibliotekos partneriai: Birštono lopšelio darželio 

auklėtojos, gimnazijos ir meno mokyklų pedagogės, noriai atsiliepia į mūsų iniciatyvas. Tai 

patvirtina, kad esame vieni kitiems reikalingi ir svarbūs bendruomenėje. 

Jau antrus metus sėkmingai veikia 2011 m. bibliotekoje įkurtas klubas „Mama, 

mažylis ir knyga“. Ataskaitiniais metais įvyko 9 susitikimai. Buvo mokomasi skaityti ir 

įdomiai pristatyti patiems mažiausiems skirtas knygeles, buvo bendraujama, dalijamasi 

mažylių auginimo, lavinimo paslaptimis ir kt. 

Bibliotekos vartotojai labai skirtingi: įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės 

padėties. Jie pageidauja skirtingų paslaugų.  

Bibliotekoje teikiamos paslaugos: 

 Formuojamas universalus dokumentų fondas; 

 Veikia viešoji interneto prieiga,  bevielio interneto zona;  

 Prenumeruojamos LITLEX, EBSCO, OXFORD REFERENCE ONLINE, GROVE 

MUSIC ONLINE, GROVE ART ONLINE duomenų bazės. Suteikiama prieiga 

nutolusiems vartotojams; 

 Galima naudotis  tradiciniais informacijos paieškos šaltiniais (informaciniais 

leidiniais) bei  elektroniniu bibliotekos katalogu (nuo 2001 m. biblioteka dirba LIBIS);   

 Atsakoma į vartotojų užklausas, panaudojant spausdintas ir elektronines  priemones; 



 Pagal individualią užklausą sudaromi bei redaguojami bibliografiniai sąrašai ir 

rodyklės. 

  Galima klausytis muzikos įrašų, naudotis videoteka; 

 Bibliotekos tinklapis internete, adresas http://www.birstonas.mvb.lt. Jame nuolat 

atnaujinama informacija apie bibliotekoje teikiamas paslaugas, organizuojamus 

renginius, pateikiami naudingi interneto adresai; 

 Atsiunčiami spaudiniai ir kiti dokumentai per TBA iš kitų Lietuvos bibliotekų; 

 Teikiamos mokamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo paslaugos. 
Bibliotekos labiausiai siejamos su knygomis ir skaitymu, tad ir knygų skolinimas, periodinių leidinių pasiūla bei skaitymas išlieka vienomis  svarbiausių bibliotekos paslaugų.  
Iš viso išduota dokumentų (fiz. vnt.) 

• VB – 66186 fiz. vnt; 

• KF – 17487 fiz. vnt; 

• SVB – 83673 fiz.vnt. 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius iš viso: 

• SVB – 85; 

• VB –60; 

• KF – 25. 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš viso 

• SVB – 24;   

• VB – 20;  

• KF – 4. 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius  bibliotekos darbuotojams 

• SVB – 19; 

• VB – 16; 

• KF – 3. 

4.2 Renginiai 

Renginių skaičius VB – 183:    

Kompleksinių – 13;  

Žodinių – 81; 

Vaizdinių – 33; 

Kitų  - 56 (biblioterapijos popietės, dailininkės E. Ivaškevičiūtės tapybos pamokėles, 

ekskursijos ir t. t.). 

Renginių skaičius KF – 69:  

Kompleksinių – 3; 

Žodinių – 12; 

Vaizdinių – 38; 

Kitų – 16. 

 Mūsų renginių forma ir tematika labai įvairi – rengėme literatūros parodas, 

reikšmingų datų, sukakčių minėjimus, popietes, literatūros vakarus vaikams ir suaugusiems. 

Šiemet taip pat organizavome tradiciniais tapusius renginius: Poezijos pavasarį, S. Moravskio 

skaitymus, Nacionalinę bibliotekų savaitę.  

