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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-51
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktus, atsižvelgdama į Šilalės
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 m. kovo 9 d. raštą Nr. V2-29-(1.6) „Dėl Šilalės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos pateikimo“, Šilalės
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 metų veiklos
ataskaitai (pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –
Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 30 d. sprendimu
Nr. T1-51
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROS ŽINIOS
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) adresas ir buveinė
– J. Basanavičiaus g. 15, LT-75138, Šilalė, tel. (8 449) 74297, el. p. silales.biblioteka@gmail.lt,
internetinis tinklapis www.silalesbiblioteka.lt, įstaigos kodas 190348032, sutrumpinimas – ŠVSB;
1.2. Direktorė Astutė Noreikienė, Bibliotekai vadovauja nuo 2010 m. lapkričio 15 d. (11
m.), išsilavinimas aukštasis universitetinis. Yra Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos narė. Įstaigą
atstovauja Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijoje;
1.3. Didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius – 34;
1.4. Veikė 4 skyriai, 23 struktūriniai padaliniai (filialai);
1.5. Darbuotojai:
Eil.
Darbuotojai
2020-12-31
2021-12-31
Nr.
1.
Bendras darbuotojų skaičius (sąraše)
46
44
2.
Priskiriami kultūros ir meno darbuotojams
39
37
2.1. Iš jų:
2.2. Vadovų (kartu ir pavaduotojais)
2
1
2.3. pagrindinėse pareigose
46
43
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Nr.
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3.
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Duomenys apie įstaigos darbuotojus:
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(iš
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Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
Kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 35 darbuotojai.
Eil. Mokymų pavadinimas
Organizatorius
Nr.

Vala
ndų
sk.

Darb
uoto
jų
sk.

2
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti.

Kretingos rajono Motiejaus
Valančiaus viešoji biblioteka
Psichikos
sveikatos
kompetencijų Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
didinimas įstaigos darbuotojams.
Ankstyvojo skaitymo skatinimo programa Jurbarko švietimo centras
„Nuo knygelės iki knygos“.
Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
turinčiais vaikais „Dabartinė situacija,
problemos ir ateities iššūkiai“.
Skaitymas kitaip „Sensorinių skaitymų Šiaulių
apskrities
Povilo
organizavimo metodika ir įgyvendinimas Višinskio viešoji biblioteka
bibliotekoje“.
„Konferencija visiems. Konferencija+“.
Lietuvos aklųjų biblioteka
Ką apie sveikatinimą turi žinoti kiekvienas Klaipėdos
apskrities
Ievos
bibliotekininkas“.
Simonaitytės viešoji biblioteka
Biblioteka visiems „ Ką pasiūlyti kitaip Lietuvos aklųjų biblioteka
skaitančiam vartotojui?“
Autizmo
spektro
sutrikimų
vaikus Klaipėdos
apskrities
Ievos
auginančių šeimų patirtis“. 2 val.
Simonaitytės viešoji biblioteka
Skaitymai kitaip: „Sensorinių skaitymų Klaipėdos
apskrities
Ievos
organizavimo metodika ir įgyvendinimas Simonaitytės viešoji biblioteka
bibliotekoje“.
Visuomenės nuostatų kūrimas specialiųjų Klaipėdos
apskrities
Ievos
ugdymosi poreikių mokinių ugdyme Simonaitytės viešoji biblioteka
organizuojant vaiko sąveika su aplinka.
Nauji sprendimai bibliotekoms ir globos Lietuvos aklųjų biblioteka
įstaigoms
„Lengvi
tekstai
keičia
kasdienybę!“
„Konstitucijos
imperatyvai
dabarties Klaipėdos
apskrities
Ievos
konfliktų akivaizdoje“ .
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Daugiau siekianti Europa“
Klaipėdos
apskrities
I.
Simonaitytės viešoji biblioteka
Vaikų ir paauglių literatūra „Tarp stabilumo Lietuvos Nacionalinė Martyno
ir kismo.“
Mažvydo Biblioteka
Kaip mokytis, kad išmoktum.
„Transparency
International“
Lietuvos skyrius/ TI Lithuanian
Chapter
Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų Lietuvos nacionalinė Martyno
informacinės sistemos naudojimas siekiant Mažvydo biblioteka
pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę
Skaitytojų
aptarnavimo
posistemės Klaipėdos
apskrities
Ievos
funkcionalumas.
Simonaitytės viešoji biblioteka
Projektinių paraiškų rengimas ir projektų Klaipėdos
apskrities
Ievos
valdymas
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Žurnalistų pusryčių“ mokymų ir seminarų „Transparency
International“
ciklas „Dezinformacija ir migrantų krizė Lietuvos skyrius/ TI Lithuanian
2021 metais: kaip atpažinti melagingą bei Chapter
klaidinančią informaciją?
Telekonferencija
„Panorama
20/21: Nacionalinės Martyno Mažvydo
kūrybingumo tramplinas“.
bibliotekos kūrybinių dirbtuvių
„Pats sau“ komanda
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22.

23.
24.
25.
26.
27.
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31.
32.