 Tradiciniai bei įsimintiniausi renginiai 

Jau penktą kartą Birštone šventėme Europos dieną. Šiemet ją skyrėme Vyresnių 

žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metams. Džiaugiamės, kad šią iniciatyvą palaikė: 

Birštono savivaldybė, gimnazija, meno mokykla, VŠĮ ,,Tulpės“ sanatorija, kultūros centras, 

,,Caritas“ jaunimo grupė, lopšelis – darželis ,,Vyturėlis“. Ypač aktyviai ir išradingai šventėje 

dalyvavo ,,Bočių“ bendrijos atstovai vadovaujami pirmininkės Julijos Barutienės.  

http://www.birstonas.mvb.lt/


Poezijos pavasario šventę organizuojame nuo 1998 m. Ataskaitiniais metais - jau 15- 

tą kartą. Pakvietėme poetinio žodžio mėgėjus susitikti su žinomais ir garsiais poetais bei 

aktoriais, pasiklausyti muzikos skambesio skverelyje prie Balio Sruogos paminklo liepų 

guoto apsuptyje. Renginį išraiškingai vedė aktorė V. Kochanskytė, eilėraščius skaitė poetai: 

amerikietis Kerry Shawn Keys, kinų poetė Mindy Zhang, šveicaras Pedro Lenz,  lietuviai 

Rimantas Kmita, Vytautas Kaziela, Sonata Paliulytė. Klausėmės bardo Gedimino Storpirščio 

dainų.  

Liepos mėn., besidominčius Jundeliškių dvare gyvenusio dvarininko, gydytojo ir 

visuomenės veikėjo Stanislovo Moravskio palikimu, pakvietėme į tradicinius S. Moravskio 

skaitymus. Ataskaitiniais metais minėjome S. Moravskio 210 – ąsias gimimo metines ir 

skaitymų dešimtmetį. Šį kartą Birštono viešosios bibliotekos, laikraščio „Gyvenimas“, 

Nemuno kilpų regioninio parko ir Lietuvos istorijos instituto organizuojamas renginys vyko 

ne Jundeliškėse, buvusiame Paverknių, arba Ustronės, dvare, bet Nemajūnuose, Šventų 

Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šia intencija Šventų Apaštalų Petro ir Pauliaus 

bažnyčioje S. Moravskio atminimui Birštono parapijos klebonas, monsinjoras Jonas 

Dalinevičius laikė Šv. Mišias, į kurias susirinko gausus būrys S. Moravskio kūrybos bičiulių, 

ne tik iš Birštono, Prienų, bet iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Šv. Mišioms pasibaigus, vyko 

tradiciniai S. Moravskio kūrybos skaitymai. Kalbėjo, S. Moravskio asmens ir kūrybos 

išskirtinumą akcentavo, džiaugėsi jo žodžio sklaida ir pastarųjų dešimties metų darbais, 

skirtais jo biografijai ir kūrybai pažinti - Lietuvos istorijos instituto darbuotojos dr. Zita 

Medišauskienė ir dr. Reda Griškaitė bei pirmą kartą renginyje apsilankęs garsusis rašytojas 

Vytautas Bubnys.  

Organizuodami skaitymų „Vasara su knyga“ ciklą, siekiame, kad jaunimas ir vasarą 

nepamirštų knygos, kad atsirastų poreikis skaityti, o skaitymas teiktų malonumą.  

Vykdydami projektą ,,Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum. Kameriniai poezijos ir 

muzikos vakarai Birštone“, kurį finansavo Kultūros rėmimo fondas, organizavome literatūros 

ir muzikos vakarus įvairiose kurorto erdvėse. Šiuo projektu, organizuojamais renginiais 

siekėme skatinti nacionalinės kultūros pažinimą, puoselėti lietuvių literatūrą, muziką,  

praturtinti, suaktyvinti kurorto kultūrinį gyvenimą, skatinti renginių įvairovę Birštone.  
  

Parengtos 4 meninės programos, populiarinančios poeziją ir muziką: Motiejaus 

Sarbievijaus lyrika ir senoji Europos muzika, literatūrinė – muzikinė impresija, skirta B. 

Brazdžioniui, K. Bradūnui, Liūnei Sutemai, dedikacija Maironiui, muzikinė - literatūrinė 

kompozicija, skirta Vytautui Mačerniui.  

 

 

 

   



 

 

  
 

Didelio susidomėjimo sulaukė literatūros ir muzikos vakaras, skirtas rašytojo Vytauto 

Bubnio 80-mečiui, knygos „Kad vėjai neišpustytų“ pristatymui. Susitikime dalyvavo rašytoja 

Elena Kurklietytė, literatūros kritikas, leidėjas Stasys Lipskis.  Žavesio vakarui suteikė 

aktoriaus Petro Venslovo skaitomos knygos ištraukos bei etnologės Daivos Šeškauskaitės 

atliekamos lietuvių liaudies dainos. Vytautą Bubnį sveikino Birštono savivaldybės merė 

Nijolė Dirginčienė ir gausus jo kūrybos gerbėjų būrys.  

 
 



Daugumą lankytojų nustebino vienas unikaliausių kūrinių, Lietuvos himno instaliacija 

„Tautiška giesmė“, kurią pristatė menų sintezės judėjimo „Sintezija“ lyderis, Hymnos.lt 

idėjos autorius ir projekto vadovas Julius Žėkas, poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas. 

Gerų atsiliepimų sulaukė susitikimai su gydytojais Danguole ir Juozu Vasiliauskais, 

kardiochirurgu Jurgiu Brėdikiu, kurie nestokojo gerų patarimų, kaip išlaikyti gerą savijautą ir 

sveikatą.  

Dažna ir laukiama viešnia, rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė 

Aldona Ruseckaitė pristatė naująją savo knygą  „Šešėlis JMM:  Maironio gyvenimo ir 

kūrybos meniniai biografiniai etiudai“. Knygos sutiktuvėse smuikavo Kristina Katavičiūtė, 

rašytoją kalbino ir ištraukas  skaitė aktorė Vilija Grigaitytė. 

Pilnutėlėje renginių salėje, paminėtas Birštono garbės piliečio Juozo Palionio 
atminimas ir sutikta jo bei Valės Petkevičienės knyga „Čia Nemunas vingiuoja“.  

1-ą kartą organizavome Europos komisijos atstovybės Lietuvoje inicijuojamą žaidimą 

Europrotų kovos. Jis sulaukė didelio birštoniečių susidomėjimo. Varžėsi net 6 komandos. 

Žaidimą nuotaikingai vedė Birštono savivaldybės vicemeras J. Aleksandravičius.  

  

   
 

Skaitytojus domino ir džiugino besikeičiančios literatūros parodos: „Knygų Kalėdų“ 

dovanos, „Birštono kurortas mena Antaną Vienuolį“ (prozininko ir dramaturgo Antano 

Žukausko – Vienuolio gimimo 130-osioms metinėms, balandžio mėn), „Birštono istorijos 

puslapiai“ (630-osioms Birštono vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose metinėms),  

„Meilė tėvynės tebūnie vadovu“ (Tautos dainiaus Jono Mačiulio-Maironio gimimo 150-

osioms metinėms) ir kt. 

Tradiciškai prieš Kalėdas rengiamos angelų parodos. Eksponavome 

panevėžietės Eglės Čibinskienės keramikos darbų parodą „Tylios akimirkos“.  

Sudėtinga apžvelgti ir išvardinti visus renginius. Organizuodami juos, pristatydami rašytojus 

ir jų kūrybą įvairioms bendruomenės  grupėms, siekėme skatinti, aktyvinti skaitymą, didinti 

jo prestižą, ugdyti meilę ir pagarbą knygai.  

4.3 Informacinė veikla, elektroninės paslaugos 

Bibliotekoje veikia Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema LIBIS. 

Bibliotekoje gyventojams ir poilsiautojams teikiama viešosios, nemokamos interneto prieigos 

paslauga. Ji ypač populiari poilsiautojų tarpe.  

Interneto paslaugos: 

Interneto seansų skaičius iš viso SVB -17483; 

Interneto seansų skaičius VB – 15222; 

http://www.maironiomuziejus.lt/
http://kvitrina.com/?p=22951
http://kvitrina.com/?p=22951


Interneto seansų skaičius KF - 2261. 

Bibliotekos darbuotojai konsultavo, kaip naudotis kompiuteriais, internetu, laisvai 

prieinamomis e. paslaugomis ir šaltiniais: kaip žiniatinklyje rasti reikalingą informaciją, kaip 

ją išsisaugoti įvairiose laikmenose ir kt. Konsultacijos ypač reikalingos naujiems, 

pradedantiesiems kompiuterio ir interneto naudotojams – tiek savivaldybės gyventojams, tiek 

kurorto svečiams.  

Suteikta konsultacijų 

Iš viso SVB – 2049; 

VB – 1715; 

KF – 334. 