„Elgesio ir emocinių sunkumų/sutrikimų Klaipėdos
apskrities
Ievos
turintis vaikas/ paauglys. Kaip sutarti Simonaitytės viešoji biblioteka
bibliotekoje?"
,,E mokymosi modelio taikymas“.
Baltijos edukacinių technologijų
institutas
Canva programos pristatymas ir patarimai, Lietuvos Respublikos jaunimo
kuriant soc. tinklų komunikaciją.
reikalų departamentas
Mokymų kursas „Nuotoliniai įrankiai VŠĮ „Creativitas“
bibliotekoje“
„Spauda, medija, soc. tinklai“ su žurnaliste MB „Aperumas“
Daiva Žeimyte.
Konferensija Quo vadis, kraštotyra?
Šiaulių
apskrities
Povilo
Višinskio viešoji biblioteka
Bibliotekų statistika ir veiklos tyrimai.
Klaipėdos
apskrities
Ievos
Simonaitytės viešoji biblioteka
„Inžinerinio paketo įrangos praktinio Asociacija „Langas į ateitį“
panaudojimo galimybės“
„Programavimo paketo įrangos praktinio Asociacija „Langas į ateitį“
panaudojimo galimybės“
„Emocinio intelekto lavinimas profesinėje VŠĮ „Juoda avis“
veikloje“
Mentorystės programos „Women Go Tech“ Asociacija
INFOBALT
ir
paskaitų ciklas „Atrask technologijas“.
Pasaulio ekonomikos forumo
jaunimo
tinklas
„Global
Shapers“
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II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, VEIKLA IR REZULTATAI
2. Bibliotekos veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-164 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“.
Bibliotekos veiklos kryptys – tapti bendruomenės traukos centru, plėsti regioninį bei
tarptautinį bendradarbiavimą, aprūpinti bendruomenę universaliu dokumentų fondu, suteikti
galimybę tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius.
COVID-19 viruso sukelta pandemija reikšmingai įtakojo ir paveikė rajono Viešosios
bibliotekos veiklos rodiklius: sumažėjo fizinių (gyvų) apsilankymų, kultūrinių renginių, parodų
lankymas. Nors ataskaitiniai metai buvo labai sudėtingi, tačiau be abejonės ir produktyvūs. 2021
metais bibliotekoje įgyvendintos naujos veiklos ir iniciatyvos, įtraukusios įvairaus amžiaus
lankytojus.
Bibliotekos vartotojams 2021 m. suteikta galimybė naudotis 30 rūšių nemokamomis ir
mokamomis paslaugomis: teikėme 16 rūšių nemokamas paslaugas (savitarnos, leidinių skolinimosi į
namus, leidinių užsakymo, pratęsimo, rezervavimo, skaitymo skaityklose, nemokamo interneto,
kultūros renginių, edukacijų, informacinių paslaugų, tiesioginių vaizdo transliacijų, robotikos,
kompiuterinio raštingumo mokymų, kino filmų peržiūrų, gyventojų konsultavimo), paraleliai teikėme
mokamas paslaugas: kopijavimo, spausdinimo, bibliografijos sąrašų pagal individualią užklausą
sudarymo, naudojimosi TBA, ilgalaikio turto nuomos, leidinių maketavimo, dokumentų laminavimo
ir įrišimo ir kt.
2021 m. pradėjome teikti naujas paslaugas: foto juostų negatyvų skenavimas ir vaizdo
pervertimas skaitmeniniu JPG arba TIF/BMP formatu, nuotraukų spausdinimas, ekskursijų veikla.
2021 m. Kultūros ministras patvirtino naują Kultūros paso paslaugų rinkinį, kuriame nurodomos
kultūros ir meno paslaugos, skirtos 1–12 kl. mokiniams. Šilalės biblioteka kvietė vaikus į dvi Kultūros
paso edukacijas, „Švenčių akademija“ ir „Įkvėpk gyvybės savo robotui“. Tęsėme ankstesnes ir
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siūlėme naujas edukacines nemokamas programas vaikams ir suaugusiems. Iš viso rajone buvo
surengta 63 edukaciniai užsiėmimai (16 – mieste, 47 – kaimo vietovėse) ir 49 kūrybinės dirbtuvės
(11 – mieste, 37 – kaimo vietovėse). Geriausiai lankytojų įvertinti:
Mieste:
padėkliukų gamyba „Knyga po kava“, paveikslų kūryba „Nardau kavoje“, puodelių
dekoravimo kūrybinės dirbtuvės, „Dekupažo pradžiamokslis“, „Spalvų terapija“, „Skirtukas
mylimiausiai knygai“, „Patiekalai iš kanapių“ ir kt.
Struktūriniuose padaliniuose (filialuose):
,,Popieriaus virsmas – gėle“ –Traksėdžio filiale, „Užgavėnių kaukės“, „Advento vainikų
pynimo subtilybės“ – Laukuvos filiale, „Vasaros spalvos atviruke” – Upynos filiale, „Rudens lapų
mozaika“, „Advento kalendorius“ – Šiauduvos filiale; ,,Trispalvė sagė“, „Kalėdinis atvirukas“ –
Pajūralio filiale, „Tapyba su deimantais“, „Margučių marginimas vašku“ – Pajūryje, „Kalėdų medis“
– Kvėdarnoje, „Kalėdinis žaisliukas“ – Žadeikiuose, „Meduolių kepimo dirbtuvėlės“, „Kalėdinės
dekoracijos ant stiklo“ – Didkiemyje, „Žvakių liejimas“ – Bijotuose ir daugelis kitų. Edukacijas
vykdėme ne tik Šilalės rajono gyventojams, bet ir Lietuvos kultūros sostinėje Neringoje. Vasaros
lauko skaitykloje Nidoje, bibliotekininkės Rasa Griškienė ir Stasė Pūdžemienė, supažindino Nidos
poilsiautojus su rankdarbių technikų įvairove – origami lankstymu, piešimu ant tekstilės, gėlių
gamyba iš šilko juostelių bei popieriaus karpiniais.