Vykdydami projektą „Bibliotekos pažangai“, organizavome kompiuterinio raštingumo 

mokymus savivaldybės gyventojams. Juos 2012-aisiais baigė 18 Siponių ir Matiešionių 

gyventojų (trys grupės). Jie išklausė 16 val. kursą, turėjo praktinių užsiėmimų. Mokymuisi 

mūsų bibliotekoje buvo sudarytos puikios sąlygos: grupėje – po šešis žmones, kiekvienas 

besimokantis – prie atskiro kompiuterio. Mokymuose dalyvavo įvairaus amžiaus ir 

išsilavinimo, skirtingų socialinių sluoksnių savivaldybės gyventojai. Žmonės džiaugėsi 

nemokama galimybe susipažinti su šiuolaikinėmis technologijomis, gerai vertino mokymosi 

sąlygas ir bibliotekos darbuotojų pasirengimą šiam darbui. 

Kasmet bibliotekos lankytojai pateikia įvairių užklausų: teminių, faktografinių, 

adresinių ir kt., konsultuojasi su bibliotekininkėmis įvairios informacijos paieškos klausimais. 

Iš viso SVB atsakyta į  2065  informacines užklausas: VB – 1836, KF - 229; 

  Bibliotekos lankytojai naudojosi ne tik tradiciniais žinių šaltiniais, bet ir 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis: LITLEX, EBSCO Publisihing, Oxford Reference 
Online: Premium Collection, Grove Art Online, Grove Music Online. Skaitytojams suteikiami 

slaptažodžiai nuotolinei prieigai,  bazėmis anglų kalba galima naudotis ne vien bibliotekoje. 

Iš prenumeruojamų duomenų bazių skaitytojai 2012 m. atsisiuntė  422 visateksčius 

elektroninius dokumentus (2011 m. – 494).  

Pradėjome veiklą „Interaktyvioje bibliotekoje“ http://www.ibiblioteka.lt.  Tai - 

bendras, daugiau nei 70-ties Lietuvos viešųjų, valstybinės ir nacionalinės reikšmės bibliotekų 

tinklas, skirtas pažangių elektroninių paslaugų teikimui – atsakymams į „Klausk 

bibliotekininko“ ir kopijų siuntimui. 

Vis daugiau bibliotekos paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę: vartotojai gali 

atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge, užsakyti ar rezervuoti leidinius, pratęsti 

naudojimosi jais terminą. 

2012 m. iš esmės atnaujinome bibliotekos svetainę internete, pasikeitė jos 

administravimo galimybės, pradėjome registruoti virtualius apsilankymus. Svetainėje nuolat 

atnaujinamos žinios apie bibliotekoje vykstančius renginius, pateikiama kraštotyrinė 

medžiaga. Manome, kad kraštotyrinių žinių sklaida bibliotekos interneto svetainėje ypač 

svarbi. Joje pateikiama informacija apie: tautodailininkę Rimantę Butkuvę, pogrindinės 

spaudos platintoją, Lietuvos patriotą Povilą Buzą, kalbininką, profesorių Joną Kazlauską, 

kurortologą Vytautą Mešką, gydytoją, rašytoją Stanislovą Moravskį, buvusį ilgametį Birštono 

girininką, 1941-ųjų tremtinį ir dviejų knygų autorių Arvydą Vilkaitį.  

Pastebėjome, kad dažnai lankomos svetainės skiltys „Birštonas respublikos 

spaudoje‘, „Birštonas internete“.  

Nebloga  reklama kurortui - rubrika „Birštonas žodžio meistrų žvilgsniu“ – čia 

supažindiname su Birštono kurortą minėjusiais rašytojais ir pateikiamos ištraukos iš jų 

eilėraščių, prozos kūrinių – juose džiaugiamasi gražia gamta, gydomaisiais veiksniais.  

http://search.ebscohost.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.groveart.com/
http://www.grovemusic.com/
http://www.ibiblioteka.lt/


 Bibliotekos techninės galimybės, darbuotojų kvalifikacija leidžia plėsti 

virtualias paslaugas, gerinti jų kokybę. Ateityje numatoma joms skirti  didesnį dėmesį.  

4.4. Fondo būklė 

Bibliotekoje formuojamas universalus dokumentų fondas, atsižvelgiant į 

savivaldybės istorines tradicijas, ekonomikos ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją.  