Nežiūrint pasikeitusių darbo sąlygų, kai dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos ir Lietuvoje
paskelbto karantino, Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka iki 2021 m. gegužės mėn. dirbo
nuotoliniu būdu. Bibliotekos specialistai keisdami darbo pobūdį, kūrė virtualius produktus.
Organizavo ir vedė nuotolinius renginius, užtikrino, kad Bibliotekos veikla ne tik nenutrūktų, bet ir
sklandžiai vyktų elektroninėje erdvėje. Nuolat aktyviai komunikavo socialiniuose tinkluose,
operatyviai atnaujindavo informaciją interneto svetainėje, siūlė patrauklių laisvalaikio praleidimo
namuose būdų: kūrybinių dirbtuvių, renginių, edukacijų, skatino suaugusių skaitytojų skaitymą ir
susidomėjimą Bibliotekos fondais, skleidė informaciją apie naujai gautas knygas, teikė
rekomendacijas knygų, kurias galima legaliai ir nemokamai skaityti elektroninėse platformose. Rengė
parodas, organizavo renginius.
Surengti 324 gyvi ir virtualūs renginiai bei 300 įvairaus pobūdžio parodų. Iš jų suorganizuoti
103 gyvi renginiai ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, 116 – suaugusiems. Gyvuose
renginiuose dalyvavo 11683 lankytojai, virtualiuose tiesioginiuose susitikimuose – 10801 lankytojas.
Ypatingo dėmesio sulaukė Bibliotekos organizuojami virtualūs susitikimai su rašytojais:
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žurnaliste ir knygų „Uragano kapitonas ir Lituanica“ ir „Nematoma pusė“ autore Gražina
Sviderkyste, minint Laisvės gynėjų dienos 30-metį;
gamtininku, fotografu Selemonu Paltanavičiumi ir vaikų poete Zita Gaižauskaite, minint
šių rašytojų jubiliejus;
vaikų knygų autoriumi Tomu Dirgėla;
knygos „Nežinios fronto linijos“ autore Aušra Mažone minėjome Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės dieną.
2021 m. buvo paskelbti Vytauto Mačernio metais. Pagerbiant poeto 100 gimimo jubiliejų,
programą „Aš pažinau karalių tavyje“ atliko aktorius Andrius Bialobžeskis. Vakaro metu skambėjo
Vytauto Mačernio kūrybą, mintys ir laiškai, vizijos, prisiminimai.
Smagiai ir nuotaikingai vyko knygos „Dievas su šlepetėmis“ pristatymas. Susirinkusieji
šiltai bendravo su knygos autoriumi Juozu Gaižausku bei aktore Emilija Latėnaite. Publika su
susidomėjimu klausėsi pasakojimo apie piligriminio kelio „Camino de Santiago“ atsiradimo istoriją
ir aktorių atliekamos meninės programos.
Šypsenos ir juokas skambėjo susitikimo „Aš čia pro šalį važiavau...“ metu su aktoriumi
Giedriumi Savicku. Svečias vaizdžiai, pasitelkdamas vaidybinius elementus pasakojo savo
biografijos faktus, aktorystės istorijas, atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus.
Surengta literatūrinė popietė, skirta Šilalės garbės pilietės, Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininkės, poetės Teresės Ūksienės 90 metų jubiliejui. Per devynis
dešimtmečius T. Ūksienė yra nuveikusi daug prasmingų darbų ne tik Šilalės rajono, bet ir Lietuvos
labui. Ji yra net 37 knygų autorė.
Tradicinė kūrybinė šventė Obelyno struktūriniame padalinyje (filiale) „Sodo biblioteka“,
kurios metu vaikai naudodami įvairias piešimo technikas, piešė kartu su tėčiais, „Pasakojame
istorijas“. Šilalės mokyklų 40 ir 80 laidos moksleivių pokalbiai. Renginys organizuotas prisidedant
prie Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos jaunimo departamento kartu su Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerijos kvietimo dalyvauti akcijoje.
Kūrybinė popietė Šiauduvoje „Draugystė rudens spalvose“, metu buvo užbaigtas vienas
ryškiausių renginio akcentų – gėlių kilimas iš įvairių gėrybių ir kt.
3. Įstaigos veiklos rezultatai: atsižvelgiant į karantino bei ekstremaliosios situacijos
saugumo reikalavimus, buvo sumažintas lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius,
ribojamas skaitytojų periodikos skaityklose ir renginių dalyvių skaičius. Biblioteka 4 mėnesius (92
dienas) teikė paslaugas su apribojimais. Nutraukus ribojimus valstybiniu mastu, žmonės saugodami
savo sveikatą išliko gana pasyvūs, nelinkę lankytis viešose vietose, taip pat ir bibliotekoje. Visa tai
įtakojo ir mūsų veiklos rodiklius. 2021 m. bibliotekoje mažiau užregistruota vartotojų, lankytojų,
suorganizuota gyvų renginių, mažiau išduota ir įvairių dokumentų. Pasikeitė gyventojų įpročiai:
daugiau naudotasi knygnešystės paslauga, išaugo virtualių lankytojų ir dokumentų grąžinimo termino
pratęsimo skaičius. Miesto gyventojai grąžindavo knygas į lauke esantį knygų grąžinimo įrenginį,
neužeidami į biblioteką. Tai patogu ne tik karantino metu, bet ir švenčių, savaitgalių metu, kai
biblioteka neaptarnauja skaitytojų.
1.

Tikslai
Visuomenės poreikius, tenkinančio
fondo formavimas:
1. Bibliotekos fondo komplektavimas;
2. Dokumentų panauda.

2. Fizinių ir juridinių asmenų
aptarnavimas:
1. Vartotojai (skaitytojai);

Faktiniai rezultatai:
1. 2021 m. pradžiai fondo dydis buvo –181459 vnt.
Įsigyta – 9056 vnt. dokumentų: knygų – 3280 vnt.;
periodinių leidinių – 5776 vnt.; Nurašyta – 6474 vnt.
nepaklausių, susidėvėjusių leidinių: 769 vnt. knygų
ir kitų dokumentų, 5705 vnt. periodinių leidinių.
2. Išduota dokumentų – 94190 vnt., knygų – 63356
vnt., 30834 periodinių leidinių.
1. Vartotojų (skaitytojų) sk. – 4276. Skaitymo
paslauga naudojosi 19.9 proc. rajono gyventojų.
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2. Bibliotekos lankomumas;
3. Bibliografinės informacijos teikimas.

3. Informacinės visuomenės ugdymas ir
interneto prieigos paslaugos:
1.Vieša interneto prieiga;
2. Informacinio raštingumo mokymai;
3. Duomenų bazės;
4. Interaktyvi edukacinė erdvė.

4. Vartotojų poreikių tyrimai.

5. Kraštotyros veikla:
1. Renkama informacija
2. Skaitmeninimas

6. Skaitymo skatinimas knygos sklaida.
Kūrybingumo bei vaizduotės
ugdymas:
1. Renginiai;
2. Parodos;
3. Edukacijos;
4. Kūrybinės dirbtuvės.

3.1. Projektinė veikla:
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

2. Apsilankymų skaičius – 57748 žm. t. sk. vaikų19883, mieste – 27560 (vaikų – 8753) kaimo
vietovėse – 30188 (vaikų – 11130). Virtualių
apsilankymų Bibliotekos svetainėje – 118306.
3. Pateikta informacinių užklausų – 2084;
Atsakyta į vartotojų užklausas – 1964.
1. 106 kompiuterizuotomis darbo vietomis viešosios
interneto prieigos paslaugomis naudojosi 272
vartotojai, interneto seansų sk. – 6737;
2. Apmokyti 489 vartotojai (2020 m. – 652
vartotojai, mokymams skirta 721 valanda. 2019 m. –
317 vartotojai);
3. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis naudojosi
22 vartotojai;
4. Interaktyviuose užsiėmimuose, robotikos
mokymuose, kino filmų peržiūrose dalyvavo 909
lankytojai.
Atliktas Šilalės rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos vartotojų pasitenkinimo paslaugomis
tyrimas, kuris parodė, kad vartotojai teigiamai
vertina Bibliotekos vartotojų aptarnavimą, teikiamas
paslaugas, edukacines veiklas bei renginius, tik
pastebi, kad vasaromis bibliotekoje labai karšta, nes
nėra kondicionierių, o struktūriniuose padaliniuose
(filialuose) prasta patalpų būklė.
1. Sukurti 22 nauji kraštotyros aplankai; papildyti –
55 kraštotyros aplankai.
2. Koordinuojant Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos specialistams nuskenuoti
Šilalės rajono laikraščio „Artojas“ 1978, 1979, 1980,
1981 m. komplektai, paruošti įkelti į duomenų bazę.
Iš viso nuskanuota 613 numerių (arba 2410 vaizdų).
1.Surengti 324 įvairaus pobūdžio, trukmės,
vizualizacijos renginiai: 219 fizinių (gyvų) renginių
tame skaičiuje vaikams – 103 ir 105 virtualūs
(vaikams – 16) renginiai. 144 fiziniai (gyvi) renginiai
surengti 23 struktūriniuose padaliniuose (filialuose),
75 – viešojoje bibliotekoje.
2. Eksponuota apie 300 parodų: 132 dokumentų, 168
– įvairaus pobūdžio parodos (vaikams – 33), t. sk. –
96 virtualios parodos (vaikams – 17).
3. Edukacinės programos – 63 (vaikams – 30).
4. Kūrybinės dirbtuvės – 49 (vaikams – 22).
Viso surengta – 624 renginiai:
Gyvuose renginiuose apsilankė – 11683 žm.
Virtualius tiesioginius susitikimus – 10801 žm.
Virtualias parodas ir kitas veiklas stebėjo – 163305
žiūrovai.
Teiktų
projektų
skaičius

Finansuotų
projektų
skaičius

Skirtos
lėšos,
Eurų
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Lietuvos kultūros taryba:
1. „Online: pasaulio šilališkiai“;
2. „Šilalės krašto – Mažoji liaudies architektūra Upynos
apylinkėse“;
3. „Nuo aušros iki aušros jos burtų keruos...“.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras:
Kultūros pasas:
1. „Įkvėpk gyvybės savo robotui“;
2. „Švenčių akademija“;
3. „Senųjų amatų magija“;
4. „Lietuvių kalendorinės šventės“;
5. „Gyvi susitikimai bibliotekoje su mylimais vaikų
rašytojais.“
Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros
programa:
„Mezgimo suolelis“
Viso:
Šilalės rajono savivaldybės prisidėjimas prie projektų
Iš viso:

1
1

1

3200

1

-

-

1
1
1
1
1

1
1
-

490
100
-

1

1

400

4
2

4190
960
5150

Projektas „Šilalės krašto — Mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse“ suteikė
galimybę atlikti dar 2008 metais išleisto kompaktinio disko perkėlimo į interneto svetainę darbus,
kad vertinga kraštotyrinė medžiaga būtų lengviau randama, patogiau pasiekiama ir išliktų ateities
kartoms. Projektui įgyvendinti naudota Klemenso Lovčiko surinkta medžiaga, kurioje užfiksuoti
mažosios liaudies architektūros paminklai. Tai neįkainojama dokumentinė medžiaga, atspindinti XIX
a. pab. — XX a. pirmos pusės kryždirbystės tradicijas Lietuvoje. Laikas ir gamta negailestingai
naikina Šilalės krašto istorijos pėdsakus. Todėl šis projektas suteikė galimybę ir labai vertingą
medžiagą su nuotraukomis ir prisiminimais išsaugoti ateities kartoms. K. Lovčiko kraštotyrinę
medžiagą apie Upynos krašto etnokultūros paveldą, nuo šiol galima rasti Šilalės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos tinklapyje www.silalesbiblioteka.lt arba paspaudus šią nuorodą:
http://upyna.silalesbiblioteka.lt/ Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono
savivaldybė.
Tęsėme projektą ,,Nuo aušros iki aušros jos burtų keruos...“ , kurio metu Šilalės miesto
šventėje, pristatėme įvairių kavų degustaciją, rengėme įvairias edukacijas, įkūrėme senjorų kavos
kampelį ir rengiame nemokamus „kavadienius“ bibliotekoje.
Iš rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros projekto „Mezgimo suolelis“, buvo surengta
teatralizuota Mezgimo suolelio atidarymo popietė, kuri vyko Obelyno bendruomenės skverelyje.
Renginio metu pristatytas projektas. Popietėje dalyvavo gausus būrys mezgimo amato puoselėtojų,
ne tik iš Obelyno, bet ir aplinkinių kaimų, surengta kūrybinių darbų paroda „I šiltą i gražę“, kurioje
eksponuojami obelyniškių mezgėjų numegzti darbai.
Gyvai ir virtualiai vykdėme Kultūros paso paslaugas „Švenčių akademija“ ir „Įkvėpk
gyvybės savo robotui“. Paslaugomis pasinaudojo 148 moksleiviai.
3.2. Fondų apskaitos rodikliai:
Šilalės rajono savivaldybės bibliotekos kaip ir visos Lietuvos viešųjų bibliotekų didžiąją
fondo dalį sudaro dokumentai (knygos bei serialiniai leidiniai). 2021 m. vidutinė vieno dokumento
(knygų) pirkimo kaina buvo 9 eurai. Biblioteka pirko dokumentus iš šių tiekėjų: Alma Littera, Baltos
lankos, Patogu pirkti, Nieko rimto, bei iš leidėjų, kurie nedalyvavo viešuosiuose pirkimuose. 2021
m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams (knygoms) įsigyti skyrė 25542 eurų. Už
Kultūros ministerijos skirtas lėšas įsigyta knygų – 3280 vnt., iš savivaldybės biudžeto - 5478 vnt.
periodinių leidinių. Neatlygintinai (dovanos) arba paramos būdu gauta – 662 vnt. leidinių. 2021 m.
Biblioteka prenumeravo 16 pavadinimų metinius laikraščių komplektus ir 74 pavadinimų žurnalus.
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Viso 90 pavadinimų. Vidutiniškai per metus kiekvienas viešosios bibliotekos struktūrinis padalinys
gavo po 136 knygas ir po 228 periodinius leidinius (laikraščiai ir žurnalai).
2021 m. vartotojai galėjo naudotis 4 prenumeruojamomis duomenų bazėmis EBSCO,
IMFOLEX, NAXOS ir Vyturys.
Eil.
Nr.