Iš viso yra SVB fonde sukaupta dokumentų – 83389 fiz. vnt., 36532 pavadinimų;  

•  VB – 70416 fiz. vnt., 25880 pav. 

• KF – 12973 fiz. vnt., 10652 pav. 

Fondo sudėtis pagal dokumentų rūšis 

VB: 

 knygų, serialinių leidinių -  66015 fiz . vnt. arba 93,75 proc. viso dokumentų fondo; 

 kartografijos ir vaizdinių dok. - 5 fiz. vnt . arba 0,01 proc. fondo; 

 spausdintų natų dokumentų – 787 fiz. vnt arba 1,12 proc. fondo; 

 garsinių regimųjų dokumentų - 3571 fiz. vnt. arba 5,07 proc. fondo; 

 kitų skaitmeninių dokumentų fizinėse laikmenose – 37 fiz. vnt arba 0,05 proc. fondo. 

KF: 

 knygų, serialinių leidinių -  12937 fiz. vnt. arba 99,72 proc. viso dokumentų fondo; 

 spausdintų natų dokumentų 6 fiz. vnt arba 0,05 proc. fondo; 

 garsinių regimųjų dokumentų 26 fiz. vnt. arba 0,20 proc. fondo; 

 kitų skaitmeninių dokumentų fizinėse laikmenose 4 fiz. vnt arba 0,03 proc. fondo. 

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose 2739 fiz. vnt., 1686 pav.:   

 VB –  2171 fiz. vnt., 1153 pav.;  

 KF – 568 fiz. vnt., 533 pav..   

Formuojant bibliotekos fondą, dirbo Komplektavimo taryba. 2012 m. įvyko 4 

posėdžiai. Ataskaitiniais metais taryba rūpinosi kuo racionaliau išnaudoti komplektavimui 

skirtas lėšas. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, buvo siekiama formuoti paklausių 

dokumentų fondą, pirmenybę teikiant informacinei, kraštotyrinei, vertingai grožinei ir vaikų 

literatūrai.  

Daug dėmesio buvo skirta ir susidėvėjusių dokumentų nurašymui, spaudos 

prenumeratai aptarti. Taip pat buvo vertinamos gyventojų, organizacijų dovanotos knygos, 

atrenkant tik vertingus ir bibliotekos fondui reikalingus leidinius.  

Per metus gauta periodinių leidinių pavadinimų: 

• VB  - 72 pav. 

• vidutiniškai gavo kaimo filialas – 21 pav.. 

5. Materialieji ištekliai 

Birštone vartotojų aptarnavimas organizuojamas naujose, jaukiose, patogiai įrengtose, 

bibliotekai pritaikytose patalpose. Kaimo filialų: Birštono vienkiemio, Siponių patalpos 

suremontuotos, patogios lankytojui. Reikalingas remontas Nemajūnų bibliotekos patalpoms. 

Negyvenamųjų patalpų Birštono sav., Nemajūnų k., atrinkimo neskelbiamų derybų būdu 

Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinio veiklai vykdyti suorganizuoti konkursai 

buvo nesėkmingi.  

Bendrasis SVB bibliotekų patalpų ir pastatų plotas 1115 m² (naudingas plotas bibliotekos 

funkcijoms atlikti- 892m²); 

Bendrasis VB patalpų plotas  945 m² (naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti -741 

m²);  

Bendrasis KF  patalpų ir pastatų plotas 170 m² (naudingas plotas bibliotekos funkcijoms 

atlikti - 151 m²). 



Kompiuterizuoti svarbiausi viešosios bibliotekos ir Siponių, Birštono vienkiemio 

filialų darbo barai: fondo komplektavimas, apskaita, katalogavimas, vartotojų aptarnavimas ir 

kt.  

6. Projektinė veikla 

 

Ieškant papildomo finansavimo, aktyviai dalyvavome projektinėje veikloje: ,,Po 

žvaigždėtu rugpjūčio dangum. Kameriniai poezijos ir muzikos vakarai Birštone“ ( rėmė LR 

Kultūros rėmimo fondas), ,,Bendraukim, dalinkimės, draugaukim“ (rėmė Europos Komisijos 

atstovybė Lietuvoje), „New EVS horizons“ (,,Nauji EST horizontai“), finansavo ES 

programa ,,Veiklus jaunimas”, Europos savanorių tarnyba 

Dalyvavome Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuotame projekte 

,,Bibliohealth“, kurį finansavo EIFL. Projektas buvo skirtas paskatinti vyresnius gyventojus 

domėtis sveika gyvensena. Projekto lėšomis bibliotekoje suorganizuoti du susitikimai, 

kuriuose savo žiniomis dalinosi gydytojai: fitoterapeutas Juozas Vasiliauskas drauge su 

žmona Danguole, akupunktūros pradininke Lietuvoje  bei kardiochirurgas, habilituotas 

biomedicinos mokslų daktaras J. Brėdikis. 