Bibliotekos
pavadinimas

1.

Viešoji biblioteka
Struktūriniai
padaliniai (filialai)
Viso rajone:

2.
3.

Likutis
2021 m.
pradžiai
40490

2021 m.
gavimas

2021 m.
nurašymas

Fondo
pokytis

1252

Likutis
2022 m.
pradžiai
40681

1438

140962

7609

5222

13353

+2391

181459

9047

6474

184041

+2582

3.3. Vartotojų (skaitytojų) apskaitos rodikliai:
Eil.
Bibliotekos
Vartotojų skaičius
Vartotojų
Nr.
pavadinimas
(skaitytojai)
skaičiaus
pokytis
2020 m.
2021 m.
1.
Viešoji biblioteka
1498
1392
-106
2. Struktūriniai padaliniai
3256
2884
-372
(filialai)
3.
Viso rajone:
4754
4276
-478

+191

Gyventojų
skaičius

Gyventojų
sutelkimo
proc.

4612
16824

30,1
17,1

21436

19,9

Skaitomumo rodikliai vis mažėja, vyresniosios kartos skaitytojai išeina, jaunesnioji karta
skaito vis mažiau. 2021 m. vienas vartotojas vidutiniškai perskaitė 22 vnt. bibliotekos dokumentų.
Siekdami skatinti skaitymą, aktyviai dalyvaujame respublikinėse akcijose. Skaitymo iššūkyje
„Vasara su knyga“, kuris skelbia, kad „Knyga – vasaros desertas!“, pagal rajono žmonių (353 žm.)
perskaitytų (1649 vnt.) knygų kiekį, tapome ketvirti tarp Žemaitijos regiono bibliotekų.
Nuo lapkričio 29 d. startavo ankstyvojo skaitymo projektas „Knygų startas“, kurį įgyvendina
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Projekto globėja – ponia Diana Nausėdienė. Pagrindinis projekto tikslas – užauginti Lietuvoje pirmą
kartą vaikų, kurių skaitymo patirtis prasideda nuo pat pirmų dienų. Projekto metu kiekvienas Lietuvos
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naujagimis gauna lauknešėlį - kuprinėlę padedančią žengti pirmuosius skaitymo patirties žingsnius.
Šilalės rajono savivaldybėje tokias kuprinėles dalino Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
jas gavo mūsų savivaldybėje 2021 m. gimę naujagimiai.

Iš diagramos matosi, kad labiausiai vartotojų skaičius sumažėjo 2020-2021 metais, kai
biblioteka dirbo karantino bei ekstremaliosios situacijos sąlygomis
2019 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos leidinių skaitomumas buvo 25,0
proc. rajono gyventojų: mieste – 40,0 proc., struktūriniuose padaliniuose (filialuose) – 21,0 proc.
2020 m. – 21,8 proc. rajono gyventojų: mieste – 33,2 proc., kaimo filialuose – 18,9 proc.
2021 m. – 19,9 proc. rajono gyventojų: mieste – 30,1 proc., kaimo filialuose – 17,1 proc.
Skaitytojams, kurie nerasdavo reikiamo dokumento mūsų Bibliotekoje, siūlėme naudotis
Tarpbibliotekinio skolinimo paslauga. Ji nėra labai populiari, nors reklamuojama internetinėje
svetainėje, socialiniuose tinkluose, bet nemažos pašto išlaidos stabdo susidomėjimą. Per TBA
gavome 4 užklausas ir iš kitų bibliotekų parsiųsti 8 leidiniai.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

3.4. Lankytojų ir dokumentų išduoties rodikliai:
Bibliotekos
Lankytojų skaičius
Pokytis
pavadinimas
2020 m.
2021 m.
Viešoji biblioteka
34938
27560
-7378
Struktūriniai
35791
30188
-5603
padaliniai (filialai)
Viso rajone:
73215
57748
-15467

Išduotis
2020 m. 2021 m.
30843
31633
65079
62557
95922

94190

Pokytis
+790
-2522
-1732
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Iš diagramos matyti, kad lankytojų skaičius labiau mažėjo mieste, o išduotų dokumentų
skaičius mažesnis kaimo vietovėse. Tai įtakojo, kad dėl vartotojų saugumo buvo ribojamas
naudojimasis kompiuteriais, į namus neišduodama periodinė spauda, o knygų vienam buvo
išduodama daugiau nei įprastai (vietoje numatytų 7 dokumentų, išduodavome po 15 dokumentų).
Vienam bibliotekininkui tenka 133 vartotojai ir 1804 lankytojai. VB – 139 vartotojai, ir 2756
lankytojai, KF – 131 vartotojas ir 1372 lankytojai. Vienas bibliotekininkas vidutiniškai išdavė 2956
dokumentus.

Eil.
Nr.

1.
2.
3.

4.

3.5. Renginių organizavimo rodikliai:
Pavadinimas

Projektai
Parodos
Kiti renginiai (knygų
pristatymai, susitikimai su
autoriais, edukacijos, kūrybinės
dirbtuvės, paskaitos ir
seminarai)
Renginių skaičius iš viso:

Renginių skaičius

Iš viso
(3+4+5
stulpelių
reikšmės)

Virtu
alūs

Kaimo
filialuo
se

Šilalėje

Lietu
voje

Užsie
nyje

96
105

1
161
144

4
43
75

2

-

5
302
324

201

306

122

2

-

631

Biblioteka kiekvieną mėnesį kvietė lankytojus į renginius, susitikimus, pokalbius su
įdomiais žmonėmis dalyvavo įvairiuose projektuose ir akcijose.
Projekto „Atsakingas skaitytojas“ siekis – atsakingai rūšiuoti. Kvietėme atnešti į rajono
bibliotekas nebenaudojamą smulkiąją elektroniką ir senas baterijas, bei registruotis bibliotekoje
nemokamam nebenaudojamos stambiosios elektronikos įrangos išvežimui iš namų. Buvo surūšiuota
per 2000 kg atliekų.
Įsijungdami į bendrą šventinį renginį Tarptautinei vaikų gynimo dienai prie Šilalės kultūros
centro, spalvingai ir išradingai kvietėme dalyvauti Mainų dienoje ir pasidalinti žaislais su jų
stokojančiais, o Interaktyvi - edukacinė erdvė persikėlusi į gamtą mokė mažuosius konstruoti Lego
robotus.

11
Dalyvavome, kūrėme ir vykdėme virtualias viktorinas „Kalba mane augina“, „Išraizgykim
žodžių pynę“, skirtas Tarptautinės gimtosios kalbos dienai, „Knygnešių keliais“, viktorina rebusai,
eilėraščių skaitymai, piešiniai R. Skučaitės kūrybos tema. Žaidimas – viktorina „Lietuva“ vaikų raidai
ir šeimos santykiams palaikyti, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną „kitaip“, žaidžiant
šeimose.
Surengėme 3 nacionalinio intelektinio žaidimo „Auksinis protas“ turnyrus. 3 Interaktyvias
sporto žaidynes.
Vyko Muzikos ir dailės terapijos užsiėmimai:
Stiprinti socialinius įgūdžius, pažinti emocijas, spręsti specifines psichologines ir elgesio
problemas vaikams užsiėmimus vedė Tauragės Birutės Baltrušaitytės Viešosios bibliotekos
darbuotojos.
Į „Spalvų terapijos“ užsiėmimą su negalią turintiems žmonėms pakvietėme dailininką
Edvardą Gasinską.
Apie sveiką gyvenseną, augalinius aliejus, jų įtaką mūsų emocinei sveikatai, o taip pat
gamybą ir panaudojimo būdus, gyventojus supažindino Inga Jurjonienė.
Gyvai ir virtualiai eksponuota per 300 įvairaus pobūdžio parodų:
geriausiai įvertintos lankytojų parodos – Genovaitės Vaitiekienės rankdarbių paroda „Nertos
prakartėlės stebuklas“. Paroda sudaryta iš 14 prakartėlių, kurių kompozicijai panaudota apie 250 nertų
detalių;
meno mokyklos dailės mokytojo Andriaus Zaikausko knygų mini instaliacijų „Iš gyvenimo
knygų“ paroda. Ši ekspozicija – tarsi nuoroda į vaikystės „sekretus“, eksperimentas su medžiagomis
ir daiktais;
„Tapyba akvarele“, kurioje eksponuojami Roberto Kontrimo tapybos akvarele darbai;
Šilalės krašto Garbės piliečio, profesoriaus Petro Bielskio kūrybinių darbų paroda;
kūrybinių darbų paroda „Nardau kavoje“, ši paroda eksponuota ir Tauragės B. Baltrušaitytės
bei Pagėgių Vidūno viešosiose bibliotekose;
Vilniaus Gaomo muziejaus sukurta Dokumentų paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“, skirta paminėti Holokausto pradžios Lietuvoje 80-metį;
iš Lietuvos Respublikos archyvų parvežta paroda „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos
1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“;
virtualios parodos –„Užgavėnių kaukės“, karpinių paroda „Margučių margumas“, „Minčių
medis“, „Iš gyvenimo verpetų“, skirta Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 160 - osioms gimimo
metinėms, „Odė džiaugsmui“, skirta J. Ivanauskaitės 60-osioms gimimo metinėms paminėti,
„Gyvenimo vaidmenys po slapyvardžio kauke“, skirta rašytojo Balio Sruogos 125 - osioms gimimo
metinėms, „Tautos švietėjas“, skirta M. Valančiaus 220 - gimimo metinėms, „Partizanų vadas“, skirta
Juozo Lukšo – Daumanto 100-osioms gimimo metinėms ir kt.
3.6. Elektroninės paslaugos:
Vis daugiau žmonių mokosi nuotoliniu būdu, ieško darbo skelbimų internete, naudojasi
elektroninės bankininkystės, mokesčių atsiskaitymo paslaugomis, elektronine deklaravimo sistema,
elektroninės telefonijos galimybėmis. Nuo 2000 metų dalyvaujame Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemoje (LIBIS), pildome bibliotekos elektroninį katalogą. Ataskaitiniais metais
parengti 4601 bibliografiniai įrašai. Iš laikraščio „Šilalės artojas“ LIBIS programoje sukurta apie 500
įrašų. Aprašomi ir kaupiami analiziniai įrašai eksportuoti į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos bibliografijos duomenų banką (NBDB).
Virtualių renginių organizavimas paskutiniais dvejais metais buvo ypatingai svarbus, nes
darbuotojams netekus tiesioginio komunikavimo su skaitytojais, bibliotekininkės organizavo
virtualias veiklas.
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3.7. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su ankstesnių metų rezultatais:
Rodiklio reikšmė
2019 m.
2020 m.
Vartotojai
5525
4754
Apsilankymai
92671
73215
Virtualių apsilankymų skaičius
32020
87868
Dokumentų išduotis
139701
95922
Bibliotekos renginiai
622
557
Atsakytų užklausų skaičius
2683
2519
Konsultuotų ir apmokytų gyventojų skaičius
493
1058
Fondo dydis
179274
181459

2021 m.
4276
57448
163305
94190
624
1964
489
184041

3.8 Įvaizdžio formavimas (viešinimas):
Biblioteka buvo matoma žiniasklaidoje. Respublikiniuose ir krašto leidiniuose paskelbta 15
straipsnių. Dalinomės savo patirtimi ne tik su kolegomis iš Lietuvos bibliotekų, bet ir su kitų sričių
specialistais.
Eil.
Nr.
1.

2.