Mūsų biblioteka išsiskiria gražiomis savanorystės tradicijomis. Turime ne vieną 

mums padedantį savanorį: kaunietė dailininkė E. Ivaškevičiūtė organizuoja dailės pamokėles, 

V. Klimavičius moko vaikus fotografijos paslapčių, R. Subačius – animacijos. 

Iššūkis, o kartu įdomi ir naudinga patirtis – EST savanoris bibliotekoje. Pas mus dirbo 

Džovanis (Giovanni Carissimo) iš Italijos. Džovanis bendravo su miestelėnais ir kurorto 

svečiais, juos aptarnavo (priimdavo ir išduodavo knygas), kalbėdavosi įvairiomis temomis. 

Jis darbuotojas mokė anglų, italų kalbų, o pats mokėsi kalbėti lietuviškai. Neįkainojama 

galimybė – mokytis kalbų betarpiškai bendraujant. 

 

 
 

Džovanis įkūrė italų kalbos ir kultūros klubą, kuriame dalinosi informacija apie 

Italiją. Džovanis gerai pritapo darbuotojų kolektyve, buvo mėgiamas, gerbiamas.   

7. Informacijos apie biblioteką sklaida ir atstovavimas 

Apie bibliotekos veiklą (renginius, paslaugas, naujoves ir kt.) iš viso paskelbta 84  

publikacijos. Respublikinėje spaudoje – 9 (3 parašė bibliotekos darbuotojos, 6 -  žurnalistai), 

krašto laikraščiuose - 75 (72 parašė žurnalistai, 3 - bibliotekos darbuotojos). Iš viso 

žurnalistai parašė ir paskelbė 77 straipsnius, bibliotekos darbuotojos – 6.   

Sulaukėme radijo ir televizijos dėmesio. LRT parengė tiesioginę transliaciją iš J. 

Basanavičiaus aikštės, Europos dienos šventės. 

Direktorė A. Jaskūnienė dalyvavo LRT laidoje ,,Akiračiai“ bei LRT radijo laidose 

,,Kultūros savaitė“. Kalbėjo apie bibliotekos veiklą, S. Moravskio skaitymus.  



Bibliotekoje lankėsi ir su jos veikla susipažino bibliotekininkės iš Latvijos, Rygos 

rajono bei Slovėnijos: Celje, Novo, Srečko Vilhar, Koper, Valvasor, Rogaška Slatina, Kranj, 

Grosuplje viešųjų bibliotekų. Jų kelionės tikslas buvo susipažinti su Lietuvos viešųjų 

bibliotekų sistema, jų veiklos specifika, paslaugomis ir įgyvendinamais projektais bei 

apsilankyti inovatyviai dirbančiose bibliotekose. Viešnioms pristatyti bibliotekoje vykdomi 

projektai, renginiai. Jos taip pat supažindintos  su Birštonu, jo istorija. Didžiausią įspūdį 

kolegėms paliko biblioterapija - mokslas, jungiantis mediciną ir bibliotekininkystę.  

 Ne tik svečiai, bet ir savivaldybės gyventojai palankiai vertina bibioteką, jos teikiamas  

paslaugas. Birštono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2012 m. liepos 19 d. - 

rugpjūčio 15 d. duomenimis Birštono sav. viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas teigiamai 

įvertino 93,3 proc. gyventojų,  neutraliai - 6,4 proc.  ir neigiamai – 0,3 proc. 

 Tai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja – dirbti gerai, diegti naujoves, rūpintis paslaugų ir 

aptarnavimo kokybe, kad biblioteka būtų dar patogesnė, atviresnė, prieinamesnė, 

draugiškesnė lankytojui. 

 

Bibliotekos direktorė    Alina Jaskūnienė 