Viešinimo /reklamos/
priemonė /būdas
Įstaigos leidiniai

Reklamos kanalai:

Skaičius/kiek kartų naudota/kokia trukmė
Sumaketuoti skelbimai, kvietimai, padėkos, koliažai, skrajutės
– 56 vnt.
išplatinta 98 skelbimaų į renginius;
kvietimai
išdalintos 290 padėkų;
sudaryta Teresės Ūksienės leidinių bibliografija.
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2.1.

Spaudoje

Pranešimai apie renginius ir publikacijos Šilalės rajono
laikraštyje „Šilalės artojas“ - 17;
9 (bibliotekos darbuotojų);
8 (ne bibliotekos darbuotojų).
Respublikinėje spaudoje:
„Žurnalas tarp knygų“ -1.
www.silalesbiblioteka.lt
www.silalesnaujienos.lt
www.regionunaujienos.lt
www.lrt.lt
www.manokrastas.lt
www.silales-artojas.lt
www.silale.lt
http://bibliotekos.klavb.lt
http://www.svb.lt/lt
http://www.tauragevb.lt
https://pagegiusvb.lt/
http://www.lsvba.lt/
http://www.krastogidas.lt/
Bendras apsilankymų skaičius bibliotekos interneto svetainėje
www.silalesbiblioteka.lt per 2021 m. – 168 976

2.2.
2.3.
2.4.

Televizijoje
Radijuje
Internete

2.5.

Socialiniuose tinkluose

Šilalės viešosios bibliotekos facebook puslapyje
publikuota facebook įrašų – 463;
Tiesioginių facebook transliacijų – 9. Vidutinė trukmė – apie
60 min. Sukurta video – 34; Viktorinos ir edukacijos – 15;
Virtualių parodų -96. Bibliotekos facebook sekėjų sk. – 2117.
Publikacijos socialinių partnerių interneto facebook
puslapiuose, pranešėjų, lektorių asmeninės facebook paskyros.

4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos veiklą:
Bibliotekos direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, organizuoja bibliotekos veiklą
ir atsako už veiklos rezultatus. Bibliotekos struktūroje nėra direktoriaus pavaduotojo, todėl
direktorius kuruoja ir atsako už visas bibliotekos veiklos sritis: dokumentų, žmogiškųjų ir
informacijos išteklių valdymą, paslaugų valdymą (lankytojų aptarnavimo, edukacinės ir kitos
kultūrinės veiklos organizavimą), projektų ir infrastruktūros valdymą (informacinių ryšių
technologijų ir kitų informacinių ir apsaugos sistemų, pastatų eksploatavimo administravimą.
2021 m. daug dėmesio buvo skirta įstaigos struktūros pertvarkymui. Parengti, nustatyta
tvarka suderinti ir naujai patvirtinti Viešosios bibliotekos nuostatai. Parengti ir patvirtinti struktūrinių
padalinių (filialų) nuostatai. Peržiūrėti ir naujai patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymai.
Patvirtinta Viešosios bibliotekos struktūra. Vykdant LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymą, atliktas darbuotojų veiklos vertinimas.
Direktorius inicijavo projektus ir padėjo juos įgyvendinti. Vykdant projektus aktyviai
bendradarbiauta su Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka, partneriais: asociacija
„Langas į ateitį“, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos regiono viešosiomis
bibliotekomis. Direktorė dalyvavo Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos konferencijose, kėlė
kvalifikaciją, gilino žinias ir vadybinius gebėjimus.
III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
5. Darbuotojų darbo užmokestis:
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Darbuotojų vidutinis mėnesinis 2021 metų bruto darbo užmokestis:
Vadovų (kartu su pavaduotojais, jei jų turite)
Kultūros ir meno darbuotojų (be vadovų)
Aptarnaujančio personalo

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

6. Finansiniai rodikliai (Eur):
Iš viso
Iš jų:
Savivaldybės biudžeto asignavimai:
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis (savivaldybės lėšos)
Darbo užmokestis ( valstybės lėšos)
Socialinio draudimo įmokos
Socialinio draudimo įmokos (savivaldybės lėšos)
Socialinio draudimo įmokos (valstybės lėšos)
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos spaudai (laikraščiams ir žurnalams)
Renginiams
Kitos išlaidos
Kitos išlaidos (savivaldybės lėšos)
Kitos išlaidos (valstybės lėšos)
LR kultūros ministerija iš valstybės biudžeto (knygoms įsigyti)
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos dokumentams (knygoms) įsigyti
Projektų lėšos
Lietuvos kultūros taryba
„Šilalės krašto mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse“.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Kultūros pasas. „Įkvėpk gyvybės savo robotui“
„ Švenčių akademija“
Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimas ir
įgyvendinimas „Mezgimo suolelis“
Parama
Parama iš fondų 0,2 %
Lėšos už teikiamas paslaugas
Kopijavimo, spausdinimo paslaugos
Už parduotas knygas
Skaitytojų pažymėjimai
Salės nuoma
Projektoriaus nuoma
TBA

1777
1018
505

680104
648664
541883
526999
14884
10333
6000,0
12790,0
2000,0
74100
960
598
25542,0
4190
3200
590
490
100
400,0
405
405
1304
293
334
319
324
15
9

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS
7. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas:
Sulaukėme puikių įvertinimų:
1. 2021 m. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka pripažinta inovatyviausia šalyje.
Nominacija už inovatyvią veiklą, naujų paslaugų ir edukacijų kūrimą, nuotolinių renginių
organizavimą ir neformalųjį švietimą panaudojant informacines technologijas, skiriama už labiausiai
pasižymėjusias veiklas.
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2. 2021 m. sausio mėnesį už praėjusių metų veiklą Obelyno k. filialo bibliotekininkei
Silvijanai Trijonaitienei įteiktas Šilalės rajono savivaldybės įsteigtas apdovanojimas „Padėkos lašas“.
3. 2021 m. gruodžio mėnesį Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu apdovanojimu „Padėkos
lašas“ įvertinta Didkiemio k. filialo bibliotekininkė Danutė Venckuvienė;
4. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto padėkomis buvo pagerbti bibliotekos
darbuotojai: Tenenių bibliotekininkė Liuda Aistė Trakšelienė ir Kompiuterinių sistemų inžinierius
Airinas Dilnikas.
5. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos padėkomis įvertintos
Danutė Šimkienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, Rasa Grikšienė, Pajūrio k. filialo
bibliotekininkė, Stasė Pudžemienė, Pajūralio k. filialo bibliotekininkė.
6. Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, už nuoširdų indėlį į nacionalinį projektą
„Prisijungusi Lietuva“, stiprinant savo krašto žmonių nacionalinius įgūdžius, kuriant tvarią
bendruomenę padėkojo Asociacija „Langas į ateitį“.
7.1. Stipriosios įstaigos veiklos sritys:
1. ŠSVB tinkle įrengta 109 kompiuterizuotos darbo vietos, Bibliotekos struktūriniuose
padaliniuose atnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga, įsigyti daugiafunkciniai įrenginiai,
konferencijoms skirta įranga, Viešojoje bibliotekoje gyventojai gali naudotis Elektroninės knygų
skaityklėmis, planšetiniais kompiuteriais, grafine planšete, skaitymo didintuvu, skirtu silpnaregiams,
bei specialia įranga, padedančia akliesiems ir silpnaregiams naudotis kompiuteriu, skaityti
spausdintus tekstus, o prireikus juos atsispausdinti Brailio raštu.
2. Interaktyvioje erdvėje galima naudotis 3D kino sistema, 3D spausdintuvais,
Eksperimentiniu paketu su Darbo stotimi ir Virtualios realybės akiniais, robotikos rinkiniais.
3. Gyventojams teikiamos „E-paslaugos bibliotekoje“.
4. Viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose (filialiuose) vykdomos
edukacinės veiklos.
5. Vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusiems.
6. Ataskaitiniais metais į Tenenių seniūnijos patalpas perkeltas Tenenių struktūrinis
padalinys (filialas), atnaujinti baldai.
7. Rengiami susitikimai su rašytojais, dailininkais.
8. Biblioteka yra savanorius priimanti akredituota organizacija.
9. Aktyviai kelta darbuotojų kvalifikacija įvairiuose seminaruose, mokymuose, sėkmingai
įsisavintos naujovės.
10. Įgytas gebėjimas sparčiai reaguoti į pokyčius (Covid-19 pandemija, karantinas), prie jų
prisitaikyti ir persiorientuoti į nuotolinių renginių transliacijas, jų rengimą.
8. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų pateiktos išvados:
V. FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
labai gerai, gerai X, patenkinamai

,silpnai

, nevertinta

9. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi jų sprendimo būdai:
1. Problemos išliko tokios pat kaip ir 2020 metais. Karantino paskelbimas Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir su juo susijusių ribojimų įvedimas lėmė bibliotekos statistinių rodiklių
mažėjimą. Dalį metų Biblioteka dirbo ekstremaliomis sąlygomis, susidūrusi su karantino sukeltais
iššūkiais ir ribojimais, todėl drastiškai mažėjo pagrindiniai statistiniai rodikliai.
2. Covid-19 savo pozicijų nesiruošia užleisti. Sudėtinga planuoti veiklą, kelti uždavinius
nežinant kiek ilgai tęsis ekstremali situacija, jai pasibaigus sieksime pasivyti prarastą laiką.
3. Išlieka ta pati problema dėl vis karštėjančių vasarų, viešosios (centrinės) bibliotekos
patalpose oro temperatūra gerokai viršija leistiną ribą. Skundžiasi esama padėtimi skaitytojai (negali
naudotis periodikos, interneto skaityklomis, nes labai karšta), darbuotojams kyla sveikatos problemų.
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Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaitykloje, vaikų skaitykloje ir administracijos (IV
aukšto) patalpose esančiose darbo vietose temperatūra nebeatitinka higienos normų. Pagal higienos
normas rekomenduojama patalpų temperatūra yra +18-22°C, leistina iki +28°C, o patalpose, skirtose
vaikams, leistina iki +26°C. Oro temperatūra vasaros mėnesiais bibliotekoje pakyla iki +35°C.
4. Ta pati problema - lėšų trūkumas viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių patalpų
remontams, baldų atnaujinimui. Nors struktūrinių padalinių (filialų) remontas įtrauktas į Šilalės
rajono savivaldybės strateginį planą, lėšos jų remontui nėra skiriamos.
5. Susidėvėjusi visų padalinių darbuotojų kompiuterinė įranga. Projekto „Gyventojų
skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“
lėšomis, atnaujinta viešoji interneto prieiga ir kompiuterinė įranga tik vartotojams.
6. Tik 4 struktūriniai padaliniai (filialai) (Bijotų, Šiauduvos, Upynos ir Tenenių) aprūpinti
geros kokybės baldais, dar du padaliniai (Obelyno ir Pajūralio) naudojasi mokyklų suteiktais baldais.
Kitų struktūrinių padalinių (filialų) baldai pasenę ir nusidėvėję.
7. Trūksta patalpų Viešosios bibliotekos Atsarginio fondo formavimui ir renginiams, dėl ko
kenčia renginių kokybė.
8. Didžioji dalis Viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių patalpų nepritaikyta
neįgaliesiems arba pritaikyta tik iš dalies.
9.1. Veiklos tobulinimo perspektyvos:
1. Plėsti knygnešystės paslaugas, didinant bibliotekos paslaugų prieinamumą, žmonėms su
negalia;
2. Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) plėtra, skaitytojų posistemę įdiegiant
likusiuose padaliniuose;
3. Rašyti ir teikti projektus į įvairius fondus ir programas, ieškant naujų bibliotekos veiklos
finansavimo šaltinių;
5. Didinti neformaliojo švietimo ugdymo užsiėmimų įvairovę;
6. Įrengti Biblioterminalą, kuris skaitytojams suteikia galimybę pasiskolinti knygą
savarankiškai, be kontakto su bibliotekininku;
7. Plėsti paslaugas autizmo spektrą turintiems vaikams.
VI. ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešoji biblioteka, Žemaitijos regiono savivaldybių viešosios bibliotekos, Asociacija Viešieji
interneto prieigos taškai, Šilalės rajono įstaigos: Šilalės meno mokykla, Šilalės Dariaus ir Girėno
progimnazija, S. Gaudėšiaus gimnazija, Šilalės suaugusiųjų mokykla, Šilalės švietimo pagalbos
tarnyba, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Šilalės
miesto ir rajono gimnazijos ir progimnazijos, Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, Savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, Šilalės socialinių paslaugų namai.
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